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SINDICATO FAZ 30 ANOS 
VOCÊ É FUNDAMENTAL NESSA HISTÓRIA!

Veja 30 direitos e conquistas desde 16 de fevereiro de 1992, 
data de fundação do nosso Sindicato. Páginas centrais

Nosso Sindicato foi fundado em 
16 de fevereiro de 1992. Portanto, 
estamos completando 30 anos.

O desmembramento da vigilância 
patrimonial inaugurou uma era de 
conquistas para o setor de trans-
porte de valores.

Em 2000, passamos a represen-
tar os companheiros da escolta ar-
mada. Mais conquistas vieram. 

História - Nosso presidente 
João Passos afi rma: “Nem todos 
conhecem essa trajetória. Mas nada 
veio de mão beijada. Tudo foi obti-
do com união da categoria, organi-
zação sindical e muitas lutas”.

Companheiro(a): você é parte 
dessa história. Muito obrigado!

Nessas três décadas de funda-
ção, nosso Sindicato acumula um 
saldo altamente positivo.

Temos duas Convenções Coleti-

NA FORçA E NA RAçA - Caravana de uma das nossas paralisações. Acima: primeiro boletim da categoria, em 1992

GREVE - Presidente João comanda parali-
sação por PPR na Protege, em 2013

ACORDO SALARIAL - Aprovado pelo Sin-
dicato e Comissão de Trabalhadores 

LUTA EM BRASÍLIA - SindForte presente 
contra outra esperteza patronal

BERTIOGA - Temos duas Colônias de Fé-
rias. E também terreno em Praia Grande

conQUisTamos DireiTos, consTrUÍmos paTrimÔnio

Leia nas páginas centrais

vas e direitos que melhoram a vida 
do trabalhador e as condições no 
transporte de valores  e também na 
escolta armada.

Oferecemos assistência Traba-
lhista e Cível em todo o Estado.

A sede em São Paulo é própria. A 

de Campinas pertence à nossa Fe-
deração (não pagamos aluguel).  

Possuímos duas Colônias de Fé-
rias em Bertioga, Litoral. 

O Sindicato disponibiliza ampla 
rede de serviços, com descontos ou 
até mesmo grátis - como a Cartei-

ra Nacional do Vigilante (CNV) - a 
nossos associados.

A rotatividade praticada pelas 
empresas é alta. Mas nosso esfor-
ço de sindicalização persiste. Hoje, 
esse índice ultrapassa 50%.

Leia nesta edição

Veja
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Até 1992, o transporte de va-
lores integrava a categoria da 
patrimonial.
Como os acordos eram sempre 

nivelados por baixo, os compa-
nheiros decidiram pelo desmem-
bramento. Em 16 de fevereiro foi 
fundado o SindForte.
Até 2000, os companheiros da 

escolta armada integravam a 
vigilância patrimonial. O salário 
era muito baixo e as condições 
de trabalho, péssimas. Então, 
os companheiros decidiram se 
integrar ao nosso Sindicato.
Valeu a pena? Valeu, porque 

conseguimos aumentar os sa-
lários, conquistar direitos e me-
lhorar as condições de trabalho.
E qual é o desafi o, agora? São 

dois. Manter nossas conquistas 
e avançar.
Esse é o compromisso do Sin-

dicato: ontem, hoje e amanhã!

Palavra do 
Presidente

ValeU 
a pena
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acorDo Da escolTa esTÁ em Vigor

longa caminHaDa!

mais um ano com reposição pelo inpc e ganho real

No fi nalzinho do ano, fechamos 
o acordo para os trabalhadores da 
escolta armada.

Vale desde 1º de janeiro. 
 Conseguimos reajuste salarial 

de 10,96% (INPC cheio) e também 
12,96% no vale-refeição. 

O Piso subiu pra R$ 2.078,44. 
Com o Adicional de Periculosidade 
de 30%, o empregado na escolta 
recebe Piso de R$ 2.701,97 por mês.

O tíquete-refeição (com aumento 
de 12,96%) subiu pra R$ 33,32 por 
dia trabalhado. 

O presidente João Passos afi rma: 
“O Brasil atravessa uma grave crise. 
Todo avanço deve ser valorizado”.

PPR - O Programa de Participa-
ção nos Resultados também sobe. 
O PPR corresponde a 30% do Piso 
Salarial. Em 2022, os companhei-
ros receberão R$ 623,53.  

piso salarial cHega a r$ 2.701,97

ASSINATURA - Encerramento da negociação. Com o SindForte, Comissão e patronal

piso salarial cHega a r$ 2.701,97

DIÁRIA - Vigilante embarcado tem direito a diária 
de viagem, que inclui café da manhã, almoço, jantar 
e hospedagem. 

DESJEJUM - O café deve ser servido na base 
operacional até as 8 horas. Caso o funcionário não 
consiga fazer o desjejum na empresa, receberá 
acréscimo de R$ 7,13 ao dia no vale-refeição.

Veja também outros direitos

NOSSO SITE INFORMA E ORIENTA
Habitue-se a acessar diariamente o site
da categoria www.sindforte.org.br

ANO 2000 - Na virada do milênio, a 
escolta armada se desmembrou da pa-
trimonial e o SindForte passou a repre-
sentar o setor. No ano seguinte, con-
seguimos fi rmar a primeira Convenção 
Coletiva para os companheiros.

Quando assumimos a escolta, a si-
tuação era precária demais. O Piso do 
setor era inferior ao do patrimonial.

Até 2003, a escolta nada pagava por 
Adicional de Risco de Vida. Naquele 
ano, fi zemos greve e conquistamos 

15%. Esse percentual foi se elevando 
nas negociações seguintes, até che-
garmos ao Adicional de 30% do Piso.

Por meio de lutas, negociações ou 
acordos no Tribunal, avançamos se-
guidamente. Conquistamos convênio 
médico, colete, Carteira Nacional do 
Vigilante e outras garantias.

PPR - Não havia Participação no 
Programa de Resultados.

Mas o Sindicato foi fi rmando acor-
dos e esse direito hoje integra a Con-

venção Coletiva. Na recente campanha 
salarial, conseguimos elevar o PPR de 
25% pra 30% do Piso.

Tíquete - Lutamos e temos esse direi-
to também. Em 2022, o tíquete refeição 
subiu pra R$ 33,32.

MAIS - Nas páginas centrais, 30 con-
quistas e direitos do transporte de va-
lores e da escolta, nestas três décadas 
de SindForte. Obrigado a todos os que 
lutaram!
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mobilizar, pressionar, negociar
cada sindicato tem seu padrão de atuação. no sindForte tem sido assim

Houve tempo em que a gente 
agitava, mobilizava, encostava  o 
patrão na parede e quase sempre 
conseguia o que queria.

Isso mudou. A reforma traba-
lhista de Michel Temer (2017) 
piorou tudo e o próprio Judiciário 
ficou mais rigoroso.

Portanto, agora, cada campanha 
ou pauta precisa ser bem organiza-
da e apoiada pela categoria.

As redes sociais mudaram muita 
coisa. Hoje, o trabalhador fala pelo 
WhatsApp com seus companheiros 

SÓCIOS - Presidente João Passos abona 
novas fichas de sindicalização 

RIO - Sindicatos debatem ação conjunta

NA BASE - Diretor De Luiz comanda paralisação na Transbank em março de 2010

MIGUEL - “Mando meu abraço à diretoria do 
Sindicato e a todos os trabalhadores e traba-
lhadoras da base. Ter o SindForte filiado à 
nossa Central é motivo que nos honra. Con-
tem com a Força Sindical pro que der e vier” - 
Miguel Torres, presidente da Força Sindical.   

PATAH - “Acompanho vossas lutas pelos jor-
nais da entidade ou pelo site. É uma catego-
ria valorosa, que consegue muitos avanços. 
O SindForte não é filiado à nossa Central, 
mas isso em nada diminui o respeito que te-
mos por vocês” - Ricardo Patah, presidente 
da União Geral dos Trabalhadores - UGT.

MAGRI - “Fui dirigente eletricitário, fui minis-
tro, mas nunca abandonei minhas origens 
operárias. O SindForte também é assim: 
uma entidade que sempre põe os direitos e 
interesses da categoria em primeiro lugar” - 
Antonio Rogério Magri, eletricitário paulista 
e ex-ministro do Trabalho. 

ADVOGADO - “Trabalho pra este Sindi-
cato desde o ano 2000. Tenho orgulho 
em dirigir o Jurídico da entidade e em 
poder prestar assistência aos trabalha-
dores e também às suas famílias” - Dr. 
César Graniéri, advogado trabalhista, 
especialista em negociações coletivas.

ASSESSOR - “Sem falsa modéstia, me 
considero um dos pais dessa categoria, 
junto com o saudoso dr. Argeu Quinta-
nilha. O João e demais diretores são 
pessoas sensatas, que sabem ouvir a 
assessoria e tomar decisões corretas” - 
Sérgio Bergamaschi, ex-metalúrgico e 
consultor sindical.

eles parabenizam o sindforte

CLAUDINHO - “Sou vigilante motorista 
da Prosegur desde 30 de abril de 2005. 
Nossa Regional cobre toda a RMC - Re-
gião Metropolitana de Campinas - e ou-
tras áreas do Estado, sempre quando há 
necessidade” - Lúcio Cláudio de Sousa 
Lima, diretor da subsede Campinas, a 
maior base depois da Capital.

em tempo real e também se comu-
nica com o Sindicato.

Virtual - O dr. César Graniéri, 
observa: “As audiências na Justiça 

são online. E, aqui no Sindicato, 
já fazemos assembleias salariais 
virtuais, pra escolha de pauta ou 
fechamento de acordo coletivo”.

NEGOCIAçãO - Reunião entre SindForte, patronal e Comissão define PLR na Prosegur

SEDE - Assembleia na Capital
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mUiTa genTe boa, mUiTas lUTas e mUiTas realizaÇÕes em 30 anos De HisTÓria

PLANEJAMENTO - Um dos nossos pri-
meiros seminários de campanha, em SP

UMA DAS GREVES - Pessoal cruza os bra-
ços. Na Transvalor SP, bairro Liberdade

PROTESTO - Presidente João Passos e demais di-
retores participam de manifestação em Brasília

2015 - Protesto em Campinas contra os ataques aos caixas-fortes e aos trabalhadores. Dr. 
Marcos Bernardelli, entre os diretores Lima e João na Prosegur da cidade

GUERREIRO - Dr. Argeu Quintanilha de 
Carvalho, advogado e guerreiro

ANO DE 1993 - Greve conquista o Adicional de Risco de Vida. Fomos o primeiro Sindicato do País a garantir esse direito aos companheiros. Mas teve luta!

Valorize caDa conQUisTa obTiDa nesses 30 anos

pisos salariais - Piso ou 
salário normativo é o menor valor 
que pode ser pago ao trabalhador 
de uma categoria ou segmento 
profi ssional.

 TransporTe De Valores - 
Chega a R$ 4.602,00 (com os 30% 
de Adicional). 

escolTa armaDa - Com Adi-
cional de Risco, chega a R$ 2.701,97.

TÍQUeTe-reFeiÇÃo - Valor de 
R$ 40,00 no carro forte. Na escolta, 
está em R$ 33,32.

mais 20 TÍQUeTes nas FÉ-
rias - Trabalhador no transporte 
de valores ou escolta armada tem 
direito a 20 tíquetes-refeição du-
rante as férias.

TÍQUeTes aDicionais no 
mÊs - Em ambos os setores, o 
empregado recebe dois tíquetes a 
mais por mês.

caFÉ maTinal - Direito con-
quistado pelo Sindicato. Conven-
ção garante: “Aos trabalhadores 
das Bases Operacionais será con-

cedido café da manhã no período 
das 6 às 8 horas”. 

DireiTo a r$ 7,13 - Se a em-
presa não fornecer café da manhã, 
terá que pagar ao empregado um 
benefício de R$ 7,13 por dia.

conVÊnio mÉDico - Na es-
colta e no transporte de valores, os 
companheiros têm esse direito, ex-
tensivo aos dependentes. Desconto 
de 5% da remuneração.

aFasTaDo Do inss - A Con-
venção Coletiva assegura: ao com-
panheiro afastado pelo INSS, a 
empresa garante convênio médico 
por três meses, se for doença. Ou 
por 12 meses, caso seja afastamento 
por acidente de trabalho.

aUXÍlio-aciDenTe - Assegu-
rado ao empregado de guarnições 
embarcadas, em decorrência de ten-
tativas ou de assaltos consumados na 
operação de carro forte, a comple-
mentação do salário por 12 meses.

aUXÍlio-FUneral - Sem pre-
juízo do seguro, é garantido ao 
dependente do Vigilante receber 
auxílio-funeral correspondente a 
1,5 Piso salarial.

aUXÍlio-ViÚVa - Pelo prazo 
de 90 dias no transporte de valores. 
Assegurado pagamento do salário ao 
integrante de guarnição embarcada 
de carro forte que vier a falecer devi-
do a tentativa ou assalto consumado, 
bem como o plano de assistência 
médica, à benefi ciária do falecido. 
Na escolta, prazo de 60 dias.

DiÁria De Viagem - Vigilante 

Todo direito, todo aumento, todo avanço foram obtidos por lutas, demandas na Justiça ou negociações conduzidas pelo sindicato

embarcado tem direito a diária de 
viagem: café da manhã, almoço, 
jantar e hospedagem.

cnV - A Carteira Nacional do 
Vigilante valoriza o profissional. 
Ela foi conquistada após muita 
negociação junto à Polícia Federal 

e ao Ministério da Justiça. Sócio do 
Sindicato não paga qualquer taxa pra 
tirar sua Carteira ou renovar a CNV.

aDVogaDos em ToDo o es-
TaDo - Na sede ou nas seis subsedes, 
o companheiro tem, gratuitamente, 
assistência trabalhista. Os advogados 

Todo direito, todo aumento, todo avanço foram obtidos por lutas, demandas na Justiça ou negociações conduzidas pelo sindicato
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mUiTa genTe boa, mUiTas lUTas e mUiTas realizaÇÕes em 30 anos De HisTÓria

2017 - Nossos diretores, o Jurídico do Sindicato e a Comissão de Trabalhadores da base nego-
ciam com o setor patronal do transporte de valores o acordo coletivo daquele ano 

COMPANHEIRO - Sérgio Bergamaschi come-
çou com a gente. Aqui, com nosso diretor Leoni

LINHA DE FRENTE - Diretores do SindForte em 
Brasília, no 3º congresso da categoria. Outubro/2011

PELA VIDA - Diretores Maurão e Titanic 
(já falecido), durante protesto em Ribeirão

TRANSVALOR - Cortes dirige assembleia 
na unidade da Baixada do Glicério-SP

ANO DE 1993 - Greve conquista o Adicional de Risco de Vida. Fomos o primeiro Sindicato do País a garantir esse direito aos companheiros. Mas teve luta!

Valorize caDa conQUisTa obTiDa nesses 30 anos
Todo direito, todo aumento, todo avanço foram obtidos por lutas, demandas na Justiça ou negociações conduzidas pelo sindicato

também atendem na área Cível - ques-
tões de família, inventário, pensão 
alimentícia e outros.

coleTe - O trabalhador não dispu-
nha desse EPI. Aliás, havia até colete 
forrado com papelão. Hoje, tem que ser 
colete à prova de bala mesmo!

blinDagem - Carro forte era 
casca de ovo: até bala de 38 per-
furava. Foi uma luta nacional. Aos 
poucos, blindamos uma parte dos 
veículos. Hoje, é 100% de blindagem. 

pagamenTo Do ppr no 
TransporTe De Valores - 
Conseguimos benefício equivalente 
a pelo menos um Piso da categoria, 
podendo ser pago em duas parcelas.

ppr na escolTa - Neste ano, 
conseguimos incluir o benefício na 
Convenção. E mais: aumentamos 
de 25% pra 30% do Piso. 

ar-conDicionaDo - Carro 
forte era um forno; os ventilado-
res jogavam ar no peito ou costas. 
Muitos pegaram sinusite por causa 
disso. Hoje, tem ar-condicionado.

UniForme e armas - São 
fornecidos pela empresa, sem co-
brança de qualquer valor ou taxa.

aposenTaDoria 1 - O Sin-
dicato disponibiliza funcionário 
credenciado junto à Previdência, 
pra orientar o segurado. 

aposenTaDoria 2 - Conven-
ção assegura estabilidade (com as 
garantias de emprego ou salário) a 
empregado em vias de se aposentar.

FÉrias - As férias não podem 
começar em dias de folga, feriado, 
domingo e sexta-feira.

aDicional De Hora eXTra - 
Empresa paga 100% em trabalho 
feito nas folgas ou feriados (o dobro 
do que prevê a CLT).

banco De Horas? nÃo! - A 
lei até prevê. Mas no transporte de 

valores barramos a pressão patro-
nal. Banco aqui, não!

JornaDa inTermiTenTe? 
nÃo! - Nossa resistência tem 
impedido essa modalidade, que só 
é boa pra empresa. 

mensalisTa - Os contratos de 
trabalho são obrigatoriamente re-
gime mensal. Isso evita pagamento 
por hora ou abaixo do Piso.

oUTros DireiTos - Nossas 
duas Convenções Coletivas também 
fi xam normas pra casos de trans-
ferência de Município, descanso 
semanal e outros. Conheça!

mais - Pra saber mais, acesse
www.sindforte.org.br  

Procure também a sede em SP 
ou uma das nossas seis subsedes. 

inFormaÇÃo - Jornais e bo-
letins do Sindicato informam re-
gularmente a categoria.

Descanso - O intervalo para 
refeição e descanso é de uma até 
duas horas. Esse descanso deve ter 
início a partir da quarta hora de 
trabalho até a sexta hora. Se pas-
sar desse horário, contará como se 
fosse hora extra.
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comecei na gUarDa noTUrna De campinas
conheça mais a trajetória do presidente João e do sindForte

Dia 26 de janeiro, o presidente 
João Passos falou de sua trajetó-
ria ao jornalista João Franzin, da 
Agência Sindical.

• Origem
“Sou Mineiro, de Novo Cruzeiro, 

região muito carente do Estado”.
• Primeiro emprego
“Comecei na Guarda Noturna de 

Campinas, em 1974”.
• Carreira profi ssional
“Em 1984, fui trabalhar na Al-

vorada, que depois foi comprada 
pela Protege. Estou nessa empresa 
há 37 anos”.

• O começo de tudo
“A gente ocupava uma sala em-

prestada da Federação dos Vigilan-
tes, na Praça da Sé, Centro de São 
Paulo. O Sindicato cresceu bastante 
e nossa categoria fi cou mais forte. 
Mas damos sempre um passo de 
cada vez”.

• Injustiça
“Não gosto de nada injusto. Acho 

que foi isso que me fez entrar pro 
sindicalismo”.

• Política
“No Sindicato, cada um tem seu 

partido. Ou nem tem. Mas o partido 
da diretoria é o SindForte. A catego-
ria não quer saber de doutrinação. 
O trabalhador pensa pela própria 
cabeça”.

• Negociação
“Mineiro geralmente é mais cal-

mo e gosta de resolver pelo diálogo. 
No Sindicato, chamo a empresa pra 
negociar. Se ela não quiser, ou leva-
mos pra Justiça ou tocamos greve”.

• Apoio às Cipas
“Há muitos anos nós acompa-

nhamos as eleições de Cipa nas 
empresas ou nas bases. Por quê? 
Pra mostrar que apoiamos a luta 

VALE ASSISTIR - Presidente João Passos fala de sua origem profi ssional, do começo 
do SindForte em 1992, das lutas na base e de administração sindical. Entrevista completa: 
acesse nosso site - www.sindforte.org.br - e assista na íntegra

Dia 28 de janeiro, a diretoria fez a primeira 
reunião presencial do ano. Os companhei-
ros Almir, Bauru, e Amaury, de Campinas, 
fi caram nas subsedes para  atendimento.

A partir da esquerda: Ezequiel Primo 
(Campinas); Jorge de Oliveira (Campinas); 
José Balduíno da Cunha (Santos); Leonel 
Rodrigues da Silva (São Paulo); Hélio Ro-
berto de Oliveira (Campinas); Lúcio Cláudio 
Lima (Campinas); João Passos (São Paulo); 

Damião Luiz (São Paulo); José de Souza 
Lima (São Paulo); Deguimário Lioni (São 
José do Rio Preto); João Batista Marcon (Ri-
beirão Preto); João Luiz da Silva (São Pau-
lo); e Dejair Silva Cortes (São Paulo).

Nossos diretores Rafael e Darly - Pro-
segur - e Delei (Wanderlei) - Brinks - não 
puderam ser desligados das atividades no 
dia da reunião, em SP. Maurão, que se re-
cuperava da Covid, também não pôde vir.

DireToria planeJa 2022

por segurança no trabalho. E pra 
evitar fraudes”. 

• Paga quem quer
“A campanha de sindicalização 

é permanente. A mensalidade do 
sócio ajuda o Sindicato a se manter. 
Tem também a Contribuição. Paga 
quem quer. Mas quem der baixa na 
Contribuição não tem a assistência 
e benefícios dos associados. Valori-
zamos o sócio. E acho isso justo”.

• Atuação estadual
“Todo dia, diretores do Sindicato 

estão nas bases, em eleição de Cipa, 
entregando boletim, fazendo sin-
dicalização ou apurando denúncia 
contra empresa. Quando a situação 
requer eu mesmo vou pra resolver”.

• Administração sindical
“Não é fácil administrar um 

Sindicato estadual, com 15 mil na 
base, no transporte de valores, na 
escolta e também os administrati-
vos. Contamos centavo por centavo 
e só gastamos no necessário”.

SOLIDARIEDADE - Presidente João 
e nossa então advogada, dra. Claudete, 
visitam em casa companheiro que
havia fi cado imobilizado, mas não 
estava recebendo do INSS. 
Foto de José Pinto, 1993

Foto acima: presidente João comanda greve na Prosegur em 2008. Abaixo: Mobilização 
em Campinas contra ataques a carros fortes. Novembro de 2015
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aTUaÇÃo sinDical marca sinDForTe
mobilizações, entrega de jornais, eleições de cipa e outras ações. Veja:

Nos últimos dias de 2021, boa 
parte do País parava pras festivi-
dades natalinas. Mas o SindForte 
seguia na ativa. Dia 22 de dezem-
bro, conseguimos negociar o acor-
do coletivo dos trabalhadores da 
escolta armada. E tínhamos ainda 
uma outra tarefa: comunicar aos 
companheiros.

Não dava tempo de fazer o jornal. 
Então, reforçamos a divulgação 
pelo site, redes sociais e portais li-
gados ao sindicalismo, como Força 
Sindical e Agência Sindical.

Poucas semanas antes, nossos 
diretores haviam visitado bases, em 
todo o Estado, pra distribuir o tra-
dicional jornal de balanço do ano.

Cipas - Dezembro e janeiro 
foram meses marcados por várias 

eleições de Cipa. Nossos diretores 
acompanharam cada pleito, a fi m 
de fi scalizar a lisura eleitoral.

Este ano teve uma demanda 
extra, que foi fiscalizar nas em-
presas a aplicação dos protocolos 

O 23 de novembro de 2015 está marcado na 
nossa história. Naquela data o SindForte coor-
denou protestos em Campinas e Ribeirão Preto 
contra ataques a trabalhadores e instalações de 
empresas.

A Blue Angels reforçou o protesto, deslocando 
veículos ao ato, em Campinas.

O ataque mais violento se deu a 6 de novembro, 
contra a base da Prosegur Campinas, cujo cai-
xa forte fi cou em cacos. O bando isolou a área, 
atravessou caminhão no trevo próximo, pôs fogo 
no veículo, travou o trânsito e alvejou a empre-

sa com milhares de projéteis. Por sorte nenhum 
funcionário foi ferido com gravidade ou faleceu. 
Após, marchamos ao Centro. O protesto saiu até 
no Jornal Nacional.

PANDEMIA - Cobramos higienização de veícu-
los, armas, EPIs e áreas de uso comum. Foto: 
Higienização na Blue Angels. 

PROTEGE - A empresa foi ativa na prevenção 
ao Coronavírus. Inclusive colaborou na higieni-
zação de nossas sedes e subsedes, ajudando 
a conter a disseminação dos vírus, que estava 
muito forte naquela época.

ViDa esTÁ acima De TUDo!

ALERTA - Boletim denunciava ataques, 

mobilizava por mais segurança e chama-

va pra ato em novembro de 2015

AGOSTO 2020 - Assembleia com trabalhadores da Brinks, em SP, aprova fi m do acordo de banco de horas

Diretor Ezequiel - TB Forte S.J dos Campos

Diretor D. Luiz acompanha Cipa na Protege

Diretor João Luiz coordena Cipa - Gradcon

Diretor Hélio distribui jornal na base

Diretor D. Luiz entrega boletim na Protege

Diretor Marcon leva jornal na Prosegur

sanitários pra evitar a propagação 
da Covid-19. Ainda assim, houve 
diversos focos de contaminação, 
trabalhadores adoeceram e vários 
companheiros morreram.

ESTUDE COM DESCONTOS - Uma das marcas de nosso 
Sindicato é a preocupação com a Educação. Para tanto, 

fi rmamos convênios com dezenas de estabelecimentos de 
ensino. Em todo o Estado. Sempre com descontos. Entre 
em nosso site, conheça. Utilize! www.sindforte.org.br

companheiros morreram.

Uma das marcas de nosso 

fi rmamos convênios com dezenas de estabelecimentos de 
ensino. Em todo o Estado. Sempre com descontos. Entre 

www.sindforte.org.br
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UTilize nossas colÔnias na praia em berTioga

JÁ sÃo DUas colÔnias e Um Terreno

FiQUe sÓcio
TenHa DireiTos

ganHe beneFÍcios 

A atuação sindical benefi cia o trabalhador e também sua família. 
Nossa rede assistencial propicia serviços, descontos e mais 

qualidade de vida. Se o Sindicato faz bem, e faz mesmo, 
você não é sindicalizado POR QUÊ? 

Acesse nosso site - www.sindforte.org.br

JÁ sÃo DUas colÔnias e Um Terreno

HoJe Temos seDe, sUbseDes e colÔnias
sindicato começou em sala emprestada, na praça da sé

Se você for à sede do SindForte, na 
rua Francisca Miquelina,  Centro, SP, 
encontrará um lugar digno, onde será 
bem recebido.

No primeiro andar, fi ca o Jurídico. 
Atendimento atencioso e profi ssional.

Se você for a uma das nossas Colô-
nias de Férias, em Bertioga, encon-
trará duas belas pousadas - ideais pro 
lazer da família.

Campinas - Subsede fi ca no Cen-
tro. Tem sempre diretores de plantão. 
Oferece assistência jurídica, faz ho-
mologação de sócios, sindicaliza etc. 
Segunda a  sexta, das 8 às 17 horas. O 
Jurídico, devido à pandemia, atende 
por demanda. Ou seja, a pessoa pro-
cura a subsede e é encaminhada ao 
advogado pra assistência trabalhista, 
cível ou criminal.

Nossos diretores também atendem 
Sorocaba e S. José dos Campos.

As outras cinco subsedes no Estado 
sempre propiciam bom atendimento e 
apoiam as lutas da base.

O SindForte possui duas Co-
lônias em Bertioga, no Litoral de 
SP. Ambas fi cam na Enseada, 50 
metros da praia. A Enseada é mar 
aberto, calma e muito bonita.

 As Colônias recebem sócios e 
dependentes com conforto, segu-
rança, a preços condizentes. 

Elas somam 30 apartamentos, 
com fogão, geladeira, TV e venti-

lador de teto. Há camas de casal e 
solteiro. A Colônia 2 tem piscina. 
Sócios podem usar o estacionamen-
to. Grátis. 

Diária - Pra sócios e depen-
dentes de seis a 18 anos, R$ 20,00 
por pessoa. Dependente até cinco 
anos não paga. Dependente acima 
de 18, que mora na companhia do 
associado, diária de R$ 40,00. Para 

PRESENTES EM TODA A BASE - Campinas, Bauru e Ribeirão Preto. 
Ao lado, nossa sede na Capital. Temos seis subsedes em todo o Estado

CAPITAL - Rua Francisca Miquelina, 98, 
Centro, SP. Telefones 3105.2486, 3104.5107 e 
3105.2269. Diretores: João Passos, De Luiz, 
Leonel, João Luiz e Cortes.

SUBSEDE CAMPINAS - Rua Regente 
Feijó, 462, Centro. Telefones (19) 3236.8562 e 
3237.9498. Diretores: Amaury, Hélio e Cláudio.

BAURU - Rua Quintino Bocaiúva, 5-36, Cen-
tro. Telefone (14) 3234.2752. Diretor: Almir.

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - Rua Tiraden-
tes, 1.431, Parque Industrial. Telefone (17) 
3234.2130. Diretor: Lioni.

SANTOS - Avenida Gaffre Guinle, 352, Vila 
Matias. Telefone (13) 3232.1364. Diretor: José 
Balduíno.

PRESIDENTE PRUDENTE - Rua Dr. José 
Foz, 1.167, Vila Nova. Telefone (18) 3221.3766. 
Na sede da Vigilância Patrimonial.

RIBEIRÃO PRETO - Rua Amazonas, 1.013, 
Campos Elíseos. Telefone (16) 3610.5960. Di-
retor: Marcon.

CONTE COM O SINDICATO!

TODO O ESTADO!

PATRIMÔNIO - Colônias são próprias. São mantidas com as contribuições da categoria

É DA CATEGORIA - Terreno já adquirido

pais ou mães do associado, a diária 
também é apenas R$ 40,00.

Reservas - Ligue (11) 3105.2486 
e garanta hospedagem. Vale a pena!

Praia Grande - O SindForte 
conseguiu adquirir terreno em So-
lemar, para futura Colônia. O local 
possui 350 metros quadrados. 

Temos expectativa de poder ofe-
recer mais esse benefício de lazer 
pra nossa categoria, em outra parte 
do nosso belo Litoral.


