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Companheiros: valeu a pressão
do Sindicato em defesa de direitos
para os Guincheiros.

Desde 19 de agosto, após inten-
sas negociações com a direção da
CET e DSV, os trabalhadores pres-
tadores de serviços terão imunida-
de em multas de rodízio.

Mais uma vez, a ação rápida do Sin-
guesp fez a diferença, cobrando da
CET e DSV o cumprimento da Lei
37.085/97.

Sindicato garante aumento
de 27,95% em dois anos

EM 2008, CONQUISTAMOS 23,50%; E, EM 2009, OBTIVEMOS 4,45%

Pressão por direitos na Praça Ramos Reunião do Singuesp com a CET e DSV

SINDICATO
SOFRE ATAQUES

NA INTERNET
O Sindicato foi vítima de ata-

ques na internet nos dias 22 e 23
de setembro. Alguém entrou nas
configurações de nossa página
adulterando o conteúdo. A polícia
foi informada e o caso está sendo
investigado. Coincidentemente, o
site migrava para o Segresp (sin-
dicato patronal). O presidente Chi-
cão diz: “Vamos a fundo nas in-
vestigações”.                 Página 3

ANO III Nº 4 - OUTUBRO 2009.

Singuesp pressiona CET e DSV e conquista

LONGAS JORNADAS SERÃO DENUNCIADAS Página 2

AGORA, GUINCHEIROS TERÃO IMUNIDADE EM MULTAS DE RODÍZIO
Nosso presidente Chicão afirma:

“Não foi fácil. Mas o Sindicato foi à
luta pela valorização dos trabalha-

dores e obteve mais uma vitória. Lei
é para ser cumprida!”

 Página 2

SINGUESP EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE Página 3

Uma das preocupações do Sin-
guesp tem sido salários dignos e
direitos para a categoria.

Todos sabemos da dificuldade de
negociar com os patrões, mas o Sin-
dicato não desiste e vem garantin-
do aumento real e benefícios aos
companheiros.

27,95% - Em dois anos, após in-
tensas negociações e muita pressão,
conquistamos aumento de 27,95%
(em 2008: 23,50%; 2009: 4,45%).

Nosso presidente Francisco Perei-
ra (Chicão) afirma: “O percentual é
expressivo, mas o Sindicato não para
por aí! Em 2010, a pressão por au-
mento real será ainda maior”.

Página 4
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Você viu? Em dois anos
o salário subiu 27,95%!

É isso aí. Mais uma
conquista do Sindicato.
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Singuesp pressiona e garante
imunidade em multas de rodízio

Mais uma vez, a pressão do Sin-
dicato deu resultado. Guincheiros
estavam levando multas em dias de
rodízio, sendo obrigados a pagar a
infração. O DSV (Departamento de
Operação do Sistema Viário) e a
CET (Companhia de Engenharia de
Tráfego) não cumpriam a Lei 37.085/
97, que garante imunidade aos
companheiros.

Atitude - O Sindicato recebeu
denúncia dos trabalhadores e agiu
rapidamente. Nosso presidente
Francisco Pereira da Silva (Chicão)
e demais sindicalistas pressionaram
a diretoria da CET, dia 7 de agosto,
na Praça Ramos, em São Paulo.

Na ocasião, a Companhia pediu
uma semana para analisar o proble-
ma. No dia 14 de agosto, o Singuesp
retornou à Companhia e garantiu a
imunidade para os Guincheiros.

Decisão - Desde 19 de agosto,
ficou decidido que todos os guin-
chos cadastrados no sistema do
DSV terão automaticamente suas
multas anuladas.

Atenção - Os Guincheiros só te-
rão imunidade em multas de rodí-
zio. Outras infrações serão cobra-
das normalmente. Os trabalhadores
de municípios fora de São Paulo de-
vem ligar para o Singuesp nos tele-
fones (11) 3333.1893 e 3334.0733.

Palavra do Presidente

O movimento sindical está ain-
da mais unido pela redução da
jornada de trabalho de 44 para
40 horas semanais, sem redução
de salário.

Manifestações do movimento
sindical aconteceram em Câma-
ras de todo o País, a fim de ga-
rantir mais esse benefício à clas-
se trabalhadora. A qualquer mo-
mento, a emenda constitucional
poderá ser votada no Senado.

APOIO - O Sindicato tem parti-
cipado das manifestações pela
redução da jornada, porque mui-
tos trabalhadores, independente-
mente da categoria, serão favo-
recidos. E mais de 2 milhões de
novos empregos serão criados.

FAMÍLIA - Atualmente, o traba-
lhador passa pouco tempo com
a família. Fica horas na condu-
ção ou no trânsito caótico das
grandes cidades. Com a redução
da jornada, a família do traba-
lhador também vai ganhar.

JORNAL - A partir desta edição,
os Guincheiros terão um jornal
mais bonito e informativo. O ob-
jetivo é mobilizar ainda mais a
categoria em defesa de melho-
res salários e dignidade.

EXPLORAÇÃO - O Sindicato vai
denunciar ao MP empresas que
submetem trabalhadores a lon-
gas jornadas de trabalho. Agora,
a pressão será maior!

UNIDADE PELAS
40 HORAS JÁ!

Francisco José Pereira da Silva
(Chicão) - Presidente

Presidente Chicão cobra dos representantes da CET e DSV soluções para os Guincheiros.
Essa reunião só aconteceu após muita pressão do Sindicato

MOBILIZAÇÃO DÁ RESULTADO

Presidente da UGT participa
de mobilização e fortalece luta

Chicão e Patah comadam manifestação em
defesa dos Guincheiros

O Singuesp contou com o apoio
do presidente da UGT (União Ge-
ral dos Trabalhadores) e dos Co-
merciários de São Paulo, Ricardo
Patah, na mobilização do dia 7.

Na ocasião, Patah discursou em
defesa dos Guincheiros e afirmou:
“Não é justo os companheiros pa-
garem as multas de rodízio. É mo-
mento de pressão para garantir di-
reitos aos trabalhadores”.

Além de Patah, apoiaram a mobi-
lização dos Guincheiros vários Sin-
dicatos. Entre eles, o Sintralouça,
Motoboys e Cargas Próprias.

Sindicato vai denunciar Auto Socorro ao MP
JORNADAS ABUSIVAS

A pressão do Sindicato sobre a
Auto Socorro Cowboy, prestadora
de serviço da Porto Seguro, vai au-
mentar. Recebemos várias denún-
cias de trabalhadores obrigados a
fazer jornadas abusivas de 48 x 24.

Justiça - Com isso, o Singuesp
vai aos Ministérios Público e do Tra-
balho denunciar a exploração.

Pedimos aos (às) colegas que
continuem denunciando os abusos.

E-mail: singuesp@singuesp.org

DENUNCIA
Além da Auto Socorro Cawboy,

vamos pressionar mais empresas
acusadas  de submeter trabalhado-
res a jornadas abusivas de 24 x 12.

Nosso secretário-geral Roberto
Amorim afirma: “Também vamos de-
nunciar ao Ministério Público as
empresas que pagam por fora da
Carteira Profissional”.
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Sindicato luta por sede própria
e mais benefícios aos sócios

VALORIZAÇÃO DOS COMPANHEIROS

A luta de nossa diretoria é legíti-
ma na defesa dos trabalhadores
Guincheiros do Estado de São
Paulo. Em razão disso, estamos
sendo atacados injustamente por
alguns divisionistas.

Site - Dias 22 e 23 de setem-
bro, criminosos adulteraram nos-
so site (www.singuesp.org) com
palavras de baixo calão. Ao en-
trar em nossa página, o site era
migrado, coincidentemente, para
o Segresp (sindicato patronal).

Compromissos - O Singuesp
reafirma o compromisso com a ca-
tegoria e repudia o divisionismo e
grupos mentirosos que atacam
nossa entidade.

Na avaliação do presidente Chi-
cão, quanto mais formos vítimas
dessas pessoas, mais lutaremos
em defesa dos trabalhadores. Ele
afirma: “O compromisso do Sin-
dicato é único e exclusivo com o
companheiro Guincheiro. O Sin-
guesp já procurou os meios legais
para erradicarmos esses ataques.
A polícia já foi informada e o caso
está sendo investigado”.

CRIMINOSOS
INVADEM

NOSSO SITE
E SINGUESP VAI À POLÍCA

Singuesp destaca o meio ambiente
Nosso Sindicato, além de lutar

pelos interesses da categoria, tem
um importante papel no desenvol-
vimento social.

A luta por um País mais justo,
igualitário e preservado ambiental-
mente deve ser permanente.

Exemplo - A partir desta edição,
o Singuesp Informa dedica espaço
a assuntos ligados à preservação
do meio ambiente.

Atualmente, o homem é o ser que

mais destrói a natureza. Joga lixo
nas ruas, escova os dentes com a
torneira aberta, lava o carro des-

perdiçando água, com a utilização
de mangueira etc. Vale lembrar
que, para vivermos melhor, é preci-
so preservar o planeta. Pequenas
atitudes vão contribuir para uma
vida mais saudável.

Nosso diretor Reginaldo Moreira
afirma: “A mobilização dos compa-
nheiros para preservar o planeta é
fundamental. É hora de cada um fa-
zer a sua parte. A educação ambien-
tal deve ser praticada”.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Atenção, Guincheiros: quadrilhas especializadas estão usando mulheres como iscas para
atrair os trabalhadores. É preciso estar atento. Uma carona pode custar muito caro.

 A atual diretoria do Singuesp,
desde 2006, vem trabalhando por
direitos e conquistas para os com-
panheiros Guincheiros.

Com o objetivo de trazer benefí-
cios, não só para os trabalhadores,
mas para toda a família dos Guin-
cheiros, o Sindicato chegará forte em
2010 para conquistar ainda mais.

Planos - A sede própria  é o prin-
cipal objetivo do Sindicato. O pre-
sidente Chicão afirma: “Vamos à
luta para garantir nossa sede pró-
pria. Antigas lideranças deixaram
muitas dívidas. Quitamos algumas
e estamos trabalhando para liqui-
dar as demais”.

Apoiamos a nova casa
dos Guincheiros

O QUE O GUINCHEIRO GANHA COM A NOVA SEDE? Com a sede pró-
pria, os sócios e dependentes do Sindicato vão ganhar: cursos profis-
sionalizantes; clínica dentária; salão para assembleias e muito mais. O
presidente Chicão afirma: "Nossa meta é fortalecer ainda mais a cate-
goria. O sindicalismo-cidadão é obrigação do Singuesp".

Site do Sindicato informa, orienta e organiza
Uma das preocupações da atual

diretoria é a boa comunicação com
os trabalhadores. Por isso, o Sin-
guesp tem investido nesse setor,
com o objetivo de informar ainda
melhor os Guincheiros sobre as lu-
tas e conquistas do Sindicato.

Na página (www.singuesp.org),

você acompanha nosso jornal, no-
tícias sobre a categoria, benefí-
cios para sócios e dependentes,
além de muitos serviços.

Jornal - Outra novidade é o nos-
so novo jornal. Ele está bonito,
atraente e traz ainda mais informa-
ção aos companheiros.

BOA COMUNICAÇÃO
22 de setembro - Site do Sindicato foi
adulterado por criminosos

O secretário-geral Roberto
Amorin, destaca: “Grupos como
esses têm apenas um lugar: atrás
das grades. Portanto, nossa enti-
dade em momento algum desvia-
rá o foco dos salários dignos e da
valorização dos companheiros".
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EM DOIS ANOS (2008 E 2009)

Sindicato garante 27,95% de aumento

Sindicalistas vão a Brasília pelas 40 horas já!
6ª MARCHA DA CLASSE TRABALHADORA

Consulte o FGTS pela internet
O trabalhador tem mais uma op-

ção para acompanhar o saldo do
Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS).

É simples. Acesse www.fgts.gov.br
e obtenha extrato de suas contas
vinculadas, saldo do FGTS ou rea-
lize alterações de dados cadastrais.

Os Guincheiros ainda terão à
disposição relatórios sobre arreca-
dação e saques. Poderão também
acompanhar o total de contrata-
ções em obras de saneamento, in-
fra-estrutura e habitação em cada
Estado. Acesse o site do FGTS e
fique atento em seu benefício!

Associados têm
vários benefícios
Os associados e dependentes do

Singuesp têm direito a vários be-
nefícios. Entre eles estão: plano de
saúde, Colônia de Férias (com des-
contos especiais) e dentista. Mais
informações, ligue no Sindicato. Te-
lefone (11) 3333.1893.

Patah em frente à federação do comércio
(patronal), dia 8 de outubro

Dia 8 de outubro, o Singuesp
apoiou a manifestação do Sindi-
cato dos Comerciários de São Pau-
lo, liderada pelo presidente da en-
tidade, Ricardo Patah.

Na ocasião, cerca de 300 mani-
festantes, de 50 Sindicatos de Co-
merciários do Estado e demais ca-
tegorias, fizeram uma "sardinha-
da" em frente à federação do co-
mércio (patronal), em São Paulo,
reivindicando aumento real.

Deu certo - Após pressão dos sin-
dicalistas, os comerciários obtive-
ram aumento salarial de 7%. Nos-
so presidente Chicão afirma: “Mais
uma vez, a mobilização venceu”.

Salários dignos têm sido uma das
principais reivindicações de nossa
diretoria. A pressão sobre o patro-
nato para conceder o que trabalha-
dor merece é permanente.

Desde a posse da atual direto-
ria, em 2006, o Sindicato vem con-
quistando aumentos expressivos
para os Guincheiros.

27,95% - Em dois anos, o Sin-
guesp garantiu para o motorista do
guincho leve e pesado aumento de
27,95%, sendo 23,50% em 2008 e
4,45% em 2009.

Além do motorista de guincho
leve e pesado, o motorista de ins-
peção rodoviária teve reajuste de
25,45%; seguido do ajudante ope-
rador de guincho, atendente e ou-
tras funções, com 11,6%.

Em 2009 - Desde 1º de outubro,

REAJUSTE EM 2009 É DE  4,45%. CONFIRA O PISO

os Guincheiros devem receber de
acordo com a tabela acima. Em
2009, o reajuste salarial é de 4,45%.

O presidente Chicão afirma: “Ga-
rantir 27,95% de aumento em dois
anos é um percentual alto. Mas o Sin-
dicato não para por aí. A pressão em
2010 será ainda maior”.

Nosso secretário-geral Roberto
Amorim completa: “Vamos reivindi-
car aumento real no ano que vem”.

Fique atento - Na Campanha Sa-
larial 2010 acontecerão muitas mo-
bilizações, passeatas e assembleias,
que serão anunciadas em nosso site
e jornal com antecedência.

Olhe só a cara do patrão. Cobrar o traba-
lhador, ele sabe fazer isso como ninguém.
Agora, para pagar salários justos aos com-
panheiros, veja só a careta!!!

SINGUESP APOIA
MOBILIZAÇÃO DOS

COMERCIÁRIOS
 Nosso Sindicato será linha de

frente na 6ª Marcha da Classe Tra-
balhadora a Brasília, dia 11 de no-
vembro, pelas 40 horas já!

Organizada pelas Centrais UGT,
Força Sindical, CUT, CTB, CGTB,
e Nova Central, a Marcha vai rei-
vindicar a aprovação da proposta
de emenda à Constituição (PEC)
231/95, que reduz a jornada de tra-
balho de 44 para 40 horas sema-
nais, sem redução de salário.

Jornada - A data foi escolhida le-
vando em conta a possibilidade de
votação das 40 horas pela Câma-

ra dos Deputados. A intenção das
Centrais é fazer coincidir a realiza-
ção da 6ª Marcha com a votação
da proposta em primeiro turno.

5ª Marcha da Classe Trabalhadora, em 2008, quando reuniu mais de 35 mil pessoas

Nosso presidente Chicão afirma:
“A 6ª Marcha será um dos maiores
atos sindicais já ocorridos em Bra-
sília. É hora de unidade!”

Importante - Só com mobiliza-
ção, pressão e luta vamos garantir
direitos e conquistas.

Acesse nosso site e fique
por dentro das mobilizações

e luta de nosso Sindicato
www.singuesp.org

MOTORISTA OPERACIONAL DE GUINCHO PESADO ................ R$ 934,71

MOTORISTA OPERACIONAL DE GUINCHO LEVE ...................... R$ 817,89

MOTORISTA DE INSPEÇÃO RODOVIÁRIA .................................. R$ 667,35

MOTORISTA DE AUXÍLIO A OPERAÇÃO RODOVIÁRIA ............ R$ 632,22

AJUDANTE OPERADOR DE GUINCHO ......................................... R$ 544,30

ATENDENTE ..................................................................................... R$ 599,15

OUTRAS FUNÇÕES ........................................................................ R$ 516,52


