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Boletim do Sindicato dos Trabalhadores em Serviços de Carro-Forte, Guarda, Transporte
de Valores, Escolta Armada e seus Anexos e Afins do Estado de São Paulo-PS
Sede própria: rua Francisca Miquelina, 98, Centro, São Paulo, Capital. Telefones 3105.2486, 3104.5107 e 3105.2269.
Subsede Campinas: rua Regente Feijó, 462, Centro. Telefones (19) 3236.8562 e 3237.9498. Bauru: rua Quintino Bocaiúva,
5-36, Centro. Telefone (14) 3234.2752. São José dos Campos: rua Euclides Miragaia, 394, Centro. Telefone (12) 3911.1513. Santos: rua
Amador Bueno, 171, 2º andar, sala 52, Centro. Telefone (13) 3219.2685. Presidente Prudente: rua Dr. José Foz, 1.167, Vila Nova. Telefone (18)
3221.3766. Ribeirão Preto: rua Amazonas, 1.013, Campos Elíseos. Telefone (16) 3610.5960. São José do Rio Preto: rua Presciliano Pinto,
1.482, Boa Vista. Telefone (17) 3234.2130. Abril de 2014. Número 250. Filiado à Fetravesp e ao Dieese. Site: www.sindforte.org.br

Começa a campanha
salarial do transporte
de valores. Participe!
Companheiro(a): dia 24
de abril, haverá assembleia para
escolher a pauta de reivindicações dos trabalhadores em transporte de valores.
Haverá assembleias em oito locais: na Capital e mais sete endereços pelo Estado. Queremos cobrir toda a base, para que o máximo de companheiros participe.
Dia 24 cai numa quinta-feira.
As assembleias estão marcadas para as 18h30, em primeira convocação, e às 19 horas,
em segunda convocação.
ENDEREÇOS - Na página 3.
ASSEMBLEIA NA CAPITAL SERÁ NOS BORRACHEIROS O Sindicato dos Borracheiros fica na rua Abolição, 399, Bela Vista, região central de SP.

Vamos protestar em Campinas

CONTRA SEQUESTROS, ROUBOS E ATAQUES!
A violência volta a crescer na região de Campinas. O número de ataques a
carro-forte e a trabalhadores havia caído depois daquela sessão feita pelo
SindForte na Câmara Municipal. Mas a onda voltou com força. O que fazer?
Protestar e defender nossas vidas. É o que faremos em maio. Vamos lotar
a avenida Francisco Glicério de carros-fortes e parar o Centro de Campinas.
Quem sabe o governo do Estado acorde. Leia na página 4. Participe. Apoie!
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MAU PATRÃO E REINCIDENTE

Blue Angel não paga PPR
e pratica Piso menor

HORA DE AGIR
E DE REAGIR!
Nas próximas semanas, o Sindicato se empenhará em duas tarefas importantes para os trabalhadores e nossas famílias.
A primeira é na realização de uma
campanha salarial vitoriosa para os
companheiros do transporte de valores. A data-base é 1º de junho.
A segunda tarefa é fazer um grande ato em Campinas, em maio. Vamos protestar contra a violência que
voltou a nos atingir, principalmente
o transporte de valores.
O Sindicato procurará conduzir
da melhor maneira possível a campanha salarial.
Também vamos buscar fazer um
protesto forte, em maio, parando o
Centro de Campinas. A região tem
sido um ponto vulnerável, com frequentes ataques, roubos e sequestros de trabalhadores.
Ganhar mais e trabalhar com mais
segurança são exigências que faremos aos patrões e ao governo do
Estado.
E eles terão de nos ouvir!
João Passos, presidente
joaopassos@sindforte.org.br
EXPEDIENTE - Informativo do SindForte.
Nº 250. Abril de 2014 - Sindicato dos
Trabalhadores em Serviços de Carro-Forte,
Guarda, Transporte de Valores, Escolta Armada e
seus Anexos e Afins do Estado de São Paulo-PS.
Fundado em 16 de fevereiro de 1992. E-mail:
sindforte@sindforte.org.br - Acesse nosso site:
www.sindforte.org.br Produção: Agência Sindical. Telefone (11) 3231.3453. Jornalista: João
Franzin. Site: www.agenciasindical.com.br

A Blue Angel não respeita seus
funcionários. Por ser reincidente, é sempre denunciada e combatida pelo Sindicato.
PPR - Ela não cumpriu o acordo, deixando de pagar o PPR (Programa de Participação nos Resultados). As demais já pagaram.
Outros problemas:
1) A Blue Angel faz coleta nos
postos bancários utilizando carro leve. Isso expõe o trabalhador
e coloca em risco suas vidas;

2) Usa vigilante de base e da
escolta no carro-forte e não paga
Piso do transporte de valores.
A diferença entre os Pisos nos
três setores é expressiva, o que
gera um prejuízo grande e contínuo aos trabalhadores (veja abaixo o demonstrativo das perdas).
PROCESSO - Nosso Jurídico
abriu ação de cumprimento contra a empresa. O processo está
tramitando. Quando houver resultado, o Sindicato informará.

VEJA COMO A EMPRESA TE EXPLORA!
Ao burlar a Convenção da categoria, negando-se a pagar o
Piso do transporte de valores, a
Blue Angel garfa boa parte da
remuneração do companheiro.
Veja: o Piso do vigilante de carro-forte está em R$ 2.434,59 (valor do acordo coletivo de 2013).
PERDAS - Com relação aos
vigilantes de base, que recebem
Piso de R$ 1.526,12, a perda do
companheiro é de R$ 908,47.
No caso dos vigilantes de escolta armada, que - desde 1º de
janeiro - estão recebendo Piso

de R$ 1.652,90, a perda do companheiro chega a R$ 781,69.
O prejuízo é maior, se levarmos
em conta reflexos no 13º, hora
extra, FGTS e outros direitos.

E não para a empresa por quê?
Companheiro(a): já paramos muitas empresas no Estado. E paramos
quando o trabalhador decidiu dar um basta no patrão desonesto.
Você está esperando o que pra colocar a Blue Angel na linha?!
Conte com o apoio do Sindicato.
Nota de Retratação - O SindForte - Sindicato dos Trabalhadores em Serviços de Carro-Forte, Guarda, Transporte de Valores e Escolta Armada e seus
Anexos e Afins do Estado de São Paulo - SP, pela presente, vem apresentar
sua RETRAÇÃO ao trabalhador Marcos Leme da Prosegur Brasil, que teve seu
nome equivocadamente lançado no periódico da entidade denominado TRANSPORTE FORTE, no mês de março de 2013, razão pela qual nesta oportunidade deixa registrado o ato para conhecimento de todos.
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SINDICATO CONCLAMA CATEGORIA À LUTA

Reajuste salarial pelo
INPC; aumento real de
5%; tíquete de R$ 25,00
Companheiro(a): nossa experiência ensina que só se conquista com mobilização e luta.
Não tem outro jeito. Não é o
Sindicato que vai fazer sozinho
por você. Quem tem de fazer
isso é você mesmo, de forma
consciente e organizada.
Às vezes, você está cansado, fez uma jornada pesada,
tem responsabilidades familiares e, por isso, acaba deixando de ir à assembleia ou a algum outro ato sindical.

MARCHA COM 40 MIL
COBRA AVANÇOS
Dia 9, a Força e demais Centrais
Sindicais mobilizaram 40 mil em São
Paulo, na 8ª Marcha da Classe Trabalhadora (foto). A Pauta Trabalhista
não está sendo atendida pelo Congresso Nacional e governo.
A Pauta reivindica: redução da jornada para 40 horas, fim do Fator Previdenciário, fim das demissões imotivadas e aprovação de leis favoráveis aos trabalhadores.
SINDFORTE - Participaram da
Marcha nossos diretores D. Luiz e
José Miguel Mauro.

Não participa pensando que
outro irá em seu lugar.
É um erro. O correto é cada
um participar e também chamar outros companheiros.
É isso que nos dá força. É
isso que resolve. É isso que
garante avanços e conquistas.
Vamos reivindicar também
aumento diferenciado para os
administrativos (25%); fim do
teto para o reajuste; e unificação do tíquete para todos.
Portanto, Participe!

DIA, HORÁRIO E LOCAIS DAS ASSEMBLEIAS
As assembleias, em todo o Estado, serão dia 24
de abril. O horário é o mesmo, em todas as bases.
Ou seja, 18h30 (primeira convocação) e 19 horas (segunda convocação). Veja a seguir os endereços:

São Paulo (rua Abolição, 399, Bela Vista,
Centro); Bauru (rua Quintino Bocaiúva, 5-36,
Centro); Campinas (rua Regente Feijó, 462,
Centro); Presidente Prudente (rua Dr. José Foz,
1.167, Vila Nova); Ribeirão Preto (rua Amazonas,
1.013, Campos Elíseos); Santos (rua Amador
Bueno, 171, 2º andar, sala 52, Centro); São José
dos Campos (rua Euclides Miragaia, 394,
Centro); São José do Rio Preto (rua Presciliano
Pinto, 1.482, Boa Vista).
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CHEGA DE SEQUESTROS, ROUBOS E ATAQUES A TRABALHADORES!

Em maio, vamos parar Centro
de Campinas e protestar

BALANÇO PESADO - Em 2013. Registro de 13 ocorrências: quatro assaltos a carro-forte e nove sequestros. E a nossa vida, como fica?
Transnacional (Engenheiro Coelho) - Roubo dia 7 de fevereiro, no
Centro da cidade. Cerca de oito homens fortemente armados tentaram
roubar um carro-forte em frente ao
Banco do Brasil, na avenida Pedro
Forner. Houve troca de tiros. Um dos
ladrões foi morto pelos vigilantes. Os
outros integrantes do bando fugiram.
Os veículos foram encontrados pouco tempo depois. Não foi informado se
a quadrilha levou os malotes.
Prosegur (sequestro frustrado) A família de um vigilante foi libertada
em Campinas dia 6 de março, após
passar a noite sequestrada por quadrilha. O assalto foi frustrado porque

Palavra
do presidente

se conseguiu acionar a empresa,
que iniciou os procedimentos de segurança. A esposa do vigilante, os
dois filhos e dois enteados foram localizados na Bandeirantes, região do
Ouro Verde. Ninguém se feriu.
RRJ - Dia 14 de março. Família
de vigilante foi sequestrada em Campinas. Ação não obteve êxito.
Protege (família é libertada) - Um
vigilante da Protege foi sequestrado

na madrugada de 31 de março, em
Campinas. Sua mulher e três filhos
também foram feitos reféns. O serviço de inteligência da empresa soube do sequestro e frustrou a ação da
quadrilha. Ninguém foi preso.
Transnacional (sequestro em
Sumaré) - Dia 3 de abril. Carro-forte
foi roubado na Estrada do Cruzeiro,
que liga Sumaré a Monte Mor. O bando também sequestrou a mulher grávida e a filha de um dos vigilantes na
noite de 2 de abril. Levados do veículo cerca de oito malotes de dinheiro. Por volta das 15 horas, dois veículos fecharam o carro-forte no trecho de Sumaré. Oito homens com
fuzis renderam os quatro vigilantes
e levaram o dinheiro (quantia não informada). Criminosos fugiram no
sentido Monte Mor. Mulher e filha do
vigilante foram libertadas no distrito
de Joaquim Egídio, em Campinas na
quinta, 3 de abril. Ninguém foi preso.
Transnacional - A família de um vigilante foi sequestrada dia 7 de abril e
levada a Itatiba, onde houve a entrega
do resgate. Quadrilha levou os valores.
Blue Angel - A empresa registrou
ocorrência de assalto a carro leve,
dia 7 de abril.

LEVE SUA FAMÍLIA!

Em maio (data a ser
definida com os trabalhadores). Vamos parar Campinas, em
protesto, na avenida Francisco Glicério, Centro. Em defesa das
nossas vidas. Leve sua família. Afinal, a violência atinge todos nós!

Audiência na Câmara de Campinas. À esquerda, presidente João

AUDIÊNCIA, PRESSÃO, RESULTADO! - A pedido do Sindicato, a Câmara de Campinas realizou, dia 1º de agosto de
2013, audiência e debateu formas de conter a onda de ataques a carros-fortes e veículos de escolta, na região de
Campinas. O evento teve presença também das Polícias
Civil e Militar e Guarda Municipal, além dos sindicatos patronais do transporte de valores e da escolta.
A pressão deu resultado e o crime refluiu. Porém, agora,
a violência voltou com tudo.
Vamos defender as nossas vidas.

