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PATRÕES SE APEGAM AO LUCRO
E DEIXAM EM SEGUNDO PLANO
SEGURANÇA DO TRABALHADOR
Resultado: mais dois companheiros assassinados
O Sindicato registra, com pesar
e indignação, a morte de mais dois
pais de família, que cumpriam
suas tarefas profissionais.
O crime ocorreu na noite de 11
de setembro, quando uma guarnição da Prosegur fazia coleta de
valores no Jardim Ângela, região
perigosa da Zona Sul paulistana.
Atenção: os trabalhadores foram deslocados para uma zona de
risco, mas a empresa não cuidou
da segurança, deixando a guarnição sem cobertura de escolta.
Morreram o chefe de equipe
Charles Mendes da Silva e o vigilante Rogério Aparecido Vieira da
Silva, ambos de 35 anos.
Nosso presidente João Passos
denuncia: “Para certos patrões, a
ganância do lucro vale mais que a
vida de seres humanos”.

DIA 11, 19 HORAS, O ATAQUE - A guarnição da Prosegur, que havia sido enviada a uma localidade de alto
risco sem proteção de escolta armada, foi atacada por homens armados com fuzis. O ataque aconteceu quando os
trabalhadores faziam coleta de valores em um posto de gasolina na estrada Guavirutuba, no Jardim Ângela, Zona Sul
da Capital. Os bandidos chegaram em uma Kombi e em uma motocicleta, e anunciaram o assalto. Houve troca de
tiros e os dois companheiros acabaram baleados. Charles e Rogério ainda foram socorridos e levados ao Pronto
Socorro do Hospital Municipal de M’boi Mirim, mas não resistiram aos ferimentos. Segundo a Polícia Militar, um
funcionário do posto de gasolina também foi atingido por um tiro de raspão, que causou ferimento leve. Fotos: as
imagens acima foram extraídas de vídeo, na internet, da reportagem mostrada no Jornal da Record, dia 11.

GREVE NA
ATENÇÃO: VOTO É COISA SÉRIA! TRANSVIP:
É A SAÍDA!

O Sindicato alerta e orienta
Companheiro(a): dia 3 de outubro está chegando. E o voto do
povo vai decidir o futuro do nosso
Estado e do nosso País.
É preciso, portanto, votar com
consciência, escolhendo gente séria,
comprometida com o fortalecimento da democracia e o avanço das
conquistas econômicas e sociais.
O Sindicato não tem o direito de
dizer em quem você deve votar.

Mas é nosso dever indicar em
quem não se deve votar. A saber:
1) Em candidatos e/ou partidos
que são contra a redução da jor-

nada de trabalho para 40 horas;
2) Em candidatos e/ou partidos
que querem derrubar direitos de
trabalhadores e aposentados; 3)
Em candidaturas milionárias, que
tentam comprar o voto; 4) Em
candidato ficha-suja.
É obrigatório levar o título de eleitor e um documento de identidade
com foto. Valorize seu voto e ajude
a construir um mundo melhor!

O Sindicato continua recebendo denúncias sobre abusos na
Transvip. Também continuamos
tentando na Justiça do Trabalho
reintegrar os cipeiros demitidos
por ela. Mas pode levar tempo.
A saída? É organizar os companheiros e cruzar os braços na
empresa.
Página 3
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Prestação de serviços

Palavra

do presidente

SINDICATO ATENDE EM TODO O ESTADO
O Sindicato oferece ampla rede
de serviços a sócios e dependentes.
Dentista - Na Capital, às segundas, quartas e sextas, das 10 às
17 horas. Na subsede de Campinas, às terças, das 9 às 18 horas;
sábados, das 8h30 ao meio-dia.
Telefone (19) 3236.8562.
Atenção - Ao fazer orçamento,
verifique se o desconto de 40% sobre a tabela do Conselho Regional
de Odontologia está correto.
Assistência jurídica - Atendimento em todo o Estado.

QUEREMOS PPR
PARA TODOS!
Companheiro(a): a prioridade
máxima do Sindicato daqui por
diante é conseguir pagamento de
PPR (Programa de Participação
nos Resultados) para todos os trabalhadores de nossa base, em
todo o Estado.
Na Prosegur, o Sindicato negociou e conseguiu o benefício para
os companheiros. Foi um primeiro passo e uma primeira conquista. Mas é preciso ampliar esse pagamento.
Por isso, dia 25 de agosto, tivemos reunião no Sindicato, em São
Paulo, com o sindicato patronal,
quando entregamos ofício cobrando a extensão do PPR para todos
os trabalhadores. Marcos Totoro,
presidente da entidade patronal,
se comprometeu a reunir as empresas representadas para tratar
do assunto.
Comissão - O Sindicato avisará
a categoria a data da próxima reunião sobre PPR. Cada reunião terá
sempre a presença de uma Comissão de Trabalhadores, a fim de
acompanher as discussões e dar
seu ponto de vista.

João Passos
presidente
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São Paulo - De segunda a sexta-feira, das 9 horas ao meio-dia
e das 14 às 17 horas.
Campinas - Toda terça e sexta-feira, das 10 horas ao meio-dia.
São José dos Campos Quintas-feiras, das 13 às 17 horas. Telefone (12) 3911.1513.
Santos - Sexta-feira, das 9 ao
meio-dia. Telefone (13) 3219.2685.
Ribeirão Preto - Sextas-feiras, das 8 horas ao meio-dia. Telefone (16) 3610. 5960.
São José do Rio Preto - Se-

gundas-feiras, das 9 às 13 horas.
Telefone (17) 3234.2130.
Informe-se sobre o atendimento
nas subsedes de Presidente Prudente, Bauru, Guarulhos e Barueri.
Escola de informática - Aulas
com duração de duas horas, de segunda a sexta, na subsede de Campinas. Sócios pagam só R$ 29,00 e
podem matricular um dependente.
Cabeleireiro - Convênio com
Nair Cabelos, em Campinas. Rua
dr. Quirino, 651, Centro. Telefone
3231.1500. Com hora marcada.

PARA SÓCIOS, A CNV CONTINUA DE GRAÇA
A Carteira Nacional do Vigilante (CNV) é uma grande conquista
da categoria. O documento separa o joio do trigo e identifica quem
é habilitado para trabalhar na vigilância privada.
Nosso Sindicato reconhece a
importância desse documento.
Tanto que, logo após a oficialização da conquista da CNV, passou
a encaminhar as requisições para
associados, gratuitamente, à Polí-

cia Federal. A CNV
é tão importante
que, hoje, o vigilante não pode
sair às ruas para
trabalhar se não
estiver com a sua.
No nosso último boletim, informamos que o serviço continuaria
a ser prestado, de graça, para nossos sócios, mesmo para associados recentes, sem carência.

Evite perseguições de justa causa

CIPEIRO NÃO DEVE AGIR SOZINHO
A garantia de saúde e segurança no trabalho depende, em muito, da atuação da Cipa - Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes. E, para isso, o cipeiro tem um
papel fundamental.
Nosso Sindicato apoia a ação dos
cipeiros e faz questão de acompanhar as eleições de Cipa nas empresas, tendo já anulado diversos
pleitos em que os patrões tentaram
impor seus candidatos.

Por isso, orientamos:
1) O cipeiro deve buscar sempre o apoio, inclusive jurídico, do
Sindicato. Evite agir sozinho;
2) Embora tenha estabilidade
garantida em lei, o cipeiro pode
ser vítima de arbitrariedade patronal e sofrer demissão alegada de
justa causa. Isso obriga o Sindicato a recorrer à Justiça, buscando uma reintegração que nem
sempre acontece logo;
3) Se o cipeiro, às vezes, não
tem força acumulada suficiente
pra exigir uma melhoria, procure
o Sindicato. Juntos, somando forças, certamente teremos mais
chances de atingir o objetivo.

Agora, voltamos a informar que
quem deu baixa do quadro associativo - por ser contrário à contribuição
assistencial - deixou de ter, por parte
do Sindicato, o acesso a esse benefício da Carteira de forma gratuita.
Recomendados, porém, que ninguém fique sem sua CNV. Nesses
casos, a pessoa deve procurar diretamente a delegacia da Polícia
Federal (Delesp) mais próxima e
requisitar sua Carteira.

TREINE ARTE MARCIAL
PAGANDO POUCO
Chegou a oportunidade para
você que é profissional na área de
segurança e quer conhecer um esporte saudável e excelente arte de
defesa pessoal, com preço que
cabe no seu bolso.
Venha treinar com um colega de
profissão na Ripol, uma das melhores academias da região.
Endereço - Avenida Marquês
de São Vicente, 1.700, Barra Funda, São Paulo, Capital. Acesse o site
www.ripolspain.com.br ou Telefone para 3611.0080. Qualquer dúvida, fale com o professor Ramalho, ligue 8678.6904 e 6823.4760.
Treinos - Segunda-feira, das
20h15 às 21h30; terça e quinta, das
20 horas às 21h30. Faça-nos uma
visita e ganhe três aulas grátis.
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Evite aventureiros

PROCURE O
JURÍDICO DO
SINDICATO
O trabalhador que está em busca de
seus direitos é livre para escolher o advogado que quiser. Mas, o mais seguro, é procurar o Jurídico do Sindicato.
Os advogados do Sindicato entendem
do assunto, conhecem o setor da vigilância privada e têm familiaridade com a
Convenção Coletiva de Trabalho. Mais:
por conhecer o setor empresarial, eles
têm condições de, sempre antes de ingressar com ação na Justiça, procurar
uma solução negociada, que agilize os
recebimentos para o trabalhador.
CERTO - Recentemente, o companheiro Marco Donizete Alves (na foto
com o diretor Cláudio), membro da Cipa
na Transbank, em Campinas, foi demi-
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TRANSVIP ATIÇA GREVE!
DEMISSÕES ARBITRÁRIAS, COBRANÇAS INDEVIDAS E OUTROS ABUSOS
Faz tempo que a Transvip vem
abusando e desrepeitando seus trabalhadores. O Sindicato tem recebido as denúncias e adotado as
providências cabíveis. Veja:
1) Fizemos carta-convite à empresa, para que viesse à sede do Sindicato esclarecer os fatos; mas a
Transvip não resolveu os problemas.
2) Pedimos, então, que fosse realizada mesa-redonda no ministério
do Trabalho (SRT), que ocorreu dia
21 de setembro (terça-feira).
Convênio - A mais recente denúncia dos companheiro é por cobrança abusiva no plano de saúde.
Veja: além da mensalidade, o trabalhador paga mais R$ 5,00 toda vez
que precisa fazer uma consulta ou
qualquer outro procedimento. Ou
seja, paga duas vezes por um mesmo serviço, o que é inaceitável.

A Transvip também continua
colocando vigilante patrimonial no
carro-forte e na escolta armada,
sem pagar o Piso da categoria.
Demissões - Tem companheiro
mandando e-mail ou telefonando pra
saber a situação do Adônis e outros
dois companheiros da Cipa, mandados embora de forma arbitrária.
Informamos que nosso Jurídico
já entrou com ação na Justiça, buscando a reintegração dos companheiros. Mas a tramitação judicial
geralmente demora.
Saída - O Sindicato orienta os
trabalhadores da Transvip a se organizarem, cruzando os braços e
mostrando sua revolta com a situação. Só assim a empresa terá a lição
que merece e passará a respeitar
seus funcionários.
Já está na hora, pessoal!

É direito do trabalhador

RECUSE TRABALHO QUE AMEACE SUA VIDA
tido de forma injusta, pois, além de cipeiro, gozava de estabilidade por acidente de trabalho. Ele procurou o Sindicato, que, de pronto, contatou a empresa e cobrou a readmissão do companheiro. Resultado: Marco obteve seu
emprego e volta e já está trabalhando.
ERRADO - Já outros companheiros,
também demitidos de forma arbitrária,
caíram na lábia dos milagreiros da praça, que prometeram resolver a questão
em poucos dias. Pois bem: já houve
duas audiências e nada foi resolvido.
ESTADO - Os advogados do SindForte atendem na sede e com plantões regulares nas subsedes. Onde não temos
subsede, o atendimento é feito no Sindicato dos Vigilantes local.
Ou seja, na Capital e no Interior, você
pode contar com nossos advogados.
Fuja dos milagreiros. Busque apoio de
quem conhece a matéria e tem compromissos com o trabalhador.

FIQUE SÓCIO
PROCURE O SINDFORTE NA
SEDE OU NAS SUBSEDES
WWW.SINDFORTE.ORG.BR

Já ensina o ditado que tudo tem
limite. Isso vale, inclusive, para o
trabalho e vale, especialmente,
para uma atividade em que o risco é constante. Como a nossa.
Se a Prosegur tivesse colocado escolta armada para o veículo onde
estavam Charles e Rogério, dia 11
de setembro, será que eles teriam
sido atacados e mortos pelos bandidos? Será que, mesmo atacados, não
teriam tido chances de sobreviver?
Reações - Em protesto contra
o assassinato dos dois companheiros, seus colegas de trabalho, na
unidade Barra Funda, se manifestaram saindo para o trabalho somente após o enterro. Nosso Sindicato estava lá, solidário à manifestação dos companheiros.
Não só solidário, mas dando o
recado de que o trabalhador tem o
direito de recusar tarefa que exponha sua vida a risco, de forma irresponsável.
Porque uma coisa é atuar numa

profissão de risco, como a nossa.
Outra é trabalhar sem as devidas
cautelas e, no caso, sem o suporte
da escolta armada.
Bocadas - O presidente João
Passos também faz críticas. Ele
diz: “Na ânsia de faturar mais, as
empresas despacham trabalhadores para locais ermos ou em verdadeiras bocadas, onde quem é
atacado não tem a menor chance
de reagir”. Mas quem tem de realizar esse trabalho é o vigilante.
“Pareão nenhum trabalha numa
boca daquelas”, desabafa João.
Solidariedade - Dia 15 de setembro, nossos diretores Titanic e

D. Luiz visitaram as famílias das
vítimas, levando o apoio do Sindicato. O Sindforte também colocou
nosso Departamento Jurídico à
disposição das famílias.
Cuidado - O Sindicato volta a
alertar os trabalhadores: todo cuidado é pouco em uma atividade
como a nossa.
Portanto, siga, rigorosamente,
as instruções de segurança; cheque sempre qualquer movimento
suspeito (isso pode evitar supresas
e problemas); não se arrisque à
toa. Lembre-se que a vida humana vale bem mais que um malote
de dinheiro, vale mais que tudo!

MANDE E-MAIL COM DENÚNCIAS - Companheiros de todo o Estado estão mandando
denúncias de abusos e fazendo perguntas sobre eventuais direitos. O presidente João procura
responder todos ou então encaminha ao Jurídico, para as devidas providências. Seu e-mail
ajuda muito a ação sindical. Continue enviando para joãopassos@sindforte.org.br
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GARANTA SEU LUGAR NA COLÔNIA
A PROCURA É CADA VEZ MAIS ALTA. FAÇA SUA RESERVA COM ANTECEDÊNCIA
Cresce a cada dia a procura por
reserva na Colônia de Férias do
Sindicato, em Bertioga, Litoral Sul
paulista. E agora, que a alta temporada se aproxima, essa procura
vai crescer ainda mais.
Por isso, o trabalhador interessado deve fazer sua reserva com
antecedência. Se fizer isso, vai garantir apartamento e poder curtir
o lazer com a família, a poucos
metros de uma bela praia, com
conforto e segurança.
Reserve - Para fazer reserva na
Colônia, o associado deve ligar na

CONFIRA OS PISOS
VIGILANTE CHEFE DE EQUIPE
FIEL E CONDUTOR
Salário normativo
Risco de vida 30%
Remuneração básica

R$ 1.907,64
R$ 572,29
R$ 2.479,93

VIGILANTE VTV
Salário normativo
Risco de vida 30%
Remuneração básica

R$ 1.530,78
R$ 459,23
R$ 1.990,01

SEGURANÇA DE BASE
Salário normativo
Risco de vida 12%
Remuneração básica

R$ 959,57
R$ 115,15
R$ 1.074,72

PESSOAL ADMINISTRATIVO
SALA DE VALORES
Salário normativo

R$

VIGILANTE CHEFE DE EQUIPE
FIEL E CONDUTOR
R$ 1.766,29
R$ 529,89
R$ 2.296,18

VIGILANTE VTV
Salário normativo
Risco de vida 30%
Remuneração básica

R$ 1.417,45
R$ 425,23
R$ 1.842,68

PESSOAL ADMINISTRATIVO
SALA DE VALORES
Salário normativo

R$

771,19

ESCOLTA ARMADA
Salário normativo
Risco de vida 23%
Remuneração básica

COLÔNIA - São 12 confortáveis apartamentos equipados com utensílios de cozinha

• Patrimônio da categoria

SUBSEDE DE BAURU VAI FICAR PRONTA EM FEVEREIRO
As obras de reformulação da
nossa subsede em Bauru avançaram bem nas últimas semanas.
Em razão disso, o Sindicato calcula que já em fevereiro próximo
uma nova subsede, totalmente
ampliada, será entregue aos trabalhadores de Bauru e região.
A reconstrução da subsede vai
propiciar mais conforto no atendimento à categoria. Além dessa

vantagem, uma sede maior e bem
equipada também fortalecerá as
nossas lutas por mais direitos.

R$ 1.009,00
R$ 232,07
R$ 1.241,07

Vale registrar que, com essa
obra, mais uma vez, o dinheiro do
trabalhador está sendo investido
em benefício da própria categoria.
O diretor Almir Alves Moreira,
responsável pela subsede, afirma:
“Com as novas instalações, vamos
pode melhorar, em muito, a assistência aos companheiros”. Por enquanto, o Sindicato pede desculpas
pelo transtorno momentâneo.

• Subsede Campinas

PLANTÃO ORIENTA SOBRE PREVIDÊNCIA

800,00

SALÁRIO DE INGRESSO

Salário normativo
Risco de vida 30%
Remuneração básica

sede do Sindicato, em São Paulo
(11) 3105.2486. Tratar com Sueli.
Local - A Colônia de Férias
própria do Sindicato fica na rua
Humberto da Silva Piques, 118,
Jardim Rio da Praia, Bertioga. A
cidade de Bertioga fica a 108 quilômetros da Capital e tem fácil
acesso por rodovias.
Nossa Colônia fica bem perto da
orla, em local que dá acesso a belíssimas praias e a outros pontos
turísticos da região.
Atenção: faça reserva. Garanta
o seu direito ao lazer!

O Sindicato passa a oferecer
mais um serviço importante para
os trabalhadores. A assistência,
agora, é sobre Previdência Social.
O serviço está sendo feito por
meio de plantão na subsede de
Campinas, toda terça, das 9 ao
meio-dia e das 13 às 17 horas. Procurar Sérgio Bergamaschi ou Célia. A subsede fica na rua Regente
Feijó, 462, Centro, Campinas. Telefone (19) 3236.8562.

Vale lembrar que este serviço,
agora na subsede de Campinas, antes era prestado na sede do Sindivigilância Campinas. O deslocamento do plantão para a nossa
subsede visa facilitar a assistência
à categoria.
Serviços
O trabalhador será orientado sobre:
Acidentes de trabalho;
Auxílio-doença;

O PASSO A
PASSO PARA
VOTAR CERTO

É importante conhecer a ordem dos
cargos na urna eletrônica. O primeiro
voto é para deputado estadual (são cinco números). Depois, vem o deputado
federal (quatro números). Em seguida,
o eleitor escolherá dois nomes para
senador. Cada candidato é identificado
por um número com três dígitos.
Atenção - Após votar no primeiro

Veja ao lado o roteiro do seu
voto. Siga-o para não errar

..

..

Aposentadoria;
Previdência Social em geral.
Portanto, se
você tem assuntos a tratar numa dessas áreas
ou queira mais
esclarecimentos, procure o
plantão toda
terça-feira.

nome, o eleitor deverá indicar um candidato diferente. Não é possível votar
duas vezes na mesma pessoa; se repetir o primeiro número e confirmá-lo,
o voto será considerado nulo.
A votação termina com a escolha
de governador e presidente da República. Para não errar os números, não
esqueça de levar sua “cola”.

