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SINDICATO, COMISSãO, PATRÕES - Reunião no patronal, dia 18 de julho de 2019, selou a acordo coletivo
dos trabalhadores em transporte de valores. A Comissão de Trabalhadores participou ativamente das negociações. 
Na foto, bancada do Sindicato, a partir da esquerda: D. Luiz, Cortes, João Passos e nosso advogado César Graniéri

LAZER, TRIBUNAL E CIPA - Nossa primeira Colônia de Férias em Bertioga passou por reformas e recebeu  
pintura. Colônia 2 também já conta com diversas melhorias. Foto no TRT-SP da audiência de dissídio de greve na 

empresa Esquadra, do setor de escolta. Diretor Amaury participa de eleição de Cipa na TB Forte em S. J. dos Campos

AtUAçÃo do sindicAto GARAnte 
AUmento e diReitos dA cAteGoRiA
Ano foi péssimo na política e na economia. mas nós resistimos
Companheiro (a): 
O ano de 2019 foi muito ruim 

pra classe trabalhadora. 
O desemprego está muito alto, 

as condições de trabalho pioram, 
o governo corta direitos e tem 
muito patrão que tenta passar por 
cima de Convenção Coletiva.

O Sindicato faz o quê? O Sindi-
cato trabalha, atua na base, de-
fende a categoria e combate os 
maus empresários.

Portanto, em nossa base, nós  
resistimos. Mais que isso: con-
quistamos ganhos e avanços.

João - Nosso presidente João 
Passos avalia: “Fechamos com 
sucesso as negociações coletivas. 
Agradeço o apoio da diretoria e 
dos companheiros do transporte 
de valores e da escolta armada em 
todo o Estado.”

Fiscalize os acordos e Conven-
ções. Em caso de problema, avise 
de pronto nosso Sindicato.

Este jornal faz um resumo do ba-
lanço do período. Boa leitura!

ESCOLTA ARMADA - Veja em 
nosso site a negociação salarial.

AdicionAl de 30% tAmBÉm pARA sUpeRVisoRes
Nossa atuação por melhorias segue avante. Agora, va-

mos buscar pagamento do Adicional de Periculosidade, 
de 30%, também para os supervisores.

Na Prosegur, já conseguimos. E cerca de 60 trabalha-
dores recebem esse adicional. No caso dessa empresa, 
o Jurídico do SindForte ingressou com ação na Justiça 
visando o pagamento do adicional aos trabalhadores da 

sala de valores, inspetores e supervisores. A ida à Justiça 
motivou negociação e o resultado foi positivo. 

O SindForte buscará agora estender o pagamento aos 
companheiros que são cobertos pelo Tribunal da 15ª Re-
gião, ou seja, Campinas e todo o Interior do Estado.

Não tem mágica: Avanço de verdade o trabalhador só 
consegue através de seu Sindicato de classe!

E esse 
dinheiro 

aí?

É o 
meu

Adicional!

estamos sempre ao lado do trabalhador. faça parte do sindforte!fique sócio
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Que ano difícil tem sido 2019!
A recessão continua, o desem-

prego segue alto e as vagas que o 
mercado abre são quase sempre 
precárias - ou seja, pioram as con-
dições de trabalho e cai o salário. 

E Bolsonaro parece que só pensa  
em duas coisas: cortar direitos tra-
balhistas e enfraquecer Sindicatos.

Ora, sem Sindicato, o trabalhador 
vai recorrer a quem? Quem vai orien-
tar, mobilizar, dar assistência jurídica 
e proteger direitos?

Não se constrói nada pisando no 
trabalhador. Ao contrário: todo país 
desenvolvido valoriza o trabalho e 
seus trabalhadores.

Mas o SindForte resistiu. Mais que 
resistir, conquistamos e avançamos. 
E a sindicalização cresceu. 

Agradeço a todos pelo apoio. 
Forte abraço. Feliz Natal. E um Ano 
Novo melhor: o trabalhador merece!!!

Palavra 
do Presidente

• Reforma previdenciária

AposentAdoRiA especiAl está mAntidA 
Vigilante tem direito a aposenta-

doria especial. A reforma da Previ-
dência de Bolsonaro passou, mas a 
especial do vigilante está mantida.

A PEC da reforma derrubava apo-
sentadorias especiais nas atividades 
perigosas ou insalubres. 

Porém, após muita pressão no 
Senado, o texto final preservou 
nosso direito. 

O presidente João Passos diz: 
“Estamos atentos pra que não haja 
injustiça com o vigilante. Nossa 
profissão é de alto risco.”

A garantia só foi mantida porque 
Sindicatos de todo o País mostra-

fácil não está
Mas a gente resiste
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ram que a categoria não aceitaria 
perder direito tão importante. 

O dr. César Graniéri é o advogado 
do SindForte. Ele orienta: “Quem 

unidos somos
mais fortes!

SENADO - Categoria defende aposentadoria em audiência com Paulo Paim (PT-RS)

CAMPINAS - Com o apoio do Sindicato, companheiros fizeram greve de dois dias em outubro

AcoRdo ReGUlARiZA pAGAmento nA esQUAdRA

fique sócio - ligue  3105.2486

está prestes a se aposentar deve pro-
curar nossa sede ou subsedes. Fique 
sócio. O sindicalizado terá sempre 
pronta assistência e proteção”.

O SindForte pressionou e ga-
rantiu aos funcionários do Grupo 
Esquadra Transporte de Valores 
a regularização do pagamento de 
todos os direitos, como verbas res-
cisórias, horas extras atrasadas, 
horas de viagem e FGTS. 

Acordo foi assinado dia 4 de ou-
tubro no Tribunal do Trabalho, SP. 

Por enquanto, a empresa cum-
pre o acordo. O pagamento do 13º 
salário será feito em parcela única, 
até dia 12 de dezembro. 

Pedimos aos companheiros to-
tal vigilância, a fim de que o Gru-
po Esquadra cumpra a decisão in-
tegralmente.

 O Sindicato apoia as Comissões In-
ternas de Prevenção de Acidentes. Uma 
forma de apoio é comparecer às elei-
ções de Cipa, para que o pleito respeite 
a vontade dos funcionários. 

Nossos diretores acompanharam 32 
eleições, em todo Estado. CONFIRA:

Janeiro - Brinks (Limão), Protege 
(Bauru) e Prosegur (Santos). Fevereiro 
- Prosegur (S. J. Rio Preto) e TB Forte 
(São Mateus). Abril - Prosegur (Barra 
Funda e S. J. dos Campos), Prosegur 
(Ribeirão Preto), Prosegur (Ourinhos), 
TB Forte (Campinas), TB Forte (Aero-
porto), TB Forte (S. J. dos Campos)  e 
Prosegur (Santo André). Maio - Pro-

AcompAnhAmos 32 eleições de cipA dURAnte o Ano 

Companheiros da Protege Santo André Eleitos da Prosegur Barra Funda

segur (Presidente Prudente), TB Forte 
(Sorocaba), Protege (Santo Amaro), TB 
Forte (Limão) e IBL (Belém). Junho - 
Protege (S. J. dos Campos) e Protege 
(Adm). Julho - Prosegur (Bauru) e Pro-
segur (Campinas). Agosto - Protege 

(Ribeirão Preto), Brinks (Bauru), Protege 
(Base OS), TB Forte (Adm), Gradcon (Pi-
rituba), Blue Angels (Lapa) e Brinks (S. J. 
dos Campos). Outubro - Brinks (Ribeirão 
Preto). Novembro - Protege (Campinas). 
Dezembro. Será na Brinks (Campinas). 

 JOãO PASSOS - PRESIDENTE
joaopassos@sindforte.org.br

Uma das empresas que pisam na 
bola é a IBL. Outra é a Blue An-
gels - ela continua não pagando 
o PPR, que já venceu faz tempo. 

Quem contrata a Blue Angels é a 
Tecban. O Sindicato vai chamá-la à 

Justiça do Trabalho. Os demais to-
madores de serviço, de outras em-
presas, serão chamados também.

Denuncie o que estiver errado 
na sua empresa. Você denuncia, o 
SindForte vai pra cima!

BlUe AnGels, iBl e oUtRAs pisAm nA BolA!
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• campanha do transporte de Valores

neGociAçÃo conQUistA AUmento ReAl 

ACORDO  - Presidente João, diretores, Comissão e patronal durante negociação, em SP

oUtRos diReitos 
GARAntidos

ADVOGADO - Dr. César coordena o setor

JURÍdico Atende em todo o estAdo. UtiliZe!

TÍQUETE NAS FÉRIAS - Trabalha-
dor tem direito a 20 tíquetes. A ajuda 
pra quem sai de férias não foi patrão 
que deu: é conquista sindical.

AUXÍLIO-FUNERAL - Caso faleça o 
Vigilante, família recebe um Piso e meio. 
Auxílio deve ser pago em até 10 dias 
após apresentação do atestado de óbito.

ASSISTÊNCIA MÉDICA - As empre-
sas devem fornecer plano de saúde ao 
trabalhador. Desconto de 5% da remu-
neração total, até o limite de 50% do 
valor do plano.

COMPLEMENTO SALARIAL - As-
segurada complementação do salário 
pelo INSS, por 12 meses, ao trabalha-
dor de guarnição embarcada que sofrer 
acidente em decorrência de assaltos. 

CAFÉ DA MANHã - A 13ª Cláusula 
da Convenção garante café da manhã. 
A conquista é resultado da negociação 
entre o SindForte e o patronal. O forne-
cimento de desjejum - das 6 às 8 horas - 
benefi cia mais de 11 mil trabalhadores.

Foi vitoriosa a Campanha Sala-
rial dos companheiros. 

A negociação conduzida pelo 
Sindicato obteve aumento acima 
do INPC, com reajuste de 3,81%, 
para todos. Além disso, renova-
mos por dois anos a Convenção 
Coletiva de Trabalho.

 Piso - O maior Piso fi cou esta-
belecido em R$ 4.424,56 - ou seja, 
R$ 3.403,51 mais R$ 1.021,05 de 
Adicional Periculosidade, pra Vi-
gilante chefe de equipe e Vigilante 
condutor de carro-forte. 

O tíquete-refeição foi reajustado 
em R$ 34,78. Atenção: quem não 
tiver falta injustifi cada faz jus a 
mais dois tíquetes mensais, no va-
lor de R$ 29,55 cada.

A boa assistência jurídica é mar-
ca do SindForte. Nosso advogado, 
César Graniéri, que responde pelo 
departamento, afi rma: “Atendemos 
em tudo aquilo que estiver relacio-
nado às condições de trabalho e às 
relações capital-trabalho”.

Em 2019, realizamos 254 aten-
dimentos. E nossa equipe partici-
pou de mais de 157 audiências na 
Justiça, nas Varas do Trabalho ou 
em Tribunais. 

O dr. César comenta: “A refor-
ma trabalhista veio pra tirar direi-
tos e tentar evitar que o trabalha-

dor acione o patrão judicialmente. 
Mas estamos aqui pra orientar e 
dar todo o apoio à categoria ”. 

Sua orientação é que o trabalha-
dor, em caso de dúvidas, sempre 
procure o Sindicato, na sede ou 
nas subsedes. Ele comenta: “Re-
cebemos muitas queixas relacio-
nadas a problemas do pagamento 
das horas extras, do PPR e tam-
bém quanto ao recolhimento do 
Fundo de Garantia”.

Atendimento - Na sede, no 
horário comercial, de segunda a 
sexta. Telefone (11) 3105.2486.

Para o pessoal da Sala de Valo-
res, conseguimos elevar em 4,69% 
o valor do tíquete-refeição.

O presidente João Passos afi r-
ma: “Por causa da crise e da reces-

são, foi a negociação mais difícil 
dos últimos anos. Portanto, pre-
servar a Convenção por dois anos 
é uma conquista que precisa ser 
valorizada por todos”.

Nossa profi ssão é de risco. Risco 
permanente e alto.

Por isso, quem trabalha no trans-
porte de valores é um profi ssional, 
treinado e preparado.

Esse preparo requer, entre ou-
tras coisas, cumprir procedimen-
tos de segurança pessoal e no to-
cante à atividade laboral.

As empresas fi xam suas próprias 
normas de segurança e prevenção. 
O empregado sabe que, para o seu 
bem e do coletivo, tais procedi-
mentos devem ser seguidos.

Cautelas - Nunca relaxar no 

pRecAUçÃo É necessidAde. se liGUe!
embarque/desembarque, pois é aí 
que a bandidagem prefere atacar, 
valendo-se do fator supresa.

Celular - Não sair pra rua (em 
serviço) com o celular. Menos ain-
da durante o trajeto de trabalho 
dentro do veículo.

 O crime se sofi sticou e pode mo-
nitorar o trajeto pelo celular, faci-
litando abordagem e o ataque. Não 
só do empregado, mas também da 
família - com sequestros e outros 
meios de pressão e terror.

Fique atento: o vacilo pode es-
timular o mau empresário a acu-

sar o trabalhador de cúmplice com 
o crime. Isso dá uma dor de cabeça 
e nem sempre o Sindicato conse-
gue reverter punições. 

Cumprir normas e ser disciplina-
do nem sempre é fácil. Mas muito 
mais desagradável é sofrer ata-
ques do crime ou ter que se livrar, 
perante a empresa, de 
acusações por supos-
to envolvimento.

Siga as normas e, 
em caso de proble-
ma, procure nosso 
Sindicato. 

INFORME-SE PELO SITE
Acompanhe as ações sindicais 
e as lutas trabalhistas. Acesse 
www.sindforte.org.br

 

eXiJA seU ppR
Nenhum direito é dado pelo 

patrão. Todos são  conquistados 
com muita luta ou negociação por 
nosso Sindicato. É o caso do PPR 

- Programa de Participação nos 
Resultados. Há empresa que no 

fi nal do período de apuração alega 
que as metas não foram cumpridas. 

Pra evitar o calote, orientamos a 
cobrar informações todo mês sobre a 
evolução das metas. Caso o patrão se 
negar, procure o Sindicato. Na sede 

ou subsedes. Sede: 3105.2486.
Não aceite abusos. A qualquer anormalidade na empresa, avise de pronto
o Sindicato. E conte sempre com nosso apoio.  Sede - SP (11) 3105.2486.denuncie

perante a empresa, de 
acusações por supos-

Siga as normas e, 
em caso de proble-
ma, procure nosso 

perante a empresa, de 
acusações por supos-

Siga as normas e, 
em caso de proble-
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•Mais lazer para os trabalhadores

sindicAto ReFoRmA nossAs colÔniAs

O SindForte atende a categoria 
em todo o Estado. Além da sede na 
Capital, atendemos em seis subse-
des: Bauru, Campinas, Presidente 
Prudente, Ribeirão Preto, Santos e 
S. José do Rio Preto. 

As subsedes oferecem assistência 
jurídica, previdenciária, homolo-
gações, convênios e reservas para 
Colônias. Atendem de segunda a 
sexta, das 9 às 17 horas.

 Bauru - Rua Quintino Bocai-
úva, 5-36, Centro. Telefone (14) 

O Sindicato terá horário especial 
de funcionamento no período das 
festas de fi nal de ano, em nossa sede 
e nas subsedes. 

O atendimento no Sindicato é 
normal segunda, dia 23. Não haverá 

sUBsedes estÃo de poRtAs ABeRtAs pRA cAteGoRiA

conFiRA nosso Atendimento no FinAl de Ano

Nosso Sindicato possui duas 
Colônias de Férias em Bertioga, 
Litoral. Este ano, elas receberam 
mais de 1,1 mil hóspedes, entre 
associados e seus familiares. 

A mais nova é a Colônia número 
dois, que passa por reformas. Ela 
estará pronta até o fi nal do ano. A 
Colônia um, a mais antiga, também 
recebeu melhorias. 

O objetivo é que ambas estejam 
em pleno funcionamento pra rece-
ber os trabalhadores e seus depen-
dentes tanto no fi nal de ano quanto 
na alta temporada. Diz o presidente 
João Passos: “O SindForte investe 
pra oferecer mais conforto aos nos-
sos associados e familiares”.

Reserve - As Colônias são de uso 
exclusivo da categoria. No ato da re-
serva o trabalhador deve apresentar 

carteirinha, último holerite, nome 
completo do titular e dependentes. 

Informações - Ligue no (11) 

3105.2486, das 9 às 17 horas, e faça 
sua reserva.

Aproveite, curta, relaxe!!!

COLÔNIA 1 - O endereço é rua 
Humberto da Silva Piques, 118, Praia 
de Maitinga. COLÔNIA 2 - Fica à rua 
Doutor Brasílio Machado Neto, 75, 
Jardim Rio Praia.

A diretoria do SindForte deseja aos nossos funcionários, 
aos trabalhadores da categoria e a seus familiares boas 
festas e um feliz 2020. Que o espírito do Menino Jesus 

ilumine nossa caminhada no próximo ano!

A diretoria do SindForte deseja aos nossos funcionários, 
aos trabalhadores da categoria e a seus familiares boas 

A reforma trabalhista de Temer havia 
induzido o trabalhador a achar que Sin-
dicato era problema. Só que não!

Na hora do aperto, os companheiros 
bateram na porta do SindForte e foram 
atendidos, com respeito e consideração.

O resultado é medido pela sindicaliza-
ção. Este ano nosso quadro associativo 
cresceu mês a mês. 

E em 2020 vamos atuar pra que a sin-
dicalização cresça ainda mais. Sindica-
to forte e atuante signifi ca mais direitos 
e conquistas. Pense nisso e fi que sócio. 
Procure a sede ou as subsedes!

nÚmeRo de sÓcios 
cResceU em 2019 expediente na terça (24) e quarta 

(25) - véspera e dia de Natal.
Sede e subsede Campinas - 

Entre o Natal e o Réveillon, expe-
diente normal nos dias 23 (segun-
da), 26 e 27 (quinta e sexta). Não 

haverá atendimento na segunda e 
terça, dias 30 e 31 - véspera de Ano 
Novo, retomamos no dia 2.

Demais subsedes - O expe-
diente se encerra no dia 20 de 
dezembro e retorna dia 2 (quinta).

3234.2752. Campinas - Rua Re-
gente Feijó, 462, Centro. Telefones 
(19) 3236.8562 e 3237.9498. Pre-
sidente 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. Santos 
- Avenida Gaff re Guinle, 352, Vila 
Matias. Telefone (13) 3232.1364. 
São José do Rio Preto - Rua 
Presciliano Pinto, 1.482, Boa Vista. 
Telefone (17) 3234.2130.

NATAL É AMOR,
É PAZ, É ESPERANÇA!

FIQUE SÓCIO. VALE A PENA!


