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

Após negociações durante os últimos 
seis meses, chega ao fim a Campanha 
Salarial dos trabalhadores do Consór-
cio Montecampo. Não aceitamos a pri-
meira contraproposta vinda da empre-
sa, pressionamos por melhorias para 
seus colaboradores e CONSEGUIMOS. 

O reajuste será pago de forma re-
troativa, ou seja, de outubro até abril.

TEM MAIS - Além de assegurar este 
ganho, o vale-refeição sobe para R$ 24 
por dia. Já a PLR (Participação nos Lu-
cros e Resultados) subiu R$ 100,00. 

Na prática, é mais dinheiro no bol-
so dos trabalhadores que contribuem 
para o crescimento da companhia.

MAIS UMA VEZ, O SINGUESP AGIU 
COM INTELIGÊNCIA NAS NEGOCIA-
ÇÕES EM PROL DOS COMPANHEIROS.

FIQUE SÓCIO - Fortaleça nossa luta e 
tenha muitas vantagens!

PRESSÃO GARANTE AJUSTE 
SALARIAL E DE BENEFÍCIOS
TRABALHADORES DO CONSÓRCIO MONTECAMPO terão reajuste salarial; PLR 
(Participação nos Lucros) sobe para R$ 1.500,00 e vale-refeição passa a R$ 24,00

MOSTRAMOS A NOSSA FORÇAPALAVRA DO PRESIDENTE

Fomos para esta negociação com uma 
proposta focada nos anseios da catego-
ria. Tivemos um primeiro retorno de rea-
juste de apenas 1% sem nada a mais nos 
benefícios. Os trabalhadores até tinham 
aceitado este índice, mas nós não.

Sabíamos que era possível mais e deci-
dimos manter as negociações em curso.

A decisão conseguiu assegurar que o 
reajuste fosse maior e abrangesse bene-
fícios. Uma importante vitória!

Mesmo com este ganho estamos lon-
ge de realizar todos anseios dos compa-
nheiros. Porém, as conquistas garanti-
das nesta negociação mostram o quanto 
estamos determinados a avançarmos. 

Aproveito também para agradecer a 
cada um dos associados que nos procu-
rou, apoiou e mostrou o quanto a en-
tidade sindical pode ser forte quando 
têm pessoas como vocês. Obrigado!

A LUTA SEMPRE SERÁ CONSTANTE!

REAJUSTE SERÁ RETROATIVO - A DIFERENÇA A SER 
PAGA SERÁ DE OUTUBRO DE 2018 A ABRIL DE 2019

FRANCISCO JOSÉ PEREIRA DA SILVA (CHICÃO) 
é presidente do Singuesp - Sindicato dos Guincheiros 
Removedores de Veículos do Estado de São Paulo
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Assessoria Jurídica, planos de saúde, Colônia de Férias e muito mais para você!
Quem é sócio do Singuesp conta com 

muitas opções para garantir a econo-
mia do seu dinheiro. Isso porque te-
mos diversas parcerias com comércios 
e prestadores de serviço em todo Esta-
do de São Paulo. Fizemos até um Guia 
de Benefícios com ampla rede.

Além disso, temos assessoria jurídica 
grátis na sede para causas trabalhistas 
e também oferecemos os melhores va-

lores para os Guincheiros conseguirem 
contratar um plano de saúde satisfató-
rio para toda a família.

Em 2019 ampliamos a rede nas mais 
diversas áreas - Educação, Lazer, Ser-
viços e Saúde. Estes foram os mais pe-
didos e aqui é assim: o pedido do as-
sociado sempre será prioridade para 
atendermos o mais depressa possível. 
A equipe foi atrás e garantiu descon-

tos em cursos de graduação ao titular e 
seus dependentes; diversas localidades 
para férias com preços bem em conta; 
clínicas médicas com consultas a par-
tir de R$ 45,00; e tem até consultoria 
financeira e jurídica.

Para isso e muito mais, ligue nos tele-
fones (11) 3334.0733 ou 3333.1893. 
Nosso e-mail: singuesp@singuesp.org

Peça o seu Guia: (11) 942.051.685.

ESTAMOS NAS REDES SOCIAIS PARA OUVIR VOCÊ 
INTERAJA CONOSCO EM NOSSOS CANAIS OFICIAIS

É ligado nas redes sociais? Já segue 
a gente nos nossos perfis? NÃO?!! 
Então não perde mais tempo. É só jo-
gar lá: @guincheiros e pronto. Você 
encontra nosso perfil oficial no Fa-
cebook, Instagram, Flickr e Twitter. 
Temos postagens frequentes com as 

novidades pertinentes ao trabalha-
dor do Guincho e vamos além - que-
remos te ouvir por lá também.

Manda inbox que nossa equipe de 
comunicação vai te responder para 
auxiliar em suas dúvidas. Afinal, es-
tamos aqui para te ajudar, sempre!

Singuesp amplia a sua rede de parceiros 
em 2019. Confira algumas das novidades!
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EXPEDIENTE

COMPANHEIROS: DENUNCIEM TAMBÉM PELAS NOSSAS REDES SOCIAIS 
SEUS DADOS SERÃO PRESERVADOS NO MAIS ABSOLUTO SIGILO

PRECISAMOS SABER O QUE OCORRE NO SEU LOCAL DE TRABALHO


