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Campanha salarial no transporte de valores

assembleias dia 31 vão
definir reivindicações

Companheiro(a):
A Campanha Salarial no transporte de valores vai começar em todo o
Estado. A data-base é 1º de julho. E
temos muita luta pela frente.
O primeiro passo é definir a pauta
de reivindicações. Pra isso, o Sindicato realizará assembleias dia 31 de
maio, na Capital e nas subsedes do
Interior.
HORÁRIO - A primeira chamada
será às 18h30, em todos os locais;
a segunda chamada ocorrerá às 19
horas, iniciando-se as assembleias.
O presidente João Passos convida
e alerta: “Esse ano vamos ter uma
campanha difícil, devido à crise e aos
ataques contra direitos trabalhistas”.
Leia mais no verso

locais e horários
Anote aí e participe

Greve geral fortalece
combate às reformas

SÃO PAULO: rua Abolição,
399, Centro (Borracheiros).
CAMPINAS: rua Regente
Feijó, 462, Centro. BAURU:
rua Quintino Bocaiúva, 5-36,
Centro. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS: rua Euclides Miragaia,
394, Centro. SANTOS: rua
Amador Bueno, 171, 2º andar,
sala 52, Centro. SÃO JOSÉ DO
RIO PRETO: rua Presciliano
Pinto, 1.482, Boa Vista. RIBEIRÃO PRETO: rua Amazonas,
1.013, Campos Elíseos. PRESIDENTE PRUDENTE: rua Dr.
José Foz, 1.167, Vila Nova.

1º de Maio da Força
reafirma direitos
A Festa do Trabalhador da Força Sindical reuniu cerca de 700 mil pessoas.
Mais uma vez, o SindForte participou.
O ato teve pesadas críticas às reformas
do governo Temer, que cortam direitos
previdenciários, trabalhistas e sociais.

DIA 28 DE ABRIL - Diretor Alexander (Titanic) fala durante ato unitário em Guarulhos

A greve do dia 28 de abril foi forte,
unitária e nacional.
O movimento foi chamado pelas
Centrais para combater os ataques de
Temer a direitos trabalhistas e previ-

denciários, bem como a liberalização
geral da terceirização.
O SindForte apoiou a greve e parabeniza a unidade da classe trabalhadora. A mobilização continua.

Diretores Maurão e Léo no evento forcista

sindicato segue firme contra abusos das empresas

Vire
Veja
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escolha da pauta inicia
nossa luta por aumento

PARTICIPE
DA CAMPANHA

Todo ano, peço aos trabalhadores
da nossa base que participem da
campanha salarial.
Este ano, venho reforçar esse pedido e alertar: sem uma forte pressão
dos companheiros, nossa campanha
será muito difícil.
Por quê? Porque governo e patrões
estão atacando nossos direitos.
Esses ataques se dão por meio de
três iniciativas: 1) Reforma da Previdência; 2) Reforma trabalhista; e 3)
Terceirização ampla e geral.
O problema é que as reformas estão
tendo amplo apoio do Congresso Nacional, onde o governo tem influência
e a classe patronal fala grosso.
Companheiro(a): pense seriamente
em participar da campanha salarial.
Coloque isso como prioridade de
sua vida profissional. Dê o primeiro
passo: vá à assembleia dia 31.

João Passos, presidente
joaopassos@sindforte.org.br

FIQUE SÓCIO - Una-se
a quem luta por você
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A Campanha Salarial começa dia
31, quarta-feira. Nesta data, faremos
assembleias pra debater e votar a
pauta de reivindicações.
O Sindicato destaca alguns itens:
1) Aumento real de salário. Queremos reajuste integral do INPC/IBGE,
mais 5% de aumento.
A inflação oficial está caindo, mas a
carestia arrocha nossos ganhos.
2) Aumento salarial diferenciado
para o setor administrativo.
3) Tíquete-refeição. É justo equiparar o valor no setor operacional.
Vamos pedir tíquete de R$ 36,00,
para carro-forte, sala de valores,
caixa-forte, gerentes e supervisores.
4) Incluir na Convenção Coletiva a

Atenção!

Não esqueça:
assembleia geral
da Campanha
Salarial
no setor de
transporte de valores.

Dia 31 de maio, a partir
das 18h30. Em São Paulo
e no Interior.

Vamos eleger as reivindicações!

vedação da terceirização no setor de
transporte de valores e caixa-forte.
A Campanha Salarial vai exigir de
todos nós muita união, empenho e
participação.
Ligado - Fique em contato com o
Sindicato, na sede ou nas subsedes.

• Combate a irregularidades

apertamos a Brinks, vbr e seg-master
Tem empresa que insiste em burlar
a lei. É o caso da Brinks, que demitiu
três trabalhadores com problemas de
saúde. O gesto, além de desumano, é
irregular.
O Sindicato pediu mesa-redonda na
gerência regional do Trabalho (Zona
Norte), dia 5. Garantimos a reintegração de um companheiro. Os outros
aguardam o desfecho das negociações.
“Esperamos que a empresa aprenda a
lição”, afirma o presidente João.
VBR - Foi chamada para reunião
na gerência do Trabalho (Leste) dia 8,

por atraso nos salários, parte do 13º,
horas extras e os vales transporte e
refeição. A empresa reconheceu os
débitos, alegando dificuldades.
Ficou marcada reunião no Sindicato, dia 18 de maio, para novas
negociações das pendências.
Seg Master - Houve reunião na
gerência Norte, por falhas no fornecimento do café da manhã, pagamento
de horas extras, vales transporte e
alimentação, além do uso irregular de
vigilante patrimonial no carro-forte.
A empresa prometeu se adequar.

excesso de jornada está na mira do mpt
O Ministério Público do Trabalho
(MPT) está pegando pesado contra o
excesso de jornada.
O limite legal é de oito horas normais, mais duas extras. No caso dos
vigilantes, é permitida jornada especial definida por lei. Mas sem abusos.
Nosso Sindicato tem sido cobrado
pelo MPT, para que negocie com as

CTS Campinas aprova ajustes na jornada

empresas a padronização da jornada.
Vamos fazer cumprir a lei.

fique informado. Acesse nosso site: www.sindforte.org.br

