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CLUBE SÃO CRISTÓVÃO
Rua Figueira de Melo, 200, São Cristóvão, RJ.

Vamos definir
nossa Pauta para a 

CCT!

Guerreiros do carro-forte 

ASSEMBLEIA 
Dia 1º de Maio - 3ª feira - 9h



GARANTIR A CCT E  
OS NOSSOS DIREITOS!

VOCÊ NUNCA 
PRECISOU TANTO 

DO SEU SINDICATO 
QUANTO AGORA!

COMEÇA A CAMPANHA SALARIAL

Para barrar a perda de direitos da “reforma trabalhis-
ta” do desgoverno Temer, e garantirmos salário digno 
e benefícios sociais, precisamos de participação da 
categoria. Companheiro, compareça à Assembleia!

Através da parceria do Sindiforte-RJ com o Curso 
Virtus, nosso Sindicato está viabilizando que as 
certidões negativas necessárias para os cursos de 
reciclagem sejam providenciadas pelo curso, sem 
que o vigilante de transporte de valores tenha 
que ficar em filas, em plena madrugada, para 
retirá-las gratuitamente no IFP. A situação atual 
representa sérios riscos e muito desconforto para 
nossa categoria. Os associados das empresas que 
contratarem a Virtus terão esse benefício, fazendo 
um curso de qualidade e sem transtorno.

Associado do Sindicato 
pode ter Certidões sem 
encarar fila na madruga

Nosso Sindicato cobrou da Fenixx o pagamento 
das diferenças relativas ao reajuste do tíquete 
refeição, que na última Convenção Coletiva passou 
de R$ 30 para R$ 32. Já são sete meses sem que 
a Fenixx pague corretamente, acumulando um 
prejuízo acima de R$ 300 para cada trabalhador. 
O Sindicato enviou ofício com cópia para o contra-
tante Banco Central, expondo a situação. E não 
adianta, Fenixx. Atitudes patronais como destruir 
comunicados do Sindicato no mural da empresa 
não vão nos impedir de lutar pela categoria.

Sindiforte-RJ cobra da 
Fenixx que pague logo 
diferenças do tíquete

Piso salarial, triênio, quinquênio, tíquete-refei-
ção, tíquete nas férias, tíquete de dobra, assis-
tência médica, homologação de demissões 
no Sindicato, etc. Só a nossa luta – forte, unida 
– pode garantir que os patrões assinem a 
Convenção Coletiva (CCT), com nossos direitos.
SINDICALIZE-SE E SEJA MAIS FORTE.
COMPAREÇA À ASSEMBLEIA!

TUDO ESTÁ EM JOGO. É HORA DE 
FORTALECER O SINDICATO!


