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Nasce Federação nacional do transporte de valores e escolta armada:

CATEGORIA GANHA ARMA
DE LUTAS EM TODO O PAÍS
Nossa luta, por data-base unificada, Piso nacional único e contra
o uso do malote de tinta, ganha um
forte instrumento de luta: é a nova
Federação, criada no Rio de Janeiro, dia 13 de março, com apoio de
14 Sindicatos e mais a nossa Confederação (CNTV).
A Federação será presidida por
Heralde Silva Santos, do Sindicato
do Estado do Rio, tendo como diretor-financeiro João Passos, presidente do SindForte-São Paulo.
Heralde adianta a plataforma de
trabalho da entidade: “Nossa prioridade é a organização em todos os
Estados. As reivindicações principais são: uma só data-base, Piso
único e padronização das conquistas nas Convenções Coletivas e plena legalização das empresas, principalmente de escolta armada”.
Página 3

FUNDAÇÃO - Foto histórica registra reunião de sindicalistas para a fundação da Federação nacional, dia 13 de março

PROSEGUR INVENTA JORNADA 7X1
Mas o SindForte avisa: isso é abuso, e não vai ser tolerado!
Só faltava essa: o patrão inventa uma jornada de trabalho e enfia goela abaixo do trabalhador.
É o que está acontecendo na
Prosegur, que inventou jornada

7x1, pela qual o funcionário trabalha três semanas no 6x1 e na
quarta encara sete dias de trampo
e só descansa no oitavo dia.
Eles criam esses absurdos pra

UM DIA INTEIRO SEM TRANSPORTE DE VALORES.
MANIFESTAÇÕES EM TODOS OS ESTADOS!
Em defesa do emprego - e contra a tentativa de
imposição do malote de tintas, que gera desemprego;
Em defesa da segurança - e contra a violência que
continua matando trabalhadores Brasil afora
Um dia de bancos sem dinheiro - para sentirem
a importância da nossa categoria

13 de abril

Companheiro(a): vá se preparando aí na empresa.
Segunda-feira, 13 de abril, vamos parar
em defesa dos nossos interesses.
Organização: CNTV, Federação nacional dos trabalhadores em
carro-forte e escolta armada, SindForte e outros Sindicatos.

cima do trabalhador. Manda o patrão fazer essa jornada pra ver se
ele aguenta? O SindForte está adotando as devidas providências.
Leia mais na página 4

ESTUDE INFORMÁTICA
NO SINDICATO

A escola de informática, na subsede Campinas, oferece ensino de qualidade, com baixo custo e excelentes
condições de pagamento. Ligue (19)
3236.8562. A escola também dá aulas aos sábados!
PARCERIA COM FACULDADE
BENEFICIA 100 - Leia na página 2
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•PALAVRA DO PRESIDENTE

É HORA DE
IRMOS À LUTA!

Março/2009

SÓCIOS OBTÊM 50% DE DESCONTO EM FACULDADE
Tem gente fazendo Faculdade
de Administração e pagando mensalidade de apenas R$ 204,00.
E isso está sendo possível graças a convênio entre nosso Sindicato e a Faculdade FAC, do grupo
Anhanguera, que tem quatro unidades em Campinas.
O Sindicato conseguiu para sócios e dependentes 100 bolsas de
estudo com desconto de 50%. Importante: o desconto vale para
toda a duração do curso.

Fachada da Unidade 2, localizada
no Parque Via Norte. A FAC possui
quatro campi em Campinas

O desconto beneficiou muitos
associados. Teve trabalhador que
ficou sócio no ato e, assim, adquiriu direito ao desconto. A taxa para
inscrição no vestibular, que aconteceu dia 14 de fevereiro, também
foi isenta de pagamento.
Nosso diretor Cláudio de Souza
Lima (Claudinho) explica as vantagens: “A parceria beneficiou 100
sócios, que puderam escolher uma
das quatro unidades da Faculdade
em Campinas”.

O SINDFORTE TEM CONVÊNIO COM ESSAS ESCOLAS
CAMPANHA - Dia 30 de março, vamos entregar a pauta de reivindicações aos patrões da escolta, para início das negociações coletivas. Nossa data-base é 1º de maio. A reivindicação principal, aprovada nas assembleias dia 27 de fevereiro, na Capital
e Interior, é reposição integral pelo
INPC do IBGE, aumento real de 5% e
adicional de risco de vida de 25%.
Peço aos companheiros que se mobilizem. Este ano, mais do que nunca, vamos precisar de muita união e
forte disposição de luta.
ORGANIZAÇÃO - Com a criação da
nova Federação dos trabalhadores em
transporte de valores e escolta armada, a luta nacional da categoria ganha força. Queremos melhorias trabalhistas e avanços legais. A Federação será útil nessa batalha.
PARCERIA - A parceria com a Faculdade FAC (Campinas) conseguiu
bolsa de estudos com 50% de descontos. Assim, é mais fácil estudar.
JUROS - O SindForte apoia a pressão da Força e demais Centrais pela
redução da taxa de juros da economia
e nos bancos (spread). Temos de enquadrar os especuladores e fortalecer
a atividade produtiva, porque é isso que
gera emprego e distribui renda.
CRISE - As empresas ganharam
muito dinheiro nos últimos anos e
agora estão demitindo. Por que o trabalhador tem de pagar pela crise?!
João Passos
Presidente

SindForte
Edição nº 197
Março de 2009

• 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: 15 a 20%,
dependendo do curso. Telefone
5668.1500. www.faesp.com.br
• UNISA - Universidade S.
Amaro: 10 a 28%, dependendo do
curso. Telefone 0800 171 796.
www.unisa.br
• FAESP - Faculdade de Administração de Empresas de São Paulo:
20%, a partir da segunda mensali-

dade. 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, ex-

• SERVIÇOS
DENTISTA ATENDE EM CAMPINAS E SÃO PAULO
Voltamos a informar que nossos
sócios e seus dependentes têm direito a tratamento dentário, em
condições e preços vantajosos.
O atendimento é na sede da Capital e na subsede de Campinas.
São Paulo - Segunda, quarta e
sexta, das 10 às 17 horas, na sede.

Campinas - Terça, das 9 às 17
horas; sábado, das 8h30 ao meiodia, na subsede.
Não falte - Marcou consulta,
compareça. A falta prejudica a
saúde de outros companheiros.
Se não puder comparecer à consulta, avise o dentista.

PSICÓLOGA NA SEDE - O
Sindicato propicia atendimento
psicológico a sócios e dependentes,
na sede. Segundas, quartas e sextas-feiras, das 9 às 16 horas. Ligue
e agende com Daniella.

PREVIDÊNCIA ATENDE POR
TELEFONE - Ligue grátis no 135.
É o telefone da Previdência Social,
que informa e orienta os segurados. Tire suas dúvidas, ligue para
o 135.

ceto na área de saúde. Telefone
4798.7000. www.umc.br
• Universidade Braz Cubas 25%, exceto Medicina. Telefone 0800
196144. www.brazcubas.br
• UNIFMU - 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
6236.0788.www.brasleme.g12.br
• Em Campinas (Faculdades)
- Sócios e dependentes contam
com desconto especial também na
Unip, Ipep, Policamp e FAC (quatro unidades). Estude. Faz bem!

PEGUE SEUS CUPONS
DO 1º DE MAIO
DA FORÇA

Os cupons para o 1º de Maio
da Força Sindical estarão à disposição dos sócios, a partir de 1º
de abril, na sede, em São Paulo,
e nas subsedes de Barueri e Guarulhos. Retire o seu, compareça
à Praça Campo de Bagatelle e
concorra aos prêmios.

Sindicato dos Trabalhadores em Serviços de Carro-Forte, Guarda, Transporte de Valores, Escolta Armada e seus Anexos e Afins do
Estado de São Paulo-P S. Sede : rua Francisca Miquelina, 98, Centro, São Paulo, SP, CEP 01316-000. Telefones 3105.2486, 3104.5107 e fax 3105.2269.
Subsede Campinas : rua Regente Feijó, 462, Centro, CEP 13015-051. Telefone (19) 3236.8562. Bauru: rua Quintino Bocaiúva, 5-36, Centro, CEP
17015-100. Telefone (14) 3234.2752. São José do Rio Preto: Rua Presciliano Pinto, 1.482, Bairro Boa Vista, CEP 15025-100. Telefone (17) 3234.2130.
São José dos Campos: rua Euclides Miragaia, 394, Centro, CEP 12245-550. Telefone (12) 3911.1513. Santos: rua Amador Bueno, 171, 2º andar, sala
52, Centro, CEP 11013-151. Telefone (13) 3219.2685. Presidente Prudente : rua dr. José Foz, 1.167, Vila Nova, CEP 19010-042. Telefone (18)
3221.3766. Ribeirão Preto: rua Amazonas, 1.013, Campos Elíseos, CEP 14080-270. Telefone (16) 3610.5960. Barueri : rua Damião Fernandes, 51,
Centro, CEP 06404-000. Telefone 4706.1211. Guarulhos: rua Diogo de Farias, 24, Centro. Telefone (11) 2229.0123. Site www.sindforte.org.br E-mail:
sindforte@sindforte.org.br Produção: Agência Sindical - (11) 3231.3453. Jornalista: João Franzin (MTb 12.865-SP). Março de 2009.
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•ORGANIZAÇÃO DA CATEGORIA

NOVA FEDERAÇÃO UNE E SOMA FORÇAS

Conte com a gente!

CONFIRA SERVIÇOS
E BENEFÍCIOS
As subsedes do SindForte estão
nas principais cidades do Estado,
como postos avançados da nossa atuação sindical no Interior.
São nove subsedes que, além de
dar combate aos abusos nas empresas, prestam serviços e oferecem convênios que trazem vantagens ao trabalhador.
Campinas - Atendimento jurídico, com plantão às terças e
sextas, das 10 horas ao meio-dia.
Diretor Cláudio: (19) 3236.8562.
São José dos Campos - Plantão jurídico às quintas, das 13 às
17 horas. Fora do plantão, fale com
o diretor Mauro: (12) 3911.1513.
Convênio odontológico.
Bauru - Funciona de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Fale
com diretor Almir: (14) 3234.2752.
Convênio faculdades Anhanguera, com descontos especiais em
todos os cursos.
Santos - Plantão jurídico às
sextas, das 9 ao meio-dia. Diretor Balduíno: (13) 3219.2685.
Ribeirão Preto - Atendimento de segunda a sexta, das 8 às
17 horas. Plantão jurídico toda
sexta, das 8 horas ao meio-dia.
Diretor Marcon: (16) 3610.5960.
São José do Rio Preto Plantão jurídico toda segunda,
das 9 às 13 horas. Convênios: clínica Sorridents, clube Termas de
Laranjais, despachante, faculdade Uninter e cabeleireiro grátis.
Fale com Leoni: (17) 3234.2130.
Guarulhos - Confecção de
CNV, de segunda a sexta, das 8
às 18 horas. Convênios com
UnG (Universidade Guarulhos),
SOS Computadores, Clínica Sorria+ e Kirei Fotóptica. Confira!
Diretor De Luiz: (11) 2229.0123.
Parceria com Sindicato dos Vigilantes para atendimento em
Barueri (11) 4706.1211 e
Presidente Prudente (18)
3221.3766.

Ninguém conquista nada sozinho. Portanto, para que haja avanços é preciso existir organização.
A Federação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Transporte de Valores e Escolta Armada é essa organização. Ela já reúne 14 Sindicatos, nossa Confederação e também conta com apoio
de vários Sindicatos de Vigilantes,
em todo o País.
Sindicatos - A própria fundação da entidade, dia 13 de março,
no Rio de Janeiro, além da participação efetiva dos Sindicatos fundadores, teve presença do Sindicato
de Vigilantes do Rio. Vale registrar
que vários Sindicatos da patrimonial, cuja representação inclui
também a escolta, forneceram

Diretores e fundadores da Federação nacional, dia 13 de março

companheiros para compor a diretoria da nova Federação.
A presença do presidente da nossa Confederação (CNTV), companheiro José Boaventura Santos,
também vem mostrar a força da
nossa unidade.

João Passos, eleito diretor-financeiro da Federação, afirma: “A
nova Federação vem somar forças.
Principalmente na atuação em
Brasília, quando buscamos melhorias legais para a categoria, precisamos agir com unidade”.

PRESIDENTE HERALDE

“ORGANIZAÇÃO NACIONAL É NOSSO OBJETIVO”
Organizar a categoria em todo
o País, unificar a data-base e ampliar as conquistas da categoria.
Esses são os pilares sobre os quais
se assentará a atuação da Federação Nacional dos Empregados em
Empresas de Transporte de Valores e Escolta Armada.
Para Heralde Silva Santos (foto),
presidente do SindForte do Rio de
Janeiro, eleito presidente da nova
Federação, há condições para se
chegar a essas metas. Ele explica:
“A Federação nasceu com apoio de

14 Sindicatos e da nossa Confederação. Há uma harmonia entre as
entidades e isso vai ajudar nas lutas trabalhistas e também na ampliação das conquistas legais”.

VIOLÊNCIA EM SANTO ANDRÉ

Heralde adianta que a nova Federação passará a ter assento no
Conselho Consultivo da Polícia Federal, onde são tratados os assuntos legais, como as Portarias e atos
administrativos, referentes à categoria em todo o País.
Risco - Uma das metas da Federação é adicional de risco de
30% para todos. Hoje tem adicional de 4%, de 5%. A Federação
também irá atuar pela plena legalização das empresas, principalmente no setor de escolta.

•FUNDO DE GARANTIA

ASSALTANTES MATAM MAIS UM VIGILANTE! CONFIRA O SALDO

Diário do Grande ABC, dia 18,
noticia a morte do companheiro

Mais um companheiro morre nas
mãos do crime. A vítima, agora, é
o companheiro Antônio José de
Oliveira, de 47 anos, vigilante de

carro-forte da Protege alvejado
na manhã do dia 17, logo depois
de ter feito reposição numa
ATM. Antonio foi baleado durante assalto em Santo André,
região do ABC.
Os assaltantes tentaram roubar
o carro-forte, que estava parado
em frente a um supermercado no
bairro Cidade São Jorge.
O Sindicato manifesta profundo
pesar pela morte de Antônio, se
coloca à disposição da família e
denuncia a violência crescente nas
cidades.
Mais um vigilante morre no cumprimento do dever: até quando?!

TODO MÊS
O preço da segurança é a eterna
vigilância. Isso vale pra tudo, inclusive para nossos direitos.
No caso do Fundo de Garantia,
vale ficar atento, tirar extrato mensal e fazer marcação cerrada na
empresa.
Vá com a Carteira Profissional a
uma agência da Caixa Econômica Federal e peça o Cartão do Cidadão. Com ele, você tira extratos
em terminais eletrônicos. Solicite
também que seja enviado à sua
casa o extrato periódico do FGTS.
Fique atento: em caso de dúvida, procure o Sindicato.
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JORNADA ERRADA NA PROSEGUR
E VALENTIA NA PROTEGE-CAMPINAS
Sindicato denuncia problemas e exige soluções

Não custa nada mais!
Companheiro: o sistema de contribuição adotado há anos por nosso
Sindicato estabelece o mesmo porcentual para sócios e não-sócios.
Portanto, há uma vantagem concreta em ser sindicalizado: você fará o
mesmo recolhimento mensal e usufruirá de todos os direitos e serviços
de um trabalhador associado, sem
pagar um centavo a mais por isso.
QUAIS BENEFÍCIOS? Muitos. A
Carteira Nacional de Vigilante (CNV)
sai de graça; você tem acesso à rede
de assistência jurídica em todo o
Estado em condições mais favoráveis;
tem atendimento psicológico na Capital; pode utilizar o convênio com a
Pargus Club e outras opções de lazer
pagando menos; o acesso à Escola de
Informática em Campinas e a todos os
demais serviços no Estado são sempre em condições vantajosas.
DIREITOS - Mas não é apenas a
assistência que conta. O trabalhador
associado fortalece o Sindicato e isso
ajuda muito na hora da negociação
ou luta pelos direitos.
EXEMPLO - Se você é do setor administrativo do transporte de valores,
seu salário subiu 4% em janeiro. E
subiu por quê? Porque o Sindicato
conseguiu esse aumento ainda nas
negociações coletivas de 2008. E
essa garantia constou da Convenção
Coletiva. E a Convenção tem força de

A jornada de trabalho legal é no
máximo de 44 horas semanais.
Isso está na Constituição.
Mas a forma com que essa jornada é cumprida não pode ser imposta pelo patrão.
Quem define as jornadas que
serão adotadas na empresa é a negociação coletiva, conduzida pelo
Sindicato da categoria e votada em
assembleia pelos trabalhadores.
Sem isso, qualquer jornada que
for criada ou inventada pelo patrão não tem valor legal. E o SindForte não aceita.
Por isso, a absurda jornada 7x1
da Prosegur será denunciada ao
Ministério Público.
O Sindicato pediu mesa-redonda na DRT-SP, dia 16 de março,
mas a Prosegur não deu as caras.
Mediante isso, o SindForte já formalizou denúncia ao Ministério

Público do Trabalho, que certamente vai vetar a jornada inventada.
Jurídico - Nosso advogado, dr.
César Graniéri, orienta sobre a jornada: “Só tem valor o que é negociado com o Sindicato, com aprovação dos trabalhadores. A empresa não pode impor jornada!”
Nosso presidente João Passos

fez contato com o Luiz Roberto,
diretor da Prosegur. E ele alega
que impôs essa jornada porque o
Departamento Jurídico da empresa entende que não é ilegal.
Perguntamos: será que o advogado da empresa topa trabalhar no
sistema 7x1?! Ou o remédio amargo só vale pro trabalhador?

TEMPO DO CHICOTE JÁ ACABOU, COMPANHEIRO!
Em Rio Claro, tinha uma unidade da Protege, que fechou. O
gerente local era o Dárcio, que
agora está atuando na base de
Campinas. Até aí, tudo normal.
O que está fora do normal, porém, é o comportamento que esse
sujeito vem adotando.
Veja:
• Ele discrimina os companheiros da base de Campinas;
• Ele dá advertência por qualquer motivo e mesmo quando o
atraso é mínimo;
• Ele deixa correr solto quando
o atraso (ou qualquer outro problema) é por parte de quem veio
da antiga base em Rio Claro;

Denuncie
o chicote!
Denuncie ao
Sindicato.
Em São Paulo,
(11) 3105.2486.
Ou nas
subsedes.
• Companheiros de Campinas se
queixam de que, quando há necessidade de hora extra (e, portanto,
possibilidade de um ganho extra),
eles são colocados de escanteio.

Encrenca - O SindForte alerta: o Dárcio está querendo mostrar serviço para o patrão.
Mas está cutucando onça com
vara curta e caçando encrenca. Se
o Dárcio não sabe, fique sabendo:
nós já paramos a empresa por causa de abusos de um antigo homem
do chicote. Pra parar outra vez, não
custa nada.
Portanto, é bom andar direito e
respeitar os companheiros!
Assédio - Companheiro(a): a
lei hoje em dia é clara quanto ao
assédio moral. O Sindicato não
quer sair por aí processando as
chefias. Mas quando o caso merecer, o processo vai comer!

lei, devendo ser cumprida por todas
as empresas.
FIQUE SÓCIO - Companheiro(a):
procure o Sindicato na sede da Capital ou nas subsedes de Barueri, Bauru, Campinas, Guarulhos, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos,
São José dos Campos e São José
do Rio Preto.
CUSTO - Custa só 2% mensais de
seu salário-base: o mesmo que você
recolhe não sendo sócio.
Tá esperando o que pra ficar sócio?

INTERNATIONAL SECURITY ATRASA PAGAMENTOS
A International Security, da escolta, anda atrasando pagamentos
de salário dos trabalhadores.
Veja: os companheiros denunciaram o atraso. O Sindicato pediu
esclarecimento à empresa e o pa-

trão foi até a sede, jurando que estava tudo certo. O Sindicato quis verificar: foi até a empresa falar com
os trabalhadores; lá, os diretores
Argentino e João Luiz verificaram
que as denúncias eram reais.

UNIVERSAL - É outra que
anda fora da linha. O Sindicato
alerta: além das medidas contra a
Universal, vamos acionar o tomador de serviços, que é co-responsável pelos atos da contratada.

VEM AÍ O NOVO SITE DO SINDICATO - www.sindforte.org.br
A nova página do Sindicato entra no ar em 30 de março. Ela informa, orienta, mobiliza, presta serviços
e conecta o trabalhador com o movimento sindical. Acesse! Se o site é do Sindicato, é do trabalhador

