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O Sindiforte é da categoria.
E estamos na luta!
Prezados companheiros de luta,
Chegamos a mais uma campanha salarial. E é com
grande satisfação que estamos iniciando a negociação
coletiva após o sucesso de nossa assembleia de definição de pauta. Centenas de companheiros presentes,
cientes da importância da união da nossa categoria!
É bom que se diga que tentativas patronais de confundir e dividir a categoria estão sendo devidamente
rechaçadas pelos trabalhadores. Golpistas a serviço de
maus patrões não terão vez entre nós!
Sindicalismo é coisa séria. A diretoria do Sindiforte,
eleita pelos trabalhadores, comanda normalmente o
Sindicato e organiza esta Campanha Salarial em busca
de conquistas e benefícios efetivos para a categoria.
O Sindiforte pertence à categoria e, juntos, lutaremos
pela vitória!
José Roberto
Bezerra
Presidente do
Sindiforte-RJ

Assembleia cheia
exige INPC + 3% e
34,6% no tíquete

CAMPANHA
SALARIAL
Veja no
verso nossas
principais
reivindicações

Centenas de companheiros atenderam à
convocação do
Sindiforte e fortaleceram a assembleia
que definiu a Pauta
de Reivindicações da
Campanha Salarial
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Nossa luta é por ganho real,
salário justo e benefícios
Centenas de trabalhadores atenderam à convocação do Sindicato e compareceram à nossa assembleia
no dia 5 de junho, realizada
no Bonsucesso Futebol Clube. A assembleia debateu e
definiu a Pauta de Reivindicações e o Sindiforte-RJ já
encaminhou a pauta ao sindicato patronal.
CATEGORIA FIRME
A luta por um reajuste
salarial digno, acima da inflação, e mais benefícios começou bem. A grande presença dos companheiros, na
manhã chuvosa do domingo, mostra que a categoria

está firme com o Sindicato na briga por um salário
justo, por nossos direitos e
por uma vida melhor para
os trabalhadores. Nossa assembleia contou com a presença do presidente da CUT
-RJ, Marcelo Rodrigues, e do
companheiro Miguel Arcanjo, arbitrariamente demitido
pela empresa Transvip.
NEGOCIAÇÃO
Vamos fortalecidos para
a mesa de negociação com
os patrões. A luta está só
começando e manteremos
a categoria informada. Veja
abaixo nossas principais reivindicações.

A diretoria do Sindiforte-RJ comanda a luta salarial

Nossas principais reivindicações
ÎÎReajuste salarial pelo
INPC, mais 3% de ganho
real;
ÎÎTíquete-refeição de
R$ 35 para o carro-forte;
ÎÎGarantia de cartelas
fechadas de 30 tíquetes/mês,
de 20 tíquetes/mês para a
escala 12x36 e também de
20 tíquetes nas férias para a
guarnição de carro-forte;
ÎÎDiárias por rotas de
viagem de R$ 50;
ÎÎEquiparação salarial dos
chefes de equipe e motoris-

tas com os valores pagos em
São Paulo;
ÎÎEquiparação salarial dos
vigilantes de base aos do
carro-forte;
ÎÎEquiparação dos dependentes do vigilante de base
aos do carro-forte no Plano
de Saúde;
ÎÎInclusão de 3 (três) dependentes no Plano de Saúde
para o pessoal de Portaria;
ÎÎDesconto de apenas 1
(um) tíquete de férias por
dia faltado, somente a partir

da 7ª falta no período de12
meses, com perda da cartela
em caso de 3 (três) faltas
sem justificativa;
ÎÎQue fique por conta da
empresa as atas de vigilante
e do extensivo no caso do
empregado de carro-forte
ser demitido a menos de 6
meses do vencimento das
mesmas;
ÎÎConsolidação na CCT do
pagamento do PPLR, negociado por empresa, com a
inclusão do pessoal Adminis-

trativo e outros;
ÎÎQue não sejam descontadas no PPLR faltas causados
por doenças infecto-contagiosas.
PARA OS
COMPANHEIROS DA
TESOURARIA
ÎÎTíquete-refeição de
R$ 31;
ÎÎQuebra-de-caixa no valor
de R$ 200.
Companheiro, participe
da Campanha Salarial!

Trabalhadores da
Prosegur retomam
sua Associação
Estão de parabéns os
trabalhadores da Prosegur. Em eleição democrática, elegeram o companheiro G. Afonso e sua
diretoria para comandar
a Associação dos Funcionários da empresa. Desejamos sucesso à nova
diretoria!

“Assembleia” dos golpistas vira piada
Oposição bancada pelos patrões não vai atrapalhar a nossa Campanha Salarial!
Recentemente, os gatos
pingados que se autodenominam “junta
governativa” tentaram
convocar uma “assembleia” divisionista para
enfraquecer nossa Campanha Salarial. Obviamente, a categoria não
caiu na arapuca e deixou

os golpistas com a brocha
na mão. Todos sabem que
se trata de um grupo de
pelegos que atua a serviço
dos piores patrões para
tentar tirar o Sindiforte do
caminho da luta sindical
verdadeira.
Resultado: a tal “assembleia” não teve nem 30

presentes! E mesmo assim,
porque alguns companheiros desempregados foram
lá pensando que se tratava
de discutir oportunidades
de emprego. Trabalhador
na ativa mesmo, ninguém!
Desistam, golpistas. Vocês
não conseguirão atrapalhar
a nossa luta.

Gatos pingados: fiasco total na torpe tentativa de
dividir nossa categoria na Campanha Salarial

