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•Balanço das ações sindicais em 2013

AVANÇOS REAIS NO CARRO
FORTE E ESCOLTA ARMADA
O ano foi positivo para nossa categoria e a classe trabalhadora em geral.
A maioria das negociações coletivas resultou em aumento real de salário e mais conquistas.
O governo conteve a inflação. O Congresso Nacional aprovou várias leis favoráveis aos trabalhadores.
Avanços na base: 1) Garantimos
Participação nos Lucros (PPR) para
todos no carro-forte; 2) Asseguramos
Adicional de 30% nas férias e 13º aos
companheiros; 3) Tivemos aumento
nas datas-bases; 4) Não esperamos
a regulamentação da Lei 12.740 e antecipamos para janeiro de 2013 o Adicional de 30% no setor de escolta.
Violência - Realizamos audiência
na Câmara de Campinas, conseguimos frear a onda de ataques na região.
Atos - O SindForte participou de
eventos da categoria e de outros atos
sindicais, levando o nosso apoio.
Veja nas páginas 2 e 3

5 DE FEVEREIRO - Presidente João Passos comanda mobilização na Protege/Base Oeste durante luta que resultou na conquista da PLR

6 DE MARÇO - 7ª Marcha das Centrais

1º DE AGOSTO - Audiência com vereadores

•Campanha salarial tem de ser forte!

TRABALHADOR DA ESCOLTA QUER AUMENTO
Dia 5 de outubro, realizamos as
assembleias para escolha da pauta de reivindicações dos trabalhadores na escolta armada.
Os companheiros debateram e
aprovaram: reposição da inflação
(INPC); aumento real de 10%; Participação nos Lucros equivalente a
um Piso salarial; vale-refeição de
R$ 20,00; e mais direitos.
A data-base é 1º de janeiro. Mas,

até agora, os patrões não se dispuseram a negociar. Porém, enquanto a Convenção Coletiva não
for renovada, valerá a atual.
Mobilização - Fique alerta,
mobilizado e em contato com o
Sindicato, na sede e subsedes.
Se a classe patronal vier com
migalhas, a resposta dos trabalhadores deve ser firme.
Vamos à luta até a vitória.

1º DE MARÇO - Cipa é eleita na Prosegur

MOVIMENTO CRESCE
30% NAS COLÔNIAS

Nossos sócios têm lazer de qualidade, com segurança, conforto e
preço que cabe no bolso. Utilize!
Página 4

Feliz Natal e um grande Ano Novo! Que você e sua família tenham o melhor Natal e um Ano Novo de paz e alegria!
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Palavra
do presidente

O BRASIL
VALE A PENA!
Entramos em 2013 com a imprensa dizendo que o Brasil seria tomado
pelos apagões de energia. Não aconteceram. Ao contrário: o governo até
baixou a conta de luz.
A mídia agitou com a inflação do
tomate. Mas era só agitação.
Com os grandes protestos de rua,
insinuaram que nossa democracia era
fraca. Errado. O regime democrático
mostrou vigor.
A saúde pública começou a melhorar com o programa Mais Médicos.
O Congresso Nacional aprovou leis
mais justas para o povo.
O pré-sal já está sendo explorado,
reservando recursos para a Saúde e
a Educação.
O movimento sindical foi às ruas
exigir melhorias. Avançamos: hoje,
seis milhões de domésticos têm os
mesmos direitos dos demais trabalhadores; 12 milhões de comerciários
tiveram a profissão regulamentada; e,
agora, em dezembro, o Ministério do
Trabalho regulamentou o Adicional de
30%, que beneficia 800 mil vigilantes
e outros companheiros, como GCMs.
O Brasil tem problemas graves.
Mas é nossa Pátria. Nossa democracia está cada vez mais forte. A classe
trabalhadora se organiza e conquista. Vale a pena ser brasileiro!
João Passos - Presidente
joaopassos@sindforte.org.br
EXPEDIENTE - Informativo do SindForte.
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• Balanço de 2013 - Lutas, ações e conquistas

PRESSÃO DÁ RESULTADO E REDUZ ATAQUES
A pedido do nosso Sindicato, a
Câmara Municipal de Campinas
realizou, dia 1º de agosto, audiência pública que debateu formas de
conter a onda de ataques a carrosfortes e veículos de escolta, que vinha assombrando a região.
O evento teve a presença de representantes do SindForte, das Polícias Civil e Militar e Guarda Municipal, além dos sindicatos patronais das empresas de transporte de
valores e da escolta armada.
O objetivo foi sugerir medidas
para conter a violência.
Audiência - O debate teve a
presença dos vereadores Marcos
Bernardelli, Campos Filho (presidente da Câmara), Gilberto Vermelho e Jorge da Farmácia.
Moção - No encontro, foi apro-

CÂMARA - Audiência pública reuniu SindForte, GCMs, polícias, vereadores e patrões

vada moção ao Ministério da Justiça, cobrando providências.
No primeiro semestre de 2013,
a região de Campinas foi palco de
constantes assaltos a carros-fortes,
sequestros de vigilantes e familiares, além de roubo de cargas.
Foram registrados cerca de 15

casos. Após a audiência e as providências que foram tomadas, houve melhora significativa.
Resultados - Desde então,
ocorreram poucas tentativas de
assalto a carro-forte, que sequer
lograram sucesso. Os ladrões não
levaram dinheiro.

• Congresso da Força Sindical

FORTALECEMOS NOSSA REPRESENTAÇÃO NA CENTRAL
Nosso Sindicato foi representado no 7º Congresso Nacional da
Força Sindical pelos diretores Mauro e D. Luiz (foto). O evento ocorreu de 24 a 26 de julho, em Praia
Grande, Litoral de São Paulo.
Cerca de 4 mil sindicalistas par-

ticiparam. Os delegados aprovaram
diversas propostas e reforçaram a
decisão de ir às ruas em defesa
da Pauta Trabalhista: jornada de
40 horas, fim do Fator Previdenciário, fim das demissões imotivadas e outros temas.

ACOMPANHAMOS 31 ELEIÇÕES DE CIPA NO ESTADO
O SindForte acompanhou eleições

nel; Brinks (Campinas), 14, Cláudio; e Pro-

de Cipa (Comissão Interna de Preven-

tege (São José dos Campos), 18, Mauro.

ção de Acidentes) em todo o Estado.

Julho - Transvip (São Paulo), dia 11,

Em 2013, foram 31 eleições.

Leonel; e Brinks (S. J. dos Campos),

Também estamos preparados para

19, Mauro.

dar suporte jurídico aos cipeiros, na luta

Agosto - Brinks (Rio Preto), dia 1º,

por melhorias na saúde e segurança.

Lioni; Gradcon (São Paulo), 21, Leonel;

Janeiro - Brinks (Ribeirão Preto), dia

e Protege (São Paulo/Base Oeste), 22

17, diretor Marcon; RRJ (São Paulo), 17,
D. Luiz e Leonel; RRJ (Campinas), 22,

e 23, D. Luiz e João Luiz.
PROSEGUR - Eleição de Cipa em março

Outubro - Brinks (São Paulo), dia 1º,

Amaury; Prosegur (Rio Preto), 23, Lioni;

Amaury; Prosegur (Ourinhos), 15, Almir;

D. Luiz; Protege (Santos), 2, Balduino;

e Prosegur (Ribeirão Preto), 25, Marcon.

Prosegur (Presidente Prudente), 17, Gatti

Protege (Araçatuba), 17, Lioni; e Prote-

Fevereiro - TecBan (São Paulo), dia 26,

(Vigilantes); Prosegur (São Paulo/Cam-

ge (Presidente Prudente), 18, Gatti.

Leonel (Limão) e D. Luiz (São Mateus).
Março - Prosegur (São Paulo/Barra
Funda), dia 1º, D. Luiz e João Luiz.
Abril - Prosegur (S. J. dos Campos),
dia 4, Mauro; Sempre (Campinas), 5,

buci), 29, D. Luiz e Nelziro; e Protege (Santo André), 30, D. Luiz e Nelziro.
Maio - Protege (São Paulo/Base Sul),
dia 16, D. Luiz e João Luiz.
Junho - Rodoban (São Paulo), dia 3, Leo-

Novembro - Blue Angels (Campinas),
dia 29, Cláudio.
Dezembro - Blue Angels (São Paulo), dia 17; Protege (Rio Preto), 17; e
Protege (Sorocaba), 18.

SITE INFORMA E ORIENTA TRABALHADORES SOBRE LUTAS DA CATEGORIA
Habitue-se a acessar diariamente: www.sindforte.org.br

Dezembro/2013
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• Balanço de 2013 - Lutas, ações e conquistas

GREVE E NEGOCIAÇÃO OBTÊM PPR PARA TODOS
O Sindicato iniciou 2013 intensificando a luta pelo pagamento de
Participação nos Lucros (PLR ou
PPR) em todas as empresas de carro-forte. Até então, só o pessoal da
Prosegur e Transbank recebiam.
Fixamos prazo até 31 de janeiro
para que as empresas apresentassem proposta. Como não apresentaram, decidimos ir à greve, começando pela Protege. A empresa
parou de 5 a 8 de fevereiro, quando resolveu fazer acordo.
Após sentirem o peso da nossa
mobilização, Brinks, Blue Angels,
RRJ, Transvip, TecBan, Transnacional e Rodoban entraram em
contato com o Sindicato para fazer acordo também.
Pois bem: mobilizamos a base,
pressionamos e, agora, todos no
transporte de valores têm direito
ao benefício. Foi o resultado de
uma longa luta, que vinha desde

• Mobilização sindical

SindForte presente
nas lutas da classe
trabalhadora
Em 2013, o País inteiro foi sacudido
por grandes manifestações populares.
O movimento sindical também ocupou
as ruas, mobilizando os trabalhadores
brasileiros em prol do atendimento de
reivindicações da Pauta Trabalhista,
que unifica nossas lutas.
O Sindicato marcou presença!

AÇÃO VITORIOSA - Paralisação na Protege/Base Oeste abre caminho para negociação da Participação nos Lucros em todas as empresas

2008, quando assinamos o primeiro acordo com a Prosegur.
Acordo - Em 2013, o benefício
será de 30% do Piso da função.
Esse percentual vai para 60% em
2014, chegando a 100% em 2015.
Pagamento - Algumas empresas fecharam acordo com pagamento em duas parcelas (semes-

tral). Outras optaram pelo pagamento anual (integral).
A 1ª parcela, referente ao primeiro ano do acordo, ficou para
novembro de 2013. O valor corresponde a 15% do Piso. A 2ª parcela de 2013 sai em maio de 2014.
Em caso de dúvida, faça contato com o Sindicato (3105.2486).

Assinatura do acordo com a Transnacional

ACORDO INCORPORA 30% NAS FÉRIAS E 13º
A lei que garante Adicional de
Risco de Vida a todos os vigilantes, à base de 30% do Piso, foi regulamentada dia 2 de dezembro
pelo Ministério do Trabalho.
Mas o SindForte antecipou a
conquista. Em abril, assinamos
acordo que assegura o Adicional
em todas as verbas no carro-forte.
Ou seja, o Adicional de 30% passou a ser incorporado nas férias e

Ministro Manoel Dias regulamenta Adicional

13º salário. Os vigilantes de base
também foram beneficiados. No

caso deles, o Adicional, que estava
em 18%, passou para 30% do Piso.
História - Em nossa base, o
Adicional foi conquistado primeiro no setor de transporte de valores, em 1993, por força de greve.
A partir daí, fomos estendendo
o benefício aos demais setores. Na
escolta armada, atingimos os 30%
no acordo coletivo que começou a
valer em janeiro de 2013.

Fotos: Claudio Omena

CONVENÇÕES GARANTEM GANHO REAL DE SALÁRIO

MARCHA - Centrais levam 50 mil a Brasília

Nossas campanhas salariais no
transporte de valores e na escolta
armada foram vitoriosas.
Carro-forte - O reajuste foi de
7,5%, enquanto a inflação acumulada no período ficou em 6,95%.
Salário de condutor, com o Adicional de 30%, foi a R$ 3.033,95.

O vale-refeição, para R$ 20,69.
Administrativo ficou com Piso de
R$ 1.021,25 e vale de R$ 17,75.
Vigilante de base está ganhando
R$ 1.526,12, com Adicional de 30%.
Escolta - A principal conquista
foi o aumento do Adicional de Risco de Vida de 27 para 30%.

O Piso da categoria teve reajuste de 5,9%, passando para o valor
de R$ 1.204,22. A soma do reajuste com mais 3% de Adicional elevou os salários em cerca de 9%.
O menor salário do vigilante de
escolta passou a R$ 1.565,49. O
vale-refeição passou para R$ 12,18.

PAGAMENTO DO 13º INCLUI MÉDIA DAS HORAS EXTRAS
1º DE MAIO - Comemoração unificada

O Sindicato volta a alertar: o pagamento do 13º salário deve incluir a média das horas
extras feitas durante o ano. E sem essa de pagamento por fora. Tem de ser no holerite!
Exija. Em caso de não-pagamento das extras, avise o SindForte na sede ou subsedes.
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• Aumenta hospedagem nas Colônias

RESERVAS CRESCEM 30% EM BERTIOGA
Com mais uma pousada em
Bertioga, inaugurada no Carnaval
de 2012, a busca por lazer de qualidade com preço que cabe no bolso só tem aumentado entre os trabalhadores da nossa categoria.
Prova disso é que, em 2013, houve um aumento de cerca de 30%
nas reservas de vagas em nossas
Colônias de Férias. O movimento
de hóspedes, que em 2012 somou
1.900 reservas, passou para 2.470.
É o resultado do empenho do
SindForte em colocar à disposição
dos associados e dependentes instalações de alta qualidade, com
conforto e segurança.
As duas Colônias juntas disponibilizam 30 apartamentos, equipados com televisão, ventilador
armários, cama de casal, beliches
e completa cozinha. Foi um investimento necessário, para garantir

Colônias de Férias estão localizadas na Praia da Enseada, a 50 metros do mar, próximas ao Sesc. A Colônia 1 (rua
Humberto da Silva Piques, 18) foi aberta em 2009. A Colônia 2 (rua Basílio Machado Neto, 75), em 2012.
o lazer que o trabalhador e sua família merecem.
Preço - As diárias são de apenas R$ 15,00 por pessoa. Reservas podem ser feitas na sede (São
Paulo), das 9 às 17 horas, pelo telefone (11) 3105.2486.

Cuidados - O Sindicato não se
responsabiliza por pertences deixados pelos hóspedes ao lado da piscina ou nas áreas de circulação
comum a todas as pessoas.
Animais - Informamos ainda
que é proibido levar animais do-

• Serviços e benefícios em todo o Estado

mésticos durante sua permanência nas Colônias.
Também não é permitida a hospedagem de pessoas que não pertencem à categoria.
A hospedagem é limitada a cinco dias consecutivos.

• Escola de Informática

JURÍDICO ATUA FIRME NA DEFESA DOS DIREITOS Inscreva-se nas
O Jurídico trabalhou arduamente em 2013. Foram numerosas as atividades, visando assegurar o respeito aos direitos.
Sede - A atuação foi intensa em
São Paulo, com o registro de 509
procedimentos.
Ações - Fizemos 34 reuniões na
sede, 21 mesas-redondas e 132 audiências na Justiça (69 na 1ª instância e 63 na 2ª instância).
O Jurídico entrou com 34 ações,
além de ter registrado 288 atendimentos para consultas gerais.
Campinas - Foram 532 atendimentos trabalhistas e 201 na
área civil e criminal, total de 733.
A subsede prestou assistência
em 267 homologações, realizou
três mesas-redondas e acompanhou cinco eleições de Cipas.
No total, foram 1.008 procedimentos na subsede.

Dr. César Graniéri, advogado do SindForte

São José do Rio Preto - Realizou 52 atendimentos e acompanhou 18 processos em andamento. A subsede prestou assistência
em 26 homologações, acompanhou a eleição de quatro Cipas e
registrou 23 protocolos de CNVs.
Ribeirão Preto - Foram 99
atendimentos, 54 homologações,
entregou 33 CNVs e registrou nove

protocolos. Acompanhou duas
eleições de Cipa. Houve mesa-redonda com Prosegur e Brinks.
Processos - O Jurídico está
acompanhando 13 ações trabalhistas, três por assédio moral e
uma reversão de justa causa.
Santos - Cerca de 100 atendimentos no ano. Prestou assistência em 86 homologações, fez uma
eleição de Cipa, encaminhou protocolo de 60 CNVs e realizou uma
mesa-redonda. Há cerca de 120
processos em andamento.
São José dos Campos - Atuou
em 12 ações civis e acompanha a
ação coletiva da Sepatri/SNS.
A subsede acompanhou a eleição de três Cipas e prestou assistência em 33 homologações.
Informações - Procure apoio
jurídico na sede e subsedes. Conte
com o Sindicato.

Fique ligado em nosso recesso. E curta os feriados!
São Paulo e Campinas - Expediente normal até 23 de dezembro.
Fecham dias 24 (terça) e 25 (quarta). Abrem nos dias 26, 27 e 30.
Voltam ao normal em 2 de janeiro (quinta-feira).
Subsedes - Abertas até 23 de dezembro. Voltam ao normal em 2 de
janeiro. Barueri e Prudente, consulte o Sindicato dos Vigilantes.
Para saber mais, acesse www.sindforte.org.br

novas turmas
de janeiro

Nossa Escola de Informática na
subsede de Campinas (foto) está com
matrículas abertas para os cursos para
iniciantes.
Aulas durante a semana (horário
comercial) e aos sábados (das 8 às
10 horas e das 10 ao meio-dia).
Sites - Também há vagas para o curso de web design, que fornece qualificação na administração e criação de
páginas na internet.
Curso novo - A Escola de Informática passa a oferecer também, a partir de janeiro, o curso de TI (Tecnologia da Informação), com conteúdo de
ampla abrangência.
Preço - Sócios e dependentes pagam apenas R$ 29,00. Cursos de oito
meses, duas horas por semana.
Não perca tempo. Aproveite!

