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Companheiro(a):
Vai começar a campanha 

salarial dos trabalhadores na 
escolta armada em todo o 
Estado. Nossa data-base é 1º 
de janeiro.

A assembleia que definirá 
a pauta de reivindicações vai 
ser online. 

Ela fi cará no ar de 1º a 10  
de novembro.

COMO VOTAR - O traba-
lhador deve votar pelo site 
do Sindicato (www.sindfor-
te.org.br) nos itens da pré-
pauta que será apresentada.

EMAIL - Também há um 
email pra que o companhei-
ro apresente até três pro-
postas que considere impor-
tantes constar na pauta de 
reivindicações. Mande para
sindforte@sindforte.org.br

Uma coisa é a empresa que trabalha 
direito e ganha seu dinheiro. Outra  
coisa é um antro de exploração.
A antiga AMIXSAM (hoje HER, na 

Penha, SP) é esse antro.
Ela atrasa salário; demite e não ho-

mologa; demite e não quita verbas 
rescisórias; demite, parcela e dá calote 

nas parcelas; não paga horas extras. 
Enfi m, só barbariza o trabalhador.
Não vamos aqui escrever um roman-

ce sobre essas patifarias. Nosso apelo 
é direto pra você, trabalhador: não 
trabalhe pra esse tipo de patrão, faça 
greve, reaja. E conte com o Sindicato.
Não seja escravo de ninguém!!!

ELEIÇÃO ONLINE VAI DEFINIR
PAUTA DE REIVINDICAÇÕES. VOTE!

Atenção, trabalhador da escolta armada

PARTICIPE
Os trabalhadores em transporte de 

valores fi zeram assembleia online este 
ano. E deu certo, pois houve grande 
participação, em todo o Estado. De 

forma online, todos podem participar, 
estejam em seus locais de trabalho ou 
em viagem de trabalho. Votar é simples 

e rápido. Não deixe de votar 
e participar da campanha! JOÃO PASSOS - PRESIDENTE

joaopassos@sindforte.org.br

HER SECURITY ABUSA E EXPLORA. REAJA!!!
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ESTA É A PRÉ-PAUTA SUGERIDA. VOTE PELO SITE
Companheiro(a): O profi ssional 

da escolta armada está sempre 
se deslocando, no cumprimento 
de suas funções.

Pra trabalhador nessa função, 
nem  sempre é fácil comparecer à 
assembleia na sede ou numa das 
subsedes do Sindicato

Portanto, a assembleia online 
vai facilitar a vida do companheiro 
e estimular a participação.

COMO SERÁ
• Pré-pauta - O Sindicato apre-

sentará cinco itens de reivindica-
ções, pra que você vote em bloco.

As respostas podem ser: Eu 
aprovo; Eu desaprovo.

• Pauta - Os itens aprovados 
passam a compor a pauta de 

reivindicações dos trabalhadores 
na escolta armada.

• Propostas - As propostas  
mais adequadas que recebe-
remos dos companheiros (por 
email) também irão integrar essa 
pauta de reivindicações.

Negociações - Assim que for 
defi nido o calendário de reuniões 
com o patronato, o Sindicato in-
formará os trabalhadores.
Fique ligado com o Sindicato 

e participe da campanha 
salarial da escolta!

VOTE NESSAS 
PROPOSTAS! 

COMO VOTAR

• REAJUSTE - Índice que recupere 
as perdas da infl ação. Ou seja, o 
INPC/IBGE integral.
• AUMENTO - Real de 3%, aplicado 

a todos os Pisos e salários.
• PPR - Pagamento de Participação 

nos Resultados de 50% sobre o Piso 
do Vigilante da Escolta.
• TÍQUETE - R$ 36,00 por dia. 
• CAFÉ MATINAL - Fornecimento 

obrigatório até as 8 da manhã. Em-
presa que não possuir instalação 
deverá entregar tíquete-café no valor 
de R$ 10,00 por dia trabalhado.

Você pode votar pelo nosso site. 
Acesse www.sindforte.org.br 

Vote pelo celular ou computador.
Clique no link da assembleia de 

votação. Esse link mostrará as pro-
postas e dará a opção de votar.  

Seu voto defi ne a pauta. Porém, 
você pode também mandar propos-
tas. O Sindicato poderá incorporá-las 
à pauta ou então utilizá-las em futuras 
negociações por empresa. 

EMAIL - Mande propostas pelo 
email sindforte@sindforte.org.br 

 dúvidas? Ligue na sede: (11) 3105.2486. Ou nas nossas subsedes.
acesse também o site WWW.SINDFORTE.ORG.BR

• HOMOLOGAÇÃO - Empresa fi ca 
obrigada a efetuar a homologação 
dos sócios no Sindicato da categoria. 
Pagamento das verbas deve ser feito 
até 10 dias após a rescisão.
• CCT - Manutenção de todas as 

cláusulas e garantias da Convenção 
Coletiva de Trabalho.

Campanha da escolta armada. Participe da assembleia online
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