
SINDICATO REPUDIA O RETROCESSO E 
DEFENDE REFORMAS JUSTAS NO PAÍS 

Infelizmente, o Brasil ca-
minha para um rumo incer-
to. Medidas arbitrárias vêm 
retirando direitos dos traba-
lhadores e prejudicando to-
da a população.

O ideal neste momento não 
é encontrar o culpado, mas 
soluções concretas para evi-
tar ainda mais demissões.

São mais de 14 milhões de 
desempregados. Entre eles, 
milhares de pais de família.

Portanto, este Sindicato de-
fende REFORMAS JUSTAS. E 
todos sabemos que o Brasil 
precisa de reformas tributá-
ria, previdenciária, política e 
muito mais.

O erro do Governo Federal 
está sendo grande em não de-
bater com todos os trabalha-
dores e outros segmentos da 
sociedade as reformas previ-
denciária e trabalhista, além 
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da terceirização. Todos estão 
contra o Temer e o Brasil es-
tá dividido. Isso é muito ruim!

Portanto, a diretoria defen-
de reformas justas, com a 
participação de toda a socie-
dade. Chega de retrocesso!

Nosso presidente Francisco 

José Pereira da Silva (Chicão) 
afirma: “Vamos em frente, 
trabalhadores. Fiquem em 
contato permanente com o 
Sindicato e participe de nos-
sas ações na defesa de direi-
tos. O trabalhador não pode 
pagar essa conta”.



NOTA TÉCNICA DO DIEESE ALERTA TRABALHADORES 
SOBRE A IMPORTÂNCIA DA ORGANIZAÇÃO SINDICAL

O Dieese (Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômicos) ela-
borou uma nova nota técnica. O texto des-
taca a real importância da organização sin-
dical. Quando existe união entre classe 
trabalhadora e entidades sindicais, existe 
força para avanços em temas deixados de 
lado pelo setor patronal. Em determinado 

CONQUISTAS DO SINDICATO CONTEMPLAM 
TODOS OS TRABALHADORES DE GUINCHO

Uma das edições mais recentes do nosso informativo traz ganhos concretos conquista-
dos pelo Singuesp na última Campanha Salarial. A publicação circula na base e ainda está 
disponível no site da entidade - www.singuesp.org - Vale a pena conferir! INTERESSANTE 
- Na publicação colocamos o que as empresas deverão cumprir!

trecho, a nota retrata: “Os Sindicatos nas-
cem como reação às precárias condições de 
trabalho e remuneração a que estão subme-
tidos os trabalhadores”.O que o Dieese nos 
alerta é a importância das entidades sindi-
cais na fiscalização dos direitos dos traba-
lhadores através de números e de dados 
concretos para nossa reflexão.

ACESSE O SITE DO SINDICATO E FIQUE BEM 
INFORMADO - WWW.SINGUESP.ORG


