
Órgão informativo do Sindicato dos Empregados em Transportadoras de Valores, Carro-Forte, 
Escolta Armada, Carro Leve e ATM do Município do Rio de Janeiro e Regiões

03 DE JULHO DE 2017     www.sindiforterj.com.br

Assembleia debateu 
e aprovou a pauta 
para a CCT 2017

ABERTA A CAMPANHA
SALARIAL 2017

Diretoria do Sindiforte-RJ 
já entregou a pauta aos patrões. 

Veja no verso nossas principais reivindicações.



Patrões já sabem que queremos 
INPC+5%, 20% no tíquete, apoio 
total nos sinistros e muito mais

Como se vê acima, o presidente do 
Sindiforte-RJ, José Roberto Bezerra, já 

deu entrada com a Pauta de 
Reivindicações para a CCT 2017 no 

sindicato patronal, solicitando a 
abertura de negociações. Tão logo haja 

alguma resposta dos patrões, a 
categoria será informada.

Veja aqui nossas 
principais reivindicações

Pauta de 
Reivindicações já
foi protocolada no 
Sindicato Patronal

Assembleia realizada em 26 de junho 
definiu nossas reivindicações para a CCT 
deste ano. As principais são:

 ► Aumento real de salário de 5% além da 
inflação (ou seja, INPC + 5%)

 ► Reajuste de 20% no tíquete refeição
 ► Piso de R$ 2.000,00 para os Vigilan-

tes de Base (fora os demais benefícios)
 ► Piso da Tesouraria equiparado ao da 

Tecban, ou seja, incidência do aumento  
de INPC + 5% sobre o piso de R$ 1.544,05

 ► Cartela de 20 tíquetes refeição nas 
férias para todos

 ► Plano Odontológico gratuito para  
os trabalhadores, através de empresa  
aprovada pelo Sindicato

 ► Apoio total das empresas para vigi-
lantes de carro-forte e de base em casos de 
sinistros, com o pagamento integral de todos 
os direitos (salário, risco de vida, tíquetes, 
vale transporte, plano de saúde etc)

 ► Assistência jurídica completa nos ca-
sos em que o vigilante se envolva no exercício 
da função, com acompanhamento do advoga-
do do Sindicato

 ► Todas as despesas referentes à re-
ciclagem pagas pelas empresas, inclusive 
as certidões. Os cursos devem ser feitos no 
mesmo horário da jornada de trabalho ou as 
empresas devem pagar como hora-extra

 ► Prazo de 180 dias para implantação 
de ar condicionado em todos os carros das 
empresas.


