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GANHO REAL NO CARRO-FORTE
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PLR e Adicional de 30% nas férias e 13º ampliam conquistas

FORÇA TOTAL ÀS MANIFESTAÇÕES DAS CENTRAIS
As Centrais Sindicais convocaram
o Dia Nacional de Luta, que reunirá

manifestações no dia 11 de julho. Nos-

verno e do Congresso o atendimento

so Sindicato apoia a mobilização.

à Pauta Trabalhista. Participe!

milhares de trabalhadores em atos e

O objetivo principal é cobrar do go-
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• Fundo de Garantia

VAMOS COBRAR PERDAS NA JUSTIÇA
Existe um grande rombo nas
contas do Fundo de Garantia de
todos os trabalhadores.
Isso vem ocorrendo desde 1999
(governo FHC). Há casos em que
a perda chega a 88,3% do saldo nas
contas vinculadas.
A defasagem é resultado da aplicação incorreta da correção monetária prevista em lei e da manipulação da TR (Taxa Referencial).
Processos - A Força Sindical já
acionou a Justiça Federal e está

orientando os Sindicatos a fazerem
o mesmo em prol dos trabalhadores de suas respectivas bases.
O SindForte está em contato
com o escritório de advocacia contratado pela Central. O processo é
individual. Quem for entrar, deve
assinar procuração no Sindicato.
Informações - Aguarde outras
instruções. Para maiores esclarecimentos, entre em contato com os
diretores ou com nosso Jurídico na
sede (3105.2486) ou subsedes.

Companheiro(a): o primeiro
semestre foi repleto de vitórias
para os trabalhadores em transporte de valores.
Em fevereiro, após forte mobilização, o Sindicato fechou acordo
que garante pagamento de Participação nos Lucros em todas as
empresas do setor.
Em abril, outra grande conquista: asseguramos, em negociação
com os patrões, antecipar a incorporação do Adicional de 30% (Risco de Vida/Periculosidade) nas férias e 13º salário dos vigilantes de
carro-forte e vigilante de base.
Agora, fechamos o acordo coletivo da data-base, que garante aumento real para todos no setor.
Páginas 3 e 4

Escola de Informática
• ONONO
ONONO

NOVAS
TURMAS
ONONO
ONO
EM
JULHO
ONONO

A escola de informática do Sindicato, na subsede de Campinas, está com
inscrições abertas para novas turmas.
O início do curso está previsto para o

Parceria oferece serviço odontológico. Página 4

dia 27 de julho. Vagas limitadas.
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Palavra
do presidente

POLÍTICA
Existe um ensinamento que diz: se
você não gosta de política, saiba que
vai ser governado por quem gosta.
Ou seja, entre não gostar de política
e ser governado por quem gosta ou
gostar e participar, o melhor é gostar
de política e ser participativo.
Digo isso porque em muitas mobilizações vários manifestantes pediam a

• Luta contra patrões que burlam Convenção

ABUSOS NA BLUE ANGEL IRÃO À JUSTIÇA
A empresa de carro-forte está
passando dos limites. Não respeita
a Convenção, podendo até entrar
na “Lista Suja” do trabalho escravo.
Ela define uma escala, onde tem
trabalhador que nunca consegue
passar um final de semana com a
família. Se folga sábado, trabalha
domingo. E vice e versa. Quando
o funcionário reclama, recebe advertência e ameaça de demissão.
O Sindicato já fez carta convite,
mas não adiantou. A Blue Angel
alega que nada disso está acontecendo. É conversa fiada, pois as reclamações não param.
Nosso próximo passo será levar
o problema ao Ministério do Trabalho e ao Ministério Público.
Instalações - O refeitório da
Blue Angel é pequeno, tem só 16
cadeiras, sem condições de abrigar
os 70 funcionários, durante as re-

feições. A sede é um prédio apertado, sem condições de trabalho,
com apenas três banheiros, que estão em péssimas condições.
Prosegur - As bases de Presidente Prudente, Ribeirão Preto e
Ourinhos estão merecendo denúncia ao Ministério Público.
Elas descumprem a Convenção
quanto ao horário de almoço. E fazem banco de horas, que é proibido.
Já fizemos várias reuniões, mas
nada é resolvido. Será que vamos

ter de parar a empresa, como ocorreu em São José do Rio Preto.
Companheiros: é hora de se organizar, chamar sua entidade de
classe e parar a empresa. O Sindicato está pronto para apoiar.
Ketus - Empresa da escolta armada. Atrasa o salário, tíquete-refeição e vale-transporte, há dois
meses. Mas, quando o trabalhador
falta, por não ter como pagar a
condução, ameaça com advertência e até justa causa.

saída dos partidos. Os mais radicais
queimavam bandeiras partidárias.
É um erro. A política faz parte da vida.
O que precisa é melhorar o padrão po-

• Escola de informática

INSCRIÇÕES PARA NOVAS TURMAS EM CAMPINAS

lítico-partidário. Por isso, considero uma
prioridade fazer a reforma política.
Apoio a proposta de Dilma. E defendo que haja plebiscito, com participação popular efetiva.
Protesto - O protesto nacional da
classe trabalhadora, dia 11 de julho, reforça a tradição de lutas do sindicalismo brasileiro. Os governantes e o Congresso precisam ouvir os trabalhadores, dialogar e negociar com nossas
entidades de classe.

ESCOLA - Na subsede, à rua Regente Feijó, 462, Centro. Faça-nos uma visita

Estado - Há séculos, o Estado brasileiro serve às elites. É preciso virar
essa página. Quem precisa de um Estado eficiente são os trabalhadores e o
povo. Saúde, Educação, Segurança,
Transporte: são nossos direitos. Chegou a hora de exigir!

A escola de informática, na subsede de Campinas, está com inscrições abertas para novas turmas. O
início do curso está previsto para o
dia 27 de julho. Vagas limitadas.
Sócios e dependentes pagam ape-

nas R$ 29,00. Curso de oito meses, duas horas por semana.
Aulas - De segunda a sexta, horário comercial (manhã e tarde).
Aos sábados, duas opções: das 8 às
10 horas ou das 10 ao meio-dia.

Oferecemos cursos da plataforma Office e webdesign (criação e
administração de sites). Veja:
Windows - Sistema operacional;
Word - Programa usado para
escrever texto no computador, tais
como: cartas, currículos, ofícios,
procurações e apostilas;
Excel - Planilha com ferramenta de cálculo e construção de
gráficos;
Power Point - Programa para
criação e exibição de apresentações gráficas, com uso de imagens,
sons, textos e vídeos.
Informações - Ligue na subsede, telefone (19) 3236.8562.

João Passos - Presidente

joaopassos@sindforte.org.br
EXPEDIENTE - Informativo do SindForte.
Nº 245. Julho de 2013 - 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.
Fundado em 16 de fevereiro de 1992. E-mail:
sindforte@sindforte.org.br - Acesse nosso site:
www.sindforte.org.br Produção: Agência Sindical. Telefone (11) 3231.3453. Jornalista: João
Franzin. Site: www.agenciasindical.com.br

ACOMPANHAMOS 18 ELEIÇÕES DAS CIPAS NO PRIMEIRO SEMESTRE
Janeiro - Brinks (Ribeirão Preto), dia
17, diretor Marcon; RRJ (São Paulo), dia

Março - Prosegur (Barra Funda), dia
1º, D. Luiz e João Luiz.

Maio - Protege
(Base Sul), dia 16,

17, D. Luiz e Leonel; RRJ (Campinas),

Abril - Prosegur (S. J. dos Campos),

D. Luiz e João Luiz.

dia 22, Amaury; Prosegur (Rio Preto), dia

dia 4, Mauro; Sempre (Campinas), dia 5,

Junho - Rodo-

23, Lioni; e Prosegur (Ribeirão Preto),

Amaury; Prosegur (Ourinhos), dia 15, Al-

ban, dia 3, Leonel;

dia 25, Marcon.

mir; Prosegur (Presidente Prudente), dia

Brinks (Campinas),

Fevereiro - TecBan (Limão), dia 26,

17, Almir; Prosegur (Cambuci), dia 29, D.

dia 14, Cláudio; e

Leonel; e TecBan (São Mateus), dia 26,

Luiz e Nelziro; e Protege (Santo André),

Protege (S. J. dos Cam-

D. Luiz.

dia 30, D. Luiz e Nelziro.

pos), dia 18, Mauro.
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• Acordo coletivo do transporte de valores

PISOS E DEMAIS GANHOS AUMENTAM 7,5%
Salários e benefícios valem desde 1º de junho, data-base dos trabalhadores
Companheiro(a): o Sindicato
assinou o acordo coletivo dos trabalhadores nas empresas de transporte de valores, que tem validade
a partir de 1º de junho.
O reajuste em todos os setores
foi de 7,5% sobre os salários do
mês de maio de 2013. A inflação,
medida pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor (INPC/
IBGE) foi de 6,95%. Portanto, o
aumento real é de 0,55%.
O salário do vigilante condutor
de carro-forte subiu, passando
para R$ 3.033,95. O valor já inclui o Adicional de Risco de Vida/
Periculosidade de 30% do saláriobase, que agora será pago também
sobre férias e 13º salário.
O valor do tíquete-refeição aumentou para R$ 20,69.
A empresa tem de fornecer dois
tíquetes adicionais, de R$ 17,75,
por mês às equipes de carro-forte.
O Piso do administrativo subiu
para R$ 1.021,25. O tíquete-refeição desses funcionários e vigilantes de base agora é de R$ 17,75.
Vigilante de base - A partir de
março, os companheiros, que recebiam Adicional de Risco de 18%,
passaram a ter direito aos 30%,
que também será pago nas férias
e 13º salário.
PLR - O reajuste salarial também vai ter impacto na Participação nos Lucros, cujo primeiro pagamento será feito em novembro.

FIQUE SÓCIO DO
NOSSO SINDICATO.
VALE A PENA!
Sócios e dependentes têm
acesso a ampla rede de
assistência e serviços. Aproveite!
CADASTRE SEU E-MAIL
E RECEBA NOSSOS
MATERIAIS VIA INTERNET
Integre nosso banco de e-mails,
agilizando o contato com a base.
Mande seu e-mail para

cadastro@sindforte.org.br
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• Conseguimos PLR. Adicional de Risco incide nas férias e 13º salário

CONQUISTAS INÉDITAS MARCAM 1º SEMESTRE
O Sindicato definiu que 2013
seria o ano da luta pelo pagamento de Participação nos Lucros e/ou
Resultados (PLR ou PPR) em todas as empresas da base.
Em 2008, foi fechado o primeiro acordo, com a Prosegur. Mas as
demais empresas de carro-forte
resistiam em respeitar a lei.
Em fevereiro deste ano, o bene-

FEVEREIRO - Mobilização na garagem da Protege abre caminho para conquista da PLR

• Benefício odontológico

SINDICATO
E PRODENT
FAZEM PARCERIA

Prodent têm cobertura em clínica geral,

Rede - A Prodent possui 23 anos

restaurações, periodontia (gengivas), tra-

no mercado, atende 600 mil beneficiários

tamento de canal, raio-x, cirurgia oral me-

e 1.400 empresas clientes. Conta com

nor, testes de laboratório, odontopediatria,

17 mil opções de atendimento em todo

prótese (provisória), aparelhos ortodônti-

o território nacional.

A parceria oferece aos associados

cos (exceto documentação e manuten-

ótimo plano odontológico por um baixo

ção) e pronto-socorro 24 horas em ca-

custo mensal. Pelo convênio, o SindFor-

sos de urgência/emergência.

te autoriza a operadora a oferecer seus
produtos às empresas do setor.
Produtos - Os planos oferecidos pela

Adesão - Para aderir ao Plano Odon-

Os trabalhadores da Prosegur e Transbank já aderiram ao plano.
Informações:
Na Prodent, ligue (11) 3017.6080.

tológico, preencha a proposta e apresen-

Site: www.prodent.com.br

te ao Departamento de RH da empresa.

atendimento@prodent.com.br

fício deixou de ser reivindicação e
se transformou em direito efetivo.
PPR - O benefício será de 30%
do Piso em 2013; no ano que vem,
60%; e, em 2015, alcançará 100%
do salário-base dos trabalhadores.
Mas não caiu do céu. O pagamento da PLR ou PPR em todas as empresas só saiu por causa da nossa greve no início de fevereiro (de 5 a 8).
Adicional - Dia 23 de abril,
nosso Sindicato assinou acordo
com os patrões, que garantiu a incidência do Adicional de Risco de
Vida de 30% sobre todas as verbas
trabalhistas: férias, DSR e 13º salário no transporte de valores.
O acordo vale desde 1º de março, antecipando a vigência da Lei
12.740, que concede o Adicional de
30%, a título de Periculosidade, a
todos os vigilantes.

• Dia Nacional de Luta

CENTRAIS CONVOCAM PROTESTOS. SINDFORTE APOIA
• Nossa pauta

QUEREMOS AÇÕES
CONTRA ATAQUES
Além das bandeiras levantadas pelas Centrais, vamos cobrar do governo
e patrões medidas efetivas contra o aumento de ataques a carros-fortes.
A violência não para de crescer. No
caso mais recente, a família de um viMOBILIZAÇÃO NACIONAL - Centrais Sindicais se reúnem dia 25 de junho, na sede da UGT. No encontro, decidem convocar manifestações

As Centrais Sindicais convocaram o “Dia Nacional de Luta com
Greves e Mobilização”, que reunirá milhares de trabalhadores em
atos e manifestações no dia 11 de
julho (quinta-feira).
O objetivo é fazer governo e Congresso Nacional atenderem à Pauta Trabalhista, que está travada.
Para o presidente João Passos,
o atendimento das reivindicações
aprovadas na Conclat do Pacaembu, em 2010, só avançará com
muita pressão dos trabalhadores.

João destaca: “Governo e Congresso só funcionam sob pressão.
É o que faremos com as mobilizações do dia 11 de julho”.
Pauta - Os trabalhadores se
manifestarão por jornada de 40
horas; fim do Fator Previdenciário; contra o projeto que amplia as
terceirizações; fim das demissões
imotivadas (dispensa sem justa
causa); reforma agrária; 10% do
Orçamento da União para a Saúde; 10% do PIB na Educação; e
fim dos leilões do petróleo.

Formas - Várias categorias já
decidiram que vão parar. Outras
farão manifestações e atos públicos em locais de grande concentração nas maiores cidades do País.
O presidente João Passos orienta nossa categoria, no transporte
de valores e escolta armada, para
que se integre às mobilizações.
“É importante que todos participem. É para o bem de todos e por
um Brasil melhor”, afirma.
Informações - Acesse nosso
site para obter mais orientações.

gilante da Protege foi sequestrada.
O crime ocorreu dia 25 de junho, em
Campinas. Os assaltantes só liberaram a mulher e a filha do companheiro
depois que roubaram o dinheiro que
seria transportado.
Em outro caso, em maio, criminosos mantiveram reféns a mulher e as
duas filhas, uma de 13 e outra de 10
anos, de um vigilante da RRJ.

SITE DO NOSSO SINDICATO INFORMA E ORIENTA OS TRABALHADORES
Habitue-se a acessar diariamente: www.sindforte.org.br

ASSALTOS - Chega de violência e mortes!

