
8% NOS SALÁRIOS 

Com MUITO EMPENHO, o Sin-
guesp fechou a Convenção Cole-
tiva do setor - 2021/2023. Garanti-
mos 8% de reajuste salarial.

Conquistamos aumento no ti-
cket diário, que sobe para R$ 28. 
O vale-alimentação também hou-
ve elevação e ficará em R$ 270 
para quem recebe o mensal. 

GRANDE VITÓRIA
Sem dúvida, é uma grande vitó-

ria do Sindicato após várias roda-
das de negociações. Destacamos 
ainda o difícil momento ocasiona-
do pela pandemia da Covid-19 e a 
alta da inflação que tem seques-
trado o bolso do trabalhador.

BENEFÍCIOS GARANTIDOS
Outra extraordinária conquis-

ta, é a manutenção dos benefí-
cios sociais existentes e os novos 
garantidos nesta Convenção. 

Frisamos estes avanços, pois 
com os CONSTANTES ATAQUES 
do Governo Federal aos direitos 
dos trabalhadores, ter benefícios 
preservados é desafiador para o 
Singuesp. LEMBRAM DA FRASE: 

SINGUESP GARANTE MUITOS AVANÇOS:

SEGURO DE VIDA DE R$ 50 MIL

CONFIRA TODOS OS AVANÇOS SOCIAIS OBTIDOS PÁGINAS
2 e 3

“Trabalhador terá que escolher 
entre mais direito e menos em-
prego, ou menos direito e mais 
emprego”, então, foi dita por Bol-
sonaro em agosto de 2018. 

AVALIAÇÃO DO CHICÃO
O presidente Chicão afirma: “A 

luta desta entidade sempre será 
permanente. Cumprimos nossa 
missão com seriedade”. Página 4

 VITÓRIA DA LUTA SINDICAL - Nosso presidente Francisco José Pereira da Silva (Chicão) e o presidente
Wilson Jorge, líder do sindicato patronal (Segresp), assinam a Convenção Coletiva 2021/2023

 REEMBOLSO DE DESPESAS - Esta nova
 tabela já considera os valores praticados a
partir de outubro de 2021, e está mais pró-
  xima da realidade atual. Página 2

VALE-ALIMENTAÇÃO - Garantimos o rea-
juste do valor para R$ 270,00 ao mês, mes-
 mo diante da alta inflação pela qual o País
  atravessa. Mas a luta continua! Página 2

 VALE-REFEIÇÃO - O benefício agora é de
 R$ 28,00 por dia para os trabalhadores do
setor de Guincho e representa um reajus-
 te superior a 10%. Grande avanço! Página 2

ALIMENTAÇÃO SOBE MAIS DE 10%



FIQUE SÓCIO DO SINGUESP E GARANTA VÁRIOS BENEFÍCIOS, COMO ASSESSORIA JURÍDICA GRÁTIS. LIGUE (11) 2693.5613

PALAVRA DO PRESIDENTE

a vida sempre será prioridade

Vales sobem MAIS DE 10% 

Quando vamos negociar com 
o sindicato patronal não é uma 
missão fácil. É um desafio enor-
me, mesmo o setor de guincho 
tendo uma entidade sindical atu-
ante, forte, honesta e comprome-
tida com a vida humana.

DIAS MELHORES
Nós do Singuesp sabemos que 

lá na ponta tem um Guincheiro 
pai de família e sonhador, que vive 
na esperança de dias melhores.

Sabemos que lá na ponta tem 
um Guincheiro empenhado no dia 
a dia e, na sua função, atua com 
honestidade e dedicação total.

E COM ESTA MESMA DEDI-
CAÇÃO É QUE VAMOS PARA A 
MESA DE NEGOCIAÇÃO. 

Após VÁRIAS REUNIÕES fe-
chamos em novembro a data-ba-
se da categoria, por meio da Con-
venção Coletiva 2021/2023.

Defendemos cada um dos an-
seios do trabalhador de guincho 
com muita seriedade. Não permi-
timos a retirada de direitos e ga-
rantimos avanços concretos con-
forme apontamos neste jornal.

Importante o trabalhador es-
tar junto ao Singuesp, pois temos 
enfrentado momentos dif íceis, 
com um Governo Federal cruel e 
inflação alta, a qual sentimos no 
supermercado, nas feiras livres e 
nos postos de combustíveis.

QUEREM TIRAR OS POUCOS 
BENEFÍCIOS que nós trabalha-
dores temos, e eu, o CHICÃO, en-
quanto estiver como presidente 
do Singuesp, continuarei na luta 
para manter os reajustes salariais 
e os direitos dos companheiros.

A VIDA DO TRABALHADOR DE 
GUINCHO SEMPRE SERÁ PRIO-
RIDADE. Juntos somos fortes! 

presidente chicão
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA 

 É PRESIDENTE DO SINGUESP - Sindicato dos
Guincheiros Removedores de Veículos de SP

Luta por valorização confira como fica

reembolso de despesa
GARANTIMOS mais de 10% de reajuste no be-

nefício de refeição e alimentação de todos os 
trabalhadores de guincho. A partir de agora, os 
valores estarão mais compatíveis com a realida-
de dos altos preços praticados em todo o Estado 
de São Paulo. Logo abaixo, trazemos o antes e 
depois dos benefícios. O índice superou os 10% 
em ambas as situações e reflete o EMPENHO 
DO SINGUESP em evitar perdas financeiras. 

Estamos satisfeitos? NÃO! 
MAS A LUTA CONTINUA!
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OUTROS AVANÇOS SOCIAIS

 singuesp mantém e amplia benefícios
LEIA COM MUITA ATENÇÃO E FIQUE POR DENTRO DOS SEUS DIREITOS

FOLGA REGULAMENTADA

É direito do trabalhador 
uma folga semanal e, uma 
vez no mês, obrigatoria-

mente ao domingo.

férias

As férias não poderão ser
iniciadas em feriados, dias 
compensados, sábados ou 

descanso semanal remunera-
do. No retorno das férias o 
trabalhador tem garantido a 

estabilidade de 60 dias.

empréstimo consignado

As empresas são obrigadas
a fornecer as informações

necessárias para a
contratação de empréstimos

consignados nas
instituições financeiras.

CONDIÇÕES DE TRABALHO

É obrigação da empresa forne-
cer água, banheiros, ambiente 
limpo, organizado e condições 
dignas aos trabalhadores nos 

locais de trabalho.

transporte de
acidentado ou doente

A empresa é obrigada a chamar 
socorro médico em caso de

acidente de trabalho. Quando a 
alta médica for responsabilidade 

da empresa, o transporte do
trabalhador deverá ser providen-

ciado até sua residência.

estabilidade
aposentadoria

O trabalhador com pelo menos 
dois anos de empresa e há dois 

anos para se aposentar tem
garantia de estabilidade

no emprego.

licença a empregados
adotantes

Os trabalhadores que adota-
rem e/ou obtiverem guarda 
judicial para adoção, terão

direito a licença-maternidade 
ou paternidade de 30 dias.

vale-alimentação
para afastados

Garantimos o pagamento do 
Vale-alimentação de R$ 
270,00 por 3 meses para 
aqueles afastados por
problemas de saúde.

HOMOLOGAÇÃO

A Reforma Trabalhista prejudi-
cou o trabalhador e retirou o seu

direito da total assistência do 
Sindicato na sua rescisão

contratual. O Singuesp, em
contrapartida, conseguiu na 

Convenção Coletiva a obrigato-
riedade das empresas realizarem 
as homologações sob o acom-
panhamento da nossa entidade.

auxílio-doença

Aos empregados afastados do 
serviço por motivo de doença 

e que receberam
auxílio pelo período mínimo 
de 30 dias, será garantida

estabilidade ou o seu salário 
por 60 dias, a partir do retorno.

vale-transporte

Os trabalhadores cuja base ou 
posto de trabalho for de difícil 
acesso ou falta de transporte 

público, tem o direito de
receber o valor de R$ 0,42 por 

quilômetro rodado, tendo 
como trajeto casa/trabalho

e trabalho/casa.

faltas

O trabalhador terá 2 dias abona-
dos no ano para acompanha-
mento de filhos menores em 

consultas, atendimentos médi-
cos e/ou odontológicos. Mais 2 
dias no ano para obtenção de 

documentos pessoais, e 2 dias 
em caso de falecimento de

sogro(a), genro ou nora.

seguro de vida

Todos os trabalhadores têm 
direito ao seguro de vida no 
valor mínimo de R$ 50.000.

carta de
referência

As empresas são obrigadas 
a fornecer uma carta

de referência no ato da
rescisão contratual quando
solicitado pelo trabalhador.

FIQUE LIGADO

SE A EMPRESA NÃO CUMPRIR 
qualquer uma das cláusulas
da nova Convenção Coletiva 
de Trabalho, deverá pagar ao

trabalhador uma multa no
valor de R$ 1.500,00 -

por item descumprido.



NOVOS PISOS SALARIAIS

não receba abaixo do piso
SE A EMPRESA TENTAR FAZER ISSO CONTIGO, PROCURE NOSSO JURÍDICO
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TRABALHADORES 
DE GUINCHO: 

Logo ao lado, vo-
cês conferem o Piso 
Salarial da categoria, 
fechado em novembro 
com o sindicato patro-
nal após muita luta.

Isso representa que 
nenhuma empresa 
pode pagar abaixo do 
Piso, pois a nossa Con-
venção Coletiva 21/23 
tem força de lei e deve 
ser seguida à risca. 

SE ISSO ACONTE-
CER O QUE EU FAÇO?

Imediatamente 
entre em contato com 
o Singuesp, no What-
sApp - (11) 942.051.685, 
para denunciar.

É MUITO IMPOR-
TANTE o Guincheiro 
não ficar calado. A 
justiça não socorre os 
que dormem e todos os 
dados do denunciante 
serão preservados no 
mais absoluto sigilo.

PRESIDENTE CHI-
CÃO DESTACA:

“Infelizmente, essa 
é uma prática recor-
rente no segmento. 
O Singuesp atua com 
agilidade e dentro 
da lei para combater 
tal ação. Portanto, é 
fundamental o traba-
lhador nos procurar. 
A empresa infratora 
deve ser cobrada para 
respeitar, inclusive 
cumprir nossa Con-
venção. Jamais admiti-
remos esse desrespei-
to com o trabalhador”.

JUNTOS SOMOS 
FORTES E O SIN-
GUESP EXISTE PARA 
TE PROTEGER!


