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CONQUISTAS ECONÔMICAS
E AVANÇO LEGAL MARCAM 2012
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Companheiro(a): a campanha salarial do transporte de valores não foi fácil.
Os patrões radicalizaram e nós
precisamos fazer greve.
No julgamento, no Tribunal Regional do Trabalho, nós saímos vitoriosos. Os patrões recorreram da
sentença. A situação ficou indefinida até 17 outubro, quando fechamos acordo e conseguimos fazer
valer a decisão do TRT-SP.
Escolta - A negociação já começou. O objetivo é garantir ganhos
efetivos aos companheiros.
Adicional - Agora é lei. Todo
vigilante, inclusive de segurança
pessoal, passa a ter direito a 30%
de Adicional de Periculosidade.
Páginas 2 e 3
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Adicional de 30% agora é lei federal. E já está em vigor

Foto maior: greve no carro-forte,
dia 2 de julho. Ao lado, Diário Oficial
de 10 de dezembro, no qual
a presidente Dilma Rousseff publica
a Lei 12.740/2012, que garante
o Adicional de Periculosidade. Foto
ao lado, presidente Boaventura,
da nossa Confederação, e outros
sindicalistas comemoram a conquista

AVANÇA CAMPANHA POR AUMENTO NA ESCOLTA
A campanha salarial dos trabalhadores em escolta armada entra na reta final. Dias 12 e 18 de
dezembro, ocorreram rodadas de
negociações com o setor patronal.
A data-base é 1º de janeiro. Este
ano, negociaremos as cláusulas
econômicas da Convenção.
Dia 25 de outubro, na sede e subsedes em todo o Estado, as assembleias aprovaram a pauta de reivindicações. O Sindicato destaca
três itens importantes para os companheiros do setor:

1) Adicional de Risco de Vida
- Está em 27%. Queremos 30%
(que virou lei, devendo ser incorporado ao salário);
2) Aumento real - Muitas categorias estão obtendo aumento
acima da inflação nos Pisos e salários. Também queremos;
3) PLR/PPR - Pagamento,
para todos, de Participação nos
Lucros e/ou Resultados.
Informações - Ligue 3105.2486.
Procure também a sede em São
Paulo ou nossas subsedes.

Atendimento
VEJA HORÁRIOS
DIFERENCIADOS
NO FINAL DO ANO
O Sindicato fica aberto normalmente até 21 de dezembro (sexta). O retorno, após o feriado de Natal, será na
quarta, 26. Até dia 28 (sexta), haverá
expediente normal.
A volta ao funcionamento habitual
será em 2 de janeiro de 2013 (quartafeira), após a virada do ano.
Informações, ligue (11) 3105.2486.

Confira nas páginas seguintes o balanço das atividades sindicais do ano

2

Dezembro/2012

TRANSPORTE FORTE

• Valeu a luta da categoria

DILMA SANCIONA ADICIONAL DE 30%

UM ANO DE
AVANÇOS

A presidente Dilma Rousseff
sancionou dia 8 de dezembro a Lei
12.740, que garante aos vigilantes Adicional de Periculosidade,
equivalente a 30% do Piso.
A Lei 12.740 foi publicada na
primeira página do Diário Oficial
da União no dia 10. Portanto, já
está em vigor.
O presidente da Confederação
Nacional dos Trabalhadores Vigilantes (CNTV), José Boaventura
Santos, lembra que o direito ao
Adicional, já garantido parcialmente em acordos coletivos, agora é regra geral.

A classe trabalhadora luta para melhorar seu padrão de vida. Essa luta tem
dois caminhos. Um é o das conquistas
específicas, por empresa ou para a categoria profissional. Outro caminho é a
busca de leis mais justas.
Sendo assim, podemos dizer que
2012 foi um ano de avanços.

Base - O Sindicato teve forte atuação, incluindo a greve do carro-forte, em
2 de julho, porque os patrões não queriam negociar na data-base. Dia 30 de
julho, tivemos vitória no Tribunal do Trabalho. Mas os patrões recorreram.
Em 17 de outubro, viramos esse jogo,
ao fechar acordo garantindo o que o
TRT-SP havia assegurado.

Lei - Outra conquista: no dia 10 de
dezembro, a presidente Dilma publicou
no Diário Oficial a Lei 12.740, que garante Adicional de Periculosidade de 30%
para a vigilância patrimonial. O benefício
se estende à vigilância pessoal e a outros setores da nossa atividade. O projeto, da senadora Vanessa Graziottin,
(PCdoB-AM), tramitava desde 2003.
Há uma forte crise no mundo, principalmente na Europa. Mas aqui no Brasil o sindicalismo mantém a ofensiva e
conquista avanços reais.
João Passos - Presidente

joaopassos@sindforte.org.br
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Palavra
do presidente

CÂMARA - Dirigentes e vigilantes comemoram com parlamentares aprovação da lei

A lei, aprovada dia 13 de novembro na Câmara dos Deputados, vincula o adicional (periculosidade)
ao risco de roubo ou violência.
Lei - Nosso presidente João Pas-

sos lembra: “Para os companheiros do carro-forte, que já conquistaram o adicional de 30% há vários
anos, o valor a mais será incorporado às férias e ao 13º salário”.

• Queremos fechar acordo. Ou vamos parar

NOSSA LUTA POR PLR ENTRA NA FASE DECISIVA
Nos últimos meses, o Sindicato
apertou o cerco sobre as empresas,
cobrando o pagamento de Participação nos Lucros (PLR/PPR).
Mandamos carta-convite, chamando mesa-redonda na sede e no
Ministério do Trabalho.

Negociação - Foram várias reuniões, que continuam em janeiro. E
batemos o martelo: é hora de decisão. Vamos entrar o ano com força
total, para assegurar esse direito.
Agenda - Já confirmadas:
Dia 8 de janeiro: Protege, às 10

ACORDO BENEFICIA VIGILANTES DA TRANSBANK
Dia 30 de agosto, firmamos acordo de PPR (Programa
de Participação nos Resultados) para os cerca de 1.100
funcionários da Transbank.
O acordo foi negociado com a Prosegur, que agora controla a Transbank. As cláusulas estão valendo desde 1º de
setembro, podendo garantir até um Piso do funcionário.

• Vigilante da escolta
EXIJA PAGAMENTO CORRETO DO SEU 13º
O prazo para o pagamento da primeira parcela do 13º salário terminou dia 30 de novembro. A segunda
deve ser paga até 20 de dezembro.
Fique atento, pois muitas vezes
ocorrem atrasos, principalmente na
escolta armada.
Toda pessoa que trabalhar o mínimo de 15 dias tem direito à parcela do 13º salário.
Horas extras - As extras inte-

gram o 13º salário e o adicional
noturno também.
Quem ainda não tem um ano de
serviço recebe o 13º proporcional.
Divida o valor do salário de dezembro por 12 e multiplique o resultado pelos meses trabalhados.

horas; RRJ, às 11h30. Dia 11:
Transvip, às 10 horas; Internacional, às 11 horas. Dia 15: Brinks, às
10 horas (será no Ministério do
Trabalho, na Lapa). Dia 17: Blue
Angels, às 11 horas.
Definições - Deixamos claro
que o momento agora é de fechar os
acordos. Até porque o setor patronal vem empurrando com a barriga faz quatro anos.
Greve - Os companheiros devem ficar mobilizados, pois podemos fazer paralisações, empresa
por empresa.

FERIADO DEVE SER
PAGO EM DOBRO NA
JORNADA 12X36
O Tribunal Superior do Trabalho
divulgou nova súmula com alterações na jornada 12x36.
A súmula do TST determina que
a hora trabalhada em feriados
deve ser paga em dobro. Portanto, quando trabalhar em feriados
na 12x36, exija receber em dobro.
Direito - Se a empresa negar,
procure o Jurídico do Sindicato,
na sede e nas subsedes.

FIQUE SÓCIO. LIGUE (11) 3105.2486
Fortaleça nosso Sindicato. Ganhe benefícios extensivos a seus dependentes!
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• Acordo coletivo no setor de transporte de valores

GREVE E NEGOCIAÇÃO GARANTEM GANHO REAL
A campanha salarial no transporte de valores foi difícil. Mas o Sindicato e a categoria enfrentaram
unidos as dificuldades, assegurando um resultado final vitorioso.
Há anos, não acontecia greve da
categoria e julgamento de dissídio
coletivo no Tribunal do Trabalho.
Os patrões endureceram as negociações. A categoria reagiu e fez
greve dia 2 de julho. Dia 30, o Tribunal (TRT-SP) julgou o dissídio,
determinando o reajuste de 6,36%
(1,5% acima da inflação).
Recurso - A classe patronal recorreu ao Tribunal Superior do
Trabalho contra o aumento real,
para aplicar só o INPC de 4,86%.
Nas semanas seguintes, o Sin-

NEGOCIAÇÃO PREVALECE - Após idas e vindas, acordo garante aumento real no carro-forte

dicato fez um esforço para dobrar
a resistência patronal, e conseguiu.
Após novas rodadas, fechamos
acordo ampliando as conquistas
obtidas no julgamento do TRT.

Administrativo - Além do
aumento de 1,5% para os vigilantes
(a partir de 1º de junho), conseguimos reajuste de 10,98% para Administrativos e Sala de Valores. Ou seja,

aumento real de 6,12%, frente ao
INPC de 4,86%. Beleza!
Vigilante de base - Conseguimos elevar o Adicional de Risco de
Vida em mais três pontos, passando
de 15 para 18%, em janeiro.
Lei - Agora, vamos batalhar para
que a lei federal estabelecendo o
pagamento de periculosidade de
30% seja respeitada.
Tíquete-refeição - Sobe também 6,36% (ou seja, com 1,5% de
aumento real), a partir de 1º de junho. Atenção: vigilante de carroforte mantém o direito a dois tíquetes adicionais todo mês.
Parabéns - O presidente João
Passos diz: “Nossa união foi, mais
uma vez, o caminho da vitória”.

• Violência cresce em 2012

• Protege/Campinas

ATAQUES A VIATURAS DISPARAM NO ESTADO

VIGILANTES
PARAM CONTRA
DEMISSÕES

O aumento de ataques a carrosfortes marcou 2012. A violência
disparou e o governo do Estado
perdeu o controle.
Só neste ano, foram pelo menos
dez assaltos a carro-forte, quatro
na região de Campinas. Em Hortolândia e em São Bernardo (no
ABC), vigilantes foram assassinados pelos criminosos.
Terror - Uma nova tática de
terror, com sequestro de familiares e uso de bombas ou falsos
explosivos amarrados ao corpo
de vigilantes, foi usada pelos
bandidos.
A blindagem dos veículos tem
sido insuficiente, pois os criminosos usam armas de grosso calibre.

Os vigilantes da empresa fizeram
paralisação de três horas dia 10 de
dezembro, contra a dispensa por justa
causa de quatro companheiros.
As demissões arbitrárias ocorreram
depois do sequestro da família de um
chefe de equipe, que resultou na tentativa de assalto a um carro-forte, dia 6.
O protesto fez a Protege pagar os
direitos de três dos quatro demitidos,
menos o chefe de equipe. Seu caso
foi encaminhado ao Jurídico.
INSEGURANÇA - Clima de terror passou a fazer parte do cotidiano dos trabalhadores

Risco - Outro problema: o descaso das empresas com a segurança também aumenta o risco dos
trabalhadores.

Alerta - Os chefes de equipe e
motoristas devem reforçar os cuidados, pois a insegurança tende a
aumentar nesta época do ano.

O que fazer - O Sindicato orienta
que, em casos de sequestro, o vigilante informe ao superior na empresa.
Seja discreto - Não revele o vínculo
de trabalho a estranhos, nem onde mora
a família. Evite andar uniformizado.

SINDFORTE ACOMPANHA ELEIÇÕES NAS CIPAS DE 29 BASES EM 11 CIDADES
Nossos diretores acompanharam elei-

cidades como São Paulo, Campinas, Ri-

retor Amaury; Blue Angels (São Paulo),

ções de Cipa (Comissão Interna de Pre-

beirão Preto, Bauru, São José dos Cam-

dia 18, diretor D. Luiz; e Blue Angels

venção de Acidentes), em todo o Estado,

pos, Santo André, Santos, São José do

(Campinas), dia 27, diretor Amaury.

levando suporte à atuação dos cipeiros

Rio Preto, Presidente Prudente, Soroca-

eleitos.

ba e Ourinhos. Veja as mais recentes:

Durante o ano, foram eleições em 29
bases das empresas, espalhadas por

Dezembro
Protege (São José do Rio Preto), dia

Novembro

4, diretor Lioni; e Brinks (São Paulo),

Protege (Sorocaba), eleição dia 8, di-

dia 19, diretores D. Luiz e Nelziro.

SITE DO NOSSO SINDICATO INFORMA E ORIENTA TRABALHADORES
Habitue-se a acessar diariamente: www.sindforte.org.br
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• Serviços e benefícios crescem no ano

CATEGORIA GANHA NOVA COLÔNIA EM 2012
A segunda Colônia de Férias do
SindForte, em Bertioga, foi aberta
à categoria em março, durante o
Carnaval. Não poderia haver ocasião melhor: ficou lotada.
Com a nova aquisição, o Sindicato colocou mais 18 apartamentos à disposição das famílias dos
associados. Todos com instalações
modernas, como televisão de tela
plana, ventilador de teto, armários,
cama de casal, beliches e completa
cozinha.
Antes da inauguração, o Sindicato fez reforma completa no imóvel. A primeira Colônia, comprada em 2009, também passou por
grandes reparos.
Outras opções - O SindForte
possui ainda convênios com a Pargos Club, com opções de lazer em
pousadas e hotéis em diversas partes do País, além de convênios com
parques temáticos.
Reservas - Ligue na sede do
Sindicato (11) 3105.2486.

• Subsede Campinas

AGORA, COM
NOVO CURSO
DE WEBDESIGN
A Escola de Informática, que este
ano formou vários alunos nas plataformas Windows, Word, Excel, Power
Point e internet, abre inscrições em
janeiro para curso de webdesign.
Inglês - Além de informática, estude
inglês na subsede. A English Venture,
conveniada com o SindForte, oferece
curso básico, intermediário, avançado,
conversação e inglês para viagens.
Inscrições - Ligue 3236.8562. Estude. Aproveite. Progrida na vida!

Turma de informática formada em julho

MEADOS DE FEVEREIRO - Segunda Colônia de Férias do SindForte é entregue à categoria

Reforma e portão eletrônico na Colônia antiga

POUSADAS RECEBERAM QUASE 1.900 HÓSPEDES
Nossa segunda Colônia foi um
reforço na oferta de vagas, a fim
de atender à crescente procura dos
trabalhadores.
Desde 2009, quando foi aberta
a primeira Colônia de Férias, os
pedidos de reserva crescem todo
ano. Exemplo: em 2010, recebemos 430 pessoas; em 2011, o número subiu para 740. Alta de 72%.

Agora, com a nova Colônia, o
número de hóspedes até novembro saltou para cerca de 1.880 pessoas. Ou seja, mais que duplicou.
Mais vagas - A nova aquisição
elevou o número de vagas para 30
apartamentos. A primeira Colônia
tem 12 confortáveis quartos.
Foi um investimento necessário
para garantir o lazer que o traba-

lhador e a família merecem. Na prática, as contribuições do trabalhador beneficiam a própria categoria.
Preço - Mais que conforto e
tranquilidade, nossas Colônias oferecem lazer com preço que cabe
no bolso do empregado: diárias de
apenas R$ 15,00 por pessoa.
A permanência máxima é de cinco dias consecutivos.

• Use nossa rede de serviços e benefícios
JURÍDICO FECHA ANO COM 1.976 ATENDIMENTOS
O SindForte oferece um amplo
leque de serviços e benefícios aos
trabalhadores, na sede e nas subsedes. Veja:
• Assistência jurídica - Nosso Jurídico atua nas áreas trabalhista, civil e previdenciária.
Em 2012, somente na sede (São
Paulo) realizamos mais de 1.976
atendimentos, entre mesas-redondas (18), reuniões (33), audiências
(119), ações distribuídas (68) e
atendimento geral (1.738).
Atendimento - São Paulo: de
segunda a sexta, horário comercial. Telefone (11) 3105.2486.
Campinas: terça e sexta, das 10
horas ao meio-dia. Telefone (19)
3236.8562.

Nosso advogado, dr. César Graniéri

São José dos Campos: quintas,
das 13 às 17 horas. Telefone (12)
3911.1513.
Santos: sextas, das 9 ao meiodia. Telefone (13) 3219.2685.
Ribeirão Preto: sextas, das 8 ao
meio-dia. Telefone (16) 3610. 5960.
São José do Rio Preto: segun-

Feliz Natal. Um Ano Novo com saúde e paz!

das, das 9 às 13 horas. Telefone
(17) 3234.2130.
Em Presidente Prudente e Barueri, no Sindicato dos Vigilantes.
• Uso de celular - O Jurídico
lembra, mais uma vez, que o uso
de celular próprio nas viaturas de
carro-forte é proibido. Não cometa este erro!
• CNV - A Carteira Nacional do
Vigilante é grátis para sócios.
• Aposentadoria - Está em
época de se aposentar? Venha à
sede ou subsedes para fazer a contagem do tempo de contribuição.
• Convênios - Parcerias garantem descontos em faculdades de
todo o Estado. Confira em nosso
site (www.sindforte.org.br).
São os votos da diretoria,
dos funcionários e
colaboradores do SindForte!

