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•Campanha salarial no transporte de valores

assembleias dia 20 (sexta)
debatem reivindicações
Companheiro(a):
Estamos iniciando mais uma
Campanha Salarial.
Dia 20 (sexta), haverá assembleias em todo o Estado. O aviso
foi feito por edital publicado dia
26 de abril, no jornal Diário de S.
Paulo (ver abaixo).
O Sindicato convoca todos para
as assembleias, sócios ou não.
Nossa campanha ocorrerá em
um momento de grave crise política no País e de problemas econômicos em vários setores.
Mas não foi a classe trabalha-

dora quem gerou essas crises.
Portanto, não somos nós que vamos pagar por isso.
União - Mais do que nunca,
precisamos estar unidos, buscando ganhos salariais e mais direitos.
Vamos à luta. Compareça às assembleias dia 20 (sexta).
Data-base - A data-base é a
época em que se discute a pauta
de reivindicações e o aumento salarial. A nossa, em São Paulo, é em
1º de julho, coincidindo com Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo, seguida por Brasília (agosto).

Participe - Haverá assembleias na Capital e Interior, todas
no mesmo horário. A primeira
chamada é às 18h30; a segunda,
e última, às 19 horas.
Presidente - Nosso presidente João Passos orienta: “Peço a
cada companheiro que se mobilize e convide outros colegas para
participar das assembleias”.
Para João, “a mesma união que
mostramos nos protestos contra
a violência devemos demonsrar
agora na campanha salarial”.
Unir, lutar, conquistar!

Confira locais e horários das assembleias
Serão dia 20 (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.
São José dos Campos - Rua Euclides Miragaia, 394, Centro.
Presidente Prudente - Rua Dr. José Foz, 1.167, Vila Nova.
São José do Rio Preto - Rua Presciliano Pinto, 1.482, Boa Vista.

No verso, os principais itens da pauta que vamos debater e votar.
Sindforte cobra medidas contra violência e pede mais segurança Vire
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TRANSPORTE FORTE

Palavra
do presidente

CAMPANHA FORTE COMEÇA POR UMA
BOA PAUTA DE reivindicações
Vamos mobilizar Capital e Interior

hora é de
união e força
Nosso Sindicato foi fundado em
fevereiro de 1992.
De lá pra cá, todo ano, tivemos
ganho salarial ou ampliamos direitos.
Basta lembrar que fomos o primeiro
Sindicato do Brasil a garantir o Adicional de Risco de Vida - direito que
conseguimos por meio de uma forte
greve em todo o Estado.
Muitas conquistas foram obtidas
com negociação.
É sempre assim: entregamos a pauta na empresa ou no Sindicato patronal
e começamos a negociação. Sempre
buscamos acordo. Quando não é possível, chamamos a categoria e fazemos
atos, protestos ou paralisações - como
foi na conquista do PPR.
Este ano, não será diferente. Tentaremos, primeiro, pela via da negociação. Se os patrões radicalizarem, aí
mobilizamos a base e vamos à greve.
Governo - O Brasil pode ter um
novo presidente da República: Michel
Temer, do PMDB.
Ele já publicou seu plano de governo, chamado “Uma ponte para o futuro”. O plano indica ataques a direitos
trabalhistas e previdenciários.
Estamos atentos e vamos reagir:
com direitos não se mexe!
João Passos - Presidente
joaopassos@sindforte.org.br
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Mais do que nunca, a Campanha
deste ano no transporte de valores
vai exigir união e participação.
Setores do empresariado aproveitam a crise econômica e política
para atacar direitos trabalhistas.
Como o capital é forte no Congresso Nacional, eles mandam deputados
e senadores apresentarem projetos
de lei lesivos à classe trabalhadora.
Não vamos aceitar patifaria dos
nossos patrões nem do Congresso.
Participe - Companheiro(a):
nas assembleias, dia 20, vamos debater e deliberar sobre as reivindicações que levaremos ao patronal
do transporte de valores.
Horário - Em São Paulo e no
Interior, no mesmo horário. A primeira chamada será às 18h30; a
segunda, e última, às 19 horas.
Reivindicações
O Sindicato elaborou pré-pauta,
com alguns itens sobre os quais os
companheiros vão deliberar:

Fique atento e em contato com o Sindicato, na sede ou nas
subsedes. Participe! Informações, ligue (11) 3105.2486.
1) Reposição da inflação (INPC/
IBGE) mais 5% de aumento real;
2) Tíquete-refeição unificado
para toda a categoria, de R$ 32,00.
Também reivindicamos cartela
cheia, ou seja, 30 tíquetes por mês.
- Fim do desconto por faltas,
justificadas ou não, que as empresas aplicam sobre o tíquete que os
vigilantes de carro-forte recebem
nas férias;
- Tíquete nas férias para todos

(incluindo administrativos, sala de
valores ou caixa forte);
3) Piso de ingresso do carro-forte
para vigilantes de base;
4) Adoção de escala mensal;
5) Uma hora de almoço para
todos, na rua e na base;
6) Fim do teto para o reajuste.

Faça valer seus direitos
“Oriento cada companheiro a defender, com firmeza, seus direitos
e conquistas. Conte com o Jurídico no suporte à Campanha
Salarial. É hora de avançar. Nada de ceder a pressões patronais!”

Marcos Bernardelli - Advogado

• Combate à escalada de violência

cobramos segurança a patrões e governo
Voltou a crescer a onda de violência e ataques a carros-fortes e
empresas. No ano passado, foi na
região de Campinas e Ribeirão
Preto. Pedimos providências ao governo e às empresas. Nada fizeram.
Ante a omissão, em novembro
paramos bases em Campinas e Ribeirão, com passeatas e protestos.
Fizemos nossa parte. Patrões
e governos se omitiram, o crime
redobrou os ataques.
Dia 14 de março, houve assalto na
Protege (foto), em Campinas. Em 4
de abril, bandidos invadiram base
da Prosegur, em Santos. No dia

seguinte, carro da TB Forte sofreu
assalto em São Bernardo.
Dia 18, a família de um vigilante da Protege foi sequestrada em
Campinas. O sequestro ocorreu
quando o vigilante foi rendido por
bandidos, quando chegava em casa.

Nosso presidente João Passos
afirma: “O Sindicato vai continuar
denunciando ataques, além de cobrar segurança para o trabalhador
e sua família”.
Denúncia - Na tentativa de
furar o bloqueio da omissão, o
Sindicato também enviou ofícios ao
Ministério Público Estadual, Polícia
Federal, Polícia Militar e Ministério
Público Federal.
No ofício, denunciamos o aumento dos ataques e pedimos
providências urgentes. Também
cobramos mais transparência por
parte de empresas e seguradoras.

sites informam o trabalhador. Vale acessar

Informação é direito. Informação é poder. Saiba além do que a grande mídia divulga.
Acesse: www.sindforte.org.br - www.diap.org.br - www.dieese.org.br

