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COMEÇA A CAMPANHA SALARIAL
Participe da assembleia online no site do Sindicato. De 26 de maio a 4 de junho

SÓ BLUE ANGEL NÃO PAGA PPR. POR QUÊ?

Você votará pelo nosso site - www.sindforte.org.br - por celular ou computador. Basta clicar no link 
de votação. No link, você encontrará os itens da pré-pauta propostos pelo Sindicato.

A identidade do voto é preservada pelo sistema. Atenção: durante 10 dias, você poderá também 
apresentar propostas para a campanha salarial. Mande email para sindforte@sindforte.org.br

Começa a campanha salarial no 
transporte de valores. A data-base 
é 1º de julho.

A assembleia pra defi nir a pauta 
de reivindicações será online. 

Ela fi cará no ar de 26 de maio 
até 4 de junho. 

O trabalhador deverá votar pelo 
site do Sindicato nos itens da pré-
pauta a ser apresentada.

Email - Também há email pra 
que cada trabalhador faça até três 
propostas, além da nossa pré-pau-
ta: sindforte@sindforte.org.br

PANDEMIA - Por causa da Co-
vid-19 não pode haver aglomera-
ções. A votação online é acessível 
a todos e evita aglomerar.

Leia mais na página 3

O SindForte consegue Programa 
de Participação nos Resultados a 
todos no transporte de valores. 

Menos na Blue Angel. Ela se con-
sidera acima da lei e nega esse direi-

A forma de corrigir o Fundo de Ga-

rantia pode mudar. Dia 13 de maio 

haveria julgamento da Ação Direta 

de Inconstitucionalidade, pelo Su-

premo Tribunal Federal. Mas o Su-

premo adiou o julgamento. 

A Ação pleiteia INPC ou IPCA-E 

no lugar da Taxa Referencial, que é 

muito baixa. 

A correção tem gerado dúvidas. 

Por isso, procure o Sindicato. “Aqui 

a informação é segura”, ressalta o 

presidente João Passos.

O SindForte já abriu ação contra 

as perdas do FGTS. Não caia em 

arapucas que cobram adiantado pra 

abrir processo que vai dar em nada. 

Informe-se com nosso Jurídico!

Página 2

to aos empregados. Chamaremos 
a Blue Angel pra mesa-redonda no 
Sindicato. Se ela não comparecer, 
vamos denunciá-la à Justiça e to-
mar outras providências.

Pedimos ao companheiro que 
não aceite calote no PPR. Procure 
o Sindicato. Não queremos favor. 
Apenas que a Blue Angel cumpra 
sua obrigação.

FIQUE ATENTO 
À CORREÇÃO 

DO FGTS

PROCESSE - Você já saiu da empresa e não recebeu PPR? Procure o Sindicato e abra processo. 
Veja bem: você trabalhou, cumpriu as metas do PPR da Blue Angel, mas ela não pagou. Processo nela!

NÃO É FÁCIL MANTER AS COLÔNIAS DE FÉRIAS!
Se o Sindicato não fosse rigoroso na administração, 

nossas duas Colônias de Férias já teriam fechado as 
portas. Durante toda a pandemia, elas fi caram aber-

tas só dois meses, e parcialmente. Nesse período, o 
SindForte pagou funcionários, luz, água, IPTU e fez 
melhorias. Pense nisso. E valorize o seu Sindicato!

BERTIOGA - Colônia número 1. Piscina na segunda Colônia. Esperamos em breve poder reabri-las integralmente 

ATENÇÃO: Decreto da Prefeitura de Bertioga libera uso de Colônias com até 40% de ocupação. Faça reserva. Ligue 3105.2486. Última página
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A data-base dos trabalhadores em 
transporte de valores é 1º de julho.

Buscaremos reposição da infla-
ção, aumento real, melhoria em be-
nefícios e garantia dos direitos da 
Convenção Coletiva.

Este ano a assembleia será onli-
ne, pois a pandemia impede aglo-
merações. O formato online facilita 
a participação de todos.

Informe-se pelo nosso site.
FGTS - A possibilidade do STF 

mudar a correção pra outro índi-
ce gerou grande expectativa. E os 
aventureiros reapareceram. Não caia 
em arapucas. Procure o Sindicato. 
Aqui, a informação é segura. Sem 
custo e sem susto. 

COMUNICAÇÃO - A confecção 
deste jornal é um esforço da dire-
toria do Sindicato de se manter em 
contato com a base no Estado e  
bem informar a categoria.

Um abraço. Saúde pra você e 
para a sua família!

Palavra do 
Presidente

PARTICIPE DA 
CAMPANHA!

TRANSPORTE FORTE - Nº 294. MAIO/2021. 
Sindicato dos Trabalhadores em Serviços de 
Carro-Forte, Guarda, Transporte de Valores, 
Escolta Armada e seus Anexos e Afi ns do Esta-
do de São Paulo. Sede própria: rua Francisca 
Miquelina, 98, Centro, SP, Capital. Telefones 
3105.2486, 3104.5107 e 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 
Tiradentes, 1.431, Parque Industrial. Telefone 
(17) 3234.2130. Santos: avenida Gaffre Guin-
le, 352, Vila Matias. Telefone (13) 3232.1364. 
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. 

Filiado à Fetravesp, Contrasp e Dieese. 
www.sindforte.org.br

Produção: Agência Sindical - 3214.5517. 
Jornalista: João Franzin - MTb 12.865-SP.

JOÃO PASSOS - PRESIDENTE
joaopassos@sindforte.org.br

Pode haver mudança na correção 
do Fundo de Garantia. E todo mun-
do já quer saber qual o índice futuro 
e quanto cada um poderá receber a 
título de compensação.

Mas só teremos as respostas se o 
Supremo Tribunal Federal julgar.

O julgamento marcado pra 13 de 
maio foi adiado. Esperamos que a 
TR (Taxa Referencial) dê lugar a um 
índice melhor - o INPC/IBGE ou o 
IPCA Especial.

PROCESSO - Mas nossa cate-

O SindForte apoia a Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes. 
A presença de nossos diretores as-
segura eleições transparentes

Onde ocorreram eleições e quais 
diretores participaram:

JANEIRO - Dia 5, Protege San-
to André (D.Luiz); Protege Santos 

(Bauduino). Dia 7, Protege Base 
Sul (D.Luiz). Dia 13, Brinks S. J. 
dos Campos (Hélio); Brinks Santos 
(Bauduino). Dia 20, Protege Bauru 
(Almir). MARÇO - Dia 3, Protege 
Sorocaba (Amaury). Dia 12, Protege 
S. J. do Rio Preto (Lioni). Dia 26, 
Prosegur Cambuci (D. Luiz); Pro-

segur Santos (Bauduino). ABRIL 
- Dia 5, Prosegur Barra Funda (D. 
Luiz).

CIPA FORTE - Participe da 
Cipa na sua empresa.Oriente-se na 
nossa sede, na Capital, ou numa das 
subsedes no Interior. Telefone da 
sede (11) 3105.2486.

CORREÇÃO DO FGTS É NECESSÁRIA

Informação aos associados e a 
demais companheiros que contri-
buem com a entidade de classe. 

A quem estiver às vésperas de se 

aposentar, o Sindicato fornece, sem 
custo, a Carta de Estabilidade Pro-
visória pra fi ns de aposentadoria.

Procure o SindForte na sede, 

em São Paulo, ou nas subsedes de 
Bauru, Campinas, Ribeirão Preto, 
Santos, Presidente Prudente e São 
José do Rio Preto.

SINDICATO FORNECE CARTA A QUEM ESTÁ PERTO DE SE APOSENTAR

ACOMPANHAMOS AS ELEIÇÕES DE CIPA NA BASE

Dr. César Graniéri coordena nosso Jurídico

Mas dependemos de julgamento no Supremo

goria não está descoberta, pois o 
Jurídico do Sindicato moveu ação 
coletiva em nome de todos os tra-
balhadores, sócios ou não.

O dr. César Graniéri explica: “In-
gressamos com Ação Civil Pública 
por substituto processual, na Jus-
tiça Federal. O juiz recebeu a Ação 
e despachou. Por ser uma ADI que 
tramita no Supremo, ele entendeu 
por bem esperar o STF”. 

O dr. César completa: “Nossa 
ação abrange o transporte de valo-
res e a escolta armada. Sem custos 
para os companheiros”.

ARAPUCAS! Foi só sair notícia 
do julgamento que os milagreiros 
reapareceram, ofertando ações rápi-
das ao custo de R$ 1 mil. Arapucas! 

Confi e no Sindicato. Informe-se 
no Sindicato. Siga o que os advoga-
dos do Sindicato orientam.

SETEMBRO DE 1966

OUTUBRO DE 2013

SETEMBRO DE  2009

QUESTÃO ANTIGA - A própria imprensa há vários anos mostra as perdas pra inflação 

PROSEGUR BARRA FUNDA - Primeira eleição por sistema eletrônico PROSEGUR CAMBUCI - SindForte acompanha o processo

DOENÇA LEVOU O MAJOR E MUITOS COMPANHEIROS
A Covid-19 já matou muitos companheiros da 

nossa base.

O Sindicato manifesta pesar pelas perdas e 

avisa as famílias que nosso Jurídico está à dispo-

sição pra orientar ou adotar providências. 

Dia 18 de março, perdemos o Major Olímpio, 

um senador que muito nos ajudava em Brasília. 

Em 24 de abril, morreu o companheiro Nego 

(Joseque Alves de Queiroz), que gerenciava as 

Colônias de Férias, em Bertioga.

Muitas perdas, muita tristeza.

Portanto, muito cuidado, sempre!
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ESTA É A PRÉ-PAUTA. VOTE PELO SITE
Campanha salarial 2021. Participe da assembleia online

Companheiro(a): 
A pandemia da Covid-19 reco-

menda a todos evitar aglomerações.
Portanto, este ano faremos as-

sembleia online, que é uma forma 
mais segura.

Será assim:
1) Pré-pauta
O Sindicato apresentará cinco 

itens de reivindicações, pra que 
você vote em bloco.

As respostas podem ser: a) Eu 
aprovo; b) Eu desaprovo.

2) A pauta - Os itens aprovados 
passam a compor a pauta de rei-

vindicações dos trabalhadores em 
transporte de valores.

3) Propostas -As propostas  

CONHEÇA AS PROPOSTAS 
• REAJUSTE - Índice que recupere as 
perdas da inflação. Ou seja, o INPC/IBGE.
• AUMENTO - Real de 3%, pra 
todos os Pisos e salários.
• TÍQUETES - Reajuste de 20%, 
porque a inflação nos alimentos 
subiu muito.
• TÍQUETE NAS FÉRIAS - Para todos. 
Incluindo Caixa Forte, Sala de Valores, 
Administrativos, Supervisores e Inspetores.
• TÍQUETE DAS FÉRIAS SEM DESCONTO - 
Fornecer o tíquete com real valor de face, sem 
incidir descontos por causa de faltas abonadas 
(com apresentação de atestado médico).

Em caso de dúvida, ligue na sede 
(11) 3105.2486. Ou numa das subsedes.

Acesse - www.sindforte.org.br

Edital saiu no Agora SP 
e Diário Oficial Empresarial

mais adequadas enviadas pelos 
companheiros (por email) também 
irão compor essa pauta.

Presencial - Devem acontecer 
duas ou três rodadas com os pa-
trões, no máximo, para que seja 
respeitado o distanciamento.

COMISSÃO - Todo ano a ca-
tegoria indica uma Comissão de 
Negociações pra assessorar o Sin-
dicato. Ela é composta por traba-
lhadores da base e participa das 
negociações coletivas.

Teremos comissão este ano. Mas 
ela será menor, porque o regramen-
to da Covid-19 exige. O Sindicato 
informará os nomes dos compa-
nheiros e de suas empresas.

COMO VOTAR - Por causa da pandemia, e pra evitar aglomerações, 
a eleição da pauta do transporte de valores será online.

Você votará pelo nosso site. Basta acessar www.sindforte.org.br - 
Vote pelo celular ou computador.

Ao acessar a pré-pauta (com os itens), clique no link da assembleia 
de votação. Esse link mostrará as propostas e dará a opção de votar.  

Seu voto define a pauta. Porém, você pode também mandar propos-
tas. O Sindicato poderá incorporá-las à pauta. Se não, elas poderão 
ser utilizadas em futuras negociações por empresa. 

EMAIL - Mande propostas pelo email sindforte@sindforte.org.br 
O presidente João Passos diz: “Às vezes o que não se resolve na 

negociação com o patronal a gente encaminha por empresa e acaba 
resolvendo”. E completa: “Nem tudo o que está irregular na base o 
Sindicato fica sabendo. Por isso, o trabalhador deve nos avisar. Uma 
vez avisado, o Sindforte toma as providências e corre atrás”.

PARTICIPE DA ASSEMBLEIA
De 26 de maio a 4 de junho. Pelo site do SindForte

WWW.SINDFORTE.ORG.BR
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NÃO ACEITAMOS BANCO DE HORAS
OU JORNADA INTERMITENTE

Nota do SindForte ante as novas Medidas Provisórias do governo

Atenção: Dia 14 de maio, a Prefeitura de Bertioga baixou novo Decreto
 para hotéis e pousadas. Portanto, nossas duas Colônias podem ser reabertas.

Desde o dia 17, os associados já podem fazer reserva. 
Pelo Decreto, as Colônias podem funcionar com 40% de ocupação,

desde que sigam as normas das autoridades sanitárias. 
Ligue (11) 3105.2486. Informe-se ou garanta sua reserva!

COLÔNIAS SERÃO REABERTAS 
COM 40% DE OCUPAÇÃO

Dia 27 de abril, o gover-
no baixou duas novas Me-
didas Provisórias, as MPs 
1.045 e 1.046.

O Plano Emergencial 
de Emprego e Renda visa 
aliviar setores econômi-
cos mais duramente afe-
tados pela pandemia. Mas 
o setor de transporte de 
valores se manteve e não 
parou!

As Medidas autorizam 
alterar contratos de trabalho. Ba-
sicamente, liberam reduzir jor-
nada, com redução de salário. As 

MPs valem pra quem ganha igual 
ou superior a R$ 3.300,00. Ou 
seja, a imensa maioria assalariada.

ALERTA - Nosso Sindicato está 
atento. E pedimos a atenção do 
companheiro. Portanto: 

1) Não assine qualquer 
papel ou acordo que possa 
reduzir seu salário.

2) Não aceite pressão 
de chefi a na base do dá ou 
desce. Tipo assim: “se não 
assinar a empresa vai te 
mandar embora”.

3) Não assine papel ou 
acordo que permita banco 
de horas. Somos contra 
essa praga.

4) Oriente-se no Sin-
dicato. Telefone, mande email ou 
acesse o site. Mesmo que você já 
tenha assinado, podemos te ajudar.

NOSSA REDE CONVENIADA GARANTE 
DESCONTOS AOS SÓCIOS. APROVEITE!

Duas Colônias em Bertioga, as-
sistência jurídica em todo o Esta-
do, renovação grátis da Carteira 
(CNV), apoio às Cipas. 

Tudo isso você já sabe que o Sin-
dicato propicia. Mas tem mais.

Temos ampla rede de convênios 
com faculdades e outros estabele-
cimentos, que oferecem descontos 
a sócios e dependentes. Muitos já 
dispõem de ensino a distância, com 
várias opções de cursos. Estude!

PROPOSTA - Você sugere al-
gum novo convênio? Fale com os 
diretores do Sindicato.

SITE - Informe-se pelo nosso site 
www.sindforte.org.br ou fale 
com os diretores na sede e subsedes.

PARTICIPE DA 
ASSEMBLEIA

WWW.SINDFORTE.ORG.BR

Quartos acomodam até quatro pessoas.  Ao lado: fachada da Colônia 2

Teve empresa da nossa base onde 
26 trabalhadores do mesmo setor 
pegaram Covid-19. Felizmente, 
todos se recuperaram. 

CUIDADO COM A COVID. EXIJA SEGURANÇA E HIGIENIZAÇÃO
De todo modo, cuidado, muito  

cuidado, na sua vida pessoal e no 
ambiente de trabalho.

A segurança no trabalho é obriga-

ção do empregador. A empresa deve 
fornecer máscaras, EPIs, álcool gel e 
medidores de temperatura. 

E mais: ela tem que higienizar, 
regularmente, seus veículos, as ar-
mas e as dependências de trabalho 
dos empregados. Exija!

DENUNCIE - Em caso de pro-
blemas, denuncie ao Sindicato. São 
Paulo: 3105.2486; Campinas: (19) 
3236.8562; Bauru: (14) 3234.2752; 
S. J. Rio Preto: (17) 3234.2130; 
Santos: (13) 3232.1364; Presidente 
Prudente: (18) 3221.3766; e Ribei-
rão Preto (16) 3610.5960. 

PARCERIA COM A PROTEGE 
A higienização da sede ou subsedes 

tem sido feita pela Protege. Com isso, 

propiciamos mais segurança a nossos 

funcionários e também a trabalhadores 

que frequentam o Sindicato, em todo o 

Estado. Foto: higienização da subsede 

em Campinas, dia 27 de abril.

Exija EPIs e segurança, sempre!

Vote pelo nosso site de 
26 de maio a 4 de junho.


