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Nós dizemos NÃO à redução 
salarial imposta pela Arteris

A partir de 1º de novembro, as empresas res-
ponsáveis pelo serviço de remoção de veículos da 
Rodovia Régis Bittencourt e Concessão Via Pau-
lista serão substituídas diretamente por uma das 
empresas do Grupo Arteris. Porém essa mudança 
de acordo com os planos da companhia deve tra-
zer sérios prejuízos ao trabalhador.r. Estão ligan-
do para os Guincheiros pressionando pela aceita-
ção de mudança de sindicato. A ameaça é clara: 
aceitam a troca ou é rua. Na base da intimidação 
para o companheiro aceitar o prejuízo em seus 
vencimentos, frutos de tantas lutas. Nós repudia-
mos absolutamente tal medida!

Além do mais, tal mudança não tem amparo le-
gal, pois nós somos os verdadeiros representan-
tes da categoria no Estado de São Paulo. Ou seja, 
estão dando uma facada no trabalhador. Este as-
sédio é algo absurdo e inadmissível. Estão colo-
cando o Singuesp de lado pois sabem o quan-

to nós temos força para garantir os direitos dos 
Guincheiros em todos os momentos de luta.

A diretoria, em conjunto com o Departamento 
Jurídico, irá finalizar um documento no qual afir-
mamos a não aceitação dessas condições para o 
trabalhador. Nosso presidente Chicão comenta: 
“Jamais vamos aceitar esse tipo de situação. Para 
termos sucesso nesta luta é preciso a união de 
todos e, portanto, unam-se ao seu verdadeiro re-
presentante! Permitir a troca para outra entidade 
é um retrocesso sem precedentes e inaceitável”.

Chicão solicitou uma nova reunião com repre-
sentantes da empresa para entender qual a po-
sição deles em meio ao caos instaurado por eles 
mesmos até onde se tem notícia. Mas uma coi-
sa é absoluta e certa: aceitar redução dos ganhos 
neste momento está fora de cogitação!

O Guincheiro ameaçado ou com alguma dúvida 
pode nos contatar pelo WhatsApp - 942.051.685.

Eles pressionam trabalhadores para aceitarem mudança de sindicato 
Assim reduzirão os salários dos profissionais. É preciso a união de todos!

DIGA NÃO AO RETROCESSO!PALAVRA DO PRESIDENTE

Quem me conhece sabe do meu com-
promisso com a categoria. Comigo não 
tem essa de horário comercial não, eu 
sou, como diz o ditado popular, “pau 
para toda obra”. E isso quer dizer tam-
bém que estamos prontos para brigar, 
se for necessário. Mas se tem algo que 
aprendi em todos estes anos é o valor 
do diálogo. Por isso, Guincheiro, neste 
momento exigimos a abertura de ne-
gociações com a nova empresa para 

garantirmos os direitos dos traba-
lhadores. Já sofremos demais com 
as mudanças impostas pelo Governo 
para ter mais um ataque deste tama-
nho por parte do patrão.

Iremos até as últimas consequên-
cias. Se precisar manifestação, de-
núncia no Ministério Público do Tra-
balho ou qualquer outra ação, não 
tenham dúvida: serão feitas. O inte-
resse do Guincheiro é a prioridade. 
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