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EM CAMPANHA SALARIAL DIFÍCIL
Ano VIII Nº  30 - Novembro/2014

COMPANHEIRO(A): a Cam-
panha Salarial de 2014 foi mais
uma batalha a qual saímos vi-
toriosos. Mas não foi fácil!

Foram mais de dois meses
e várias horas de negociações
para chegarmos a um acordo
com o sindicato patronal.

E o resultado é: ganhos con-
cretos que contemplam todos
os trabalhadores. Na prática,
mais uma vez, a atual diretoria
coloca mais dinheiro no bolso
do Guincheiro, cumpre palavra
e honra categoria.

Acompanhe todos os deta-
lhes das conquistas nas próxi-
mas páginas. Valeu nossa luta!

CONQUISTAMOS ÓTIMO
ÍNDICE PARA CATEGORIA

Além do salário, vale-refeição subiu 18,75%; a cesta básica 25%; seguro de
vida 33,33%. Reembolso de viagens teve aumento entre 8,33% e 33,33%

15%

COM O PATRONAL - Presidente Chicão cobra melhores salários e mais bene-
fícios para a categoria. A reunião ocorreu no dia 22 de outubro e durou mais de
sete horas; à direita, no alto, Chicão entrega reivindicações dos trabalhadores
ao presidente do sindicato patronal, dia 16 de agosto; à direita, abaixo, Chicão
durante reunião de conciliação no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

FOMOS À BASE COLHER PROPOSTAS DOS TRABALHADORES
Antes e durante a Campanha

Salarial, diretores do nosso Sin-
dicato percorreram várias empre-
sas para colher propostas dos
companheiros. Os ganhos apre-
sentados nesta publicação refle-
tem os verdadeiros anseios da
categoria. Grande vitória!Guincheiros leem jornal do Singuesp Material de Campanha é entregue Diretores sempre com o trabalhador
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GANHOS DE 15% VÃO DE R$ 109,04
FOI PARA R$ 150. O TÍQUETE AUME
OUTROS AVANÇOS: SEGURO DE VIDA AGORA É DE R$ 20 MI
POR MORTE DE QUALQUER NATUREZA; ESTABILIDADE DE 30

Foram necessários mais de
dois meses para o Singuesp
conquistar um pacote de bene-
fícios, entre salários e mais di-
reitos, para os companheiros.

Entregamos boletim na base,
fizemos manifestação em algu-
mas empresas, participamos
de mesa-redonda no Ministé-
rio do Trabalho (MTE) até assi-
narmos nossa Convenção Co-
letiva, dia 22 de outubro.

Nosso presidente Francisco
José Pereira da Silva afirma:
“Os ganhos devem ser come-
morados porque o trajeto da
luta até a vitória não foi fácil”.

O secretário-geral do Sindi-
cato, Rodrigo Pereira, lembra:
“Enfrentamos mais de sete ho-
ras de negociação até assinar-
mos nossa Convenção Coleti-
va. Mas valeu a pena”.

CONFIRA OS AVANÇOS:
REAJUSTE - Conseguimos

15% de reajuste para os com-
panheiros. Trabalhadores com
funções não especificadas na
Convenção Coletiva e recebem
salários ATÉ R$ 1.315,45 terá
aplicado o índice. Para quem
está na mesma situação e ga-
nha mais, terá um acréscimo em
seu salário de R$ 197,32 (veja
tabela detalhada logo abaixo);

VALE-REFEIÇÃO - O bene-
fício subiu de R$ 16,00 para
R$ 19,00 (ganho de 18,75%);

CESTA BÁSICA - Houve um
acréscimo de R$ 30,00. Ou
seja, ela passa de R$ 120,00
para R$ 150,00 (25% de ele-
vação). ATENÇÃO: a empresa
deve fornecer o vale ou a ces-
ta. Caso contrário, deve garan-
tir alimentação com cardápio
elaborado por nutricionista;

SEGURO DE VIDA - O seguro
subiu de R$ 15 mil para R$ 20 mil
- aumento de 33,33%. Agora, to-
dos os trabalhadores vão ter direi-
to. Porque antes só quem presta-
va serviço externo tinha direito;

AUXÍLIO-FUNERÁRIO - Antes,
o benefício só cobria acidente de
trabalho. Agora, ele é válido por
morte de qualquer natureza;

CONVÊNIOS - As empresas são
obrigadas a implantar o convênio
médico e odontológico. Caso não
tenha nenhum dos benefícios, fale
com o Sindicato: 3333.1893;

BOLETIM - Sindicato lutou e conquis-
tou o anseio do trabalhador: ganho real

22 DE OUTUBRO - Chicão e Robson (sindicato patronal) assinam Convenção
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4 A R$ 236,25. CESTA SUBIU 25% E
ENTOU 18,75% E CHEGOU A R$ 19
IL (ANTES ERA R$ 15 MIL); AUXÍLIO-FUNERAL PASSA A SER
0 DIAS PERMANECE NO RETORNO DE FÉRIAS; E MUITO MAIS

UNCIAR AO

PRESIDENTE
CHICÃO FALA
DA VITÓRIA

REEMBOLSO DE DESPE-
SAS DE VIAGEM - Foi outro
importante ganho para os com-
panheiros. No café, houve
ganho de 8,33%; almoço e jan-
tar 18,75%; e pernoite 33,33%
- veja ao lado como era e
como fica. IMPORTANTE: o
trabalhador que exceder qua-
tro horas da jornada de traba-

lho terá direito a mais uma re-
feição. A empresa ficará res-
ponsável por oferecer a alimen-
tação, reembolsar ou adiantar
conforme a Convenção;

RETROATIVO - Vale desta-
car que todos os ganhos são re-
troativos a 1º de outubro.

Ou seja, as empresas devem
considerar o pagamento de sa-
lários e benefícios não a partir
da data que assinamos a Con-
venção, dia 22 de outubro, mas
da data-base (1º/10). Mais in-
formações, ligue (11) 3333.1893.

CAFÉ

COMO FICA
CAFÉ - R$ 6,50
ALMOÇO/JANTAR - R$ 19,00
PERNOITE - R$ 40,00

COMO ERA
CAFÉ - R$ 6,00
ALMOÇO/JANTAR - R$ 16,00
PERNOITE - R$ 30,00

PRESSÃO - Negociação com o patrão foi tensa. Foram mais de sete horas de
questionamentos de ambos os lados. Na ocasião, o advogado do Singuesp, dr.
Miraldo, se levantou para dizer que o Sindicato não abre mão de ganhos concretos.
Abaixo: nossos diretores durante mesa-redonda no MTE, dia 16 de outubro

“Companheiro(a): quando
fui reeleito em abril passado,
com 98% dos votos válidos
para mais um mandato, dis-
se que iria retribuir toda a
confiança. E, após seis me-
ses, cumpro minha palavra.

Fechamos neste mês de
outubro, sem dúvida algu-
ma, uma das melhores Cam-
panhas dos últimos anos.

Lutamos, pressionamos e
conseguimos ganhos con-
cretos para todos. A imagem
acima comprova que não foi
nada fácil: o Ministério do
Trabalho teve até que inter-
mediar nossa negociação.

Sabemos que avançamos
e devemos comemorar. Po-
rém, jamais vamos nos aco-
modar. Temos muito mais
para conquistar.

CONTINUAÇÃO - Vamos
em frente. A luta não para!
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EMPRESA QUE DESCUMPRIR CONVENÇÃO
SERÁ MULTADA EM R$ 500 POR INFRAÇÃO

Além dos avanços econômi-
cos e sociais já garantidos na
Campanha Salarial 2014 - veja
com mais detalhes nas pági-
nas centrais - o Sindicato con-
seguiu outro importante avanço.

Agora, segundo nossa Con-
venção, que tem força de lei, a
empresa que descumprir qual-
quer cláusula será multada em
R$ 500,00, além das sanções
aplicadas pela Justiça.

Em razão disso, pedimos aos
companheiros que fiscalizem e
denunciem as irregularidades.
Ligue (11) 3333.1893. Seus da-
dos serão preservados no mais
absoluto sigilo.

Nosso presidente Francisco
José Pereira da Silva (Chicão)
afirma: “Nada mais justo. Os
direitos conquistados precisam
ser preservados e respeitados.
Quem não cumprir será punido”.

CONFIRA MAIS AVANÇOS
CARTA - Segundo a Conven-

ção, a empresa fica obrigada
a fornecer carta de referência
para todo o trabalhador no mo-
mento da homologação.

ESTABILIDADE - O Guin-
cheiro terá 30 dias de estabili-
dade após o retorno de férias.
Infelizmente, muitos patrões a-
gem de má-fé e dispensam os
companheiros imediatamente.

RESPEITO - Foi isso que cobramos na aplicação dos direitos dos trabalhadores

JORNADA DE TRABAHO
VEJA COMO FICA

A jornada de trabalho, assim
como todos os itens da nossa
Convenção, deve ser cumprida.
O correto é o trabalhador fazer
44 horas semanais (jornada de
oito horas diárias) ou 12x36.

O adicional noturno deve ser
pago 20% sobre a hora. Ele vai
das 22 horas às 5 da manhã.

O limite de horas trabalhadas
no mês deve ser de 192. A hora
extra permanece 100% aos do-
mingos e feriados (inclusive
para aqueles que fazem 12X36)
e 50% nos dias normais.

FIQUE ATENTO - Se a sua
empresa vem descumprindo
nossa Convenção, nos avise o
mais rápido possível. Ligue (11)
3333.1893. Estamos juntos!

ACESSE NOSSO SITE. FIQUE BEM INFORMADO
WWW.SINGUESP.ORG

Você pode acompanhar nossa luta pelo site do
Sindicato - www.singuesp.org - Na página, te-
mos notícias das últimas ações, vídeos, imagens,
links para as redes sociais e muito mais. No site,
também recebemos denúncias e propostas de
trabalhadores que querem se filiar ao Singuesp,
fale conosco. Não perca tempo e acesse. Nos-
so e-mail é singuesp@hotmail.com - O Guia de
Benefícios do Singuesp está disponível numa ver-
são em PDF. ENTRE NO SITE E NAVEGUE!

NOSSO JURÍDICO

ATENDE TODA
SEGUNDA

 O Singuesp tem um Jurídico
eficiente comandado pelo dr.
Miraldo. Atendemos toda se-
gunda, das 10 às 17 horas. Mas
é preciso marcar um horário.
Ligue (11) 3333.1893. Agora,
além de causas trabalhistas,
oferecemos atendimento para
causas cíveis, previdenciárias
e de família. APROVEITE!


