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COMPANHEIRO(A): como
muitos têm acompanhado, nos-
so Sindicato tem se empenha-
do para avançar em prol de me-
lhorias para a categoria.

Temos atuado em várias fren-
tes, como mobilização nas em-
presas, contratação de funcio-
nários e ampliação de benefí-
cios. Além disso, intensificamos
a luta no combate às injustiças
e injetamos mais dinheiro na
comunicação com a base.

Nosso presidente Francisco
José Pereira da Silva (Chicão)
afirma: “Nas últimas eleições
renovamos nosso grupo de tra-
balho. Hoje, temos uma equi-
pe mais preparada. E em pou-
co tempo os resultados positi-
vos já estão surgindo”.

       Leia mais na página 3

ATUAMOS EM MUITAS FRENTES
PARA GARANTIR OS MELHORES
SALÁRIOS E BOAS VANTAGENS

AVANÇOS - Nossos diretores com os trabalhadores do Grupo Elefante, que come-
moraram, e muito, os avanços conquistados pelo Singuesp. Abaixo, presidente
Chicão comanda greve em frente ao Consórcio que presta serviços para a CET

SINGUESP FECHA
NOVAS PARCERIAS

MAIS OPÇÕES
DE LAZER

 Recentemente, nosso Sindi-
cato fechou novas parcerias
com o objetivo de oferecer
mais opções de lazer para os
sócios e dependentes.

Na página 4, o associado ve-
rá que a pousada e parques são
bem aconchegantes e a diver-
são para toda a família é garan-
tida. Não perca tempo e apro-
veite. O Guincheiro também
merece momentos de lazer.

LAZER GARANTIDO -
Mais uma grande novi-
dade para o Guinchei-
ro é a parceria firmada
entre o Sindicato e a
Pousada Vitalis (ima-
gem à direita acima),
que fica em Olímpia,
bem próximo ao famo-
so Thermas dos Laran-
jais, cerca de cinco mi-
nutos (veja uma bonita
imagem aérea ao lado)NÃO FIQUE SÓ!

FIQUE SÓCIO! FORTALEÇA A LUTA!
Quem se associa ao nosso Sindi-

cato, além de ter direito a muitas
vantagens, fortalece a luta da enti-
dade por melhores salários e mais
benefícios. Não perca tempo!
Ligue (11) 3333.1893 e 3334.0733



2 - Singuesp Informa - Junho/2015 - www.singuesp.org

SINGUESP VAI PRA CIMA DE EMPR
CONVENÇÃO COLETIVA. “O GUINC
PRESIDENTE CHICÃO, JUNTAMENTE COM TODA A DIRETORIA, T
SOBRE AS EMPRESAS. SINDICATO ATUA EM MUITAS FRENTES PA

DOCUMENTO - Nosso se-
cretário-geral Rodrigo entre-
ga documento ao presiden-
te da Appagesp, Fernando
Carvalho, e ao coronel do
Detran, Ricardo Barros, para
informar irregularidades de
empresas de Pátio que des-
cumprem nossa Conven-
ção. O Sindicato tem orga-
nizado muitas paralisações
para ouvir os trabalhadores
e pressionar empresas que
estão fora da lei. Não vamos
abrir mão do cumprimento
da Convenção Coletiva.

AVANÇOS - Nossos diretores com os trabalhadores em frente ao Consórcio que pres

Nossos diretores têm percor-
rido muitas empresas para
pressionar os patrões que des-
cumprem nossa Conveção.

Recentemente estivemos no
Grupo Elefante, na Auto So-
corro Hercules, Grupo Tran-
sotto, Progresso Auto Socor-
ro e muitas outras empresas.

No Pátio da CET, na Capital,
paramos os companheiros,
que ficaram ao lado do Sin-
guesp, até sermos ouvidos.

VITÓRIA - Em todas as em-
presas, conseguimos arrancar

FOMOS À REUNIÃO DA APPAGESP
PARA NOTIFICAR EMPRESÁRIOS

ganhos concretos. Como au-
mento de benefícios, seguro
de vida, cesta básica, convê-
nios médicos e planos odonto-
lógicos, além de outras vanta-
gens. Mais detalhes em nosso
site - www.singuesp.org

Nosso presidente Francisco
José Pereira da Silva (Chicão)
afirma: “Existem muitos Guin-
cheiros insatisfeitos. Temos ido
aos locais de trabalho e con-
versado com os trabalhadores.
Temos ouvido os anseios dos
companheiros e lutado por eles”.

DENÚNCIA - É fundamental
que os companheiros denun-
ciem as irregularidades nos
locais de trabalho. Pode con-
fiar em nossa diretoria.

Seus dados serão preserva-
dos no mais absoluto sigilo.

Queremos ajudar os companhei-
ros, mas precisamos saber de
fato o ocorre. Ligue nos telefones
(11) 3333.1893 e 3334.0733.

Se preferir, envie e-mail para
singuesp@hotmail.com

Contamos com o seu apoio!

Nossos diretores estiveram, no
início de abril, em Santa Cruz do
Rio Pardo. Na ocasião, eles par-
ticiparam de reunião com os
membros da Appagesp (Associ-
ação de Proprietários de Pátios,
Guinchos do Estado de São Pau-
lo) e com o coronel do Detran, Ri-
cardo Barros, que também é co-
ordenador de leilões e pátios.

REAFIRMAÇÃO - “O encontro
foi produtivo, porque reafirmamos
a posição do Singuesp sobre os
problemas permanentes de em-

presas que descumprem a Con-
venção”, afirma nosso secretá-
rio-geral Rodrigo Pereira da Sil-
va. Rodrigo formalizou a defesa
do Sindicato ao entregar um do-
cumento ao coronel Ricardo, a
fim de notificar empresários ir-
regulares, que ganham às cus-
tas do trabalhador.
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RESAS QUE DESCUMPREM NOSSA
CHEIRO NÃO SERÁ PREJUDICADO”

TEM INTENSIFICADO O TRABALHO DE BASE E A FISCALIZAÇÃO
RA COMBATER INJUSTIÇAS E AVANÇAR EM PROL DA CATEGORIA

UNCIAR AO

sta serviço para a CET. Um dia de paralisação corrigiu injustiça e garantiu ganhos

CONTATO - Nossos diretores Rodrigo e Reginaldo com os Guincheiros. Temos ido aos locais de trabalho para mobilizar a categoria e arrancar ganhos do patrão

RODRIGO - Nosso secretá-
rio-geral Rodrigo Pereira da
Silva enfatiza: “Ação rápida,
solução imediata. Isso ocorre
quando o trabalhador denun-

cia os problemas em seu tra-
balho rapidamente. Muitas em-
presas descumprem a Conven-
ção e se acham cheias de di-
reitos. Isso vai acabar”.

AMPLIAÇÃO - Desde quan-
do renovamos nossa diretoria,
estamos com um grupo mais
empenhado. Prova disso é que
nos últimos meses temos am-
pliado o trabalho.

Na prática, estamos mais pre-
sentes nos locais de trabalho
para ouvir e defender os inte-
resses dos trabalhadores.

Representamos os Guinchei-
ros de todo o estado. E isso
demanda organização e muito
comprometimento da equipe.

“E esse comprometimento
tem feito a diferença na vida
do Guincheiro. Ampliamos o tra-
balho de base e estamos lutan-
do em prol de todos os Guin-
cheiros, independentemente da
gravidade do problema”, afirma
nosso presidente Chicão.

Segundo Rodrigo, outro pon-
to importante é que o Sindicato
adquiriu novos veículos, o que
tem ajudado ainda mais na lo-

comoção dos dirigentes. “Um
dia estamos na região de Ma-
rília. Já no outro, temos uma
reunião no Litoral Paulista. Em
razão disso, além da equipe,
temos melhorado nossa estru-
tura”, afirma o dirigente.

O Singuesp sabe que ainda
tem muito que melhorar. Porém
contamos com o apoio dos tra-
balhadores. Temos feito nossa
parte e pedimos aos compa-
nheiros que façam a sua.

Ajude-nos a garantir ainda
mais ganhos. Nossa organiza-
ção fará toda a diferença.

JORNAL - Trabalhador lê jornal pro-
duzido pela nossa equipe de comuni-
cação. Informativos são bem aceitos
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LAZER GARANTIDO
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NOVAS PARCERIAS OFERECEM MAIS OPÇÕES
DE DIVERSÃO PARA SÓCIOS E DEPENDENTES

Nosso Sindicato fechou re-
centemente novas parcerias.
Na prática, os Guincheiros as-
sociados terão mais opções de
lazer para toda a família.

POUSADA - A Pousada Vi-
talis, que fica em Olímpia, pró-
ximo ao famoso Thermas dos
Laranjais, cerca de cinco mi-
nutos, é uma delas.

Trabalhador associado terá
desconto a partir de 15% na
Pousada e, se quiser adquirir
ingressos para os Thermas
dos Laranjais na Pousada, o
preço será exclusivo.

CASTELO PARK AQUÁTI-
CO - Os Guincheiros solicita-
ram e o Sindicato atendeu. O

CONFORTO GARANTIDO - Quarto da Pousada Vitalis, nossa nova parceira

Castelo Park Aquático, que fica
em Cesário Lange, cerca de
150 quilômetros da Capital/SP

é outra opção de divertimento.
DESCONTO - Sócios e de-

pendentes vão ter 10% de
desconto. O Castelo Park Aquá-

tico proporciona muitas atra-
ções. SÃO ELAS:

1) Área de descanso; 2) Half
pipe (que é uma estrutura em
forma de U destinada à prática
de esportes radicais, como o
skate, snowboarding, ski, patins,
etc.); 3) Lago do tubarão; 4) Pis-
cina cachoeira; 5) Piscina de

CASTELO - Imagem aérea registra as muitas opções de lazer oferecidas

bolhas; 6) Piscina de ondas; 7)
Rio lento; 8) Toboágua radical;
9) Toboáguas conjugados.

Faça sua reserva. Ligue (11)
3333.1893 ou (11) 3334.0733

APROVEITE E SE DIVIRTA!
Nosso presidente Francisco

José Pereira da Silva (Chicão)
afirma: “É importante que os
companheiros continuem envi-
ando sugestões. O departamen-
to de convênios do Singuesp
está empenhado e, em breve,
vamos ter mais novidades”.THERMAS - Um lugar inigualável

CRIANÇADA - Acima: espaço amplo e
bem equipado para os pequeninos na
Pousada; abaixo: piscina do Thermas

CONVÊNIO COM
A AESP ODONTO

GARANTE PREÇOS
SUPER ESPECIAIS

 Outra parceria firmada e muito
comemorada pelo Sindicato foi com
a Aesp Odonto. Sócio e dependen-
tes vão ter planos exclusivos com
valores a partir de R$ 24,90. O cus-
to-benefício é vantajoso com direito
a muitos tratamentos e cirurgias.

A Aesp Odonto foi fundada em
1999. Possui rede própria de clíni-
cas multiespecializadas e uma
ampla rede credenciada. Ligue (11)
3333.1893 para mais informações.


