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Fechamos recentemente o reajuste 
salarial dos trabalhadores da empresa 
Systra Engenharia e Consultoria Ltda 
(a antiga Vetec). A partir de maio - com 
pagamento na folha de junho - os com-
panheiros vão ter acréscimo de 5,07% 
em seus salários, valor acima da infla-
ção acumulada do IPCA (Índice de Pre-
ços ao Consumidor Amplo) no período.

CRISE - O momento pelo qual o Bra-
sil atravessa é um dos mais difíceis de 
que já se teve notícia. Temos um gran-
de desafio pela frente de manter os sa-
lários e benefícios dos trabalhadores 
preservados. Graças a este acordo cole-
tivo de trabalho firmado, nós consegui-
mos este avanço e, na prática, colocar 
mais dinheiro no bolso do trabalhador!

AS NEGOCIAÇÕES NÃO SÃO E NUN-
CA SERÃO FÁCEIS, COMPANHEIROS! 
QUANDO CONSEGUIMOS CHEGAR A 
UM ÍNDICE SATISFATÓRIO COMO 
ESTE É UMA ALEGRIA IMENSA!

FIQUE SÓCIO - Nós só conseguimos 
atuar com toda essa força e represen-
tatividade graças ao apoio dos associa-
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dos. São eles que nos dão sustentação 
para continuar garantindo grandes vi-
tórias como esta. Além disso, os sócios 
passam a ter muitas outras vantagens 
e serviços de qualidade exclusivos!

Quer conhecer mais o Sindicato? 
Ficamos realmente muito felizes, pois 
estamos de portas abertas para poder 
recebê-los todos os dias, de segunda a 
sexta, das 8 às 17 horas, na rua Doutor 
Clementino, 345, Belenzinho, São Pau-
lo/SP. O telefone é 3334.0733.

Esperamos trazer sempre boas notí-
cias como esta do reajuste! Para ficar 
sempre bem informado, acesse o site 
do Sindicato - www.singuesp.org

FALA, CHICÃO!

Nosso líder Francisco José da Sil-
va (Chicão) comenta: “Agradeço 
a toda diretoria do Singuesp pelo 
envolvimento nestas negociações. 
Temos uma missão difícil e praze-
rosa que é defender uma classe tão 
atacada em seus direitos nos últi-
mos anos. Tenho certeza de que 
continuaremos fazendo a diferen-
ça na vida de milhares de pessoas. 
Trabalhadores do Guincho: con-
tem sempre com o Sindicato”.


