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SINDICATO GARANTE 4,70% 
DE REAJUSTE SALARIAL

Índice conquistado corresponde a 1,78% de ganho real comparado com 
o INPC do período, que é de 2,92%. TRABALHO SÉRIO É NO SINGUESP!

O Singuesp Informa aos Guinchei-
ros que acaba de fechar o Acordo Co-
letivo referente à Campanha Salarial 
2019. Após intensas negociações com 
a Apaguisp (Associação de Pátios e 
Guinchos do Estado de São Paulo) e a 
Aguisp (Associação das Empresas de 
Guinchos do Interior de São Paulo), 
chegamos ao percentual de 4,70% de 
reajuste, sendo 1,78% de ganho real.

Vale lembrar que a nossa data-base 
é em 1º de outubro. Ou seja, o valor 
será aplicado retroativo ao mês de 
referência. Portanto, fiquem ligados!

Além do aumento salarial, também 
tivemos a elevação do vale-alimenta-
ção dos Guincheiros. Na prática, ga-
rantimos o ganho com muito empe-
nho e jamais permitiremos a perda 
do poder de compra. 

Confira mais detalhes da negociação 
e benefícios nas páginas centrais.

NOSSA LUTA GERA BONS FRUTOSPALAVRA DO PRESIDENTE

O sindicato patronal passa por um 
processo judicial para regularizar sua 
diretoria e o setor não poderia ficar 
sem o dissídio e uma segurança jurídi-
ca em relação à data-base. A negocia-
ção com as associações que represen-
tam as empresas de guincho no Estado 
de São Paulo, traz uma normalização 
para o setor. Lutamos com unhas e 
dentes para garantir que o trabalhador 
não sofresse perdas na atual situação. 

Claro que desejamos mais. Contudo, 
obtivemos um ganho no bolso dos 
Guincheiros. NÃO FOI FÁCIL!

Mas, graças ao apoio dos Guinchei-
ros que confiam em nosso trabalho e 
na diretoria do Sindicato que se dedi-
cou 100% na Campanha Salarial, saí-
mos de mais um ano vitoriosos.

Nossa luta continua contra a reti-
rada de direitos e valorização efe-
tiva do trabalhador!

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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PRESIDENTE CHICÃO ASSINA 
O ACORDO COLETIVO DE 2019

Presidente do Singuesp, Francisco José Pereira, o Chicão, assina o Acordo Coletivo

Os empregadores devem garantir aos 
colaboradores que estiverem compro-
vadamente há dois anos de se aposen-
tarem, estabilidade temporária no em-
prego. É necessário que o trabalhador 
esteja há pelo menos três anos na em-
presa. Quando chegar o período, tem 
180 dias para comunicar a empresa, se 
não perderá a garantia da estabilidade. 

APOSENTADORIA SEGURO DE VIDA

O seguro de vida é obrigatório em to-
das as empresas prestadoras de serviço 
de Guincho. O valor agora subiu para 
R$ 30.000,00. No caso de falecimento 
do empregado por morte de qualquer 
natureza, a empresa pagará, a título 
de auxílio-funeral, o valor de um Piso 
qualificado junto com o saldo salarial 
e qualquer outro direito remanescente.

FÉRIAS

Os companheiros que retornam de 
suas férias têm 30 dias de garantia de 
emprego ou salário. Desse modo, nin-
guém pode ser demitido antes deste pe-
ríodo. Fica assegurado também que o 
início das férias não pode coincidir com 
o DSR (Descanso Semanal Remunera-
do), feriados ou dias já compensados 
pelos Guincheiros. Aproveite as férias!

O vale-alimentação recebeu uma bo-
nificação com o reajuste. Agora, os em-
pregadores fornecerão aos seus empre-
gados vale-refeição no valor mínimo de 
R$ 24,42 por dia efetivamente traba-
lhado, podendo ser pago em dinheiro.

No vale-cesta, o valor mínimo deverá 
ser de R$ 232,69. Fique atento e qual-
quer dúvida fale com o Sindicato.

VALE-ALIMENTAÇÃO

O Guincheiro que for afastado do ser-
viço por motivo de doença e recebeu, no 
mínimo 60 dias do benefício, terá ga-
rantido seu emprego ou salário por 30 
dias, contados do retorno às atividades 
regulares. Lembramos da necessidade 
de toda documentação estar correta. 
Por isso, Guincheiro, esteja muito aten-
to a qualquer documento necessário.

AUXÍLIO DOENÇA

Os Guincheiros que se locomovem 
com veículo próprio para locais de difí-
cil acesso ou que não existam transporte 
público têm direito ao auxílio-transpor-
te. A empresa deverá pagar um valor de 
R$ 0,33 (trinta e três centavos) por qui-
lômetro, tendo como base o trajeto rea-
lizado para exercer as atividades diá-
rias: casa e trabalho - trabalho e casa.

TRANSPORTE

Não foram só os pisos salarias que sofreram altera-
ções para melhor. Além disso, garantimos o aumento 
no vale-alimentação dos Guincheiros, no valor do se-
guro de vida e ainda conquistamos o direito à licen-
ça adotante. Na prática, mantivemos os direitos já ga-
rantidos, ampliamos alguns dos já existentes e ainda 
conquistamos um novo. É o resultado do trabalho sé-
rio de nossa diretoria durante a Campanha Salarial.

A seguir, separamos um breve resumo de alguns 
dos direitos garantidos pelo acordo coletivo firmado 
pelo nosso presidente Francisco José Pereira da Sil-
va, o Chicão. Fique por dentro do que é seu direito!
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QUEM FICA SÓCIO GARANTE 
INÚMERAS VANTAGENS. VEJA!
Temos benefícios em diversas áreas, desde comércio até Colônia de Férias. Confira!

O Sindicato é o seu representante e 
precisa que você o fortaleça para ob-
ter ainda mais conquistas e benefícios. 
Para isso, associe-se.

Participe da vida do Singuesp. Opine, 
denuncie, compartilhe sua vivência no 
ambiente de trabalho e construa conos-
co uma entidade cada vez mais forte!

Como sócio, além de ter uma entida-
de sólida e atuante na defesa dos seus 
direitos, você poderá usufruir de bene-

fícios como: assistência Jurídica e con-
vênios com universidades, planos odon-
tológicos e consultórios e uma gama de 
opções de lazer.

Se você se associar, conquistaremos 
mais vitórias e ninguém irá ignorar nos-
sas reivindicações, pois Sindicato forte 
se constrói com a sua participação con-
tínua. Unidos, conseguiremos dar ainda 
mais voz aos anseios da categoria. Por-
tanto, entre em contato conosco agora 

mesmo e preencha a ficha de sindicali-
zação. Você pode vir até nossa sede, 
na rua Doutor Clementino, 345, Belen-
zinho, São Paulo, ou se preferir, ligue 
nos telefones 3334.0733 | 3333.1893 
e agende uma visita de nossos diretores 
em seu local de trabalho para levarmos 
a ficha até você. Estamos sempre à sua 
disposição, Guincheiro!

FILIE-SE JÁ!
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!
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EXPEDIENTE

CONHEÇA ALGUNS DOS BENEFÍCIOS DE ASSOCIADOS AO SINGUESP
O Guincheiro que se associa ao Sin-

dicato tem um imenso retorno sobre o 
valor que contribui para nossa entida-
de. Além de garantir representativida-
de nas lutas salariais e por melhorias, 
temos uma gama de vantagens exclu-
sivas que ainda alcançam seus depen-
dentes. Confira alguns deles a seguir:

ATENDIMENTO JURÍDICO - A equi-
pe jurídica do Sindicato presta assesso-
ria para causas trabalhistas, apoio para 
causas cíveis, previdenciárias e de fa-
mília. Isso é válido para todo sócio e 
seus dependentes.

LAZER - Temos parceria com diver-
sas agência de viagens e clubes de la-
zer. São diversos destinos disponíveis 

para você curtir um fim de semana, fe-
riado ou férias com toda a sua família 
e amigos. Aproveite!

EDUCAÇÃO - Você que sonha em in-
gressar no ensino superior, ou em con-
ceder o acesso facilitado para seus fi-
lhos, o Singuesp tem a resposta. Temos 
parceria com universidades e faculda-
des renomadas no Brasil. Tanto para 
ensino presencial quanto EaD (Ensino 
à Distância). Os descontos são bem ca-
maradas e podem fazer toda a diferen-
ça para sua vida profissional!

SAÚDE - Contamos com clínicas es-
pecializadas em diversas áreas em 
nossa gama de parcerias. Assim, você 
pode garantir consultas e tratamentos 

com preços especiais, seja para você 
associado ou para seu dependente.

ODONTOLOGIA - Garanta um plano 
de qualidade através da Aesp Odonto. 
A cobertura abrange mais de 230 pro-
cedimentos por um preço realmente 
baixo. Consulte-nos e garanta sua saú-
de bucal e de sua família.

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO - Não 
é só da saúde física que precisamos tra-
tar. E pensando nisso que temos par-
ceria com diversas psicólogas prontas 
para lhe ouvir e ajudar na sua saúde 
mental. Agende uma consulta.

AINDA NÃO É SÓCIO?
ENTÃO PREENCHA A FICHA NA PÁ-

GINA A SEGUIR E FILIE-SE!

Esse é mais um dos ganhos do Sin-
guesp na Campanha Salarial 2019. 
Garantimos a Licença Adotante para 
todos os Guincheiros. Na prática, o be-
nefício funciona da seguinte forma: 
o trabalhador ou a trabalhadora que 
adotar ou obtiver guarda judicial para 
adoção será concedida licença mater-
nidade/paternidade de 30 dias.

LICENÇA ADOTANTE
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