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Companheiro(a) da escolta: participe da campanha salarial

Assembleias dia 14 vão definir
as nossas reivindicações
Vai começar a campanha salarial dos trabalhadores no setor
de escolta armada. A data-base é
1º de janeiro.
E o primeiro passo da campanha será definir nossa pauta de
reivindicações.
Pra isso, vamos realizar assembleias dia 14 de novembro
(terça), em São Paulo, Campinas, Santos, Bauru e Ribeirão
Preto.
A primeira chamada é às 18
horas, em todos os locais; segunda e última chamada às 18h30.
PARTICIPE - Compareça
às assembleias. Convide outros
companheiros. É hora de união e
mobilização dos trabalhadores.

Escola de Informática
abre inscrições

A Escola de Informática, que funciona na subsede de Campinas
(foto), está com inscrições abertas
para vários cursos. As novas turmas
começam em janeiro de 2018.
Além de informática nas plataformas Windows, Word, Excel e PowePoint, temos inglês e redação - ambos
com duração de 12 meses.
Inscrições - Interessados devem
comparecer à rua Regente Feijó, 462,
Centro ou ligar pra (19) 3236.8562.

locais
São Paulo

Sindicato dos Borracheiros
(rua Abolição, 399, Centro);

Campinas

Subsede à rua Regente
Feijó, 462, Centro;

Santos

Subsede à rua Amador
Bueno, 171 - 2º andar/salas
51 e 52, Centro;

PARTICIPE - As assembleias serão dia 14 (terça),
a partir das 18 horas, em São Paulo, Campinas,
Santos, Bauru e Ribeirão Preto.
Convide outros companheiros de trabalho!

BAURU

Subsede à rua Quintino Bocaiúva, 5-36, Centro;

Ribeirão Preto

Rua Amazonas,1.013, bairro
Campos Elíseos.

Aprovação da pauta inicia mobilização
A campanha salarial começa oficialmente dia 14 de novembro,
com a escolha da pauta de reivindicações, conforme edital publicado dia 1º (veja ao lado).
O Sindicato destaca cinco itens:
1) Reajuste pelo INPC, mais 3%
de real; 2) Tíquete-refeição com
valor de face em R$ 26,50. Vamos

reivindicar distribuição também
nas férias. Total de 26 tíquetes; 3)
Manter no Sindicato as homologações dos companheiros; 4) Incluir
cláusula na Convenção Coletiva
pela qual qualquer negociação só
poderá ser feita com a presença
do Sindicato; 5) Manter as demais
cláusulas da Convenção atual.

Nossa Campanha exigirá muita
união, empenho e participação!

NOVA LEI TRABALHISTA favorece O CAPITAL
A reforma trabalhista de Temer
(Lei 13.467/2017) entra em vigor
dia 11 de novembro.
Ela constitui o maior ataque aos
direitos dos trabalhadores e um
desmonte jamais visto da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Além disso, a nova legislação

ameaça a Justiça e o Direito do
Trabalho, gerando inúmeras dúvidas quanto à sua aplicação.
O que fazer? É hora da gente
se unir e defender direitos conquistados em décadas de lutas. O
SindForte relaciona as principais
maldades da reforma. Vire e veja!
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Palavra
do Presidente

hora de
participar!
A campanha salarial da escolta tem
dois objetivos principais. Primeiro:
não abrir mão de conquistas da Convenção Coletiva de Trabalho. Segundo: conseguir ganho real de salário.
Em nosso site, você encontra a
íntegra da Convenção. Observe que,
na prática, ela é uma pequena CLT da
categoria, contendo os itens obtidos
por lutas ou negociações, ao longo
de vários anos.
Entre tais conquistas estão: Piso
salarial; Adicional de Periculosidade;
Tíquete-refeição; Adicional de hora
extra; Seguro de vida; Auxílio à viúva;
proibição de banco de horas etc.
Isso corre risco? Corre, pois a nova
lei trabalhista de Temer é muito patronal e cheia de maldades pra cima do
trabalhador.
Portanto, a campanha deste ano é
ainda mais importante e estratégica
que as anteriores.
Por isso, você deve participar.
Participar mais. Participar em todo
o Estado.
João Passos, presidente
joaopassos@sindforte.org.br

FIQUE SÓCIO
VALE A PENA!

Nunca o trabalhador brasileiro
precisou tanto do seu
Sindicato. Até porque nunca,
em nossa história, os direitos
foram tão atacados. Portanto,
a hora é de união. Não vacile.

Ligue 3105.2486.

Ser sindicalizado é um ato
de consciência de classe.
Seja consciente!

• Cuidado com as mudanças na CLT

Confira as principais maldades da reforma
As mudanças impostas na legislação trabalhista pelo governo Temer
começam a valer dia 11.
A nova lei altera quase 200 dispositivos da CLT e derruba várias
súmulas do Tribunal Superior do
Trabalho, que continham interpretações favoráveis aos trabalhadores.
O presidente João Passos alerta:
“Cuidado com o que você assina
perante a empresa. Já tem patrão
que, antes mesmo da lei entrar em
vigor, pressiona pra formar comissões locais”. O objetivo é afastar
o Sindicato e impor negociações
lesivas ao trabalhador.
Comunique ao Sindicato todo
acordo que a empresa tentar impor.
Nosso Jurídico está de prontidão,
pra que se respeite a Convenção.

Fique atento às maldades da reforma. Veja:
Banco de horas - A nova lei
flexibiliza a quitação das horas extras (pagamento ou compensação).
Mas nossa Convenção não admite
compensação ou banco de horas.
Jornada intermitente - A reforma amplia os contratos atípicos

e precários e cria o trabalho intermitente, que permite o pagamento
por hora trabalhada - há casos em
que a pessoa poderá receber menos
de um salário mínimo.
Corte de direitos - A lei autoriza o rebaixamento de direitos
previstos em lei, por meio da negociação (é a chamada prevalência do
negociado sobre o legislado).
Acesso à Justiça - Cria dificuldades para o acesso do empregado
à Justiça do Trabalho, além de limitar seu poder. Também estipula
cobrança de perícias até para os
trabalhadores de baixa renda.
Trabalho insalubre - Permite
que gestantes e lactantes trabalhem
em áreas insalubres se autorizadas
por atestado médico.

•Atuamos contra irregularidades na área de carga segura

protege e prosegur dão folga fora do Estado
Elas estão pisando na bola, dando folga em outros Estados para o
vigilante do serviço especial chamado carga segura. O SindForte alerta:
Nossa Convenção Coletiva e a
própria lei não permitem que o
trabalhador goze de folga quando
está de serviço fora da base.

O presidente João Passos já entrou em contato com a Protege e
a Prosegur. “Exigimos que parem
com a irregularidade, que só favorece o patrão”, afirma. Caso tal
prática continue, vamos convocar
reunião no Ministério do Trabalho.
Adicional - O Sindicato reitera

ainda que toda folga trabalhada
tem que ser remunerada com adicional de 100% do valor da hora.
Carga segura - É um serviço
especial, que transporta cargas de
alto valor em caminhão blindado,
utilizando um modelo mais seguro
e diferenciado.

Quadrilha explode prédio da Protege em Araçatuba
Mais ações criminosas contra base de
empresa de valores abalam o setor. Em
16 de outubro, uma quadrilha explodiu a
Protege em Araçatuba, destruindo completamente o imóvel. Não houve feridos
entre funcionários. Mas um policial civil
foi assassinado durante a fuga.
Ações como essa têm assombrado
aqui e em outros locais, como em Uberaba (MG), na segunda, dia 6.
Por isso, os Sindicatos da categoria
em todo o País lutam por mais segurança. Cobramos a liberação de armamento

Prédio da empresa veio abaixo com explosão

participe das
assembleias!

melhor, principalmente para quem faz a
proteção das empresas e aos vigilantes
embarcados nas viaturas.
Justiça - O Jurídico do Sindicato
também ingressou com ação judicial, visando garantir pagamento de adicional de
periculosidade (30% do salário) para os
funcionários que trabalhavam nas salas
de valores e caixa forte.
Várias audiências já foram realizadas
e a Justiça determinou que haja perícia
nos locais de trabalho. Esperamos ter
resultados do processo em breve.

Assembleias dia 14 (terça), a partir das 18 horas.
Segunda e última chamada às 18h30 em São Paulo,
Campinas, Santos, Bauru e Ribeirão Preto.
Convide outros companheiros de trabalho!
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