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HOUVE O SORTEIO DE MUITOS PRÊMIOS: GELADEIRAS, FOGÕES,
MICRO-ONDAS... TEVE AINDA COMES E BEBES E MÚSICA AO VIVO

Ano X Nº 35 - Fevereiro/2016

FESTA DOS GUINCHEIROS
FAZ A ALEGRIA DA CATEGORIA

Dia 20 de dezembro de 2015:
uma data histórica para o Sin-
guesp. Neste dia, ocorreu a 1ª
Festa dos Guincheiros.

Muitos prêmios foram sortea-
dos para a categoria, como ge-
ladeiras, fogões, TVs LED, má-
quinas de lavar e outros mais.

Além disso, teve brinquedos
para a criançada, música ao

FOGÃO E TV - Guincheiros sorteados
ficaram felizes e parabenizaram toda
a diretoria do Singuesp pela 1ª Festa
dos Guincheiros; trabalhadores, mere-
cidamente, receberam fogão, TV LED
e máquina de lavar. Muitos outros prê-
mios foram sorteados pela entidade

GELADEIRA - Nosso presidente Chicão, junto aos demais diretores, sorteou muitos prêmios. Teve até geladeira novinha

vivo e um delicioso almoço com
churrasco. Detalhe: tudo grátis.

QUEM FOI só não vê a hora
de chegar a próxima; E QUEM
NÃO FOI perdeu.

Francisco José Pereira da
Silva (Chicão), presidente do
Sindicato, afirma: “Foi um do-
mingo inesquecível. Um domin-
go de alegria e descontração”.

ACESSE O SITE WWW.SINGUESP.ORG
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1ª CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL D
PROPORCIONA MOMENTOS DE ALEG
TEVE BRINQUEDOS PARA A CRIANÇADA, MÚSICA AO VIVO E MUIT

ALEGRIA GERAL - Acompanhados de
nossos diretores, trabalhador e familia-
res comemoram a conquista de prêmios

FORTE PRESENÇA - 1ª Festa dos Guincheiros foi um sucesso. Evento contou com 

GUINCHEIRO ficou muito feliz após ganhar g
o prêmio; abaixo, crianças se divertem com 

Uma festa inesquecível para
todos os Guincheiros e familia-
res, dia 20 de dezembro, na pri-
meira confraternização do Sin-
guesp, que ocorreu na estação
Armênia, no CMTC Clube.

Música ao vivo, comida e be-
bida à vontade, sorteio de de-
zenas de PRÊMIOS e brinque-
dos para a criançada foram al-
guns dos atrativos da festa.

RODRIGO - “Ficamos felizes
porque o sucesso do evento foi
muito além do que esperáva-
mos. Não faltou nada. Os par-

ticipantes tiveram uma tarde de
alegria e descontração”, afir-
ma o secretário-geral do Sin-
guesp, Rodrigo Pereira.

SORTEADOS - No canto su-
perior da página ao lado, à di-
reita, você confere o nome de
todos os ganhadores.

COMPROMISSO - “Fizemos
tudo com transparência e muito
compromisso. Quem compare-
ceu pôde conferir”, afirma Ro-
drigo, que aproveitou sa entre-
ga dos prêmios para reafirmar
compromissos com a categoria.

FRANCISCO José Pereira da Silva
(Chicão) é presidente do Singuesp

FIZEMOS MAIS QUE UMA FESTA
Dia 20 de dezembro de 2015,

quando nos reunimos no CMTC
Clube, para a 1ª Festa dos Guin-
cheiros, foi mais do que uma
confraternização. Além de nos
alegrarmos com todos os Guin-
cheiros, aproveitamos a oportu-
nidade para reafirmar compro-
missos de luta com a categoria.

Aproveitamos para dizer aos
companheiros que eles podem

contar com uma entidade forte
e representativa, que vem se
empenhando no dia a dia para
conseguir os melhores salári-
os e benefícios para  todos.

Sem dúvida, temos muito
que melhorar. Mas com o em-
penho do grupo da diretoria,
com a confiança do trabalha-
dor e muita determinação, va-
mos avançar ainda mais!

CONFIRA AS IMAGENS DA FESTA EM NOS
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DE ANO OFERECIDA PELO SINGUESP
RIA E UMA ENXURRADA DE PRÊMIOS
TA COMIDA PARA OS GUINCHEIROS E FAMILIARES. TUDO GRÁTIS!

TRABALHADOR levou mulher e filhos
para a nossa confraternização, que teve
um clima muito familiar e amistoso

a presença em peso dos companheiros de várias empresas de guincho. Presentes parabenizaram o Singuesp pela iniciativa

geladeira. Diretores do Singuesp entregaram
brinquedos oferecidos pela nossa entidade

CONFIRA
TODOS OS

GANHADORES
1) Adeilson Slor de Oliveira, da

SOS Pampa: TV 32;  2) Alberto
da Silva Castro Júnior, da JZ
Resgate: micro-ondas e TV 43;
3) André Gomes de França, da
Trail Infraestrutura: micro-ondas
aço inox; 4) Ariclemes Silva da
Costa, da Sitran: máquina de la-
var Electrolux; 5) Cristiane Apa-
recida Carvalho de Souza, da
Uzêda: máquina de lavar Con-
sul 8 quilos; 6) Edileuza Rodri-
gues de Oliveira, da  SOS Pam-
pa: forno elétrico e ventilador; 7)
Elker Rodrigues, da TB Servi-
ços: ventilador e cesta de na-
tal; 8) Ivan José, da SGP: gela-
deira Electrolux; 9) José Genil-
do de Carvalho, da Uzêda: for-
no elétrico e cesta de natal; 10)
José Edinaldo da Silva, da  Siga
Livre: liquidificador; 11) José
Maria Silva, da MK Transfer:
geladeira Electrolux; 12) Nata-
nael Ferreira Quaresma; da
SGP: fogão Esmaltec 4 bocas;
13) Pedro Tâmbalo Júnior, da
SGP: máquina de lavar Bras-
temp 10 quilos; 14) Samuel Sil-
vério de Souza, da Uzêda: fo-
gão Esmaltec, dois micro-ondas
Midea e duas cestas de natal.

SSO ÁLBUM ON-LINE - https://goo.gl/0aEfff

QUANTIDADE DE PRÊMIOS IMPRESSIONA - Após conversa com alguns
trabalhadores durante o evento, os maiores elogios foram em relação aos
prêmios sorteados pelo Sindicato. Qualidade da comida, bebida à vonta-
de, brinquedos para as crianças e música ao vivo foram citados como de
excelente qualidade pelos companheiros. Resultado: SUCESSO!
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ESTAMOS DE OLHO
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CONVENÇÃO COLETIVA TEM FORÇA DE LEI E
DEVE SER CUMPRIDA POR TODAS AS EMPRESAS

Pedimos aos companheiros
que denunciem irregularidades
em seus holerites, ou seja, caso
você receba um valor menor do
que está na tabela abaixo, ligue
imediatamente no telefone (11)
3333.1893 e peça ajuda!

CCT - A Convenção Coletiva
de Trabalho é um documento
assinado entre o Sindicato e o
setor patronal, para definir um

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 Jurí-
dico eficiente comandado
pelo Dr. Miraldo. Atendemos
toda segunda, das 10 às 17
horas. Mas é preciso marcar
um horário: (11) 3333.1893.
Agora, além de causas tra-
balhistas, oferecemos aten-
dimento para causas cíveis,
previdenciárias e de família.
Não fique com dúvidas e
nos procure. Lembre-se que
saber é poder!  ESPERA-
MOS POR VOCÊ!

WWW.SINGUESP.ORG

GUINCHEIRO: VOCÊ NÃO PODE RECEBER MENOS QUE O PISO. SE ISSO OCORRER DENUNCIE

Piso para os salários da cate-
goria, além de outras vantagens
para todos. A CCT tem força de
lei e DEVE ser cumprida por to-
das as empresas.

“Temos um Jurídico atuante
e que defende os interesses
dos companheiros. Não se ca-
le e nos procure. Estamos à
disposição para ajudar”, afir-
ma nosso secretário Rodrigo.

NOSSA META É AMPLIAR OS BENEFÍCIOS DOS SÓCIOS
Nossa equipe do setor de be-

nefícios, Márcio e Bahia, con-
tinua a todo o vapor em 2016.
O objetivo é ampliar ainda mais
nossas parcerias neste ano e

contamos com a sua ajuda. Se
souber de alguma Clínica, Clu-
be de Campo que tenha inte-
resse em parceria, entre em
contato: (11) 3333.1893.


