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REUNIÕES INICIAM RODADA DE
NEGOCIAÇÕES COM OS PATRÕES
É hora de mobilização e pressão em todo o Estado!
Companheiro(a):
Nosso Produto Interno Bruto
(PIB) subiu 9% no primeiro trimestre deste ano.
Isso significa que a economia
brasileira deslanchou, que as
empresas estão com o faturamento lá no alto e que, portanto,
existe uma margem efetiva para
a concessão de aumento real de
salários e novos avanços.
Mas o patrão vai chegar e dar
aumento assim de mão beijada?
Nada disso! Só vai ter aumento
e ampliação de conquistas se a
categoria estiver unida, mobilizada e fizer a devida pressão.
Por isso, a palavra de ordem
do Sindicato é: mobilização. E
mobilização empresa por empresa. Em todo o Estado.
Leia mais no verso

DUAS REUNIÕES - Já houve duas reuniões de negociação com os patrões - 26 de maio e 2
de junho - e uma terceira está sendo agendada. O Sindicato, apoiado pela Comissão de Negociação,
com 18 companheiros da Capital e Interior, já deixou claro que a palavra “redução” é inaceitável. “O
que buscamos é ampliação, com melhores salários e mais direitos”, afirma nosso presidente João
Passos. Foto: dr. César, presidente João, diretor Cortes, outros diretores e membros da Comissão

Abuso na Protege de São José dos Campos

EMPRESA ESTÁ PRATICANDO BANCO DE HORAS
Todos os patrões e chefetes
estão cansados de saber que nosso Sindicato não aceita banco de
horas e que esse expediente não
consta de nossa Convenção Coletiva de Trabalho.
A Protege de São José dos
Campos também sabe. Mas foi
pega impondo banco de horas.
Acontece que, quando nosso
Sindicato foi pra cima, a empresa informou que, por não ter autorizado o banco de horas, já ha-

via pedido ao seu gerente que
acabasse com essa prática.
Após ser pressionada pelo Sindicato, a Protege prometeu: 1)
Acabar com o banco de horas; 2)
Pagar as horas como hora extra.

Porém, o Sindicato foi informado de que a empresa não
cumpriu a promessa e que está,
de novo, praticando banco de horas, além do que não pagou um
só centavo de hora extra para os
companheiros.
Outras - Outra empresa que
não está andando na linha é a
Souza Lima, de escolta. E a Pirelli, de Santo André, contratou
empresa de escolta irregular.
Leia no verso

REIVINDICAÇÕES
IMPORTANTES.
ANOTE AÍ:
1) Hora de almoço - Se não
for cumprida integralmente, a
empresa deve pagar o período
com adicional de hora extra;
2) Diferenciados - Aumento diferenciado para Sala de Valores, Tesouraria e Administrativo;
3) Vigilantes de Base Aplicação de um aumento diferenciado (a mais) para os vigilantes de base, para fazer justiça a esses companheiros.
Vamos à luta!
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TRANSPORTE FORTE

Palavra

do presidente

AÇÃO SINDICAL
É PERMANENTE
Volto a advertir que não aceitamos desrespeito à Convenção Coletiva. Portanto, banco de horas,
jamais.
Também ressalto que as conquistas da categoria são sagradas,
e não há chance de retrocesso.
Campanha salarial - Será, mais
uma vez, com garra e responsabilidade e firme participação da
Comissão de Negociação.
Dieese - O Sindicato filiou-se ao
Dieese, para suporte às nossas
campanhas e outras iniciativas.
A ação sindical é permanente,
em toda a base, sempre buscando o melhor para o trabalhador.
João Passos
Presidente

SINDFORTE NA CONFERÊNCIA
DA CLASSE TRABALHADORA

O SindForte participou da
Conferência Nacional da Classe
Trabalhadora, dia 1º de junho,
em São Paulo. Mais de 30 mil sindicalistas, de todo o País, aprovaram uma agenda de propostas que será entregue aos candidatos a Presidente da República. Foto: diretores Maurão e Titanic. Ao centro, Amaro, do Sindicato dos Vigilantes de Barueri.
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Campanha salarial 2010

COMISSÃO DÁ SUPORTE ÀS
NEGOCIAÇÕES COLETIVAS
A diretoria do Sindicato não
conduz sozinha a negociação coletiva. Para isso, contamos com
nossa assessoria jurídica e a Comissão de Negociação, formada
por 18 trabalhadores, de diver-

sas empresas, na Capital e no Interior. Essa Comissão foi eleita
pelos companheiros nas assembleias de início da campanha salarial, dias 15 e 16 de abril do
corrente.

A Comissão acompanha todas
as rodadas de negociação e também se reúne com o Sindicato
para avaliar os rumos da negociação. O Sindicato agradece o empenho desses companheiros.

Irregularidades na base

SINDICATO DENUNCIA E COMBATE ABUSOS
Prosegur (Bases Cambuci
e Barra Funda) - O Sindicato
já intimou a empresa, cobrando
explicações de por que ela fez um
alto número de demissões. Não
vamos aceitar desculpa esfarrapada nem perseguições.
Souza Lima - Paralisação
- Dia 9 de junho, os trabalhadores cruzaram os braços. Nosso
diretor Titanic esteve presente
apoiando o movimento.
Razões do breque: 1) Prática do banco de horas; 2) Não paga
horas extras corretamente; 3)
Maus-tratos das chefias, principalmente o tal de Alex, que foi estúpido até com um diretor do Sindicato; 4 ) Paga salário sobre missão. Ou seja, remunera por via-

gem, quando o trabalhador tem
direito à remuneração mensal.
Providências: a) Chamaremos para mesa-redonda no Sindicato; b) Se a empresa não resolver, chamaremos as tomadoras de serviço para pagar corretamente os trabalhadores. Afinal,
a contratante tem responsabilidade pelos atos da contratada.
Transvip - Novo convênio
- Sem avisar o trabalhador e o
Sindicato, mudou de convênio
médico. E piorou, pois o novo
convênio quer cobrar uma taxa
adicional para atender dependentes do titular.
Pirelli - É multinacional, mas
agiu como empresa de fundo de
quintal contratando uma tal de

Secur Sierra (C.A.E Segurança e
Serviços). Veja só o nível da contratada: faz escola dos caminhões
com moto, com trabalhadores
sem uniforme e desarmados.
Nosso diretor Cláudio (da subsede de Campinas) já falou com
Ânderson, representante da empresa em Santo André, cobrando a correção do que está errado. Se isso não for feito, vamos
acionar a Polícia Federal para a
devida fiscalização.
Atenção: planos de saúde
mudaram - Desde 7 de junho, os
convênios médicos são obrigados
a oferecer mais 73 procedimentos
aos usuários. O site da Agência Nacional de Saúde traz mais informações. Acesse: www.ans.gov.br
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