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Conforto e tranquilidade

APROVEITE SEUS MOMENTOS DE LAZER
NA COLÔNIA DE FÉRIAS EM BERTIOGA
Com 12 apartamentos e a 50
metros da praia, a Colônia de Férias do SindForte já está recebendo associados e dependentes, que
podem desfrutar de momentos de
lazer com tranquilidade, segurança em ótimas acomodações.
Localizada no Jardim da Praia,
em Bertioga, a Colônia tem apartamentos com televisão, ventilador, geladeira, pia, armário, fogão
e utensílios de cozinha - facilidade que vai permitir economia com
alimentação durante a estada.
A Colônia de Férias também possui duas churrasqueiras, salão de
jogos e estacionamento.
O presidente João Passos parabeniza os sócios do Sindicato por
mais essa conquista. João lembra
que a Colônia é uma boa opção a
quem deseja sair da agitação da
cidade e passar momentos tranquilos com a família.
Conforto - Com mais de 30 quilômetros de praias, rios, cachoeiras, fauna e floresta exuberantes,
Bertioga oferece lazer de qualidade para toda a família.

Acesse o novo site
O site do Sindicato está com
visual remodelado e conteúdo
atualizado. Ele informa,
orienta e organiza a luta.
Também indica como
ter acesso aos serviços
e benefícios. Acesse!

UTILIZE - Só a 50
metros do mar, à rua
Humberto da Silva
Piques, 118, Jardim
da Praia (próximo ao
Sesc). É o mais novo
endereço do lazer da
categoria.
Informações, ligue
(11) 3105.2486

“Esse novo patrimônio é mais
um benefício que o Sindicato coloca à disposição dos trabalhado-

res no transporte de valores, escolta armada e administrativos”, ressalta João Passos.

Reservas - Serão feitas a partir
do 1º dia útil do mês anterior ao da
hospedagem. É necessário apresentar carteirinha de sócio ou último
holerite, além de nome completo
dos dependentes. Das 9 às 17 horas, podem ser feitas reservas pelo
telefone (11) 3105.2486.
Preço - A diária custa apenas
R$ 15,00 por pessoa, com pagamento no ato da reserva ou por
meio de boleto bancário. A permanência é limitada a cinco dias consecutivos, para permitir mais rotatividade na utilização da Colônia.
Desistências - Em caso de desistência, por qualquer motivo, será
consignado o pagamento de 50%
do total - desde que o Sindicato seja
comunicado, por escrito, cinco dias
antes da data de entrada.
Diárias - Cada diária cobre o
período entre 8 horas do dia de entrada às 22 horas do dia seguinte.
É necessário levar roupa de cama
e produtos de higiene pessoal.
Feriados - Para Carnaval, Natal, Ano Novo, Semana Santa e
outros feriados haverá sorteio.

UTILIZE NOSSA AMPLA REDE DE SERVIÇOS

Escola de informática - A escola de informática, na subsede de
Campinas, oferece ensino de qualidade, por apenas R$ 29,00 de
mensalidade. Aulas todo dia.

Dentista - Na sede da Capital,
consultório atende segunda, quarta e sexta-feira, das 10 às 17 horas.
Em Campinas, às terças, das 9
às 17 horas e sábado, das 8h30 ao
meio-dia.
Informe-se sobre convênio odontológico nas demais subsedes.
Psicóloga - Atendimento na
sede, para sócios e dependentes, às
segundas, quartas e sextas-feiras,
das 9 às 16 horas, com Daniella.

SINDICATO ACOMPANHA E APOIA AÇÃO DOS CIPEIROS
www.sindforte.org.br
Una-se a um Sindicato
que luta por você!

FIQUE SÓCIO!

O SindForte acompanha eleições
nas Cipas (Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes) e dá apoio
e suporte jurídico aos cipeiros. Se
na sua empresa não tem Cipa, entre em contato com o Sindicato.

Lembre-se: Cipa forte garante
saúde! Confira onde houve eleições:
Prosegur (Ribeirão Preto) - dia
5 de janeiro, diretor Marcon;
Brinks (Ribeirão Preto) - dia 15
de janeiro, Marcon;

Avanços na escolta armada

ACORDO COLETIVO OBTÉM
AUMENTO REAL DE SALÁRIO
Fechado o acordo coletivo dos
trabalhadores na escolta armada.
Os companheiros passam a receber Piso de R$ 979,61, válido a partir de 1º de maio, nossa data-base.
Como o adicional de risco de
vida subiu de 20 para 22%, a remuneração básica dos companheiros será R$ 1.195,12. O tíquete-refeição passou a valer R$ 8,13.
O presidente João Passos ressalta que o resultado da campanha
salarial foi vitoriosa, apesar das
dificuldades impostas pela crise financeira internacional.
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Reunião em Brasília

Assistência em todo o Estado
Associado do SindForte dispõe
de ampla rede de serviços e benefícios na Capital e Interior.
Jurídico - Na sede, em São
Paulo, atendimento de segunda a
sexta, das 9 ao meio-dia e das 14
às 17 horas. Ligue 3105.2486.
Em Campinas, às terças e sextas, das 10 horas ao meio-dia.
Ligue 3236.8562.
Nas outras subsedes, atendemos
por meio de plantão jurídico.

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 e 3104.5107; fax 3105.2269. Subsede Campinas: rua Regente Feijó,
462, Centro. Telefone (19) 3236.8562. Bauru: rua Quintino Bocaiúva, 5-36, Centro. Telefone (14) 3234.2752. São José do Rio Preto: rua Presciliano Pinto, 1.482, Boa
Vista. Telefone (17) 3234.2130. 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. Barueri: rua Damião Fernandes, 51, Centro. Telefones (11) 4706.1211 e 4163.4138. Guarulhos: rua Diogo de Farias, 24,
Centro. Telefone (11) 2229.0123. Maio de 2009. Número 199. Associado à Fetravesp e à CNTV.

Prosegur (São José dos Campos)
- dia 25 de março, diretor Mauro;
Protege (São José dos Campos)
- dia 17 de abril, diretor Mauro;
Protege (Santos) - dia 24 de
abril, diretor José Balduino.

SINDICATOS
DISCUTEM PLANO
DE LUTAS COM CNTV

Você viu? O aumento
já está no holerite!

É isso aí. É mais uma
conquista do Sindicato.

COMEÇAM NEGOCIAÇÕES NO CARRO-FORTE
A primeira rodada de negociações da campanha salarial dos trabalhadores em transporte de valores (data-base 1º de junho) foi
dia 25 de maio.
A principal reivindicação da categoria, aprovada em assembleia

dia 29 de abril, é garantir PLR
(Participação nos Lucros e/ou Resultados) em todas as empresas da
base, além de ganho real.
Nosso Sindicato também defende mais avanços para os vigilantes de segurança de base.

A próxima reunião com a bancada patronal ficou marcada para
o dia 9 de junho, às 10 horas, no
sindicato patronal.
Após a vitória na escolta, no carro-forte não será diferente. Vamos
à luta por mais direitos. Página 3

Lazer em Bertioga

COLÔNIA DE FÉRIAS JÁ RECEBE RESERVAS
O presidente João Passos esteve
em Brasília, dia 20 de maio. Ele participou de reuniões e audiências, junto com nossa Confederação (CNTV),
sobre vários assuntos, como mudanças em projetos de lei lesivos à categoria e aprovação da periculosidade.
Mais de 60 lideranças de todo o
Brasil participaram do acompanhamento de projetos e audiências.
Página 2

Nossa Colônia de Férias em Bertioga (foto) já está em pleno funcionamento.
Com 12 confortáveis apartamentos, equipados inclusive com fogão
e utensílios de cozinha, a Colônia
também possui amplo estacionamento, churrasqueiras e salão de

jogos. Localizada a apenas 50 metros do mar, no Jardim da Praia,
é o lugar ideal para o lazer e repouso de toda a família.
O presidente João Passos afirma: “Estamos propiciando lazer de
qualidade para os trabalhadores”.
Página 4
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Palavra

do presidente

A LUTA É POR
GANHO REAL
O Sindicato fechou acordo coletivo
com ganho real para o setor de escolta. O ganho, de 2%, se refere ao
adicional de risco de vida, que subiu,
passando de 20 para 22%. No reajuste geral, conseguimos o INPC do
período, que foi de 5,83%.
Estamos, agora, conduzindo a campanha salarial do setor de transporte
de valores e nosso empenho é de
conquistar também ganho real.
Vale ressaltar que todas as categorias profissionais com data-base no
primeiro semestre enfrentam dificuldades, pois os patrões estão utilizando o pretexto da crise para arrochar
salários.
Mas nós, da diretoria do SindForte, adotamos um limite, e esse limite é pelo menos a reposição das perdas, com algum ganho concreto geral ou específico. Abaixo disso, não
aceitamos!
Outra frente de luta do Sindicato é
pelas condições de trabalho e um problema grave que denunciamos é na
Prosegur, que quer enfiar goela abaixo do trabalhador a jornada 7x1. E
isso é inaceitável.
Lazer - Informo que nossa Colônia
de Férias, recém-comprada em Bertioga, já está recebendo reservas.
Com isso, passamos a propiciar lazer de qualidade para os trabalhadores. Aproveite!

João Passos - presidente

SindForte
Edição nº 199
Maio de 2009
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Sindicato combate escala 7x1 na Prosegur

Acordo coletivo na escolta armada

E JÁ ACIONAMOS O MINISTÉRIO PÚBLICO

PISO COM ADICIONAL DE RISCO SERÁ DE R$ 1.195

A Prosegur vai ter que se explicar no Ministério Público do Trabalho (MPT) sobre a absurda jornada 7x1, que tenta impor aos trabalhadores.
Desde que a empresa começou
com esse abuso, pelo qual o vigilante trabalha três semanas no esquema 6x1 e, na quarta, é obrigado a fazer sete dias seguidos e descansar só no oitavo, o Sindicato
saiu em defesa dos direitos.
Pedimos mesa-redonda na DRT,
mas a Prosegur não apareceu. O
Sindicato então chamou reunião
com a empresa na sede, que ocorreu dia 6 de maio.
Vieram o Luiz Roberto, a dra.
Vanessa, a Sandra e o Wilson Fricati. Também estavam os companheiros da comissão de trabalhadores: Paulo Sérgio Sonsim, Josival-

do Nestor de Almeida, Cláudio
Gusmão, Edilson Oliveira da Silva e Ramalho.
A pedido do representante da
Prosegur, ficou acertado fazer
uma consulta aos trabalhadores
para saber a opinião deles sobre a
jornada de trabalho na empresa.
O próprio Luiz Roberto disse que
acabaria com escala 7x1, implantando a 6x1 e a 5x2, se os trabalhadores estivessem de acordo.
Mas, quando o Sindicato iniciou
a consulta, passando um abaixoassinado na empresa, o Luiz Roberto começou a espalhar que não
era bem aquilo, que o certo era a
jornada 7x1, entre outras bobagens.
Ora, será que agora vamos ter de
gravar as reuniões com a Prosegur?
Alerta - O SindForte adverte as
empresas que, se quiserem copiar

APROVEITE OS
CONVÊNIOS COM
AS FACULDADES

Abaixo-assinado teve 700 adesões

a Prosegur, também serão chamadas às barras da Justiça. Se a escala 7x1 estiver ocorrendo em alguma base, os trabalhadores devem avisar o Sindicato.

Malote de tinta e periculosidade

CNTV REÚNE SINDICATOS E FEDERAÇÕES EM BRASÍLIA
Nossa Confederação (CNTV)
convocou Sindicatos e Federações
a Brasília, dia 20 de maio, a fim
de participar de audiências no
Congresso Nacional e reuniões sobre vários assuntos.
Nas audiências, foram debatidos
projetos de interesse da categoria,
entre os quais o projeto que propõe pagamento do adicional de periculosidade de 30% do salário em
todo o País.
O presidente João Passos e o diretor Amauri de Andrade representa-

Líderes dos vigilantes acompanham
audiência na Câmara, em Brasília

ram o SindForte, junto com mais de
60 lideranças de todos os Estados.
Uma plenária na CNTV teve a
participação do deputado Paulo
Pimenta, membro da Comissão

Especial de Segurança Privada,
que levou apoio aos pleitos da categoria. Os dirigentes dos vigilantes pedem alterações no projeto de
lei que cria os Agentes de Segurança Privada e lutam contra a implantação do malote de tinta no
transporte de valores.
Os presidentes das Confederações, Federações e Sindicatos debateram os planos de luta da categoria, indicando que a grande
marcha dos vigilantes a Brasília
será dias 7 e 8 de julho de 2009.

Quem está pisando na bola na escolta

PRESSÃO TOTAL CONTRA OS ABUSOS NAS EMPRESAS
Pentágono - Continua a campeã
de problemas. Aplica justa causa
quando demite, para não pagar os
direitos. E o dono é diretor do sindicato patronal. Que papelão, hein! O
caso está no Ministério do Trabalho.
International - Atrasa o paga-

mento; demite e não paga; não
deposita Fundo de Garantia. O patrão ainda tem a cara de pau de
dizer que não deve nada.
Engeforte - Quando quer demitir, transfere o vigilante para São
Carlos, para forçar que ele peça

demissão. Tivemos reunião com a
empresa, mas não adiantou. Vamos à Justiça.
Alerta - Avisamos os tomadores de serviços da Engeforte que vai
ser uma enxurrada de processos.
Eles acabarão sendo atingidos.
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Subsede Campinas : rua Regente Feijó, 462, Centro, CEP 13015-051. Telefone (19) 3236.8562. Bauru: rua Quintino Bocaiúva, 5-36, Centro, CEP
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Unicapital - Centro Universitário
Capital: 20% de desconto em todos
os cursos. Telefone 2065.1000.
www.unicapital.edu.br
Unia - Centro Universitário de Santo André: de 10 a 30%, de acordo
com o curso. Telefone 4435.8899.
www.unia.br
Faesp - Faculdade de Tecnologia
Albert Einstein: de 15 a 20%, dependendo do curso. Telefone 5668.1500.
www.faesp.com.br
Unisa - Universidade Santo Amaro: 10 a 28%, dependendo do curso.
Telefone 0800 171 796. www.unisa.br
Faesp - Faculdade de Administração de Empresas de São Paulo: 20%
para sócios, a partir da segunda mensalidade. Dependentes: 10%.
Telefone 3661.5400. www.faesp.br
Unasp - Centro Universitário Adventista de São Paulo: 10 a 25%, dependendo do curso.
Telefone 5822.8000. www.unasp.br
Unib - Universidade Ibirapuera: de
22 a 33,5%, dependendo do curso.
Telefone 5091.1155. www.ibirapuera.br
UMC - Universidade de Mogi das
Cruzes: 20% de desconto, exceto na
área de saúde. Telefone 0800 19 2001.
www.umc.br
Universidade Braz Cubas - 25%,
exceto Medicina. Telefone 0800
196144. www.brazcubas.br
FMU - 10% em todos os cursos.
Telefone 0800 016 3766. www.fmu.br
COC - Colégio COC Osasco: até
15%, verificar cursos.
Telefone 3681.8000, ramal 201.
CBL - Colégio Brás Leme: 10 a
15%, educação infantil até médio;
15% graduação e pós. Telefone
2236.0788. www.brasleme.g12.br
Em Campinas, desconto especial
também na Unip, Ipep, Policamp e
FAC. Estude. Faz bem!

A campanha salarial da escolta
armada chegou ao seu final, com
mais uma vitória da categoria.
O Sindicato fechou o acordo coletivo dos companheiros, que fixou
o valor de R$ 979,61 como novo
Piso salarial do setor. Como o adicional de risco de vida teve aumento de 20 para 22% este ano, os vigilantes da escolta vão receber, a

partir de 1º de maio (data-base),
um salário mensal de R$ 1.195,12.
Além do aumento salarial, o tíquete ou vale-refeição passou a
valer R$ 8,13.
O presidente João Passos avalia que o resultado da campanha
salarial representou um avanço.
“O reajuste repõe as perdas com a
inflação integralmente e, com a

elevação do adicional de risco, garantimos aumento real no salário
final do vigilante”, afirma João.
O índice de 5,83% aplicado ao
reajuste do salário e tíquete corresponde à inflação cheia, apurada
pelo INPC do IBGE nos últimos
12 meses. Outro avanço importante foi a antecipação da data-base
para janeiro.

Confira os novos valores e exija pagamento correto

Campanha salarial no transporte de valores

PRIMEIRA RODADA DE NEGOCIAÇÕES FOI DIA 25 DE MAIO
Os companheiros do transporte
de valores aprovaram a pauta de
reivindicações da categoria, dia 29
de abril, em assembleias realizadas na sede, na Capital, e em todas as subsedes do Interior.
Dia 5 de maio, o SindForte protocolou a pauta na entidade patronal. O principal item da nossa
campanha este ano é garantir a
implementação da PLR (Participação nos Lucros e/ou Resultados)
em todas as empresas da base.
Também estamos lutando para
melhorar a situação dos vigilan-

tes de segurança de base, buscando ganhos diferenciados para os
companheiros.
Dia 25 de maio, ocorreu a primeira rodada de negociações com
a bancada patronal. Ao final desse
primeiro encontro, ficou marcada

nova reunião, que será realizada
dia 9 de junho, às 10 horas.
A campanha da escolta terminou bem, mas não é por isso que
vamos cochilar, achando que as
coisas estão resolvidas.
Vamos à luta por mais direitos.

VITÓRIA NA JUSTIÇA REINTEGRA TRÊS VIGILANTES
O Departamento Jurídico do SindForte, sob a coordenação do dr. César Granieri, obteve importante vitória na Justiça do Trabalho, conseguindo a reintegração dos companheiros Carlos Roberto Borges e Carlos Galindo, da RRJ,

além de José Jerônimo, da Transvip.
Os colegas que retornaram ao trabalho foram bem recebidos e agradecem
o empenho do Sindicato em fazer valer
a decisão da Justiça. É mais uma vitória do Jurídico do Sindicato.

CONFIRA O SALDO DO FUNDO DE GARANTIA NA INTERNET

O Ministério do Trabalho lançou site exclusivo do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Ser-

viço), onde o trabalhador pode
conferir o saldo da sua conta, verificando se a empresa está fazendo os depósitos corretamente.
O site www.fgts.gov.br também permite acompanhar as aplicações financeiras do FGTS.
Como fazer - Para ter acesso
ao serviço é preciso ter o Cartão
do Cidadão, que pode ser obtido
gratuitamente. Basta dirigir-se a

uma agência da Caixa, levando
RG, CPF e o número do PIS.
O cartão será entregue em sua
casa pelo correio e, com ele, você
também pode sacar os benefícios
nos caixas eletrônicos.
Senha - Com o Cartão do Cidadão, é só cadastrar uma senha na
internet para navegar no site e ter
acesso às informações. Mais esclarecimentos, ligue 0800.726.0101.

