
INFORMATIVO DO SINDICATO  -  SINGUESP.ORG - FEVEREIRO DE 2021

GARANTIMOS 3,88%
DE REAJUSTE AOS TRABALHADORES DA SITRAN

VEJA COMO FICA O 
PISO DA CATEGORIA

CAPITAL E NO INTERIOR
Fechamos o Acordo Coletivo com a Sitran 

(Sinalização de Trânsito Industrial). Assim, 
graças ao empenho e participação efetiva 
dos companheiros junto ao Singuesp, con-
quistamos reajuste de 3,88% nos salários.

Entre as conquistas, destacamos aqui:

Férias - estabilidade de 60 dias após o 
retorno às atividades;

Responsabilidade por danos em veículos 
- o teto de desconto será de 10% ao mês;

Aquisição do direito à Aposentadoria - 
o trabalhador terá estabilidade desde que 
faltem dois anos para sua aposentadoria
e tenha três anos de vínculo com a Sitran;

Estabilidade por Auxílio-Doença - Os 
trabalhadores advindos de 90 dias afasta-
dos tem 60 dias de garantia do emprego

Seguro de Vida - no valor de 30 mil reais;30 mil reais;30 mil reais
Garantia de Auxílio Funerário - será no 

valor de R$ 3.300,00;R$ 3.300,00;R$ 3.300,00
Vale-Transporte - locais de difícil aces-so 

garantem conversão do valor gasto em 
transporte público para Vale-Combustível;

Auxílio Refeição - o vale refeição forne-
cido será de R$ 31,62 por dia;

Assistência Médica - os trabalhadores 
têm o direito de fi  liar-se ao plano de saúde 
com subsídio de 50% pela empresa;

Assistência Odontológica - totalmente 
pago pela Sitran sem quaisquer descon-
tos aos seus colaboradores.

ACESSE



EXPEDIENTE

PALAVRA DO PRESIDENTE

O período de Campanha Salarial é sempre o mais deci-
sivo para qualquer entidade sindical. Apenas um trabalho 
vitorioso com avanços concretos e triunfos por melhorias 
é que garantem a reputação de um Sindicato sério. 

Entretanto, há uma engrenagem principal para fazer toda 
a luta dar certo: O TRABALHADOR. É ele quem fortalece 
o Sindicato quando se filia e faz parte da vida da entidade 
sindical. Quando isso acontece, o patrão fica com “um pé 
atrás”. O papel do Sindicato é verificar a necessidade da ca-
tegoria e intermediar as negociações como representante 
legal. Então, quando o trabalhador se une a nós, conquis-
tamos e avançamos juntos. O coletivo é quem se benefi-
cia e, assim, há melhores salários e condições de trabalho.
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Vá até a sede do Singuesp, agende uma visita de um de nossos direto-
res em seu local de trabalho ou peça a ficha de filiação pelo WhatsApp.

Como sócio, além de ter uma entidade sólida e atuante na defesa dos 
seus direitos, você poderá usufruir de benefícios como: assistência Jurí-
dica e convênios com universidades, planos odontológicos, consultórios
e uma gama de opções de lazer.

Se você se associar, conquistaremos mais vitórias e ninguém irá ignorar 
nossas reivindicações, pois Sindicato forte se constrói com a sua participa-
ção contínua. Unidos, conseguiremos dar ainda mais voz aos anseios da 
categoria. Portanto, entre em contato conosco agora mesmo e preencha 
a ficha de sindicalização. Estamos sempre à sua disposição, trabalhador!

ASSOCIE-SE JÁ!
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!

     OS MOTIVOS SÃO MUITOS! VOCÊ FORTALECE A LUTA
SINDICAL, APROVEITA VANTAGENS E MUITO MAIS. CONFIRA:

PEÇA SUA
FICHA DE 

FILIAÇÃO NO 
WHATSAPP

FORTE

POR QUÊ DEVO SER
SÓCIO DO SINGUESP?

ASSOCIE-SE AO SINDICATO
GARANTA REPRESENTATIVIDADE E BENEFÍCIOS

(11) 942.051.685

SINDICALIZADO
TORNA O SINDICATO

COMBATIVO

ENGAJADO

ATUANTE

INDEPENDENTE

E MUITO MAIS

JUNTOS SOMOS FORTES


