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ASSEMBLEIA DA ESCOLTA SERÁ
SÁBADO, 5 DE OUTUBRO
Fica mais fácil o comparecimento dos companheiros
As últimas assembleias de campanha salarial da escolta armada
têm tido baixa participação dos
trabalhadores.
E não é por falta de informação,
porque o Sindicato divulga fartamente as datas e locais.
Um problema pode ser o dia escolhido. O Sindicato ouviu vários
companheiros e eles sugeriram fazer assembleia aos sábados.
SÁBADO - Isso será feito. A
assembleia que vai escolher a pauta de reivindicações da campanha
salarial 2013-2014 acontecerá na
manhã do dia 5 de outubro, ou
seja, um sábado.
LOCAIS - Dia 5, faremos assembleia em São Paulo (válida

PARTICIPE, DISCUTA, VOTE - Campanha salarial
forte começa com assembleia participativa. A nossa
será dia 5 de outubro (sábado). Compareça!

para a Grande São Paulo) e em
mais seis bases: Campinas, Santos,
Bauru, Ribeirão Preto, São José do
Rio Preto e São José dos Campos.
Sempre às 9 da manhã.
PAUTA - A pauta englobará
reivindicações econômicas e cláusulas sociais. O Sindicato vai apresentar uma pré-pauta às assembleias. E o trabalhador decidirá.
PARTICIPE - Mudamos o dia
da assembleia e estamos fazendo
ampla divulgação do dia e horário.
Estamos fazendo a nossa parte. Faça a sua: vá à assembleia,
convide outros companheiros e
participe da campanha salarial.
Sábado, dia 5, às 9 horas.
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Audiência chamada pelo SindForte na Câmara de Campinas dá resultado

PRESSÃO INIBE CRIME E REDUZ ATAQUES

1º DE AGOSTO - Audiência pública sugerida pelo dr. Bernardelli (PSDB) reuniu SindForte, vereadores, Polícia Civil, PM e Guarda Municipal

Os ataques na região de Campinas estavam muito altos e cada
vez mais ousados. E o alvo principal eram os vigilantes de carroforte e seus familiares, com até

dois sequestros por semana. A
mesma situação vinha ocorrendo
com os companheiros da escolta
armada, nas rodovias Anhanguera e Bandeirantes.

Sindicato denuncia
abusos das empresas

O Sindicato procurou o vereador Marcos Bernardelli (PSDB),
que também é nosso advogado,
que propôs a realização de uma
audiência pública na Câmara.

A reunião ocorreu dia 1º de agosto, com a presença de diversas autoridades, que assumiram o compromisso de combater o crime com
mais firmeza.
Deu resultado. Houve desmantelamento de quadrilhas e queda
nos sequestros e ataques.
BERNARDELLI - O vereador
afirma: “Conheço bem a situação
dos trabalhadores do setor. Por isso,
propus a audiência pública na Câmara. Creio que foi um gesto efetivo em defesa dos trabalhadores e
pela segurança pública”.
Página 3

Blue Angel, Kethus e outras empresas andam fora da linha e lesam os trabalhadores. O Sindicato
denuncia os abusos e aponta providências. Mas pedimos: você deve também denunciar. E denunciar
logo que o problema surgir (atraso, calote no FGTS etc.). Quanto antes agir, melhor.
Páginas 2 e 3
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Palavra
do presidente

Defender
nossos direitos
e interesses
O Sindicato quer fazer uma campanha salarial forte e vitoriosa na escolta armada.
O trabalhador da escolta vive perigosamente, trabalha muito e ganha
pouco. Queremos avançar.
Este ano, vamos negociar itens econômicos e cláusulas sociais.
CHANCES - As chances de uma
campanha ser vitoriosa depende, basicamente, da participação dos trabalhadores. Se você participar, temos
mais chances de conquistar.
SEGURANÇA - A audiência pública na Câmara de Campinas, em 1º
de agosto, deu resultado. Caiu o número de ataques e sequestros. Essa
experiência deve ser levada a outras
regiões do Estado.
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• Combate às irregularidades

APERTAMOS O CERCO EM TODO O ESTADO
Segue em todo o Estado o combate às empresas que burlam a
Convenção Coletiva. Nossa luta é
para garantir respeito aos direitos
dos companheiros do transporte de
valores e escolta armada.
Ribeirão Preto - A Prosegur
praticava banco de horas e os trabalhadores também reclamavam
do relógio de ponto quebrado. Após
ação do Sindicato, o relógio de ponto foi trocado e a compensação de
horas acabou.
A ação do SindForte também
acabou com a compensação indevida do sábado, na jornada 5x2.
São José dos Campos - O Sindicato convocou a empresa de escolta do Grupo Graber na sede, dia
29 de agosto, para esclarecer problemas em horas extras e holerite

sem detalhamento do serviço. As denúncias se referem à MRS Logística (postos Taubaté, Itaquaquecetuba e Santos).
A empresa ficou de apresentar,
até final de setembro, documentos
relativos aos últimos seis meses.
Santos - A Macor, empresa de
escolta armada, insiste em fazer

pagamento por missão. Ou seja, o
trabalhador só recebe quando é escalado para determinado serviço.
Isso é ilegal, pois o contrato de trabalho no setor é mensalista.
A Macor já foi chamada ao Sindicato (por meio de carta convite)
e ao Ministério do Trabalho, mas
a prática abusiva continua.

• Protege Bauru

ADMINISTRATIVOS DENUNCIAM BANCO DE HORAS
O Sindicato acionou o Ministério Público do Trabalho sobre irregularidades na Protege, principalmente no setor de tesouraria.
Há queixas de banco de horas,
descontos indevidos e demissão de
companheiros que tiveram proble-

mas de LER/Dort. O Sindicato pediu ao Cerest (Centro de Referência em Saúde do Trabalhador) que
averiguasse a questão das doenças
ocupacionais.
Os trabalhadores também se
queixam de que a empresa não vem

respeitando o intervalo de refeição
e descanso.
Processo - A procuradoria
abriu processo e já houve fiscalização do Ministério do Trabalho,
dia 23 de agosto. O Sindicato está
acompanhando o andamento.

SINDFORTE PRESENTE EM CONGRESSO DA FORÇA SINDICAL

TERCEIRIZAÇÃO - Combatemos o
PL 4.330, que ataca direitos trabalhistas. A terceirização de tudo ameaça
o registro em Carteira e as próprias
profissões. A Força Sindical e demais
Centrais estão atentas e mobilizadas.
Lutar, pressionar e defender nossos direitos e interesses são tarefas
permanentes do sindicalismo e da
classe trabalhadora.
João Passos - Presidente
joaopassos@sindforte.org.br
EXPEDIENTE - Informativo do SindForte.
Nº 246. Setembro 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

PRAIA GRANDE - Maurão e D. Luiz participam ativamente dos debates no 7º Congresso

O SindForte marcou presença
no 7º Congresso Nacional da Força Sindical, em Praia Grande, de
24 a 26 de julho.

Cerca de 4 mil sindicalistas participaram. 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.
Mudanças - As mulheres passam a ocupar mais espaço na direção nacional. Os jovens garantiram 10% em todas as instâncias.
O dirigente metalúrgico Paulo
Pereira da Silva (Paulinho) foi reeleito presidente.
Nosso Sindicato foi representado pelos diretores Miguel José
Mauro (Maurão), D. Luiz e José
de Souza Lima.

ESCOLA DE INFORMÁTICA FUNCIONA EM CAMPINAS. UTILIZE
Nossa subsede em Campinas dispõe de escola de informática, que oferece cursos variados e muito úteis Windows, Word, Excel, Power Point e outros. Valor: sócios e dependentes pagam apenas R$ 29,00. As aulas são
de segunda a sexta, em horário comercial. Sábados, das 8 às 10 e das 10 ao meio-dia. Ligue (19) 3236.8562.
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• Ataques a carros-fortes na região de Campinas

AUDIÊNCIA COBRA FIM DA ONDA DE VIOLÊNCIA
A pedido do nosso Sindicato, a
Câmara Municipal de Campinas
realizou, dia 1º de agosto, audiência pública que debateu a onda de
ataques a carros-fortes e veículos
de escolta na região.
O evento teve a presença de representantes do SindForte, das Polícias Civil e Militar e Guarda Municipal, além do sindicato patronal
das empresas de transporte de valores e da escolta armada.
A reunião teve como objetivo
sugerir medidas, visando enfrentar a onda de violência que vinha
dominando as atividades de transporte de valores e escolta.
Nos últimos meses, a região de
Campinas concentrou a grande
maioria das ocorrências de sequestros de vigilantes seguidos de roubos a carros-fortes do Estado. Foram registrados cerca de 15 casos.
Audiência - O debate teve a
presença dos vereadores Marcos
Bernardelli, Campos Filho (presidente da Câmara), Gilberto Vermelho e Jorge da Farmácia.
Nosso presidente João Passos
destaca: “Cobramos um combate
mais firme ao crime organizado.
Os assaltos vinham sendo cada vez
mais ousados e violentos”.
Estradas - No evento, João

CÂMARA MUNICIPAL - Audiência cobrou das autoridades combate ao crime organizado e mais fiscalização nas rodovias

também reiterou a necessidade de
reforçar o policiamento nas principais rodovias do Estado.
O vereador Marcos Bernardelli
destacou a falta de um serviço de

inteligência eficaz: “Há dois anos
que estamos vendo roubos a carros-fortes aumentarem”, disse ele.
Moção - Os vereadores aprovaram encaminhar moção ao Minis-

RESULTADO ESTÁ SENDO ALCANÇADO
O vereador Marcos Bernardelli,
responsável pela organização do
evento, avalia que o apoio do Poder
Legislativo começa a surtir efeito.
Ele lembra que o ponto alto da
reunião foi a indicação de propostas efetivas para controlar os assaltos.
Bernardelli diz que ficou clara a necessidade de utilizar, não só a inteli-

gência das Polícias envolvidas, mas
também atuar com informações dos
Sindicatos e das próprias empresas.
“O resultado do encontro parece
que já esta sendo alcançado, uma
vez que, após a audiência, houve
somente uma tentativa, não consumada, de roubo a carro-forte em
Campinas e região metropolitana”,
enfatiza Bernardelli.

• Cerco contra abusos

BLUE ANGELS E KETHUS ESTÃO NA MIRA
As empresas estão apresentando problema já faz algum tempo.
O Sindicato buscou negociar, mas
as irregularidades continuam.
Como elas se negam a respeitar
as normas da Convenção, o jeito é
tomar medidas no âmbito legal.
Blue Angels - A empresa altera
escala de folga sem avisar e não
cumpre a Convenção nem a CLT
no que trata do trabalho noturno.
Os trabalhadores continuam tendo que fazer suas refeições em pé:
o refeitório só tem 15 cadeiras.
A Blue Angels se acha acima da

tério da Justiça, pedindo a adoção
de um protocolo a ser usado por
todas as empresas.
O objetivo é facilitar a proteção
aos trabalhadores e às famílias.

lei. Quando o Sindicato denuncia
irregularidades, a empresa liga na
sede fazendo ameaças.
Atitude - Ela age como se tivesse com a razão sempre, jogan-

do a culpa nos trabalhadores. No
ponto em que chegamos, só há
uma coisa a fazer. Companheiros!
É hora de parar a Blue Angels.
Kethus - A empresa dispensa
funcionários sem pagar direitos,
como salário, férias e horas extras.
É um crime contra a organização do trabalho, pois os empregados estão sendo privados de verbas contratuais mínimas.
Também atua sem condições
adequadas, colocando em risco a
vida dos trabalhadores. Já pedimos
fiscalização da Polícia Federal.

Vereador Marcos Bernardelli

FIQUE SÓCIO DO
NOSSO SINDICATO.
VALE A PENA!
Sócios e dependentes têm
acesso à ampla rede de
assistência e serviços. Utilize
os benefícios que o Sindicato
coloca à sua disposição!
Una-se a quem luta
e conquista por você.
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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• Atenção, trabalhador na escolta, em todo o Estado

SÁBADO, DIA 5, TEM ASSEMBLEIA. PARTICIPE!
Companheiro: este ano, temos
chance de fazer uma campanha
salarial forte, com ganhos econômicos e mais direitos.
Até porque a negociação coletiva vai contemplar os itens econômicos e as cláusulas sociais.
Mas, para isso, será necessária
a participação maciça dos companheiros da escolta armada, em
todo o Estado.
SÁBADO - O primeiro passo
dessa participação é a assembleia
de escolha da pauta, que acontecerá em várias regiões do Estado,
dia 5 de outubro, sábado, às 9 da
manhã.
Sábado é um dia em que praticamente todos os companheiros
podem comparecer. Portanto, compareça e participe.
Convide outros companheiros.
Participe da assembleia e da campanha salarial.

LOCAIS
• São Paulo - Auditório dos Borracheiros
(rua Abolição, 399, bairro Bela Vista).
• Campinas - Auditório dos Frentistas
(rua Regente Feijó, 95, Centro).
• Bauru - Subsede do Sindicato (rua
Quintino Bocaiúva, 5-36, Centro).
• Santos - Subsede do Sindicato (rua
Amador Bueno, 171, 2º andar, sala 53,
Centro).
• São José do Rio Preto - Subsede do Sindicato (rua Fritz Jacobs, 268, bairro Boa
Vista).
• São José dos Campos - Subsede do Sindicato (rua Euclides Miragaia, 394, Centro).
• Ribeirão Preto - Subsede do Sindicato (rua Amazonas, 1.013,
bairro Campos Elíseos).

QUEREMOS AUMENTO REAL E PAGAMENTO
DO ADICIONAL DE 30% NAS FÉRIAS E 13º
Nossa diretoria e o Jurídico do
Sindicato elaboraram a pré-pauta
de reivindicações, que será debatida nas assembleias que acontecerão em 5 de outubro.
ITENS PRINCIPAIS
• Reposição das perdas da inflação (INPC-IBGE).

• Aumento real de 10% nos Pisos e salários em geral.
• PLR (Participação nos Lucros
e/ou Resultados) para todos, à
base de um Piso salarial.
• Refeição - Tíquete-refeição no
valor de R$ 20,00. Ou seja, igual
ao do transporte de valores.

• Mais direitos - A categoria da
escolta trabalha muito, ganha pouco e vive sob tensão permanente.
Atenção: ir à assembleia, debater e aprovar os itens é importante.
Participe da campanha salarial. A
força da nossa luta depende da participação de todos.

É PRECISO RETOMAR AS GRANDES MOBILIZAÇÕES!
O setor do transporte de valores já fez mobilizações maciças e grandes greves. Na escolta, já
fizemos greves do setor e muitas paralisações por empresa, sempre arrancando
conquistas. Mas está faltando uma grande mobilização, em todo o Estado, durante a campanha
salarial. Podemos fazer agora, neste ano, nesta campanha. Só depende de você!

Nossa profissão
requer cuidados:
não vacile!
Companheiro(a): nossa profissão
é diferenciada. Vivemos num Estado
onde a segurança pública é falha.
Trabalhamos em um setor de risco
permanente.
Isso requer cautela e cuidados.
Cautela na hora de sair de casa; cautela na hora de chegar em casa.
Cautela na hora de chegar ao local
de trabalho; cautela na hora de sair
do local de trabalho.
CELULAR - Outro cuidado necessário é quanto ao uso do celular na
rota de serviço - isso é proibido.
Proibido porque facilita interceptações e também porque pode criar
condições para ataques do crime
organizado.
Seja prudente, companheiro(a). Pense na sua vida e pense na integridade
de seus familiares.

