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MESMO DIANTE DA CRISE ECONÔMICA E POLÍTICA
Ano IX Nº 33 - Outubro/2015

GUINCHEIRO É

TRABALHO DE BASE É UMA DAS MARCAS DA ATUAL DIRETORIA

GARANTIMOS 10% DE REAJUSTE PARA TODOS
COMPANHEIROS COMEMORAM BOM RESULTADO

“Uma vitória que deve ser muito
comemorada por toda a categoria”,
essa é a avaliação do presidente
Francisco José Pereira da Silva, o
Chicão, após a definição do reajus-
te de 10% para toda a categoria.

ENCONTRO - Na primeira sema-
na de outubro, diretores do Sindica-
to estiveram reunidos com represen-
tantes do sindicato patronal. Após
debates e questionamentos, ficou de-
finido o índice de reajuste para 2015.

Os ganhos são concretos e con-
templam o anseio coletivo. Segundo
diretores do Singuesp, o resultado da
Campanha Salarial é positivo se com-
parado aos reajustes de outras cate-
gorias, que nem tiveram a inflação.

REAFIRMAÇÃO - Nosso secretá-
rio-geral Rodrigo Pereira da Silva
reafirma: “O Guincheiro não tem cul-
pa da crise, seja ela política ou eco-
nômica. Apenas lutamos pelo que
nos é de direito e avançamos”.

Vejam como ficam os salários nas páginas centrais

A atual diretoria do Sindicato tem se des-
tacado pelo ótimo trabalho na base. Toda
semana, nossos diretores e assessores
estão nos locais de trabalho ouvindo os

companheiros, a fim de colher reivindica-
ções que contemplem os verdadeiros an-
seios dos Guincheiros. Nosso secretário-
geral Rodrigo Pereira da Silva afirma: “É

na base que conhecemos os trabalhado-
res. É na base que definimos as estraté-
gias das lutas para defender os interesses
gerais. Por isso, estamos sempre na base”.

NOSSO presidente Chicão esteve em Cosmópolis GUINCHEIROS recebem informativo do SinguespASSESSOR Bahia sempre com os trabalhadores
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ENQUANTO MUITAS EMPRESAS DEMIT
SALÁRIOS, SINGUESP GARANTE 10% D
SEGURO DE VIDA, AUXÍLIO-FUNERAL, ESTABILIDADE DE 3
DIÁRIAS DE CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR CONTINUAM COM

SINDICATO ADQUIRE DOIS VEÍCULOS PARA
AMPLIAR ATENDIMENTO AOS ASSOCIADOS

Para atender cada vez melhor
e mais rápido às necessidades
dos companheiros, adquirimos
dois veículos de apoio.

A ação busca melhorar cada
vez mais o atendimento ofere-
cido aos nossos parceiros e
dobrar a realização de visitas
de base para acompanharmos

de perto os trabalhos realiza-
dos em nossa categoria.

APOIO TOTAL - Os dois no-
vos veículos darão apoio aos
outros carros da entidade, co-
nhecidos pelos companheiros
pela intensa participação em
nossas mobilizações e reivindi-
cações. Agora, os novos car-

ros também serão responsáveis
em levar nossos diretores aos
mais diversos locais.

INVESTIMENTO - A aquisição
dos veículos é a prova da preo-
cupação do Singuesp em aten-
der cada vez mais rápido os
Guincheiros e estar em contato
permanente com a base.

VEÍCULOS - Temos um Fox e um Celta em bom estado. Aquisição comprova que o dinheiro está sendo bem empregado

VAMOS COBRAR
QUEM NÃO

APLICAR OS 10%

As empresas que não cumpri-
rem nossa Convenção Coletiva
de Trabalho (CCT) e não aplica-
rem os 10% sofrerão forte pres-
são por parte do Singuesp.

“Em alguns casos, se preciso, va-
mos até paralisar as atividades”,
afirma nosso presidente Francisco
José Pereira da Silva (Chicão).

DENUNCIE - Ligue no Sindica-
to, companheiro (11) 3333.1893.

Não aceite ficar sem o reajuste.
Foi difícil conquistá-lo e as empre-
sas são obrigadas a conceder o
reajuste. Estamos de olho!
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TEM TRABALHADORES E REDUZEM OS
DE REAJUSTE PARA TODA A CATEGORIA

30 DIAS NO RETORNO DE FÉRIAS, AJUDA DE CUSTO NAS
MO ESTÃO; EM 2016 VAMOS LUTAR POR MAIS AVANÇOS

UNCIAR AO

CAFÉAPROVAÇÃO DA VIA RÁPIDA AUMENTARÁ
EMPREGOS NO SETOR, AFIRMA CHICÃO

O governador de São Paulo, Ge-
raldo Alckmin, sancionou, dia 29 de
setembro, o projeto de Lei nº 1.126,
que institui a via rápida para os pro-

cedimentos de leilão público de
veículos apreendidos pelo De-
tran (Departamento Estadual de
Trânsito). Com a iniciativa, o

governador espera retirar todos
os veículos que estão parados
nos pátios das delegacias de
polícia nos próximos 60 dias.

POSITIVO - Nosso presidente
Chicão afirma: “É uma iniciativa
que irá proporcionar o aumen-
to da oferta de emprego. Como
o governador determinou a reti-
rada de todos os veículos que
estiverem em frente às DPs em
60 dias, as empresas terão de
contratar mais profissionais pa-
ra não sobrecarregar os atuais".

JORNAL - Nosso presidente Chicão
aproveitou a ocasião para entregar
o jornal do Sindicato ao governador
Alckmin e reafirmar a necessidade
da valorização dos Guincheiros de
todo o Estado de São Paulo

RIO PRETO RECEBE
ALERTA: VAMOS

COBRAR APLICAÇÃO
DA CONVENÇÃO

 Nossos dirigentes estiveram
na região de São José do Rio
Preto para visitar os trabalha-
dores e exigir das empresas o
cumprimento da Convenção
Coletiva de Trabalho. Fizemos
reuniões com administradores
e alertamos os trabalhadores
sobre seus direitos previstos
no acordo. O Singuesp vai in-
tensificar a atuação nos próxi-
mos meses para corrigir injus-
tiças e preservar direitos!

VAMOS COBRAR!
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BARRADAS E QUEIROZ
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SINDICATO NEGOCIA E EMPRESA ATENDE
PEDIDOS DOS TRABALHADORES DE GUINCHO

A empresa Barradas e Quei-
roz ganhou a licitação do De-
tran nas regiões Sul e Oeste.

Para estreitar relações com
os proprietários e apresentar
a Convenção Coletiva de Tra-
balho (CCT), nossa equipe
vem há vários meses negoci-
ando com a empresa melho-
res condições de trabalho para
os Guincheiros da região.

Após muito diálogo e diver-
sos ajustes, fomos ouvidos e
obtivemos resultados positivos.

RESULTADOS - Realizamos
uma assembleia recentemen-
te para expor as propostas a-
presentadas pela empresa e a
aceitação foi geral.

Conquistamos vale-refeição
no valor de R$ 19,00, convê-
nio médico com 50% pago pela
empresa, convênio odontológi-
co grátis e seguro de vida.

ACESSE NOSSA PÁGINA
Você pode acompanhar nossa luta pelo site do Sindicato

- www.singuesp.org - Na página, temos notícias das últi-
mas ações, vídeos, imagens, links para as redes sociais e
muito mais. No site, também recebemos denúncias e pro-
postas de trabalhadores que querem se filiar ao Singuesp.
Fale conosco! Não perca tempo e acesse. Nosso e-mail é
singuesp@hotmail.com - Na página, você confere as
publicações do Sindicato. ENTRE NO SITE E NAVEGUE!

NOSSO JURÍDICO

ATENDE TODA
SEGUNDA

 O Singuesp tem um Jurídico
eficiente comandado pelo Dr.
Miraldo. Atendemos toda se-
gunda, das 10 às 17 horas. Mas
é preciso marcar um horário.
Ligue (11) 3333.1893. Agora,
além de causas trabalhistas,
oferecemos atendimento para
causas cíveis e previdenciári-
as e de família. APROVEITE!

WWW.SINGUESP.ORG

AVANÇOS - Nosso Sindicato em todos
os momentos priorizou o diálogo. Es-
teve reunido várias vezes com os re-
presentantes da Barradas e Queiroz
para encontrar o melhor para a catego-
ria. Ainda bem que os líderes da em-
presa mostraram grande interesse em
negociar e o resultado foi positivo

FOMOS AO DETRAN TRATAR DE LICITAÇÕES
Nosso presidente Chicão es-

teve recentemente com o pre-
sidente do Detran de São Pau-

lo, Daniel Annenberg, para tra-
tar das condições dos pátios e
suas novas licitações.

Durante o encontro reforça-
mos a importância das vistori-
as e cobranças da idoneidade
das empresas contratadas.

Estamos presentes!

EXAME TOXICOLÓGICO
COMEÇA A VALER EM

1º DE JANEIRO DE 2016
O exame que pode detectar a

presença de álcool ou drogas
no organismo dos motoristas
começa a valer a partir do dia
1º de janeiro de 2016. A deci-
são foi tomada pelo Contran
(Conselho Nacional de Trânsi-
to). O exame será obrigatório
na primeira habilitação e nas re-
novações de carteiras de mo-
torista C, D e E. Esse tipo de
exame, conhecido popularmen-
te como teste de cabelo, per-
mite identificar o uso de drogas
até 90 dias antes da coleta.


