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BANCO DE HORAS NA PROSEGUR JÁ ERA
Tem irregularidade na empresa?
Denuncie e vá à luta.
Foi isso que os companheiros fizeram na base da Prosegur de São
José do Rio Preto: eles se uniram,
se mobilizaram, chamaram o Sindicato e derrubaram a prática do
banco de horas.
Como é do conhecimento geral,
as duas Convenções Coletivas assinadas por nosso Sindicato, para
o transporte de valores e a escolta armada, proíbem a prática do
banco de horas.
A Prosegur Rio Preto sabe da
proibição. Mas, mesmo assim, vinha impondo banco de horas a
seus funcionários. Mas os companheiros se rebelaram, procuraram
nosso diretor Lioni na subsede e organizaram a luta.
Greve - João Passos afirma:
“Os companheiros estiveram a um
passo de cruzar os braços contra a
irregularidade, dia 28 de fevereiro.
Mas nem precisou porque o Sindicato conduziu a assembleia de ne-

17 DE MARÇO - Diretor Amaury (à esquerda) e presidente João com a Comissão da Prosegur

gociações, junto com uma Comissão de Trabalhadores, e a empresa acabou assinando dia 17 de
março o compromisso de não praticar mais banco de horas”.
Nosso presidente João Passos,

acompanhado dos diretores Amaury de Andrade e Lioni, esteve duas
vezes em Rio Preto e conduziu, pessoalmente, as negociações. João
conta: “Tratamos direto com a dra.
Sandra, advogada, e o Rubens, que

é gerente Regional de Campinas e
do Interior”. Na noite de 28 de fevereiro, João conduziu a assembleia
de trabalhadores, que debateu banco de horas e melhorias no funcionamento do relógio de ponto. Além
disso, eles informaram ao Sindicato que a empresa não fornece cópia do espelho de ponto quando o
trabalhador assina.
Avaliação - João destaca o papel importante do gerente geral de
RH, sr. Aprígio, que, durante o processo de negociações, buscou a solução. “Quando encontramos nas
empresas pessoas com vontade de
resolver, as coisas acabam solucionadas com diálogo”, diz João.
Advogado - Agradecemos o dr.
Cláudio Lélio Ribeiro dos Anjos, advogado do SindForte de São José do
Rio Preto, que nos deu apoio na negociação e contribuiu para o êxito
do movimento na Prosegur local.
Denuncie - Tem irregularidade na sua empresa? Avise o Sindicato. Exija seus direitos!

SINDICATO FAZ MESA-REDONDA PARTICIPE DAS ELEIÇÕES DE CIPA
O trabalhador tem direito de desCOM MAIS QUATRO EMPRESAS frutar
de ambientes saudáveis e
Nosso Jurídico representou trabalhadores de quatro empresas em
mesas-redondas na Superintendência Regional do Trabalho (ExDRT), em São Paulo. São elas: Blue
Angels, Target, SL e Engefort.
Os resultados foram positivos
em três delas. A exceção é a Target, que fechou as portas, e o Sindicato está lutando pela garantia
dos direitos dos companheiros.
Irregularidades - Na SL, hou-

ve dispensa de funcionários sem
homologação e sem depósito de
Fundo de Garantia. Na Engefort,
atraso de salário; falta de convênio médico, desvio de função (vigilante patrimonial trabalhando
na escolta), não-pagamento de
horas extras e infração de trânsito. Na Blue Angels, utilização de
vigilante para abastecimento de
ATM (caixas), mas pagando Piso
de escolta, que é menor.

seguros. E a Cipa (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) pode
ajudar muito nesse sentido.
Por isso, valorize a Cipa da sua
empresa, participe de reuniões, leve
sugestões.
Eleições em abril - Prosegur
Bauru, dia 14. Com presença do
nosso diretor Almir; dia 27, Protege Santo André, diretor D. Luiz; dia
28, na Prosegur Cambuci, diretores D. Luiz e Leonel.

Atenção: a empresa precisa avisar o Sindicato, com antecedência,
sobre a data da eleição. Também
deve avisar os trabalhadores sobre
o processo eleitoral.Caso contrário,
a eleição da Cipa pode ser anulada, obrigando a empresa a abrir um
novo processo eleitoral.
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DIRETORIA DO SINDICATO
Executiva - João Passos, presidente,
Protege/Campinas; Antonio Fernandes
Duarte, secretário de finanças, Transbank/São Paulo; José de Sousa Lima,
secretário-geral, Prosegur/Campinas;
Dejair da Silva Cortês, secretário de formação sindical, Brinks/São Paulo; Almir
Alves Moreira, secretário de assuntos jurídicos (aposentado). Suplentes - Nelziro
Costa Fagundes, secretário de Comunicação, Brinks/São Paulo; Amaury de An-

drade, secretário de assuntos de vigilância, Prosegur/Campinas; José Balduino da
Cunha, Protege/Santos; Leonel Rodrigues
da Silva, Prosegur/São Paulo; Damião Luiz
da Silva, Prosegur/São Paulo. Conselho
Fiscal - Miguel José Mauro, Blue Angels/
São Paulo; João Luiz da Silva, Transbank/
São Paulo; Deguimário A. Lioni, Prosegur/
Rio Preto; João Batista M. de Castro
(aposentado); Hélio Roberto de Oliveira,
Brinks/Campinas. Suplentes do Conselho
- Jorge de Oliveira, Prosegur/Campinas;

Lúcio Cláudio S. Lima, Prosegur/Campinas; Alexsander G. da Silva, Prosegur/
São Paulo; Ezequiel P. Jerônimo,
Prosegur/Campinas; Rafael Alves
Pereira, Transbank/Campinas; Darly
Lima dos Santos, Prosegur/Campinas.
Representantes na Federação - Efetivos: João Passos da Silva e José de
Sousa Lima. Suplentes: Amaury de Andrade e Darly Lima dos Santos.
Acesse
www.sindforte.org.br

Sede própria: rua Francisca Miquelina, 98, Centro, São Paulo, Capital. Telefones 3105.2486 e 3104.5107; fax 3105.2269. Subsede Campinas: rua Regente Feijó,
462, Centro. Telefones (19) 3236.8562 e 3237.9498. Bauru: rua Quintino Bocaiúva, 5-36, Centro. Telefone (14) 3234.2752. São José do Rio Preto: rua Presciliano
Pinto, 1.482, Boa Vista. Telefone (17) 3234.2130. São José dos Campos: rua Euclides Miragaia, 394, Centro. Telefone (12) 3911.1513. Santos: rua Amador
Bueno, 171, 2º andar, sala 52, Centro. Telefone (13) 3219.2685. Presidente Prudente: rua Dr. José Foz, 1.167, Vila Nova. Telefone (18) 3221.3766. Ribeirão Preto:
rua Amazonas, 1.013, Campos Elíseos. Telefone (16) 3610.5960. Barueri: rua Claro de Camargo Sobrinho, 358, Centro. Telefones (11) 4706.1211 e 4163.4138.
Guarulhos: rua Diogo de Farias, 24, Centro. Telefone (11) 2229.0123. Abril de 2011. Número 221. Associado à Fetravesp e à CNTV. Site: www.sindforte.org.br

Diretoria eleita acelera luta na base

META É PAGAMENTO DE PLR
EM TODAS AS EMPRESAS
Eleita dias 16 e 17 de fevereiro e
empossada em 2 de abril, a diretoria do SindForte já acelera as lutas em toda a base.
Duas prioridades passam a ser
tocadas, com o máximo de empenho, por nossos diretores:
1ª) Buscar pagamento de Participação nos Lucros e/ou Resultados (PLR ou PPR) em todas as
empresas e para todos os trabalhadores, do transporte de valores, da
escolta armada e também do setor administrativo;
2ª) Proibir uso de veículos leves nas operações em caixa eletrônico (ATM), preservando a segurança e a vida dos trabalhadores.
“Vamos mobilizar todas as nossas forças na busca dessas metas”,
diz nosso presidente João Passos.
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Mobilização põe fim a abuso na base de Rio Preto
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TRABALHO DE EQUIPE JÁ NO DIA DA POSSE
No próprio 2 de abril, data da posse, diretores e assessores se reuniram no Sindicato, na Capital.
A reunião, além da posse formal dos

diretores, tratou de pôr em prática o
plano de ação referendado nas urnas
por nossos associados.
O presidente João Passos saudou

os diretores e cobrou empenho redobrado: “A defesa dos trabalhadores
tem de ser feita em todo o Estado,
todos os dias, sem tréguas”.

Estacionamento para carros-fortes em Campinas

PROJETO DE LEI É APROVADO NA CÂMARA

SERÁ NA ZONA
OESTE DE SP
O SindForte estará lá na grande festa do Dia do Trabalho. Participe você também! Página 2

É preciso ampliar as garantias
em prol das condições de trabalho
da categoria.
Por isso, merece elogio o projeto
de lei 305/10, do vereador Sérgio
Benassi (PCdoB), aprovado pela
Câmara de Campinas, fixando locais exclusivos para embarque e
desembarque de carros-fortes.
O projeto, solicitado por nosso
Sindicato, visa evitar que os carros-fortes parem em fila dupla.

Diretor Hélio, vereador Sérgio Benassi, diretores Cláudio e Amaury.

Com isso, a população ficará mais
protegida e os vigilantes correrão
menos riscos de ataques, principalmente em supermercados e postos
de combustíveis.
O presidente João Passos agradece o companheiro Benassi e demais vereadores que votaram e
aprovaram a matéria. O projeto
aguarda sanção (aprovação) do
prefeito Dr. Hélio (PDT).
Página 2
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MUITO TRABALHO
PELA FRENTE!

joaopassos@sindforte.org.br
Aos 13 anos, eu já trabalhava na

pre que posso eu vou. E os demais di-

roça lá em Minas. E nunca mais parei.

retores estão sempre presentes. É só

Por isso, quando me perguntam qual

ligar ou mandar e-mail e chamar.

a minha plataforma de ação frente ao
Sindicato, eu sempre respondo:
- Trabalhar. Como tenho trabalhado
a vida toda.
Eu participo de movimentos sociais.
De entidade de bairros. Já atuei em

Este jornal está falando bastante de
dois temas: o pagamento de PLR ou
PPR para toda a categoria e o fim da
utilização de veículos leves nos caixas
eletrônicos. Esses temas são as nossas principais bandeiras de luta.

partidos políticos. Tudo isso é impor-

Peço que o companheiro, da Capi-

tante. Mas o que muda e melhora as

tal, do Litoral ou do Interior, entre firme

coisas é o trabalho duro e organizado.

nessa luta com o Sindicato. Juntos, po-

Como nosso Sindicato é de base

demos mais. Sempre.

estadual, nem sempre dá pra ir a

João Passos

muitos lugares num mês. Mas sem-

Presidente do SindForte

RETIRE SEU CUPOM DO 1º DE MAIO
NA SEDE DO SINDFORTE. E CONCORRA
Os trabalhadores já podem retirar na sede do Sindicato os cupons
do 1º de Maio da Força Sindical. O
cupom dá direito a concorrer a vários prêmios na festa do Dia do Trabalhador. Serão sorteados 20 carros. Também haverá shows com
estrelas da música brasileira. Não
fique de fora! Leve a família.
Local - A festa do trabalhador
será na avenida Marquês de São
Vicente, na Barra Funda. Além da
Força, as Centrais UGT, Nova Central, CGTB e CTB participam.
Como chegar - Metrô: passe a

catraca de saída da estação Palmeiras/Barra Funda, vire à esquerda, vá até o final do corredor,
vire à direita e desça as escadas.
Chegando no terminal de ônibus,
siga em frente, pegue a primeira
rua à esquerda (Quintinho dos
Santos) e você chega ao local da
festa. Informações, ligue no Sindicato: (11) 3105.2486.
Lema - O Dia do Trabalho deste ano terá como lema “Desenvolvimento com Justiça Social”. Outras bandeiras trabalhistas também serão levantadas na festa!

TERMINA DIA 29 PRAZO PARA ENTREGA
DO IMPOSTO DE RENDA. NÃO ESQUEÇA!
Desde 1º de março, a Receita
Federal recebe a declaração do IR
2010. O prazo vai até 29 de abril.
As declarações podem ser enviadas pela internet ou, se preferir, em
disquete, entregue nas agências da
Caixa ou do Banco do Brasil.

Renda - São obrigadas a declarar o Imposto de Renda Pessoa Física todas as pessoas que receberam rendimento tributável acima
de R$ 22.487,25 no ano passado.
Não fique em débito com o leão:
declare seu imposto.
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CHEGA DE CARRO LEVE
ABASTECENDO CAIXAS
Como não ligam para a vida do
funcionário, empresas do transporte de valores continuam usando
carro leve para retirada ou abastecimento de caixas eletrônicos.
Abastecimento - É sempre
um veículo com dois vigilantes,
que às vezes manuseiam dinheiro em local ermo e inseguro.
Retirada - Toda vez que um
técnico vai a um caixa fazer manutenção, a empresa manda uma
viatura leve, com dois vigilantes.
E, enquanto a manutenção é feita, onde fica o dinheiro? Muitas
vezes dentro do carro leve.
Companheiro(a): a atitude dessas empresas expõe o vigilante a
alto risco e facilita a parte do ban-

dido, que chega e tem domínio da
situação!
O que fazer? Deslocar carroforte (blindado) para esse tipo de
serviço, com guarnição completa,
ou seja, quatro trabalhadores.
Arriscado - Esses vigilantes recebem adicional de risco de vida de
30%. Mas o adicional não é um liberou geral. Nada disso. Em primeiro lugar, e acima de tudo, vem
a vida. O adicional é só um complemento.
Exigência - Garantir carro-forte nesse tipo de serviço é ponto de
honra para o SindForte, que tem
apoio da nossa Federação e da Confederação para reforçar essa luta.
Não corra risco. Avise o Sindicato.

Denuncie - Companheiro(a): o movimento contra o uso de carros leves nos caixas
requer engajamento de todos. Não corra riscos à toa. A vida vale mais que tudo. Avise o
Sindicato. Estamos juntos nessa: 3105.2486.

PRA TER DIREITO, É PRECISO IR À LUTA
Companheiro(a): a lei diz que a
empresa deve, todo ano, fazer a
distribuição de lucros e/ou resultados (PLR ou PPR) entre seus trabalhadores.
Mas quem diz que patrão brasileiro cumpre lei? Só cumpre quando cobrado e pressionado.
Por isso, o Sindicato inicia uma
campanha firme pra garantir, na
prática, esse direito a todos os trabalhadores, em todas as empresas da nossa base.

Local específico para embarque e desembarque
é antigo pleito do SindForte
• Os estabelecimentos que desrespeitarem
a determinação ficarão
sujeitos às seguintes
penalidades: multa de
500 Ufics na primeira infração e multa de mil
Ufics na segunda.
Segundo o autor do
projeto (Sérgio Benassi),
a proposta objetiva solucionar problemas constantes com relação à segurança dos transeuntes
e consumidores de shopping centers,
supermercados, restaurantes, bancos,
postos de combustíveis e outros que
gerem arrecadação passível de recolhimento por carros-fortes.

SUA DENÚNCIA CHEGA DIRETO NA MESA DO JOÃO
Use a internet em defesa de seus direitos. Denuncie abusos e
irregularidades. Mande e-mail para o presidente João. Sua identidade
será mantida em sigilo. E-mail: joaopassos@sindforte.org.br

to. O acordo para pagamento do
benefício vigora desde 2008. O valor varia conforme metas.
Bom. Se a Prosegur paga PPR,
por que as outras não fazem o mesmo, se operam no mesmo mercado, em condições semelhantes? O
presidente João Passos responde:
“Falta mais pressão na base. Por
isso, peço aos companheiros que
exijam esse direito. E contem com
total apoio do Sindicato”.
Lei - A Participação nos Lucros

PRESSÃO POR USO DE
TINTA É CONFISSÃO
DE INSEGURANÇA

Conheça mais o projeto que garante
estacionamento aos carros-fortes
Diz o projeto:
Os estabelecimentos que
utilizarem serviços realizados por carros-fortes deverão
seguir a seguinte regulamentação:
• As construções que possuírem área de estacionamento próprio deverão destinar
uma vaga exclusivamente para
esse tipo de veículo o mais
próximo possível da entrada
do prédio e que propicie melhor acesso e segurança;
• As construções que não possuírem área específica de estacionamento
devem solicitar junto aos órgãos públicos responsáveis a demarcação do
espaço na via pública;

Almir Alves Moreira, que é nosso diretor de Assuntos Jurídicos e
responde pela subsede de Bauru,
afirma: “De uns tempos pra cá,
muitos companheiros têm procurado o Sindicato pedindo nosso
apoio na questão da PLR”. E completa: “Nossa meta é PLR para todos, na Capital e no Interior”.
Como fazer - Até o momento,
só Prosegur paga PPR. Mas não
caiu do céu. Demandou muita
pressão e negociação pelo Sindica-

A matéria à esquerda
saiu na primeira página do
Correio Popular, de Campinas, em 5 de abril. Ela informa que a Federação dos
Bancos quer se articular
com as polícias militar e civil para colocar nos caixas
eletrônicos um artifício de
tinta, manchando as cédulas, em caso de ataque.

Que se procure proteger o dinheiro, nenhum problema. Mas
observe que sobre a vida dos vigilantes e clientes os banqueiros não
falam uma só palavra.
Se os banqueiros pretendem instalar esse tipo de dispositivo é porque
reconhecem e confessam a insegurança nos caixas. Ou não é? Mas afinal essas notas danificadas quem vai
pagar, são os bancos ou os clientes?

DEPUTADO MARQUEZELLI RECEBE PLACA DE HOMENAGEM
O deputado federal Nelson Marquezelli (PTB-SP) é um aliado importante, que sempre encaminha em
Brasília os pleitos do nosso Sindicato.
Por isso, ele foi homenageado pelo
SindForte, em 14 de março, quando o dr. César Graniéri entregou ao
parlamentar placa de agradecimento da nossa entidade.
Nosso presidente João Passos

Deputado e dr. César Graniéri do SindForte

explica que não pôde comparecer
ao evento com o deputado porque
se encontrava em reunião no Ministério do Trabalho, em Brasília,
cuidando de assuntos de interesse da Federação Estadual da categoria.
No www.marquezelli.com.br você saberá mais sobre o deputado federal Nelson Marquezelli.

e/ou Resultados é bandeira histórica da classe trabalhadora. Mas só
virou lei em 2000, após muita
pressão do movimento sindical. É
a Lei 10.101/2000.
Dieese - O Dieese considera
muito positivo o pagamento de
PLR. O economista Silvestre Prado afirma: “O direito à PLR vem
crescendo nas categorias profissionais. Isso é muito bom porque ajuda a distribuir renda na base e também estimula a produtividade”.

VALE A PENA SER

SÓCIO DO
SINDICATO
Nosso Sindicato nasceu em 1992.
Desde então, só cresceu. Os trabalhadores passaram a ter direitos e
conquistas. A categoria, que sequer
existia, hoje dispõe de um belo patrimônio, como sede na Capital, subsedes no Interior e Colônia de Férias em
Bertioga.
Em fevereiro, inauguramos a nova
subsede de Bauru, um amplo sobrado com sete salas e área de lazer com
churrasqueira.
Cresça e progrida também. Fique sócio. Procure nossa sede ou
uma das subsedes.
Dentistas, informática, assistência jurídica, convênios
- você tem direito.
Fique sócio
e utilize!

