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Campanha salarial da escolta armada

assembleias dia 23 (sexta)
definem reivindicações
Companheiro(a): vamos iniciar
a campanha na escolta armada.
O primeiro passo são as assembleias.
Elas definem nossas reivindicações e
escolhem os integrantes da Comissão
de Trabalhadores que participam das
negociações junto ao setor patronal.
LOCAIS - As assembleias acontecerão dia 23 (sexta), em São Paulo e
quatro subsedes do Interior.
HORÁRIO - Primeira chamada às
18h30, em todos os locais; a segunda
e última ocorrerá às 19 horas.
O edital (abaixo) foi publicado dia
7/11, no jornal Agora São Paulo.

PAUTA - Nosso Sindicato indica,
para discussão nas assembleias,
reajuste de salário pelo INPC/IBGE
mais 5% de ganho real. Aumento do
tíquete-refeição para R$ 28,00.
Outra reivindicação é atualizar o
PPR (Programa de Participação nos
Resultados) para 50% do Piso.
Nossa data-base é 1º de janeiro.
O presidente João Passos pede presença forte nas assembleias: “Tere-

mos negociações difíceis. Por isso, é
importante que todos compareçam”.
A união e participação maciça da
categoria serão decisivas para a vitória.
COMPAREÇA!
Companheiro(a): participe
das assembleias. Mobilize seu local
de trabalho. E fique ligado com
o Sindicato, na sede ou subsedes.
Vamos mostrar nossa força e unidade!
Dia 23 (sexta), a partir da 18h30.

locais e horários DAS ASSEMBLEIAS
Acontecerão dia 23 (sexta), a partir das 18h30. Participe!

São Paulo - Rua Abolição, 399, Centro (sede dos Borracheiros).
Campinas - Rua Regente Feijó, 462, Centro.
Santos - Rua Amador Bueno, 171, 2° andar, sala 53, Centro.
Bauru - Rua Quintino Bocaiúva, 5-36, Centro.
Ribeirão Preto - Rua Amazonas, 1.013, bairro Campos Elíseos.

Assegure vaga nas colônias para o final de ano ViVereja
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trabalhador da escolta
tem que partir pra luta

momento
de participar
Começamos mais uma campanha
salarial no setor de escolta. A campanha
ocorre num período de troca de governo
e fortes incertezas na economia.

Companheiro(a): faz tempo
que a escolta não realiza uma forte
mobilização salarial na base.
Essa passividade só beneficia o
setor empresarial, cheio de maus
patrões e empresas que se negam a
cumprir a Convenção Coletiva.
Infelizmente, isso ocorre. Mesmo
com todo empenho do Sindicato, que
vai pra cima e convoca mesa-redonda
no Ministério do Trabalho quando
irregularidades são denunciadas.

Agora, na campanha salarial, o
momento é de exigir respeito e cobrar
do patronato proposta decente.
Por isso, a saída é fazer uma grande
mobilização, em todas as empresas,
por todo o Estado.
Como? O primeiro passo é fazer
assembleias fortes na abertura da
campanha, dia 23 (sexta).
Companheiro(a): participe das
assembleias, traga suas propostas,
denúncias e lute por seus direitos.

O que fazer? Participar ativamente da
campanha. E o primeiro passo é dia 23,
quando faremos nossas assembleias
na Capital e Interior.
O segundo passo é pressionar para
que os patrões atendam nossas reivindicações. Vamos precisar de forte
mobilização nos locais de trabalho.
Companheiro(a): a cada dia, crescem
as agressões aos direitos trabalhistas.
Portanto, precisamos estar unidos,
mobilizados e com força pra resistir.
13º - Peço que você fique atento ao
pagamento do seu 13º salário. Não
aceite atrasos.
Fique alerta. Exija que as horas extras sejam incorporadas ao valor do
benefício. Em caso de dúvida, procure
o Sindicato, na sede ou subsedes.

João Passos, presidente

globalseg quer impor banco de horas
A Globalseg, empresa da escolta armada, não toma jeito.
Ela está cansada de saber que a Convenção Coletiva não
permite, mas continua tentando impor banco de horas.
O Sindicato já reuniu os trabalhadores, que recusaram
a pretensão da empresa em São Paulo e Campinas.
Porém, a Globalseg continua insistindo com esta
proposta absurda. Assim, vai acabar se dando mal.
A empresa já foi denunciada ao Ministério Público
do Trabalho de Campinas. Estamos de olho!

Utilize nossas colônias de férias em bertioga
O SindForte oferece boas opções de
lazer e descanso. As preferidas são as
Colônias de Férias em Bertioga, que
oferecem hospedagem com qualidade
e preços acessíveis.

joaopassos@sindforte.org.br
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LAZER - Piscina é atração na Colônia 2

É uma boa pedida para passar as
festas de final de ano. O Sindicato
lembra que não faz sorteio de vagas
para estas datas.
Atenção - Para garantir hospedagem no Natal e Ano Novo, as reservas começam dia 3 de dezembro.
Já reservas para outras datas devem
ser feitas no mês anterior ao início da
hospedagem, das 8 às 17 horas.
São duas Colônias em Bertioga,
ambas na Praia da Enseada.
Ligue (11) 3105.2486.

Dia 23 TEM ASSEMBLEIA!
Será na sexta (23), em São Paulo
e mais quatro bases no Interior.
Não esqueça: a partir das 18h30.
Definiremos as reivindicações que
vamos levar aos patrões. Não falte!
fique informado. Acesse nosso site: www.sindforte.org.br

