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ACORDO GARANTE ADICIONAL
DE 30% NAS FÉRIAS E NO 13º
Benefício integral contempla todos os vigilantes de carro-forte e de base

Assembleias e mobilizações a partir de 1992 iniciaram luta pelo Adicional de Risco de Vida

Vigilantes cobram aprovação da lei do Adicional de 30% na 2ª Marcha a Brasília, em 2009

ANOS E ANOS DE LUTA - Somos o primeiro Sindicato do
Brasil que conquistou 30% do Adicional de Risco de Vida para os
vigilantes do transporte de valores. Essa conquista foi arrancada
em 1994, após uma forte greve. De lá para cá, o Sindicato buscou
levar esse benefício para os demais companheiros do transporte
de valores e também para quem trabalha na escolta armada. A
primeira conquista de Adicional na escolta aconteceu em 2004.
Começamos com 15%.

NOVO AVANÇO, EM ABRIL - Dia 23 de abril, nosso Sindicato assinou acordo com a entidade patronal e garantiu mais avanços para os trabalhadores do transporte de valores. Agora, os 30%
do Adicional incidem sobre todas as verbas trabalhistas: férias, DSR
e o 13º salário no transporte de valores. E mais: complementamos o
Adicional do vigilante de base, de 18 para 30%. O acordo vale a
partir de março. Essas conquistas coroam anos e anos de lutas, de
mobilizações e negociação com o empresariado.
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DIA 20, TEM ASSEMBLEIA
DO TRANSPORTE DE VALORES
Começa a campanha salarial dos trabalhadores em transporte de valores do
Estado de São Paulo. A assembleia será na sede, na Capital, dia 20 de maio
(segunda-feira). Primeira convocação: às 18h30. Segunda: às 19 horas.
Itens: informe dos índices econômicos para a Convenção Coletiva 2013/2014.
Local: rua Francisca Miquelina, 98, Centro, Capital, SP. Telefone 3105.2486.
Convide outros companheiros. Assembleia dia 20 de maio. Na sede do SindForte!
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SINDICALISMO
E DEMOCRACIA
Comecei no sindicalismo ainda na
época da ditadura. As primeiras assembleias para tentar organizar nossa categoria tinham de ser clandestinas.
O Brasil evoluiu. As relações entre
capital e trabalho avançaram. Ainda
existe muito patrão atrasado. Mas o
tempo desse tipo de empresário está
acabando.

• 1º de Maio

TRABALHADOR MOSTRA FORÇA E UNIDADE
O movimento sindical realizou
um grande ato unitário no Dia do
Trabalhador, 1º de Maio. O evento promovido pela Força Sindical,
UGT, Nova Central e CTB, em São
Paulo, foi uma comemoração democrática. Teve shows e sorteio de
prêmios. A pauta trabalhista unitária foi reafirmada.
Nosso Sindicato foi representado pelos diretores Miguel José
Mauro, Leonel Rodrigues da Silva, D. Luiz da Silva, Alexander
Gomes (Titanic), Nelziro Costa e
João Luiz.
Os sindicalistas cobraram mais
diálogo com o governo federal,
para debater questões como jornada para 40 horas semanais; fim
das demissões imotivadas; derrubada do Fator Previdenciário; e
crescimento econômico.
Direitos - O 1º de Maio de 2013
teve como tema a Consolidação

Foto: Claudio Omena

Palavra
do presidente
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CAMPO DE BAGATELLE - Shows de artistas populares animam festa do Dia do Trabalhador

das Leis do Trabalho (CLT), que
completou 70 anos no Dia do Trabalhador.
Reunião - O ato deu resultado,
pois o governo federal recebeu as
Centrais Sindicais em Brasília, dia
14 de maio. Na reunião, também
foram abordadas medidas para reduzir a informalidade e garantir
trabalho decente.

Diretor Mauro anuncia mais um sorteado

Democracia é diálogo. Capital e trabalho têm atritos. Mas devemos dialogar e
debater nossas posições.
O mundo tem conflitos demais. Penso que devemos somar, agregar e produzir resultados coletivos.
O acordo estendendo os 30% de Adicional sobre as verbas trabalhistas soma, agrega e beneficia o coletivo.
A diretoria do Sindicato se orgulha
de ter conduzido, com sucesso, essa
negociação, que traz conquistas concretas para os companheiros.
LAMENTO - Nem tudo evolui, infelizmente. Por isso, lamento mais um ataque do crime organizado a honrados
pais de família, que trabalhavam para
o sustento de seus lares.
Quem vai pagar pela vida do companheiro Tiago, da Transnacional? Até
quando o Estado mais rico da Nação
vai continuar com tanta insegurança?
João Passos - Presidente

joaopassos@sindforte.org.br
EXPEDIENTE - Informativo do SindForte.
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• Subsede Campinas

CONAN TERÁ QUE SE EXPLICAR NA JUSTIÇA
A Conan (escolta armada) passou do limite. Continua atrasando
salário, inclusive o 13º de 2012;
coloca trabalhador em férias, sem
pagar as verbas; não repassa ao
INSS o valor descontado; e atrasa
o recolhimento do Fundo de Garantia.
Em abril, parte dos companheiros paralisou suas atividades.
Mesa-redonda - Convocamos
a Conan à gerência do Trabalho
em Campinas. Também chamamos os tomadores de serviço.
Na reunião, dia 23, a empresa
teve a cara-de-pau de propor co-

locar o pessoal em férias, pagando só as verbas. O salário de abril
sairia no retorno e os trabalhadores entrariam em aviso prévio.
Os vigilantes não aceitaram. Eles
até topam sair da empresa, mas
querem receber.
A Conan alega não ter como
pagar. Muitos estão entrando com
rescisão indireta do contrato.

Sindicato pede fiscalização na SL
O SindForte fez dois pedidos de fiscalização na Polícia Federal contra a SL,
por irregularidades cometidas de forma
reiterada pela empresa.

A SL insiste em pagar por pacote, sem
registro no holerite. Continua aplicando
punições injustas e atende trabalhador
em posto de combustível.

SINDFORTE VALORIZA ESTRUTURA SINDICAL
A estrutura sindical brasileira é composta de Sindicatos, Federações e Confederações. Em 2008, as Centrais foram legalizadas e passaram a ocupar o
topo da pirâmide da organização dos
trabalhadores.
Na vigilância, a estrutura é a seguinte: os Sindicatos (incluindo o SindForte), a Fetravesp (Federação estadual) e

a CNTV (Confederação), que tem abrangência nacional. E somos filiados à Força Sindical.
Participação - Nosso Sindicato procura participar de todas as instâncias sindicais. O prestígio do SindForte abre espaços nessas entidades. E nós vamos
ocupando tais espaços, levando nossas
ideias e propostas.

Debate - Na Federação, Confederação ou na Força Sindical, o SindForte é
linha de frente nas lutas e mobilizações.
Por isso, nos últimos 20 anos, todas
as conquistas nacionais e avanços legais dos vigilantes tiveram nossa contribuição.
O SindForte não se omite. Por isso,
cresce e avança!
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• Adicional de Risco de 30%

AGORA É PARA TODOS NO CARRO-FORTE
O SindForte assinou com o sindicato patronal, dia 23 de abril,
acordo coletivo que garante pagamento do Adicional de Risco de
Vida, de 30% do Piso, a todo vigilante no setor de carro-forte. Vale,
também, para o vigilante de base!
Desde 1º de março, o Adicional
incide também no pagamento do DSR
(Descanso Semanal Remunerado),
horas extras, férias e 13º salário.
Vigilante de base - O Adicional sobe de 18 para 30%: alta de
12 pontos percentuais.
Carro-forte - Para o pessoal da
guarnição, que recebe Adicional de
30% desde 1994, a nova conquista
incide sobre férias, 13º salário e
demais verbas trabalhistas.
Nosso acordo antecipa, na prática, a vigência da Lei 12.740 para
o setor de transporte de valores.
Sancionada em dezembro pela
presidente Dilma, a lei concede
Adicional de Periculosidade (30%
do Piso) aos vigilantes.
A lei está em fase de regulamen-

ACORDO VALE
DESDE 1º DE
MARÇO

tação pelo Ministério do Trabalho
e Emprego. Dia 19 de abril, começou o prazo de 60 dias para sugestões ao texto básico da norma

(Portaria 367), que estabelecerá
critérios para pagamento do Adicional ao conjunto dos vigilantes.
Avançamos - Essa regulamen-

QUEREMOS ADICIONAL NAS FÉRIAS E 13º NA ESCOLTA
A diretoria do SindForte já está toman-

Adicional de Risco de 30% nas férias, 13º

pactos da medida no setor, para orientar

do as providências para iniciar as ne-

salário e demais verbas aos trabalhado-

as negociações”. Ele explica que, as-

gociações com o sindicato patronal da

res do setor.

sim que o Sindicato estiver com o le-

escolta armada (Sesvesp).
O objetivo é garantir o pagamento do

O presidente João Passos adianta: “Nosso Jurídico foi instruído a levantar os im-

• Vendaval em Bertioga

COLÔNIA AVARIADA JÁ FOI REFORMADA
O forte vendaval que atingiu
Bertioga, dia 5 de abril, provocou
estragos no Jardim Rio da Praia,
onde ficam as Colônias de Férias
do Sindicato. O bairro foi um dos
mais atingidos pela ventania.
A Colônia II, a nova, ficou com
o teto de um pavilhão inteiro destelhado. Felizmente, nenhum dos
hospedes se feriu. Após o incidente, eles foram acomodados em
outras instalações.
Reforma - O pavilhão avariado teve que ficar 15 dias interdita-

tação pode demorar de seis meses
a um ano. Nós não esperamos.
Fomos à luta, negociamos com o
patronal e antecipamos o benefício para os companheiros.
História - Em nossa base, o
Adicional de 30% foi conquistado
no setor de transporte de valores
com greve e mobilização.
A partir daí, fomos conseguindo o benefício aos demais setores.
Na escolta armada, atingimos os
30% no acordo coletivo assinado
em janeiro de 2013. Agora, foi
para os vigilantes de base.
O próximo passo é garantir os
reflexos no DSR, horas extras e
13º salário para os companheiros
da escolta. Vamos à luta!

COLÔNIA II - Pavilhão destelhado durante vendaval passou por completa reforma

do, mas já foi completamente recuperado. Pedimos desculpas pelo
incômodo.
Informamos que as duas Colô-

vantamento em mãos, será agendada
mesa-redonda com o Sesvesp.

FMU É A MAIS
NOVA PARCERIA
A parceira garante desconto de
10% nas mensalidades nos cursos
de Graduação e Graduação Tecnológica do Complexo de Faculdades FMU.
Também nos cursos de Pós-graduação: desconto de 20% sobre o
valor das mensalidades.
O benefício é para sócios e dependentes.
Informações - Ligue 3105.2486.

nias estão em pleno funcionamento, aptas a receber sócios e dependentes com conforto e segurança.
Reservas - Ligue (11) 3105.2486.

FIQUE SÓCIO DO NOSSO SINDICATO. VALE A PENA!
O SindForte tem um grande número de sindicalizados. Mas
queremos ampliar o quadro associativo, pra que mais trabalhadores
e dependentes tenham acesso à nossa rede de assistência e serviços.
FIQUE SÓCIO. VALE A PENA. Procure a sede em São Paulo ou uma
das subsedes. Para saber mais, acesse www.sindforte.org.br

CADASTRE SEU E-MAIL
E RECEBA MATERIAIS DE
INFORMAÇÃO 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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• Violência contra a categoria

CADEIA PARA ASSASSINOS DE VIGILANTE
Mais um violento assalto a carro-forte. Dia 4 de abril na Rodovia Anhanguera, em Araras, os criminosos deixaram sete vigilantes
da Transnacional feridos. Usaram
explosivos para abrir os veículos e
até arma capaz de derrubar avião.
O companheiro Tiago de Faria
Santos não resistiu aos ferimentos
e teve morte cerebral dia 8 na Santa Casa de Araras. Outro colega
pode ficar com sequela em uma
vista e no braço direito.
Apoio - O Sindicato está acompanhando sua recuperação. Dia
20, o presidente João Passos e os
diretores Lúcio Cláudio e Hélio Roberto de Oliveira visitaram o companheiro, para levar solidariedade.
Nosso Departamento Jurídico
também atua no caso, para garantir que a empresa preste a devida
assistência às vítimas e familiares.
Investigação - Lamentável.
Mas, até agora, os bandidos estão
soltos. O presidente João Passos
afirma: “As autoridades não podem vacilar nas investigações”.
A prisão e punição dos criminosos é indispensável, para que o combate ao crime reduza a escalada de
ataques. O presidente João diz: “O
Sindicato vai continuar cobrando
das polícias militar e civil ações efetivas por mais segurança no setor”.
Assalto - Os dois carros-fortes
foram obrigados a parar, por cer-

TERROR NA ANHANGUERA - Criminosos estavam armados com fuzis, munições antiaéreas e dinamite. Veículos foram totalmente danificados

ca de dez homens fortemente armados. Houve troca de tiros.
Reforço - O Sindicato exige
segurança e mais policiamento nas
estradas, que só tem servido para
aplicar multas e coibir infrações.

Sequestro - A violência não
para nos ataques. Outro caso, desta
vez o sequestro de um chefe de
equipe da Prosegur e sua família,
em Campinas, abalou a categoria.
O Sindicato está cobrando da

empresa que trabalho está fazendo a segurança de base, que deveria estar atenta a esses problemas.
Denuncie - A qualquer ocorrência suspeita, avise o Sindicato,
imediatamente. Ligue 3105.2486.

PROTESTO - Colegas de trabalho de Tiago de Faria Santos protestaram contra o aumento da violência no
transporte de valores.
Dia 11 de abril, no enterro do vigilante baleado no ataque na Via Anhanguera, os trabalhadores acionaram as sirenes dos carros-fortes em protesto contra mais uma vítima fatal.
Além dos colegas da Transnacional,
vigilantes da Protege, Prosegur e Blue
Angels compareceram ao funeral.
Nosso diretor Lúcio Cláudio repre-

Vigilantes acompanham com tristeza o enterro do companheiro Tiago

to está à disposição, para prestar a assistência necessária.

Ele passou por cirurgia e ficou internado na UTI da Santa Casa de Araras.

sentou a diretoria e transmitiu à família

Tiago de Faria Santos, 30 anos, so-

Tiago deixa esposa e um casal de

de Tiago os sentimentos de pesar de

freu traumatismo craniano na violenta tro-

filhos. A família, num gesto humanitá-

toda a categoria. O Jurídico do Sindica-

ca de tiros com os criminosos.

rio, decidiu doar os órgãos do vigilante.

ATO HOMENAGEIA VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRABALHO

ACIDENTES - Trabalhadores protestam contra sucateamento do Ministério do Trabalho

Centenas de trabalhadores de
várias categorias se reuniram dia
26 de abril, no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, em memória às vítimas de acidentes no
ambiente de trabalho. O evento foi
organizado pela Força Sindical.
O Dia Mundial em Memória às
Vítimas de Acidentes de Trabalho
e pela Segurança no Trabalho é
celebrado em 28 de abril. A data
faz referência à explosão de mina
que matou 78 trabalhadores, há
40 anos, nos Estados Unidos.

Aconteceu também passeata
pelo Centro de São Paulo, em repúdio à falta de segurança no trabalho. A manifestação terminou
em frente à Superintendência Regional do Trabalho, antiga DRT.
O Ministério do Trabalho e Emprego está desaparelhado. Tem
poucos fiscais e perdeu parte da
capacidade de fiscalizar as condições de trabalho.
Dos governos FHC para cá, o
Ministério foi esvaziado. E quem
perde com isso é o trabalhador!

