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AOS TRABALHADORES DE CARRO-FORTE
Companheiros Guerreiros
do Carro Forte,
No dia 11 de novembro do ano
passado, passou a vigorar a “reforma
trabalhista” implantada pelo
Desgoverno Temer, aprovada pelos
deputados e senadores em Brasília.
As novas leis trabalhistas são
todas contrárias aos direitos dos
trabalhadores.
Neste momento você precisa
estar muito atento.
Em sua defesa, fique sabendo:
- O Sindicato continua sendo o fiscal
legal de seus direitos trabalhistas
e jurídicos, seja você associado ou
não;
- Com a nova lei, NÃO ASSINE NADA
que o empregador lhe pedir sem

consultar o seu Sindicato. Qualquer
acordo que você assinar poderá
gerar um grande e irreversível
prejuízo;
- Se for mandado embora, EXIJA
a conferência de sua rescisão NO
SINDICATO;
- Atenção para a negociação
salarial que teremos nos
próximos meses, visando a
assinatura da nossa Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT).
Leia o verso deste jornal e esteja
consciente da importância da
sua participação. Tudo que você
recebe hoje está em jogo!
Estamos juntos!

JOSÉ ROBERTO BEZERRA
Presidente do Sindiforte-RJ

VOCÊ NUNCA
PRECISOU TANTO
DO SEU SINDICATO
QUANTO AGORA!

É hora de união e luta para

GARANTIR A CCT E OS

NOSSOS DIREITOS!
Se nossa Convenção não for renovada até 30/6, podemos perder tudo:
piso salarial, triênio, quinquênio, tíquetes, etc. Agora é luta total!

N

ossa Convenção Coletiva de
Trabalho (CCT) é muito superior à
CLT. Ou seja, nossa luta conquistou muito mais direitos do que o previsto
nas leis trabalhistas. Porém, no dia 30
de junho termina o prazo da Convenção
e a nova lei de Temer diz que podemos
deixar de receber nossos direitos, no dia
1º de julho, se a CCT não for renovada.
Atenção, repetimos: após o dia 30/6
deste ano não temos mais garantidos:
piso salarial, triênio, quinquênio,
30 tíquetes-refeição no mês,
tíquete nas férias, tíquete de
dobra, assistência médica,
homologação de demissões
no Sindicato, etc.
Só a nossa luta – forte, unida –
pode garantir que os patrões
assinem a Convenção Coletiva, com
nossos direitos.
Segundo a própria nova lei trabalhista

de Temer, a CCT assinada valerá mais do
que a lei.
Então, companheiros, os próximos meses
serão de total mobilização, de todos, junto com o Sindicato, em defesa de nosso
salário, nossos direitos, e de uma vida
melhor para todos os trabalhadores em
Transporte de Valores.

Chegue junto. Converse com seus colegas. Temos uma jornada de lutas pela
frente, de março até junho. Em breve
convocaremos a Assembleia de início da
Campanha Salarial. Participe!

Brink’s não sabe fazer conta?

Enquadramos Protege e Transvip Fenixx enrola para pagar CCT

A Brink’s resolveu não contar a hora de almoço no cálculo do Descanso Remunerado
(DSR), causando prejuízo aos seus trabalhadores. O Sindiforte já está solicitando
uma reunião com a Brink’s, mediada pelo
Sindicato das Empresas, para tentar solucionar o caso através do diálogo. Caso não
dê resultado satisfatório, vamos à Justiça.

Com a lei trabalhista do vampiro Temer,
as empresas Protege e TransVip tentaram
realizar a homologação de seus demitidos
dentro da empresa, sem a conferência do
Sindicato. Mas nossa CCT 2017 está em vigor e barramos a má intenção das empresas. Afinal, qual a vantagem para a empresa? Roubar seu empregado demitido?

Alegando que o Sindicato Patronal demorou
a homologar nossa CCT no Ministério do
Trabalho (MTE), a Fenixx atrasou a concessão dos aumentos de salário e do tíquete
para seus trabalhadores. Agora a CCT já
está tramitando no MTE e pode ser homologada a qualquer momento. As diferenças
dos aumentos serão pagas em seguida.

