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Singuesp conquista 5,53%
de reajuste aos Guincheiros
Mesmo em meio à maior crise trabalhista da história do País, conseguimos 
ganho real e a manutenção de benefícios da categoria. VITÓRIA DA LUTA!
Encerramos no dia 25 de outubro a 

nossa Campanha Salarial. Foram dois 
meses de intensas negociações. Con-
quistamos um reajuste de 5,53% para 
os Guincheiros. Também é válido para 
o vale-refeição e/ou cesta-básica.

Isso representa um ganho real de 
quase 2%, frente ao INPC (Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor) acu-
mulado dos últimos 12 meses. Além 
da parte financeira, a assistencial, que 
sofria riscos de perdas, se mantém in-
tacta com todos direitos preservados.

MAIS GANHOS - O vale-refeição e 
a cesta serão elevados para R$ 23,26 
por dia e R$ 221,61 ao mês (ambos). 

Veja nas páginas centrais como fica 
cada benefício 2018/2019. Nossa da-
ta-base é outubro. Portanto, caso não 
receba o reajuste agora em novembro, 
o trabalhador irá receber em dezem-
bro com o retroativo correspondente.

MAIS UMA VEZ, SAÍMOS VENCEDORESPALAVRA DO PRESIDENTE

Enfrentamos desde 2016 os momen-
tos mais difíceis da história para os tra-
balhadores. Sabíamos o que iríamos 
passar após a reforma trabalhista. Mes-
mo assim, não desanimamos. Eu e a di-
retoria fomos à luta em busca da manu-
tenção dos direitos e novas conquistas.

E a nossa disposição foi recompensa-
da com o reajuste de 5,53% e a preser-
vação dos direitos trabalhistas. Agra-
decemos em especial aos associados 

que nos dão sustentação para a ma-
nutenção da Casa dos Guincheiros. 
Infelizmente, muitas categorias tive-
ram perdas, mas os Guincheiros po-
dem se orgulhar de não ter tido.

A cada ano tivemos ganho real aci-
ma da inflação acumulada do ano an-
terior. Sabemos que o País passa por 
profundas transformações e sempre 
estaremos aqui para defender os in-
teresses de todos os companheiros.

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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CONSEGUIMOS MANTER OS BENEFÍCIOS DO TRABALHADOR E 
AMPLIAR O VALOR DO VALE-REFEIÇÃO E DA CESTA-BÁSICA

Uma de nossas premissas é garantir melhorias reais na vida dos trabalhadores. Graças à uma boa gestão praticada pelos nossos diretores, 
conseguimos negociar de forma justa a manutenção das gratificações, adicionais, auxílios e outros direitos dos Guincheiros.

Separamos aqui para vocês cada um destes benefícios e mostramos como funciona a manutenção de cada um deles na prática. CONFIRA!

Os Guincheiros que se lo-
comovem com veículo pró-
prio para locais de difícil 
acesso ou que não exista 
transporte público têm di-
reito ao auxílio-transporte. 
A empresa deverá pagar um 
valor de R$ 0,32 (trinta e 
dois centavos) por quilôme-
tro, tendo como base o tra-
jeto realizado para exercer 
as atividades diárias: casa - 
trabalho e trabalho - casa.

TRANSPORTE
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Os empregadores devem 
garantir aos colaborado-
res, que estiverem compro-
vadamente a dois anos de 
se aposentarem, estabilida-
de temporária no emprego. 
É necessário que o traba-
lhador esteja há pelo menos 
três anos na empresa. Quan-
do chegar o período tem 
180 dias para comunicar a 
empresa, se não perderá a 
garantia da estabilidade. 

APOSENTADORIA
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Os companheiros que re-
tornam de suas férias têm 
60 dias de garantia de em-
prego ou salário. Desse 
modo, ninguém pode ser 
demitido antes deste perío-
do. Fica assegurado tam-
bém que o início das férias 
não pode coincidir com o 
DSR (Descanso Semanal Re-
munerado), feriados ou dias 
já compensados pelos Guin-
cheiros. Aproveite as férias!

FÉRIAS
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O seguro de vida é obri-
gatório em todas as empre-
sas prestadoras de serviço 
de Guincho, sem exceção. 
O valor é de R$ 25.000,00. 
No caso de falecimento do 
empregado por morte de 
qualquer natureza, a em-
presa pagará, a título de au-
xílio-funeral, o valor de um 
Piso qualificado junto com 
o saldo salarial e qualquer 
outro direito remanescente.

SEGURO DE VIDA
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VALE-REFEIÇÃO VAI PARA R$ 23,26 POR 
DIA. CESTA CHEGA A R$ 221,61 AO MÊS

Os Guincheiros contam agora com uma maior ajuda para 
alimentação durante sua semana de expediente. O vale-re-
feição, reajustado em 5,53%, passa a ser de R$ 23,26 por 
dia. E assim acompanha o valor de uma refeição diária do 
Guincheiro. Para as empresas que têm firmado acordo cole-
tivo de trabalho para a cesta, o valor passa para R$ 221,61 
ao mês. O índice aplicado, também de 5,53%, representa 
um ganho no poder de compra dos gêneros alimentícios. 
Nosso presidente Francisco José Pereira da Silva, o Chi-
cão, comenta: “Vale ressaltar que o fato de aumentarmos o 
valor do vale e da cesta é uma grande conquista. Em toda 
região temos observado o congelamento dos benefícios e 
conseguimos recuperar as perdas e ter ganho real”.

WHATSAPP DO SINGUESP ATENDE
AO TRABALHADOR TODOS OS DIAS!

O Singuesp criou um novo canal de comu-
nicação para facilitar o acesso e atendimen-
to dos Guincheiros. Se trata do WhatsApp 
oficial do Sindicato. O nosso número é (11) 
942.051.685. Ele foi criado exclusivamen-

te para encaminharmos informações perti-
nentes da categoria. O uso é exclusivo para 
divulgações e solicitações, dentre as quais 
destacamos o mais novo e atualizado Guia 
de Benefícios. Nos procure o quanto antes!
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O Guincheiro que for afas-
tado do serviço por motivo 
de doença e recebeu, no mí-
nimo, 90 dias do benefício, 
terá garantido seu emprego 
ou salário por 60 dias, con-
tados do retorno às ativida-
des regulares. Lembramos 
da necessidade de toda do-
cumentação estar correta. 
Por isso, Guincheiro, esteja 
muito atento a qualquer do-
cumento necessário.

AUXÍLIO-DOENÇA
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Quando o horário de tra-
balho for superior a quatro 
horas, a empresa fornecerá 
refeições - café da manhã, 
almoço e jantar (a depender 
das horas trabalhadas). Se 
não tiver este suporte deve-
rá reembolsar R$ 8,34 pelo 
café, R$ 23,26 pelo almoço 
e jantar (cada). Caso o retor-
no para casa fique inviável, 
o trabalhador deverá rece-
ber o valor de R$ 55,40.

REEMBOLSO
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As homologações, quando 
realizadas fora da cidade de 
domicílio do ex-funcioná-
rio, deverão ser custeadas 
pela empresa. Os Guinchei-
ros terão direito a reembol-
so total das despesas com o 
transporte de sua casa até o 
local, porém com apresen-
tação de recibos. Caso a em-
presa providencie transpor-
te, ela deverá levar e trazer 
sem custo o trabalhador.

HOMOLOGAÇÃO
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As empresas que desliga-
rem trabalhadores por justa 
causa têm de entregar, por 
escrito, a capitulação legal 
dos motivos determinantes 
da rescisão. Se não o fizer, 
será penalizada com a nuli-
dade da justa causa. ATEN-
ÇÃO: essa documentação 
deve ser entregue no ato da 
dispensa. Caso o trabalha-
dor não receba o documen-
to deve acionar o Sindicato.

JUSTA CAUSA
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MANTIVEMOS AS HORAS-EXTRAS DOS 
PLANTONISTAS 12X36 NOS FERIADOS

A reforma trabalhista tirou um importan-
te direito de quem trabalha em regime de 
12x36. A partir dela, não é mais obrigató-
rio pagar hora-extra para todos quem 
trabalham nestes dias em seus plantões.

Porém, rechaçamos essa ideia e exigimos 
a manutenção dos pagamentos e conse-
guimos. Os Guincheiros que trabalharem 
aos feriados têm direito a receber hora-ex-
tra 100% em seus salários. Grande vitória!
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FIQUE SÓCIO DO SINGUESP E 
TENHA MUITAS VANTAGENS
Oferecemos assessoria Jurídica, planos de saúde, Colônia de Férias e muito mais

A fim de conseguirmos cada vez mais 
avanços para a categoria necessitamos 
de sustentação financeira. E esse apoio 
vem da contribuição sindical dos Guin-
cheiros. Com a sua ajuda nos mantemos 
firmes para garantir ganhos concretos 
e também podermos continuar a ofere-
cer muitas vantagens exclusivas.

Quem é sócio do Singuesp conta com 
assessoria jurídica gratuita, opções de 
Colônia de Férias, convênio médico e 

odontológico, assistência psicológica e 
muito mais, com preços acessíveis.

Para facilitar o acesso do associado 
à vasta rede credenciada de descontos 
exclusivos em comércios, redes educa-
cionais e outros serviços, lançamos o 
novo GUIA DE BENEFÍCIOS. Ele pode 
ser solicitado através do nosso número 
oficial via WhatsApp. GRAVE NO SEU 
CELULAR: (11) 942.051.685.

SOLICITE JÁ O SEU GUIA!

PRESIDENTE - Nosso presidente Chi-
cão afirma: “O Sindicato é o seu repre-
sentante e precisa que você o fortale-
ça para obter ainda mais conquistas e 
ótimos benefícios. Participe da vida do 
Singuesp. Seja nosso associado. Opine, 
denuncie, compartilhe sua vivência no 
ambiente de trabalho e construa conos-
co uma entidade cada vez mais fortale-
cida. Com isso, você e toda a sua família 
vão ganhar. Pense nisso”.

EXPEDIENTE

UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL ABRE PROCESSO 
SELETIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019

Sócios do Sindicato e dependentes 
que desejam ingressar no ensino supe-
rior possuem uma ótima vantagem. A 
Universidade Cruzeiro do Sul, em par-
ceria com o Singuesp, está em proces-
so seletivo para o primeiro semestre 
de 2019. Através da parceria que te-
mos, sindicalizados e dependentes te-
rão descontos exclusivos. Para isso, bas-

ta entrar em contato nos telefones (11) 
3334.0733 | (11) 3333.1893.

CONHEÇA MAIS - A Cruzeiro do Sul 
Educacional é um dos maiores grupos 
privados de educação superior no Bra-
sil, com mais de 50 anos de história.

No www.singuesp.org você confere a 
tabela completa de descontos em nos-
so site. Aproveite mais essa vantagem! 


