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Convenção Coletiva já está valendo

ACORDO DA ESCOLTA
GARANTE GANHOS REAIS
Companheiro(a) da escolta
armada: já está em vigor nossa
nova Convenção Coletiva de Trabalho. A Convenção traz aumento salarial e nos benefícios, bem
como assegura direitos.
O acordo foi firmado entre o
SindForte e o sindicato patronal
dia 21 de dezembro.
Os novos valores e garantias
da Convenção têm efeito desde
1º de janeiro, que é a data-base
da escolta armada.
PRINCIPAIS ITENS
• Salário e Piso: reajuste de
6,18% (ou seja, INPC integral do
período).
• Valor do Piso: R$ 1.136,54.
• Adicional de Risco de Vida:
mensal de 27%.
• Valor do Adicional sobre o
Piso: R$ 306,87.
• Remuneração básica no
mês (Piso mais o Adicional de
27%): R$ 1.443,41.
• Tíquete-refeição: R$ 11,50.
Atenção: a diária de viagem
fica garantida. O parágrafo único
da Cláusula 14ª, da Convenção,

estabelece: “Tíquete não se confunde nem se compõe com a diária de viagem, devendo ser entregue separadamente. Não há de

se computar neste valor gastos
com hospedagem, café da manhã, almoço e jantar de viagem”.
Café da manhã: é direito de
todo trabalhador da escolta que
permaneça na base. O Sindicato fará reunião com todas as
empresas, para assegurar essa
conquista.
AVALIAÇÃO
O presidente João Passos
avalia: “Conseguimos a reposição da inflação para os salários,
aumentamos o Adicional de Risco e tivemos aumento de 20% no
tíquete-refeição”.

Tabela completa de salários
e Pisos. Leia no verso

SAÍMOS DO ZERO E CHEGAMOS A 29%
Quando o SindForte começou a representar a escolta
armada, não havia pagamento de Adicional de Risco
de Vida para os companheiros. Por isso, a gente diz que
saímos do zero e chegamos a 29%. Sim, porque em 2013
o Adicional chegará a 29%, bem perto da nossa meta,
que é 30%. A primeira conquista foi na negociação salarial de 2002.
Foi a primeira negociação conduzida por nosso
Sindicato. De lá para cá, o índice cresceu ano a ano. Mas foi
uma conquista obtida com luta, inclusive com greve!

TABELA COMPLETA COM SALÁRIO
E DEMAIS VALORES. CONFIRA:
Veja, abaixo, a tabela completa, que traz os salários e demais valores
a que você tem direito. Fique atento. A qualquer problema ou dúvida, procure logo o Sindicato, na sede ou em uma das nossas subsedes.

Faça seu cadastro - O Sindicato está formando um banco de endereços eletrônicos.
O objetivo é agilizar a comunicação com a base. Cadastre-se e receba nosso boletim
eletrônico, sem custo. Para integrar o futuro cadastro do Sindicato e receber nosso boletim
e outros informes, encaminhe seu e-mail para: cadastro@sindforte.org.br

