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SINDIFORTE/RJ OBTÉM UM DOS
MAIORES REAJUSTES DO BRASIL

A

Ganho real para todos e aumento de até 14,48% são destaques

pesar da recessão, em nossa Convenção Coletiva de
Trabalho (CCT) 2015/2016, o Sindiforte/RJ conquistou
aumento real, acima da inflação de 9,48%, para todas as
faixas salariais: 14,48% para o pessoal de tesouraria e vigilantes
de base (5% de ganho real) e 10,31% para carro-forte e administrativo (1% de ganho real).
A diretoria do Sindiforte comemora a conquista de uma tripla
vitória: ganho real nos salários, ganho real nos tíquetes e ainda
manutenção de todos os benefícios, com destaque para o adicional por tempo de serviço e a participação nos lucros. “Tem muito
companheiro tirando mais de 5 mil por mês. Uma negociação
show de bola, que só foi possível graças à união da categoria
com o Sindicato”, afirmou o presidente José Bezerra.

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

2.653,91
2.341,47
1.366,38
1.270,00
1.189,77

796,17
702,44
409,89
-

12,06
10,62
6,21
5,77
5,41

Exemplo de cálculo de ganho total
mensal para um chefe de equipe há 9
anos na empresa, fazendo uma média
de 40 horas extras a 50% por mês.
•SALÁRIO
•RISCO DE VIDA
•TÍQUETE (30 X 26)
•HORA EXTRA 50% (18,09 X 40 HS)
•RISCO DA HORA EXTRA 50% (5,43 X 40 HS)
•3 TRIÊNIOS (106,12 X 3)
GANHO TOTAL

2.653,91
793,17
780,00
723,60
98,23
318,36
5.367,27

Segunda assembleia, realizada em 30 de agosto, com centenas de trabalhadores:
aprovação unânime da negociação feita pelo Sindiforte

HORA EXTRA RISCO DA HORA HORA EXTRA
100%
50%
EXTRA 50%
18,09
15,96
9,31
8,66
8,11

5,43
4,78
2,79
-

24,13
21,29
12,42
11,54
10,82

RISCO DA HORA TÍQUETE TRIÊNIO OU
EXTRA 100%
QUINQUÊNIO
7,23
6,39
3,72
-

26,00
26,00
26,00
22,34
22,34

106,12
93,64
54,64
50,80
-

Composição ganha-ganha

O

tíquete refeição/alimentação, que já
representava um valor bem acima da
média recebida pelos trabalhadores no país,
também teve ganho real. Para o pessoal de
carro-forte e vigilantes de base o aumento
foi de 16,08% e para o pessoal administrativo e da tesouraria ficou em 10,31%. “A negociação ficou boa para todos os trabalhadores. Quem teve percentual maior de aumento

no salário ficou com ganho real também no
tíquete, sendo que em percentual menor, e
vice-versa”, explicou o vice-presidente Rosemberg.
Foi ratificada a cartela com 30 tíquetes
para chefes de equipe, vigilante-motorista e
vigilantes, além de 20 tíquetes nas férias, e
mantidos todos os benefícios anteriores. O
pagamento será retroativo a junho.
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Trabalhador + Sindiforte
= Grande Acordo

D

esde o início do processo de negociação coletiva, batalhamos muito, e com transparência o tempo todo,
dando conhecimento das propostas, nos mantendo firmes na
recusa de percentuais indignos para nossa categoria, lutando para conseguir ganho real para todos e valorizar mais a
tesouraria e a portaria, promessa minha, dita, cumprida e
formalizada neste grande acordo.
Tivemos também obstáculos no caminho, é verdade,
empresa que adiantou um reajuste para o trabalhador na
tentativa de dificultar nossa negociação, de tirar o suporte
da categoria. Mas, já amadurecemos o bastante para reconhecer que ações como esta, longe de representarem uma
preocupação com quem trabalha, significam uma tentativa
de enfraquecimento do Sindicato que só leva a deterioração
de salários, arrocho e menos benefícios.
É preciso olhar o ontem e o hoje para saber com quem
podemos contar amanhã. Nossa categoria sabe fazer esta
análise e reconhecer que nossa gestão vem trazendo inúmeros ganhos ao trabalhador. É só comparar nossa situação
com a de outros sindicatos e mesmo com a de sindicatos
semelhantes em outros estados. Tem gente que me pergunta
qual foi a mágica da negociação, como é que o Sindicato
conseguiu, em tempos de crise econômica, aumento acima
da inflação para todos, tanto nos salários quanto nos tíquetes,
e sem barganhar nada, sem tirar qualquer benefício? Somos
um Sindicato sério, dedicado, lutador, isso ajuda muito, mas
a palavra mágica do nosso sucesso na negociação coletiva
é uma só: união, apoio dos trabalhadores. Obrigado, companheiros, por se manterem lado a lado com o Sindicato.
Estamos e continuaremos juntos rumo a mais conquistas e
grandes acordos.
Grande abraço, José Roberto Bezerra
SINDIFORTE-RJ - Órgão informativo do Sindicato dos Empregados em Transportadoras de Valores, Carro Forte, Escolta Armada
e Trabalhadores Transportadores de Valores em Carro Leve, ATM,
Similares e Conexos do Município do Rio de Janeiro e Regiões.
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(21) 3214-5600 e 2580-1799 - Site: www.sindiforterj.com.br
Presidente: José Roberto Bezerra; Vice-presidente: Rosemberg Robson Santos; Tesoureiro: Jefytt Jamerson; Diretor Social:
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Participação e mobilização de todos
garantiram desempenho superior do Sindiforte
Se compararmos o ganho real conquistado pelo Sindicato, tanto nos salários quanto
nos tíquetes, com as negociações sindicais concretizadas no país, vemos facilmente
como o Sindiforte liderou os ganhos. Acompanhe pelo quadro abaixo, baseado em
dados publicados no jornal Valor Econômico e em levantamentos da revista Exame.
SINDICATOS
OUTROS
SINDICATOS,
SEGUNDO O DIEESE

SINDIFORTE/RJ

O

CONQUISTAS EM 2015,
NO BRASIL
• 14,6 % dos sindicatos negociaram reajuste
abaixo da inflação para sua categoria;
• 16,9% dos sindicatos empataram
com a inflação, sem ganho real;
• 68,5% dos sindicatos obtiveram ganho
positivo de apenas 0,5%, em média.
• 1 % de ganho real (carro-forte
e administrativo)
• 5% de ganho real (vig. de base e tesouraria)

VALOR TÍQUETEREFEIÇÃO/DIA
R$14,30 (média
no Brasil)
R$26,00 (carro-forte)
R$22,34 (adm. e
tesouraria)

Assembleias com trabalhadores e
reuniões com representantes patronais

Sindiforte realizou duas
assembleias gerais com
a categoria, uma no dia 31 de
maio, para aprovar a pauta de
reivindicações, e outra em 30
de agosto, para deliberar sobre
a proposta final da negociação.
No intervalo entre ambas, diversas notícias no site e no face
do Sindicato dando conta do
andamento das tratativas com
o patronal nas quatro reuniões
realizadas: 7 e 30 de julho, 12 e
26 de agosto.
O comparecimento dos trabalhadores de carro-forte e da
tesouraria foi fundamental para
os ganhos conquistados e é importante que em 2016 o pessoal

“

administrativo também
esteja presente, relembra o presidente Bezerra. “Algumas pessoas
se esquecem de que,
para vencer, é preciso
participar da luta, estar
presente, apoiar. Assim
nos fortalecemos e todos saem vencedores”.

Uma das reuniões realizadas com os representantes patronais, no hotel Novo Mundo

Outros estados seguem
conquistas obtidas
pelo Sindiforte/RJ
As conquistas obtidas pelo
Sindiforte/RJ estão servindo de parâmetro para a nossa
Federação de Transportes de
Valores, a Fintrave, nas nego-

ciações coletivas de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul
e Santa Catarina. A Fintrave já
conseguiu implantar o tíquete
de férias em vários estados e
está agora negociando com o
Distrito Federal.

Fizemos excelentes progressos com relação ao aumento
real para a tesouraria e vigilantes de base, mas ainda não
chegamos no piso que queremos. Vamos também retomar a
negociação sobre a participação nos lucros, estendendo o benefício para toda a categoria, inclusive o pessoal administrativo, na renovação da PPR. E o banco de horas da tesouraria só
vai até junho do ano que vem. Hoje, a partir da décima hora
já é hora extra.

”

Rosemberg Santos, vice-presidente
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De olho nas

EMPRESAS
Protege

Mudança no plano de saúde representou
mais dinheiro no bolso do trabalhador

A participação do Sindicato na mudança do plano de saúde
da empresa, de Amil para Assim, foi fundamental para garantir
a continuidade dos bons serviços e ainda a redução substancial
do valor pago pelo trabalhador.

Segunda parcela da PPR
No dia 11 de setembro, a Protege pagou a segunda e última
parcela referente à Participação nos Lucros do pessoal de carroforte, no valor de R$ 721,76. A parcela do pessoal de tesouraria
será quitada em outubro. Estamos acompanhando.

Mobilização garante reintegração de funcionário
Ao receber denúncia
de que um funcionário que
retornava de benefício do
INSS tinha sido demitido,
o Sindicato foi à empresa,
no dia 6 de maio, e realizou
uma paralisação de 8 horas.
Mais uma mobilização vitoriosa
O movimento resultou em
uma reunião com a presença dos diretores da Protege, Gerson e
Jorge Tavares, o presidente José Bezerra e os diretores Américo
e Justiniano pelo Sindiforte e o funcionário foi reintegrado.

TecBan
PPR sai em outubro

O

líder sindical Ernando
Nogueira vem fazendo
um bom trabalho junto ao
pessoal da TB e a primeira
parcela da Participação nos
Lucros sai agora em outubro.
“A conquista da PPR foi um
grande avanço. Esperamos
que os companheiros que ainda não se sindicalizaram pro-

curem o Ernando o mais breve possível e concretizem sua
sindicalização para avançarmos ainda mais”, declarou o
vice-presidente Rosemberg.
Quanto à escala, o Sindicato esclarece que a denúncia
de excesso de carga horária
realizada junto ao Ministério
Público foi feita pelo Sindicato dos Rodoviários, à revelia
do Sindiforte.

Banco Central, Fenixx e Nova Rio
Sindicalização em massa reflete
reciprocidade entre Sindiforte e trabalhadores

O

trabalho realizado pela liderança sindical do companheiro Julio Cesar Figueira vem dando ótimos frutos, como
destaca o presidente Bezerra: “ Aproveitamos para parabenizar a todos os trabalhadores do Banco Central, da Fenixx e
da Nova Rio, que nos prestigiaram com grande presença nas
assembleias de negociação coletiva e nos honram com praticamente 100% de sindicalização. É esta reciprocidade que
garante cada vez mais conquistas à nossa categoria”.
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TransExpert

Sindiforte fiscaliza
acordo entre
empresa e MPT

A

TransExpert entrou com
pedido de demissão coletiva junto ao Ministério Público do Trabalho (MPT) e o
Sindicato foi chamado para
homologar e acompanhar o
cumprimento da negociação,
ou seja: liberação imediata
do FGTS, multa e guia do seguro-desemprego e parcelamento da rescisão em 20 vezes. “Estamos fazendo todo
o possível para minimizar as
dificuldades para os trabalhadores”, enfatizou o líder sindical
Bartolomeu
da Fonseca.
Bartolomeu

Transvip
Vem aí eleição para
representante sindical

O

Sindiforte vai convocar,
em breve, eleição para
escolha do novo representante sindical na Transvip. O
trabalho sindical realizado na
empresa está aquém das nossas expectativas, em função
de dificuldades impostas pela
direção da empresa, mas os
resultados da nossa atuação
firme e determinada continuam garantindo benefícios
para todos, como explica o
presidente Bezerra. “Mês
passado mesmo, conversando com uma funcionária da
tesouraria, disse a ela que ia
conseguir 5% de ganho real
para o setor na negociação coletiva e ela não me acreditou,
em função de mexericos da
empresa, que já tinha antecipado um percentual aleatório
de reajuste. Mas agora está aí
no seu contracheque, não é
mesmo companheira? Temos
palavra, honra e tentativas de
desmerecer o Sindicato dão
com os burros n´água”.

Prosegur

A

Atuação do Sindicato garante
vantagens aos trabalhadores

pós esclareatuação do Sindicer os trabaforte na Prosegur
lhadores tim-tim
nos últimos cinco
por tim-tim a resanos, só somapeito das mentiras
mos conquistas:
Assembleia
realizada
na
emque estavam senimplantamos os
presa em 8 de junho
do contadas por
tíquetes de férias,
traidores da categoria, a dire- os 30 tíquetes mensais, o
ção do Sindiforte continuou pagamento da interjornada,
atuando em favor dos tra- conquistamos ar condiciobalhadores e ajudando a ga- nado em toda a frota e, mais
rantir o emprego de diversos recentemente, negociamos a
companheiros com a implan- permanência de dezenas de
tação da escala 12x36. Agora trabalhadores que já estavam
o Sindicato está dialogando em uma lista demissionária,
com a empresa para incluir os para citar alguns exemplos”,
coberturas nesta negociação.
analisou o vice-presidente
“Fazendo um balanço da Rosemberg.

Brinks
Mudança de plano de saúde garantiu bom
atendimento aos trabalhadores e familiares

O

presidente José Bezerra,
o tesoureiro Jefytt Jamersonn e o diretor Vagner
Cavalcanti estiveram reunidos com a direção da Brinks,
na sede do Sindiforte, para
concretizar a troca do plano
de saúde da Unimed Paulistana, que quebrou. A mudança foi para a Amil e ocorreu
a tempo de garantir a continuidade do bom atendimento

ao trabalhador, preocupação
maior do sindicato.
O Sindiforte também vai
marcar reunião com a empresa para prosseguir na negociação da cartela fechada
com 30 tíquetes.

Rodoban
Intervenção do Sindiforte conquista
melhorias nas condições de trabalho

A

pós reunião do
Sindicato com
o diretor Luiz
Humberto e o
gerente Heleno Freitas, da Café da manhã na Rodoban
base/RJ, as melhorias na Ro- nheiros têm sido beneficiados
doban já aparecem: chegaram pelo plano de carreira.
novos armamentos (pistolas
Em breve haverá nova
e escopetas calibre 12) e má- reunião com a empresa , onde
quina de gelo, na cozinha foi a expectativa é fechar a negoinstalado ar condicionado e o ciação em torno do pagamenbanheiro da tesouraria foi re- to da PPR, da cartela com 30
formado, houve ainda troca tíquetes e da melhoria no plade armários e vários compa- no de saúde.
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Trabalhador, não assine justa causa. Procure o seu Sindiforte.
Agende: Festa de confraternização será no dia 13 de dezembro
A diretoria convida todos os associados e seus respectivos dependentes para a grande festa de confraternização do Sindiforte, que acontece no segundo domingo de dezembro, dia 13, no Vale do Ipê, a partir das 10h. Durante a festa, além de churrasco, sorteio
de brindes e distribuição de brinquedos para as crianças, piscinas, quadras de esporte,
playground e todo lazer que você merece.
Detalhe de
distribuição
de presentes
às crianças,
na festa de
2014

Sindicato oferece
assistência
jurídica gratuita

C

Vice-presidente do Sindiforte
assume diretoria na CUT

A partir da esquerda, Rosemberg,
Bartolomeu,
Américo, Jeftty,
Bezerra e Marcos
Lopes (Tudão)

O Sindiforte oferece aos sócios assistência
gratuita nas áreas trabalhista, cível e criminal.
Oferece ainda descontos em assuntos da área previdenciária, como aposentadoria e ações relativas
à desaposentação. Confira os plantões de atendimento em nosso site: www.sindiforterj.com.br.

Miriam, Rosemberg e Bartolomeu

Rosemberg Santos assume , em novembro próximo, a diretoria de relações sindicais da CUT, em evento a ser realizado em São Paulo. Estão ainda na chapa vitoriosa os líderes
sindicais Miriam e Bartolomeu.

ESTAMOS COM NOVO SITE

Convênios garantem descontos
em produtos e serviços

om a carteirinha do Sindicato você, associado,
e seus dependentes têm direito a descontos em
diversos produtos e serviços: cursos de idioma, de
informática, de formação de vigilantes, escolas e
universidades, papelarias, academias, óticas, autoescolas, vistoria e socorro de veículos. O site do
Sindicato fornece a relação completa destas parcerias. Confira e aproveite: www.sindiforterj.com.br.

NOVA CARTEIRINHA SINDICAL, EM BREVE
A partir de outubro, sua carteira sindical vai se modernizar e ser do mesmo
tipo e formato que os cartões magnéticos, com foto digitalizada e tudo o mais. Os
companheiros sindicalizados receberão as novas carteirinhas através de seus líderes
sindicais, nas bases. É só aguardar.

Um site mais moderno, dinâmico, bonito e organizado para
a categoria. Esse foi o objetivo do Sindicato ao reformular seu
sítio na internet, que entrou no ar em setembro. O novo site
oferece ferramenta de busca para pesquisar matérias que contenham determinada palavra, traz as notícias de cada empresa
individualizadas, agrupa as notícias por tema e permite melhor
interatividade com o face do Sindiforte. Navegue e confira:
www.sindiforterj.com.br.

Planos de saúde via empresa: conheça seus direitos e deveres
O
Sindiforte vem recebendo dúvidas dos
trabalhadores
afastados,
demitidos e aposentados a
respeito da continuidade do
plano de saúde oferecido pelas empresas em regime de
co-participação. Em nosso

site, colocamos todos os esclarecimentos de forma detalhada. Veja a seguir os principais itens.
Trabalhadores afastados
devem combinar
pagamento na empresa
Em caso de afastamento,

por auxílio-doença ou auxílioacidente, o trabalhador tem
direito de manter seu plano de
saúde com pagamento de 50%
pela empresa, mas para isso
precisa combinar com a própria empresa como será feito
o pagamento da sua parte, do

contrário fica inadimplente e
perde esse direito.
Aposentados e demitidos
também podem
manter plano de saúde
Em caso de demissão sem
justa causa ou aposentadoria
também é possível manter o

plano de saúde coletivo, desde que assuma o pagamento
integral do benefício e enquanto não voltar à ativa. Para
verificar o tempo de duração
do benefício e mais detalhes,
consulte nosso site (Seus direitos/Plano de saúde).

