1 - SINGUESP INFORMA - Abril de 2019 - www.singuesp.org

Chapa 1 é reeleita com
95% dos votos válidos

Presidente Chicão continua no comando da entidade; categoria
aprova trabalho do presidente e de toda a diretoria do Singuesp

Os trabalhadores do setor guincho foram às urnas entre os dias 25 e 29 de
março. Tiveram direito a voto os companheiros(as) associados, que reelegeram nosso presidente Francisco José
Pereira da Silva (Chicão) e toda a diretoria com 95% dos votos válidos. Tivemos uma urna fixa na sede e outras itinerantes para colher os votos nos locais
de trabalho dos Guincheiros.
COMPROMISSOS ASSUMIDOS
Segundo Chicão, a luta continuará na
defesa dos direitos de todos os trabalhadores. Vamos intensificar o trabalho de
base para combater os maus patrões e
continuar firmes para todo ano aumentar o poder de compra dos Guincheiros
com reajustes acima da inflação.
Vale reafirmar que o Singuesp sempre
defenderá o emprego, a criação de novos postos de trabalho e a justa distribuição de renda. Nós, como legítimos representantes dos trabalhadores, jamais
aceitaremos medidas prejudiciais à classe, assim como a Reforma da Previdência. Se una ao seu Sindicato, fique forte e
mantenha o seu emprego e direitos.

ACIMA - O forte grupo de diretores
reeleitos e assessores; à direita, o secretário-geral Rodrigo também ratifica seu voto; abaixo, trabalhadores que
também acreditam na atual diretoria e
mais uma vez depositaram sua total
confiança na Chapa 1 nas urnas
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PALAVRA DO PRESIDENTE

FRANCISCO JOSÉ PEREIRA DA SILVA (CHICÃO)
é presidente do Singuesp - Sindicato dos Guincheiros
Removedores de Veículos do Estado de São Paulo

O TRABALHO DIGNIFICA O HOMEM!
Primeiramente, gostaria de agradecer
a confiança dos trabalhadores do setor
de Guincho, que votaram na Chapa 1,
reeleita com 95% dos votos válidos.
Além de manter toda a luta permanente, como ampliação de benefícios e
melhores salários, a atual diretoria tem
o compromisso de lutar pela preservação do trabalho do Guincheiro.
Passamos dos 13 milhões de desempregados em todo o País. Infelizmente,

essa realidade é dura e castiga ainda
mais nosso povo que já é sofrido.
Sem dúvida, passamos por tempos
difíceis. Mas não devemos desanimar
e crescer na crise. As entidades sindicais e os trabalhadores têm sido atacados, mas não vão nos parar. Temos
em nosso DNA a defesa dos direitos
da classe e assim permaneceremos!
O trabalho dignifica o homem e uma
Nação não prospera sem emprego.

CATEGORIA VOTA EM PESO NA CHAPA 1
Os 95% dos votos recebidos nos dão
mais ânimo para defender os interesses
dos trabalhadores nessa crise avassaladora que passa o País. Vamos em frente!
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