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Campanha salarial do carro-forte

NOSSAS REIVINDICAÇÕES
JÁ FORAM ENTREGUES AOS
PATRÕES PARA NEGOCIAÇÕES
Companheiro(a): o Sindicato já protocolou na entidade patronal nossa
pauta de reivindicações.
A pauta foi aprovada por assembleias da categoria em todo o Estado. Principais
reivindicações:

aumento real de salário; Participação nos Lucros das empresas (PLR ou PPR) para
todos; e fim do teto para
aplicação do reajuste
salarial no setor operacional e administrativo.
LUTE
Companheiro(a): o papel
do Sindicato é organizar e
coordenar a campanha sa-

larial. Mas a luta na base
tem de ser feita pela categoria, em todos os locais
de trabalho, em todas as
regiões do Estado.
PREPARE-SE
Nos últimos anos, mesmo
com o SindForte chamando à
luta, sentimos uma certa acomodação da categoria. Este
ano tem de ser diferente!

TEM COMO PARALISAR TODO
O ESTADO? TEM, CLARO!
Companheiro(a): vamos supor
que os patrões radicalizem, não
queiram aumentar salário, melhorar o tíquete e atender outros
itens da nossa pauta.
Se for assim, teremos de tomar
providências. E preparar paralisação geral no Estado.

Temos condições pra fazer
isso? Temos, sim. Hoje, nosso
Sindicato está organizado em
todo o Estado, temos apoio da
Federação dos Vigilantes, da
Confederação nacional da categoria e da própria Central
Força Sindical.

NOSSA PAUTA ESTÁ NO VERSO. Vire. Veja

Campanha salarial no transporte de valores

AUMENTO REAL E PPR PARA
TODOS SÃO AS PRINCIPAIS
REIVINDICAÇÕES
Veja as principais reivindicações
apontadas pelos trabalhadores nas
assembleias nos dias 25 e 26 de
abril, na Capital e Interior.
Principais reivindicações:
• Aumento real decente;
• PLR ou PPR para todos;
• Fim do teto para aplicação do
reajuste salarial.
O presidente João Passos lembra que o setor de transporte de
valores trabalha para bancos e
outras instituições ricas. Podem,
portanto, pagar um salário melhor e oferecer melhores condições de trabalho.

SINDFORTE PRESENTE
NO GRANDE 1º DE MAIO
O 1º de Maio Unificado da Força e
demais Centrais reuniu mais de um milhão de pessoas na Praça Campo de
Bagatelle, Zona Norte de São Paulo.
No evento, que contou com ministros e parlamentares, Paulinho da Força defendeu a indústria nacional, criticou os juros altos e avisou que as Centrais vão seguir na luta por direitos.
O SindForte participou do evento com
vários diretores. Na foto, Maurão, Leonel, Juruna (secretário-geral da Força),
D. Luiz e Nelziro.

LINHA DE FRENTE - Presidente João Passos durante 2ª Marcha Nacional dos Vigilantes,
em agosto de 2009. O centro dessa mobilização foi a aprovação do Estatuto do Vigilante, que visa aperfeiçoar a Lei 7.102/83 e ampliar as conquistas da categoria

SL DÁ CALOTE NOS EMPREGADOS
A SL fechou as portas em fevereiro, dando calote nos empregados. Ela prestava serviço para o
Correios e não pagou os direitos.
Entramos na Justiça, para dar
baixa na Carteira e liberação do
FGTS e seguro-desemprego.
O processo, na 46ª Vara do
Trabalho, também pleiteia o blo-

queio de bens dos sócios da SL.
Excel - Mais uma empresa da
escolta que fecha, deixando os
trabalhadores na mão.
O presidente João Passos alerta: “Procurem o Sindicato assim
que surgirem problemas, antes do
patrão torrar o que é seu”. Acorda,
vigilante, ligue 3105.2486.

Protege muda pessoal de Guarulhos para Capital
A Protege fechou a base de Guarulhos, remanejando o pessoal
para a Base Oeste, na Capital.
Dia 4 de maio, o Sindicato foi
até a empresa, para conversar
com os trabalhadores e pedir explicações à Protege sobre o fechamento da unidade.
A empresa alegou contenção

de despesas, pois a base estaria dando prejuízo, e só dispensaria de 12 a 15 funcionários.
Mas levantamento do Sindicato
mostra que já foram demitidos
mais de 27.
Advertimos a Protege que pare
com as demissões, ou tomaremos medidas cabíveis.

Na campanha salarial, fique ligado com o Sindicato. Acesse nosso site: www.sindforte.org.br

