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TRABALHADOR EXIGE GANHO REAL
CAMPANHA SALARIAL 2016

Nosso Sindicato inicia a Cam-
panha Salarial 2016 neste mês
de junho. A data-base da cate-
goria é em outubro e já está aí.

Nos próximos meses, vamos
percorrer todo o Estado de São
Paulo para conversar com os
trabalhadores e colher os prin-
cipais anseios do Guincheiro.

REAL SITUAÇÃO DO PAÍS
O Singuesp sabe do difícil mo-

mento que atravessa o Brasil,
mas já avisa: “não vamos aceitar
a crise como desculpa”.

POR QUÊ? - Seja com crise
ou sem crise, sempre enfrenta-
mos muita resistência do patrão
quando o assunto é colocar mais
dinheiro no bolso do trabalhador.

OUTRAS REIVINDICAÇÕES
Além de melhores salários, o

Singuesp vai lutar por boas con-
dições de trabalho, plano médico
e odontológico, PLR (Participa-

SINDICATO VAI COBRAR

ção nos Lucros e/ou Resultados)
e EPIs - veja mais no verso.

RODRIGO - Nosso secretário-
geral Rodrigo Pereira da Silva
afirma: “Vamos colher mais rei-
vindicações com os trabalhado-

res e, logo após, fecharemos a
pauta de propostas. Em segui-
da, ela será protocolada no se-
tor patronal e divulgaremos no
site da entidade e nas redes so-
ciais”. FIQUE LIGADO!

“Seja com crise
ou sem crise: não
tenho dinheiro”

Francisco José Pereira da Silva (Chicão) é presidente do Singuesp

NÃO QUEREMOS CHORADEIRA
“Nós da diretoria do Singuesp estamos focados em mais uma

Campanha Salarial. Esperamos ter encontros maduros, ou seja,
que haja um diálogo permanente com o setor patronal até che-
garmos a um índice justo. Como entidade representativa vamos
defender os interesses dos trabalhadores. Não vamos aceitar o
radicalismo, porque nossa conduta será o reflexo da do patrão.”



SINGUESP GARANTE NOVOS PARCEIROS

O Departamento de Convênios
do Singuesp trabalha muito para
garantir novos parceiros.

E todos os detalhes vamos tra-
zer em material exclusivo que es-
tamos produzindo aos sócios.

Em 2014, fizemos um Guia de
Benefícios com todos os convê-
nios do Singuesp (veja acima).

O material foi um sucesso e te-
ve elogios até de dirigentes sin-
dicais de outras categorias.

“O trabalhador também me-
rece lazer e vantagens exclusi-
vas. E temos nos empenhado
para que isso ocorra”, afirma o
secretário-geral do Singuesp,
Rodrigo Pereira da Silva.

ACESSE WWW.SINGUESP.ORG  FIQUE BEM INFORMADO

FIQUE SÓCIO DO SINDICATO
FORTALEÇA NOSSA LUTA

 Garanta JÁ vantagens exclusivas para você e toda a
família. São várias opções de lazer em Colônias de Férias
e clubes, além de descontos especiais em cursos, óticas,

clínicas, planos odontológicos e médicos e muito mais!

CONFIRA AS PRINCIPAIS REIVINDICAÇÕES
DA CAMPANHA SALARIAL 2016

Nossa diretoria está empenhada em garantir
melhores salários e mais benefícios para todos os

companheiros. Confira as principais reivindicações:

1) Reposição da inflação mais ganho real;
2) Melhores condições de trabalho;
3) Vale-refeição para todos os trabalhadores;
4) PLR (Participação nos Lucros e/ou Resultados);
5) Aumento das diárias (café, almoço e jantar);
6) Plano médico;
7) Plano odontológico;
8) Aumento do seguro de vida;
9) Cesta básica para todos os companheiros;
10) Valorização efetiva dos trabalhadores.

EM 2015 TIVEMOS UMA CAMPANHA VITORIOSA
Não tivemos uma Campanha

Salarial fácil em 2015. Mas
construímos um resultado posi-
tivo em razão do empenho de
nossa diretoria.

Foram várias rodadas de ne-
gociações com o sindicato pa-
tronal até garantirmos os 10%
de reajuste para todos.

“Estamos ainda mais dispos-
tos em 2016. Sem dúvida vamos
encontrar grandes dificuldades,
mas queremos ganhos reais”,
afirma nosso presidente Chicão.


