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SINDFORTE REINTEGRA VIGILANTE
E ELEGE CIPAS NAS EMPRESAS
O Sindicato, por meio do nosso
Departamento Jurídico, consegue
reintegrar mais um trabalhador demitido arbitrariamente pelo patrão.
Desta vez, a reintegração ocorreu
na Protege Sorocaba, beneficiando o
vigilante Misael Pereira da Silva. No
dia 3 de abril, o companheiro retomou seu posto de trabalho.
Nosso diretor Miguel José Mauro
(Maurão) e o advogado César Granieri foram até a empresa garantir
o cumprimento da decisão judicial.
Justiça - Nosso presidente
João Passos comenta: “O Sindicato
cumpriu seu papel. O companheiro
já está reintegrado. Esperamos que
a empresa aprenda a lição”.
CIPA - Nossos diretores seguem
acompanhando as eleições nas empresas, para que a categoria escolha
livremente os cipeiros.
MAIS - Leia na página 3

DIA 3 DE ABRIL - Diretor Maurão, Misael e dr. César chegam à base da Protege Sorocaba

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - Funcionários votam na eleição da Cipa, no dia 4 de abril

SINDICALISMO DEFENDE DIREITOS
AMEAÇADOS PELO GOVERNO
As Centrais Sindicais convocam
grande mobilização nacional no dia
28 de abril (sexta), para repudiar as
reformas do governo Temer.

Com as mudanças na Previdência
e na legislação trabalhista, quem vai
perder somos nós, trabalhadores.
Página 4

vai começar!

A Campanha
no transporte
de valores
15 DE MARÇO - Manifestantes ocupam Ponte do Socorro (SP) no Dia Nacional de Mobilização

A Campanha Salarial no transporte
de valores se aproxima. O Sindicato
chama os companheiros pra essa luta.
Nossa data-base é 1º de julho.
Página 2
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• Negociação salarial

vai começar a campanha
no transporte de valores

Sindicato
presente!
Em toda época, a classe trabalhadora precisa dos Sindicatos. E precisa
mais ainda nas épocas de crise.
Por quê? Porque durante as crises
os patrões arrocham a exploração e
os governos - como faz Michel Temer
- atacam ainda mais os trabalhadores.
Reagir é nosso dever; lutar é nosso
direito. Dia 15 de março, houve protesto nacional, com paralisações e atos.
Mas o governo teima com as reformas. Por isso, as Centrais Sindicais
chamam greve geral para 28 de abril.
Nosso Sindicato apoia a paralisação
geral contra a reforma da Previdência,
a trabalhista e a terceirização selvagem.
Nossos diretores visitam os locais
de trabalho e ouvem os companheiros.
Ouvir a base e acatar a base. É isso
o que estamos fazendo. Não deixe de
opinar e participar!

João Passos, presidente
joaopassos@sindforte.org.br
- Nº 274. Abril de 2017.
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O SindForte já inicia os preparativos da Campanha Salarial no setor
do transporte de valores. A data-base
dos companheiros é 1º de julho.
A crise econômica e a confusão
política jogam contra a gente. Mas
nós não podemos entrar nesse jogo.
Temos de nos unir, fazer uma campanha participativa, obtendo resultados
positivos e ganho real.
O presidente João Passos lembra:
“No ano passado, as negociações
também foram difíceis. Mas, no final
das contas, conseguimos obter ganho
acima da inflação”.
Além do engajamento dos trabalhadores e da condução firme
pelo Sindicato, a campanha teve

Negociação com o sindicato patronal, em 2016

importante participação e apoio dos
companheiros da Comissão de Negociações, eleita em assembleia.
Assembleias - Vamos começar
logo a campanha. As assembleias
acontecerão em maio, pra que os
trabalhadores possam debater suas
propostas e ajudar nas negociações.

• Periculosidade nas bases

ação judicial do Sindforte avança
O Sindicato lidera mais uma iniciativa em prol dos companheiros. Em
outubro, nosso Jurídico moveu ação
na Justiça, pleiteando Periculosidade para funcionários das bases nas
empresas transportadoras de valores.
O objetivo é garantir o pagamento
do Adicional, de 30% do salário, nas
funções de tesouraria, sala de valores
e supervisor de segurança.
Esses profissionais atuam dentro
das empresas e correm os mesmos
riscos de quem está no carro-forte,
como ficou claro nos ataques à Pro-

tege (Campinas) e Prosegur (Santos
e Ribeirão Preto), em 2016.
As audiências no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) já começaram.
A primeira foi com a TecBan, dia
15 de março. Dia 4 de abril, foi a vez
da Protege; e, dia 11, Prosegur.
As próximas serão com a Rodoban,
dia 10 de maio; Brinks, 25 de maio; e
Transvip, 15 de agosto. A Blue Angels
aguarda agendamento.
Nosso advogado dr. César Graniéri
diz que o pleito é justo: “Vai beneficiar muitos trabalhadores”.

Vem aí o 1º de Maio da Força
O Sindicato participou dia 3, em SP,
do lançamento do 1º de Maio da Força
Sindical. O lema do Dia do Trabalhador este
ano é “Direitos, Empregos e Aposentadoria
Digna”. A festa será na Praça Campo de
Bagatelle, Zona Norte paulistana. Atenção:
1) Serão sorteados 19 carros zero;
2) Haverá grandes shows com artistas
populares. Tudo grátis!

Alexander (Titanic) representou o SindForte

RETIRE CUPOns NO SINDICATO. CONCORRA A 19 CARROS!
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• Garantimos emprego do companheiro

vigilante retorna à protege

Nosso Jurídico conseguiu reintegrar mais um trabalhador demitido
indevidamente pelo patrão.
A Justiça do Trabalho acatou ação
impetrada pelo Sindicato e determinou à Protege a reintegração do
vigilante Misael Pereira da Silva, que
trabalha na base de Sorocaba.
Dia 3 de abril, nosso diretor Miguel
José Mauro (Maurão) e o advogado
dr. César Granieri acompanharam o
retorno do companheiro a seu local
de trabalho.
História - Misael é membro da
Cipa (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), gozando da
estabilidade inerente à função desde
o momento da dispensa.
O Sindicato entrou com processo
pleiteando a reintegração. A ação
correu na 4ª Vara do Trabalho de
Sorocaba. A decisão final da Justiça
saiu dia 31 de março, com pena de
multa diária de R$ 100,00 em caso
de descumprimento.
Maurão diz: “A demissão foi arbitária e não se justificava. O companheiro tinha estabilidade de cipeiro”.
Ele explica que a ação movida pelo
Sindicato garantiu o retorno do vigilante às mesmas funções que exercia,
com garantia integral de direitos.

SEJA SÓCIO
VALE A PENA!

Fortaleça seu Sindicato. Una-se a
quem luta, conquista e oferece ampla
rede de serviços e benefícios.
Procure a sede ou as subsedes.
Ou ligue (11) 3105.2486.

Oficial de Justiça Marcos José Dias, Misael e dr. César Granieri na reintegração na Protege

TODO apoio à SAÚDE E SEGURANÇA!

Diretores João Luiz (camisa listada) e D. Luiz (camisa escura) na Prosegur/Barra Funda

Segurança e a saúde no trabalho
são direitos. E uma Cipa (Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes)
forte, que represente a vontade do
trabalhador, ajuda muito.
Nosso Sindicato apoia os cipeiros
e acompanha as eleições.
Veja a agenda:
Janeiro - Brinks (Itapetininga),
dia 10, diretor Hélio; Prosegur (São
José do Rio Preto), dia 10, Lioni;
Protege (Araçatuba), dia 25, Lioni; e
Prosegur (Santos), dia 27, Balduino.
Fevereiro - Protege (Sorocaba),

dia 10, diretor Amaury; TB Forte (São
Paulo/São Mateus), dia 23, D. Luiz;
e Prosegur (Ribeirão Preto), dia 24,
diretor Marcon.
Março - Protege (São José do Rio
Preto), dia 10, diretor Lioni; e Prosegur (São Paulo/Barra Funda), dia 29,
diretores João Luiz e D. Luiz.
Abril - Prosegur (São José dos
Campos), dia 4, diretor Maurão; e TB
Forte (São Paulo/Santo Amaro), dia
20, diretor D. Luiz.
Maio - Prosegur (Cambuci), dia 2,
diretores D. Luiz e Titanic.

faça NO SINDICATO contagem de tempo da aposentadoria
Pedimos a quem está em vias de se aposentar que compareça ao Sindicato para
contagem do tempo de contribuição. Não
deixe vencer o prazo; não perca parte do
tempo a que tem direito.
Fique ligeiro porque o governo quer
mudar as regras da aposentadoria, dificultando a obtenção do benefício.
Hoje, a aposentadoria integral é assegu-

rada ao homem com 35 anos de contribuição e à mulher que contar 30 anos.
SINDFORTE - Disponibilizamos profissionais qualificados, que fornecerão as
orientações necessárias à obtenção do
benefício previdenciário.
Não troque o certo pelo duvidoso. Procure o Sindicato.
Informe-se na sede: (11) 3105.2486.

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

4

TRANSPORTE FORTE

Abril/2017

• Nenhum direito a menos. Convenção Coletiva tem de ser respeitada!

Sindicato recebe denúncias e vai à luta
O Sindicato continua pegando
pesado contra empresas que descumprem a Convenção Coletiva e lesam
trabalhadores.
Seg Master - Empresa de transporte de valores; entrou no mercado
descumprindo a Convenção. Recebemos denúncias de que a Seg Master
paga Piso da escolta armada para
funções de carro-forte.
Também burla a lei que obriga a
presença de quatro vigilantes nas
viaturas; opera com apenas dois.
Pedimos mesa-redonda, que foi realizada dia 4 de abril.
Esquadra - Continua desrespeitando a Convenção: põe vigilante de
escolta pra fazer serviço nas carretas
que transportam cargas valiosas,
principalmente eletroeletrônicos.
Todas as empresas pagam o Piso do
Carro-Forte nas carretas, que também
operam com quatro vigilantes. A única
que não paga é a Esquadra. Aliás, ela
também está atrasando o pagamento

GREVE GERAL
PELOS DIREITOS!

No dia 28 de abril, o Brasil vai parar. As
Centrais Sindicais (foto acima) conclamam
que os trabalhadores protestem contra as
reformas da Previdência, trabalhista e a
terceirização ilimitada.
Com as três medidas, Michel Temer faz
o maior ataque à classe trabalhadora de

de salário (quer pagar metade no 5º
dia útil e o restante só no final do mês).
Convocamos mesa-redonda dia 10.
MPC - Foi chamada à gerência do
Trabalho, na Zona Oeste da Capital,
a fim de prestar esclarecimentos
sobre várias irregularidades. Após
as negociações, recebeu prazo de 30
dias para que regularize a situação.

Quanto aos depósitos do FGTS,
a MPC deverá comprovar o recolhimento dos últimos seis meses.
BRV - A empresa de escolta fechou as portas no final do ano passado, dando calote nos cerca de 100
funcionários. Nosso Jurídico está à
disposição dos trabalhadores para
cobrar os direitos na Justiça.

Estude na Escola de Informática da subsede Campinas. Ligue 3236.8562

• Lazer é qualidade de vida

utilize as colônias em Bertioga
A procura por nossas Colônias de
Férias é cada vez maior. Na última
temporada, o número de visitantes
aumentou e muitos companheiros
não conseguiram reservas.
Mas não desista. Aproveite agora,
que a frequência é menor, e passe um
final de semana com família na praia.
Temos duas Colônias, muito bem
equipadas. A segunda, que possui
uma bela piscina, acaba de ser reaberta após passar por dedetização.
Diárias - O preço para sócios e

dependentes é R$ 20,00 por pessoa.
Dependentes com mais de 18 anos,
que moram com o associado, pagam
R$ 40,00. Pais ou mães também.
Reservas - Ligue no Sindicato (11)
3105.2486. Atenção: não é permitido
levar animais domésticos.
Outras - Oferecemos ainda outras
opções de lazer em pousadas e hotéis
em diversas partes do País, por meio
da rede Pargos Club. Temos também
convênios com parques temáticos.
Aproveite. É direito seu!

toda a nossa história. É hora de reagir!
Nosso Sindicato vai apoiar e reforçar
a luta por um Brasil com justiça social e
distribuição de renda.
Nenhum direito a menos!
DIRETORIA - Diretores do Sindicato
querem ouvir a sua opinião. Fale com eles
na hora da distribuição do boletim ou ligue
no Sindicato, para a sede ou subsedes.

PRÓPRIAS - A Colônia 1 e a Colônia 2 (com piscina) são da categoria

