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SINDICATO RESTABELECE
ATENDIMENTO À CATEGORIA, GARANTE
10% DE AUMENTO E TÍQUETE
MAIOR COM ASSINATURA DA CCT

D

esde 6 de outubro nosso Sindicato voltou
a ser dirigido pela Diretoria de Verdade,
legitimamente eleita pela categoria, após ter
passado 25 dias nas mãos de uma Junta golpista. Naqueles 25 dias, a categoria ficou sem
um atendimento efetivo. Não assinaram a
Convenção Coletiva, adiando e colocando em
risco o aumento de 10% e o tíquete de R$ 30
para as guarnições e de R$ 25,50 para os demais funcionários, já acertados com os patrões
antes de entrarem no Sindicato. Assim que
voltamos, a CCT foi assinada. Veja os detalhes
e os pisos da Convenção Coletiva na página 4.

Em 25 dias, golpistas deixam um rastro de descalabro,
vandalismo, saques e irresponsabilidade em nosso Sindicato

V

eja nas páginas centrais
deste jornal o que a “Junta
Governativa” da oposição golpista fez em nosso Sindicato em
tão pouco tempo. Depois do que
fizeram, não há máscara que
consiga esconder a verdadeira
face desses agentes patronais.
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FESTIVAL DE CINISMO, MÁ-

Em apenas 25 dias
de vez a máscara da
O que se viu nos poucos
dias em que os golpistas
estiveram na gestão
do Sindiforte-RJ foi
vandalismo, abandono
da categoria, irresponsabilidade, divisão do
sindicato, sumiço de
documentos, saques dee
valores inexplicados.
Não precisou nem de 1
mês para a verdadeira
face da falsa “Junta
Governativa” aparecer

VERGONHA

Fecharam, vandalizaram e saquearam o Sindicato. E que “se dane a categoria”!
Veja aqui todas as bandalheiras praticadas pelos golpistas no Sindiforte
Ve

U

ma decisão equivoocada da 41ª Vara do
o
Trabalho deu posse,
e,
al
no dia 9 de setembro, à tal
“Junta Governativa” formadaa
pela oposição. Entraram no
o
Sindicato no final do dia 9,
uma sexta-feira, e saíram no
dia 4 de outubro, removidos
por um Mandado de Segurança emitido por desembargador federal do Trabalho.
Em apenas 25 dias, na
verdade 16 dias úteis, a oposição à Diretoria de Verdade
do Sindiforte-RJ mostrou
para a categoria toda a bandalheira que é capaz de fazer
no Sindicato. Foi um festival
de golpismo, divisionismo,
descaso com os trabalhadores
e atentado ao patrimônio da
categoria.
Tudo comprovado. Acompanhe aqui neste jornal.

Certidão do Oficial de
Justiça atesta: a Tesouraria do Sindiforte foi
encontrada revirada e os armários vazios!

O mandado de Segurança afastando os golpistas do
nosso Sindicato foi emitido
em 29/09/2016. Sabendo
disso, os golpistas tomaram
as seguintes providências:
1. Passaram a se esconder. O oficial de Justiça não
conseguia intimá-los no
Sindiforte.
2. No próprio dia 29,
estranhamente, houve um
saque, com cheque avulso,
de R$ 15 mil na conta do
Sindicato no Bradesco. Ora,
a folha de cheque avulsa é
recebida na boca do caixa,

preenchida e assinada na hora.
O que significa que é perfeitamente provável que o presidente e o tesoureiro da gestão
golpista estiveram na agência
do Bradesco, no dia 29, para
fazer o saque deste alto valor,
sabedores de que seu mandato
já estava suspenso pelo desembargador federal.
3. No dia 4 de outubro a
direção golpista, para não ser
intimada, simplesmente FECHOU o Sindicato. Jamais se
viu no movimento sindical brasileiro uma atitude tão absurda
e irresponsável. Simplesmente

deixaram a categoria sem qualquer atendimento! Sem jurídico! Sem informações! Sem ter
para quem reclamar em caso
de abuso patronal! Um escândalo! Não tiveram a dignidade
de cumprir a ordem judicial e
passar o Sindicato à Diretoria
de Verdade, com civilidade, do
mesmo modo como receberam
em 9 de setembro. Fugiram,
trancaram o Sindicato e abandonaram a categoria! Uma
vergonha!
4. Mas foi pior que isso,
companheiros. Quando, em 6
de outubro, conseguimos en-

trar no Sindicato através do
arrombamento determinado
por um Oficial de Justiça,
encontramos o nosso Sindiforte vandalizado e saqueado. Tudo revirado, gavetas
e arquivos esvaziados, patrimônio jogado pelo chão,
papéis importantes desaparecidos, talões decheque,
processos de associados,
fichas dos associados! Tudo
saqueado,
desaparecido,
surrupiado!
Documentos
que estavam legalmente sob
a guarda da diretoria golpista. Desapareceram.
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-FÉ E IRRESPONSABILIDADE

no Sindicato, caiu
a oposição golpista
BANDIDOS

^

ESCANDALO

Sumiço de fichas de sócios deixa categoria
apreensiva: em que mãos isso pode parar?

Junta Governativa não apurou nada e, em uma
semana, deu posse a ela mesma na “diretoria”

Entre os papéis extraviados do nosso Sindicato após a passagem da
Junta golpista estão todas as fichas dos associados. Fichas com nome
completo do sócio, endereço residencial, local de trabalho, telefones, nomes de dependentes, números de documentos.
Uma grande apreensão toma conta dos sindicalizados neste momento. Muitos se perguntam o que podem fazer com essas informações, que
seriam muito valiosas nas mãos de bandidos ávidos pelos milhões que
transportamos nos carros-forte. Onde foram parar essas fichas? O que
bandidos podem fazer tendo em mãos todas essas infomações pessoais e
de familiares?
O caso é muito grave. É gravíssimo. Essas fichas sempre ficaram trancadas no Sindicato, fechadas em armários de aço com cadeado. Jamais
poderiam ter sido manipuladas e extraviadas como foram.

A mentira de que a “Junta Governativa” seria instituída para “apurar
irregularidades” no Sindicato não durou uma semana. No sexto dia útil
após entrar no Sindiforte a tal Junta tratou de “dar posse” a uma diretoria
da qual os membros da Junta faziam parte! Deram o poder a si próprios!
Alegaram, para essa tramoia, que a “diretoria” havia sido eleita. Só
que a categoria viu muito bem que a tal “eleição” não teve votos, ninguém
votou naquilo. E pior: se estavam fora do sindicato quando fizeram a tal
eleição, como a Junta podia saber quem eram os sócios aptos a votar? E
ainda pior: sem acesso às fichas dos sócios, como a Junta fez para conferir
os sócios aptos a concorrer?
Ou seja, uma verdadeira farsa. Tanto a Junta, que não cumpriu seu papel, quanto a “diretoria”, que jamais fora eleita dentro das regras mínimas
de decência.

~

A SERVICO DO PATRAO
´

Bastou uma semana com os golpistas no
Sindiforte para Ministério do Trabalho
desarquivar sindicato que divide a categoria
Impressionante. A tentativa de divisão do nosso Sindicato e criação de
uma entidade só para os vigilantes motoristas do Rio, que foi arquivada
e encerrada no Ministério do Trabalho em 2010, de repente, do nada, foi
desarquivada no dia 16 de setembro de 2016, apenas 7 dias após a “Junta”
golpista entrar em nosso Sindicato.
Ou seja, o nosso próprio Sindicato trabalhando pela desunião da categoria e o próprio enfraquecimento do Sindiforte-RJ. A tal “Junta” não contestou o desarquivamento e o caso estaria perdido se a Diretoria de Verdade
não voltasse a tempo de apresentar uma contestação no Ministério, cujo
prazo era de 30 dias.
Esse caso mostra, mais uma vez, como essa oposição é patronal e danosa aos trabalhadores em transporte de valores.

R$15 MIL NA BOCA DO CAIXA

Saque suspeito na conta bancária
do Sindicato precisa ser explicado
No dia 29 de setembro – mesmo dia em que saiu o Mandado de Segurança determinando o fim da intervenção golpista em nosso Sindicato
– o presidente e o tesoureiro da “diretoria” golpista correram ao Bradesco. Sequer levaram talão de cheque. Pediram um “cheque avulso” no
caixa, preencheram o valor de R$ 15.000,00, assinaram e sacaram em
dinheiro vivo.
Isso, no dia em que souberam que não poderiam mais ficar. No dia em
que souberam que não eram mais os diretores legalmente instituídos do
Sindiforte-RJ. Que estavam afastados pela Justiça.
Foram ao Bradesco e sacaram 15 mil reais, na boca do caixa.
Não temos qualquer documento justificando o saque. Para quê? Por quê?
O Sindicato possui outra conta, na Caixa, com valores maiores. Ainda
não sabemos o que aconteceu com esta conta. Mas saberemos.
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Diretoria de Verdade garante Convenção Coletiva
que os golpistas, em 25 dias, não assinaram

A

CCT garantindo aumento de 10% e tíquete reajustado já estava negociada e
aprovada pela categoria antes de entrarem no Sindicato. Por que não assinaram?

Diretoria de Verdade do Sindiforte-RJ voltou ao Sindicato no dia 6 de outubro. No
dia 11, nossa Convenção Coletiva
de Trabalho (CCT), após assinada,
foi encaminhada para a homologação pelo Ministério do Trabalho.
A CCT já estava toda negociada e
aprovada pela categoria em assembleia quando os golpistas entraram
no Sindicato. Passaram 25 dias sem
assinar o documento, colocando em
risco todas as conquistas já negociadas.

CONTRASP ASSINOU A CCT
A CCT 2016/2017 foi assinada, a
pedido do Sindiforte-RJ, pela CONTRASP, a Confederação Nacional à
qual nosso Sindicato é filiado.
– Pedimos à CONTRASP para assinar por conta de toda essa confusão
montada pela oposição. Assim a CCT
estará garantida, independente de qualquer questionamento sobre a diretoria
do Sindiforte-RJ. Mais importante do
que qualquer briga política ou sindical,
ou do que a vaidade de ter assinado a
CCT, é a garantia dos direitos da cate-

goria. Com a CONTRASP assinando, a
Convenção e os direitos nela firmados
não ficam sujeitos a nenhum outro questionamento. Por isso pedimos à CONTRASP para assinar, para preservar os
trabalhadores – explica o presidente do
nosso Sindicato, José Roberto Bezerra.
REAJUSTE E TÍQUETE
A Convenção garantiu um aumento
salarial de 10% nos pisos, para salários
até R$ 7.280,46. É um reajuste acima
da inflação do período. Para quem recebe acima deste limite, a parcela do

salário acima deste valor também pode
receber algum percentual de reajuste,
de acordo com a livre negociação com
a empresa. O Sindicato defende 10%
para todos.
Já os tíquetes (refeição ou alimentação) ficaram no valor de face de R$ 30
para as guarnições e de R$ 25,50 para
os demais funcionários.
A CCT garante ainda 4% de triênio
ou quinquênio e Adicional de Periculosidade de 30% do piso da função,
com reflexo nas horas-extras, férias e
13º salário.

TABELA DE PISOS SALARIAIS
Pisos a partir de 1º de julho de 2016
CARGO
Vig. Motorista e
chefe de equipe
Vig. de carro-forte e ATM
Vig. de base
Tesouraria
Administrativo

PISO
SALARIAL

RISCO DE
VIDA

HORA
NORMAL

2.919,30
2.575,61
1.503,01
1.397,00
1.308,74

875,79
772,68
450,87
-

13,26
11,68
6,83
6,34
5,95

HORA EXTRA RISCO DA HORA HORA EXTRA
50%
EXTRA 50%
100%
18,89
17,55
10,24
9,60
8,92

Confusão causada pela Oposição impede festa este ano

C

ompanheiros, por conta da confusão
armada pela Oposição golpista, nossa Diretoria ainda não conseguiu acesso
pleno às finanças do Sindicato. A conta do
Sindiforte na Caixa ainda não foi liberada.
Por conta disso, excepcionalmente este
ano não poderemos realizar a tradicional

Festa de Fim de Ano dos trabalhadores
em transportes de valores. Sentimos muito por esse inconveniente. Assim que tudo
se normalizar, voltaremos a proporcionar
à categoria todos os benefícios habituais
do Sindicato, inclusive o congraçamento
anual com nossos familiares.

5,97
5,25
3,06
-

26,54
23,41
13,66
12,69
11,90

RISCO DA HORA TÍQUETE TRIÊNIO OU
QUINQUÊNIO
EXTRA 100%
7,95
7,02
4,09
-

30,00
30,00
30,00
25,50
25,50

4% do
salário
atual
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