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ANO IV Nº 7 - Agosto 2010.

Pressão do Sindicato obtém
conquistas e garante benefícios
GANHOS: REGISTRO EM CARTEIRA, PLANO MÉDICO, CESTA BÁSICA...
Toda conquista é resultado de
muita luta. Por isso, nossa diretoria vem obtendo ganhos concretos.
No Consórcio Força União da CET,
que é formado pela RJ e Marthas,
obtivemos plano médico, pagamento de benefícios e conseguimos valor correto em rescisão contratual.
Registros - Na Transdelta, Auto
Socorro Portugual e Capitão Guincho conquistamos registro em Carteira para todos, cesta básica e
muito mais benefícios.
Chicão - Nosso presidente Francisco José Pereira da Silva afirma:
“Vamos continuar atuando contra
injustiças. A valorização dos companheiros é a nossa prioridade”.
Páginas 2 e 3

8 DE JUNHO - Chicão (em pé) ouve trabalhadores no Consórcio Via Livre; abaixo, dia 16
de junho, pressionamos a Marthas para pagar
rescisão contratual de funcionária. Pressão
deu resultado e todos os direitos foram pagos

16 DE JUNHO - Nosso presidente Chicão comanda assembleia no Consórcio Força União

Palavra do Presidente

SINGUESP JÁ
Denuncie as injustiças. Não se cale! ATENDE NA
NOVA SEDE
Companheiro(a): nesta edição do Singuesp Informa veremos muitas conquistas obtidas

graças à pressão feita pelo nosso Sindicato. Mas não foi fácil.
Na defesa dos Guincheiros atuamos firmes na busca por melhores salários e benefícios, com o objetivo de alcançar a nossa valorização e respeito.
Vale dizer que as vitórias no Consórcio Força União, Auto Socorro Portugal, Capitão Guincho e na empresa Transdelta foram frutos de inicitiva dos Guincheiros.
E iniciativa importante, porque os companheiros denunciaram ao Sindicato injustiças que ocorriam no local de trabalho.
Por isso, é importante manter contato permanente com o Singuesp. Nosso Acordo Coletivo tem força de lei e quem nao cumprir será cobrado.
Vamos continuar autuando empresas que desprezam os trabalhadores
de
Guincho. E, se preciso, vamos à Justiça do Trabalho.
Francisco José Pereira da Silva
Portanto, o Guincheiro exige, merece e luta por respeito!
(Chicão) - Presidente

Nosso Sindicato cumpre promessa e já está atendendo os companheiros no Belenzinho, próximo
ao Metrô Belém.
Página 2
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NOVA SEDE

Bem perto
da estação
Belém do Metrô
O Singuesp dá um grande passo na luta pela valorização do
companheiro Guincheiro. Desde
o dia 26 de julho, saimos da região central e passamos a atender os trabalhadores à rua Júlio
Castilhos, 1.114, Belenzinho, próximo ao Metrô Belém.
O objetivo dessa mudança é
oferecer ainda mais conforto para
o Guincheiro e à sua família. Nosso presidente Francisco José Pereira da Silva, o Chicão, afirma:
"A nova sede é mais uma conquista para os companheiros.
Vamos ter mais espaço para receber os Guincheiros em assembleias e reuniões".
GANHOS - Com a nova casa, os
companheiros terão cursos profissionalizantes, mais convênios
e permanecerá o atendimento Jurídico gratuito. Vale dizer que a
nova sede foi promessa da atual
diretoria feita em 2009. Portanto, promessa cumprida!
INFORMAÇÕES - Ligue no Singuesp. Telefones (11) 3333.1893 e
3334.0733. Fique em contato permanente. Participe das mobilizações e fortaleça nossa luta.

CRESCE MOBILIZAÇÃO EMPRES

Atuação sindical amplia

A atuação de nosso Sindicato trouxe ganhos concretos para vários Guincheiros nos ú
há muito para lutar, negociar e conquistar. Há metas para alcançarmos, inclusive em nos
começa a todo vapor. Salários dignos e mais benefícios serão nossa bandeira. Além disso,
e cobra melhores condições de trabalho nas empresas. Portanto, companheiro, é momento
CONSÓRCIO FORÇA UNIÃO DA
CET (RJ E MARTHAS) - Dia 16 de
junho, nosso Sindicato esteve na
empresa RJ para avisar os companheiros que, após longas e tensas
negociações, garantimos plano médico para todos. Referente ao plano odontológico, a RJ disse que estudará nossa proposta.

ATRASOS DE PAGAMENTOS E
BENEFÍCIOS - Também na RJ, conquistamos o comprometimento da
empresa a não atrasar mais o salário
dos companheiros, assim como o valetransporte e o vale-refeição.
PAGAMENTO CORRETO NA RESCISÃO CONTRATUAL - A funcionária Natália M. Cabloco (filha do dono),

Nosso presidente Chicão durante assembleia com os Guincheiros do Consórcio Força União. Resultado: vitória dos companheiros

ZÉ GUINCHEIRO DENUNCIA

Prestadoras da Porto serão cobradas

As prestadoras de serviço da Porto Seguro vêm cometendo uma série de irregularidades
contra os Guincheiros.
O Sindicato apurou

da Marthas, foi demitida, não recebeu a
rescisão contratual e foi ao Sindicato pedir ajuda para resolver o caso.
Resultado: pressionamos a Marthas
- empresa de seu pai - para pagar o
que determina a lei. Graças à nossa
pressão, Natália recebeu todos os direitos e ficou muito feliz. Mais uma importante vitória - leia depoimento ao lado.

que empresas submetem os companheiros a longas jornadas de trabalho e, como se não bastasse, pagam por fora do holerite, prejudicando os trabalhadores.
AÇÃO - Na defesa
dos companheiros, nosso presidente Chicão
foi à Porto Seguro cobrar do
presidente Jay-

me Brasil Garfinkel respostas. Na
ocasião, Garfinkel disse estar surpreso com as denúncias e prometeu exigir as empresas irregulares
a respeitarem os Guincheiros.
Nosso presidente Chicão comenta: “Agradeço a atenção do presidente da Porto, que prometeu soluções rápidas. Além disso, ele nos
recebeu muito bem. O Singuesp vai
fiscalizar e fará o possível para resolver logo esses problemas”.

Imagens mo

Na primeira foto, nosso presidente Chicão,
Maio Unificado da UGT; ao centro, em 5 de j
Comerciários de São Paulo - em nome da
atenção e ajuda depositada aos Hagaceanos
à direita, nosso presidente colh
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SA POR EMPRESA; PRESSÃO VAI CONTINUAR

a vitórias e combate injustiças

últimos meses. Mas ainda
ssa Campanha Salarial, que
o Singuesp combate injustiças
o de participação e mais união

Sindicato negocia melhorias no Via Livre
8 DE JUNHO - Guincheiros do Consórcio Via Livre, no Aricanduva, durante assembleia
comandada pelo Singuesp contra medidas da empresa que mexem no bolso
dos companheiros. À direita, nosso diretor Reginaldo Moreira (careca)
e o nosso assessor Paulo Sérgio - camisa azul claro

DEPOIMENTO
“Dou nota DEZ para o Sindicato. Agradeço a direção do Singuesp, em especial o sr. Chicão (presidente), por ter
me acompanhado nessa empreitada.
Também agradeço minha mãe, sra.
Maria José Marthas Cabloco, presente
em todos os momentos. E quem sofrer
injustiças no trabalho deve procurar o
Sindicato, sim”, Natália M. Cabloco.
REINTEGRAÇÃO - Entramos na Justiça contra a empresa Marthas, a fim
de garantir a reintegração da funcionária Rafaela Perez. A empresa demitiu
a companheira grávida, que procurou o
Singuesp. Estamos lutando!
Chicão - Nosso presidente Chicão
afirma: “É nosso dever apoiar os companheiros. E quem for ao Sindicato pedir ajudar contra injustiças praticadas
pelos maus patrões, será amparado.
Vamos cobrar e lutar juntos”.

O Singuesp realizou assembleia,
dia 8 de junho, no Consórcio Via
Livre da CET. O objetivo foi informar os companheiros sobre a nossa luta por melhorias para o setor.
Nosso presidente Chicão afirma:
“Estamos firmes nas negociações.

ostram Singuesp na luta

, juntamente com o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante o 1º de
ulho, Chicão entrega placa para Ricardo Patah - presidente da UGT e do Sindicato dos
a Associação Beneficente e Cultural do Hospital das Clínicas. A placa agradece pela
s (funcionários do Hospital das Clínicas). Chicão recebeu uma identica, dia 24 de maio;
he reivindicações dos Guincheiros, dia 8 de junho, no Consórcio Via Livre

Exigimos PLR justa, implantação da
CIPA e cobramos soluções urgentes
referentes aos companheiros guincharem carro em apenas 10 mintos”.
O Singuesp repudia essa imposição feita pelas empresas. Guinchar
um carro nesse curto tempo é im-

possível. Portanto, é bom as empresas reverem essa prática.
O Guincheiro não pode ser multado ou levar advertência por essa
decisão unilateral tomada pela empresa sem o concentimento do trabalhador. Vamos pra cima!

CARTEIRA ASSINADA

Guincheiro denuncia e vence
O Sindicato recebeu denúncia que
Guincheiros estavam trabalhando
sem Carteira assinada nas empresas Auto Socorro Portugual, Transdelta e Capitão Guincho.
Imediatamente, nossos diretores
foram apurar os questionamentos e
constataram que as irregularidades,
de fato, existiam.
RESULTADO - Em maio, a Transdelta registrou todos os funcionários
graças à nossa pressão. O registro
foi diante dos representantes do Sin-

guesp e do Ministério do Trabalho.
As empresas que também não resistiram à nossa cobrança foram
a Auto Socorro Portugual e Capitão Guincho, que assinaram a Carteira de todos os Guincheiros.
VITÓRIA - Nosso presidente Chicão afirma: "Só alcançamos a vitória porque os Guincheiros acreditaram na disposição de luta do
Sindicato e denunciaram".
DENUNCIE - Avise o Sindicato
pelo telefone (11) 3333.1893.

FIQUE SÓCIO E FORTALEÇA NOSSA LUTA POR MAIS DIREITOS
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COLÔNIAS DE FÉRIAS, DENTISTA...

Sindicato fecha parceria e amplia
rede de convênios para sócios

NOVO CONVÊNIO - Piscinas da Colônia de Férias dos Comerciários de São Paulo, novo parceiro de nosso Sindicato. Preços a partir de R$ 27,00, com direito a café da manhã

O lazer é um direito de todo cidadão. Porém, os preços são elevados e sai muito caro para o Guincheiro viajar com toda a família.
Com essa preocupação, nosso
Sindicato vem se empenhando, a fim

de garantir convênios com preços
mais acessíveis.
E todo esse empenho vem dando resultados. Em julho, o Singuesp fechou duas parcerias com
Colônias de Férias.
COLÔNIA DOS COMERCIÁRIOS
DE SÃO PAULO - A primeira foi com
a Colônia dos Comerciários de São
Paulo. Ela fica a um quarteirão da
praia e próxima a pontos turísticos,
na Praia Grande. Além disso, tem
piscinas para adulto e infantil; playground e quadras; e salão de jogos.

O valor da diária é de R$ 27,00,
com direito a café da manhã. A Colônia fica na avenida Guilhermina, 240,
Praia Grande, São Paulo. Mais informações, ligue (11) 3334.0733.
SISNATUCARD - É a outra Colônia de Férias. Com preços a partir de R$ 26,00 (com café da manhã) e presente em vários lugares
de São Paulo e do Brasil, a Sisnatucard oferece Colônias confortáveis e de ótima qualidade.
Nosso presidente Chicão afirma:
“Mais parcerias virão. Até o final

Jurídico atende NOVA PARCERIA ODONTOLÓGICA
grátis toda
Preços especiais a partir
segunda
Nosso Sindicato oferece toda segunda, das 10 às 17 horas, atendimento Jurídico gratuito para os
Guincheiros associados.
O objetivo é informar os companheiros sobre seus direitos, a
fim de combater abusos patronais
e, principalmente, injustiças.
Um dos problemas mais apontados pelos Guincheiros é o descumprimento do nosso Acordo
Coletivo. Lute pelos seus direitos!

A Odonto Empresas, nova parceria do nosso Sindicato, oferece
tratamento odontológico a partir de
R$ 11,90. A novidade é que o benefício pode ser extensivo para a
família do Guincheiro.
Por exemplo: o titular mais um
dependente vai pagar R$ 20,00; titular mais dois dependentes sairá
por R$ 28,00; e titular mais três, o
custo será de R$ 36,00.
Nosso presidente Francisco José
Pereira da Silva, o Chicão, afirma:

“Além das conquistas sindicais, estamos lutando por uma melhor qualidade de vida para os companhei-

deste ano, vamos ampliar nossos
convênios. Lazer com preços acessíveis é um direito do Guincheiro e
compromisso de nossa diretoria”.
Faça sua reserva agora mesmo - Ligue no Singuesp e fale com
o diretor Reginaldo Moreira. Telefone (11) 3333.1893.

FIQUE BEM INFORMADO
Acesse o site do Singuesp
e saiba mais sobre nossas
lutas e mobilizações
WWW.SINGUESP.ORG

de R$ 11,90
ros Guincheiros. E posso garantir:
mais benefícios virão”.
Principais coberturas - O convênio conquistado pelo Singuesp
cobre prevenção e limpeza; diagnósticos; radiologia; periondontia;
endodontia; cirurgias; entre outros.
Para mais informações e saber
como obter o plano odontológico, ligue no Sindicato e fale com o diretor Reginaldo Moreira pelos telefones (11) 3334.0733 e 3333.1893.
Não perca tempo!

