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Grande vitória na Convenção Coletiva

Ganho real para todos e conquista inédita do risco
de vida para vigilantes de ATM e de base

pós uma dura negociação com o patronal, onde houve até
decretação de estado de alerta para greve e mobilização
intensa na porta das empresas, enfim a vitória:

�

�

�
�

“Depois do aumento de 3,56% recém
conquistado para os chefes de equipe e

vigilantes condutores, investimos pesado no risco de vida
para todos os vigilantes e a campanha deu super certo”

Com essas vitórias, o presidente José Bezerra, em sua primei-
ra gestão à frente do Sindicato, e sua diretoria mostraram mais
uma vez a eficiência, organização e união na defesa dos direi-
tos dos trabalhadores, que sempre caracterizaram o Sindiforte.

Vigilantes de ATM já recebem 15%
e em 1º de julho completarão os 30%

Vigilantes de base ganham 10% agora
e mais 5% em janeiro, por enquantoSindicato amplia sede com 3º andar

As obras no 3º an-
dar do Sindiforte

já estão em andamen-
to. Com a ampliação, o
Sindicato ganhará qua-
tro salas novas, o que
vai melhorar a estrutu-
ra do setor de homolo-
gação, do departamen-
to jurídico e da recep-
ção aos trabalhadores.
As obras estarão con-
cluídas até setembro.

A

Vantagens e descontos
para associados e
familiares   Página 4

FUNÇÃO

Chefe de equipe e Vigilante
condutor de carro-forte

Vigilante de carro-forte

Vigilante de ATM

Vigilante de base

Tesouraria e Administrativo
(inicial)

Tíquete carro-forte

Tíquete administração

SALÁRIO EM R$

1.983,78

1.750,22

1.750,22

984,65

914,73

RISCO DE VIDA

  30%

 30%

 15% até jun/12 e

+ 15% em jul/12

 10% até dez/11 e
+  5% em jan/12

 -

TOTAL EM R$

  2.584,91

 2.275,28

 2.012,75

 1.083,11

 914,73A diretoria do Sindiforte mostra o andamento das obras, no 3º andar

Confira os novos pisos salariais

R$ 18,10/unidade

R$ 16,14/unidade
Sindicato passa o
pente fino, empresa
a empresa   Página 3

Atenção Família Sindiforte: Já está marcada nossa grande Festa de Confraternização
anual. Será no dia 18 de dezembro, no Vale do Ipê. Esse ano não haverá realização

simultânea do Torneio de Futebol, que ficará para o Dia do Trabalhador.

Atenção Família Sindiforte: Já está marcada nossa grande Festa de Confraternização
anual. Será no dia 18 de dezembro, no Vale do Ipê. Esse ano não haverá realização

simultânea do Torneio de Futebol, que ficará para o Dia do Trabalhador.

Detalhes da negociação coletiva e benefícios
Página 2

Aumento de 8% para toda a categoria, 1,2% acima da inflação,
inclusive para o tíquete refeição;

Ganho real de 0,5% já garantido para 2012, com o fechamento
da convenção bianual;

Conquista inédita do adicional de risco de vida para os vigilan-
tes de ATM e de base;

Melhorias em várias cláusulas da convenção coletiva:

Seguro de vida; estabilidade próximo à aposentadoria;
Banco de horas da tesouraria; manutenção do triênio em 4%.
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Convenção melhora vários benefícios
e trabalhador sai no lucro

Foram seis reuniões com
os representantes dos empre-
gadores, que até a quarta-
rodada de negociações não
aceitaram nada, mas o Sindi-
cato se manteve firme e mo-
bilizou a categoria, tanto em
assembleias gerais, realizadas
no Clube Bonsucesso, quan-
to em assembleias e movi-
mentos de estado de greve na
porta das empresas.

Agora todos os funcioná-
rios afastados por auxílio-
doença ou acidente de traba-
lho estão enquadrados na mes-
ma apólice em que figuram os
trabalhadores da ativa. Assim,
quando houver troca de apóli-
ce, o funcionário que estiver
afastado por acidente de tra-
balho, por exemplo, não sai
prejudicado.

A negociação

Seguro de vida com
apólice única

Está registrado. As empresas devem se ater ao artigo 462 da
CLT que proíbe descontos indevidos do trabalhador em casos de
erros em procedimentos não comprovados, como danos a peças
de carro-forte, diferença na tesouraria etc. 

Estabilidade na pré-
aposentadoria

para todos

Com a nova negociação,
não é preciso que a empre-
sa tenha dez anos de exis-
tência para que o trabalha-
dor faça jus à estabilidade
faltando 24 meses para se
aposentar.

Descontos do trabalhador, só com dolo comprovado

Tesouraria também ganhou

A principal reclamação do
pessoal da tesouraria foi
atendida: mudou o critério do
banco de horas. Dentro dos
30 dias, somente a primeira
hora pode ir para o banco, as
restantes são todas horas ex-

Queda de braço. Em cada reunião, a participação maciça da diretoria do
Sindiforte e dos representantes patronais

Em assembleia realizada no dia 10 de julho, trabalhadores e Sindicato decidi-
ram pelo estado de alerta para greve

tras, do trabalhador. Domin-
gos e feriados não têm com-
pensação, é tudo hora-extra.
O Sindicato está de olho em
todas as empresas para não
permitir excesso de horas na
tesouraria.

A convenção está em fase de registro no Ministério do
Trabalho e Emprego. Tão logo esteja liberada, será divulga-
da na íntegra através de nosso site www.sindiforterj.com.br.

residente
Palavra
do

 Categoria está de
parabéns!

É muito bom poder me dirigir à categoria com a certeza
que nossa diretoria, com o apoio de vocês, arrancou o
melhor acordo possível com os representantes patro-

nais. Desde o início das negociações marcamos nossa posição
de exigir ganho real, melhorias em várias cláusulas da negoci-
ação coletiva e adicional de risco já, tanto para os ATMs quan-
to para os vigilantes de base. Sabemos que os vigilantes patri-
moniais e a escolta, por exemplo, aceitaram parcelar o risco
de vida em até seis anos, isso enfraquece nossa luta.

Ao contrário, o apoio integral de vocês, sua confiança no
sindicato e nossa determinação e comprometimento absoluto
com a categoria nos fortalece e esse somatório de forças foi
decisivo para o êxito da Convenção Coletiva. O patronal sabia
que estávamos unidos, mobilizados e que poderíamos entrar
em greve se não cedessem e isso eles não queriam. Obrigado,
companheiros, pelo suporte, pela união. Juntos vamos longe,
alcançando cada vez mais vitórias!

José Roberto Bezerra

Sindiforte se reúne com
tesouraria do Banco Central
Em reunião realizada no dia 3

de agosto, com a equipe de
tesouraria do Banco Central, o Sin-
dicato repassou os novos pisos e

benefícios da recém assinada
Convenção Coletiva aos trabalha-
dores da Alternativa, empresa
contratada pelo Banco Central.

O Diretor Social do Sindiforte, J. Marcos (Tudão) e Alan, representante da
Alternativa, explicam detalhes da Convenção aos trabalhadores

Toda a família Sindiforte lembra com pesar da
partida de seu companheiro, Heralde Santos, há
pouco mais de um ano, e rende suas homena-
gens a este que foi uma grande liderança no seg-
mento de carro-forte.

Sindiforte entra na Justiça para representar os vigilantes condutores
Há mais de dez anos o

Sindiforte representa,
de fato, os vigilantes con-
dutores nas negociações
coletivas, inclusive obtendo

recentemente o ganho real
de 3,56% para essa catego-
ria. Mas, de direito, a arre-
cadação sindical desse pes-
soal vai para outro sindica-

to, o dos Rodoviários. O
Sindiforte se reuniu com os
Rodoviários e avisou: vai
reivindicar seus direitos na
Justiça.

P
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Sindiforte atua em todas as empresas e exige cumprimento da Convenção
Reunião na TB para resolver escala

e admissão de novas equipes

O Sindicato, ao lado do delegado sindical Emerson, conseguiu ter-
minar com o desconto da hora de almoço na TecBan e agora

vem trabalhando para acabar com a escala 4x2 e, no lugar, adotar
a 5 x 2, o que vai gerar a contratação de novas equipes. Está mar-
cada para o dia 24 de agosto reunião entre o presidente Bezerra, o
vice-presidente Rosemberg, Emerson e a direção da empresa.
Estamos na briga!

Ainda faltam melhorias na Prosegur

Graças ao trabalho
firme do presiden-

te Bezerra, com o a-
poio direto do vice-
presidente Rosemberg,
do delegado sindical
Baptista e de toda di-
retoria do Sindiforte, a
hora de almoço na Pro-
segur Rio agora está
sendo cumprida direitinho. O
plano médico também melho-
rou. A empresa quis empurrar
um plano Personal, que não
atendia aos trabalhadores, o
Sindicato brigou e conquistou
Unimed Alfa e Beta, bem me-
lhor e ao mesmo preço do pla-

no anterior. Foi ainda conquis-
tada uma máquina de gelo para
a categoria, mas falta melho-
rar as instalações da empresa,
especialmente banheiros, refei-
tórios e vestiários. Já houve vá-
rias reuniões entre a diretoria
do Sindiforte e o gerente regi-

Paralisação realizada em julho, uma vez que a
empresa demitiu em época de negociação da
convenção coletiva, o que é proibido.Atuação firme mantém equipes na Protege

onal da Prosegur Brasil, mas
ainda sem uma resposta satis-
fatória. “Estamos na luta”, de-
clarou Rosemberg.

 Na base de Campos atua o
delegado sindical Veras e para
a base de Cabo Frio foi eleito o
delegado Jorge. O Sindiforte a-
companha a situação inclusive
na Prosegur Espanha, que se
recusou a receber uma dele-
gação internacional, da qual o
secretário geral do Sindicato,
Arlindo Estevan, fazia parte.
Recebeu apenas o presidente
da CNTV, mas não quis assi-
nar o acordo global que daria a
todos os trabalhadores da em-
presa, a nível mundial, os mes-
mos direitos trabalhistas.

Por conta de redução de ser-
viço, a Protege queria co-

locar na rua 18 equipes de car-
ro-forte. Os delegados sindi-
cais Justiniano e Américo trou-
xeram o problema ao Sindica-
to, o presidente interveio, se
reuniu com a empresa e o re-
sultado é que 14 equipes per-

manecem com seus empregos.
“Essa é a atuação do nosso
Sindicato. Estamos ao lado do
trabalhador é o ano todo, aon-
de o bicho pegar”, afirmou
Bezerra. Para a base de Volta
Redonda, foi eleito o delegado
sindical Marcio Alves, que vem
realizando um bom trabalho.

Alerta na Brinks

Embora a situação dos trabalhadores da Brinks esteja le-
gal, com cumprimento da Convenção Coletiva, como re-

portam o Diretor do Sindicato, Jeffty, e o delegado sindical
Vagner, estamos de olho. “Na Bélgica, por exemplo, a empre-
sa faliu e não honrou os direitos trabalhistas. Nenhuma em-
presa é melhor do que a outra e o respeito mútuo entre em-
presa, sindicato e trabalhador deve sempre existir”, destacou
o presidente José Bezerra.

Na Rodoban, trabalho forte
garante readmissão

O trabalho forte do Sindica-
to foi determinante para

que sete trabalhadores de car-
ro-forte, demitidos na época da
fusão Unibanco-Itaú, pudes-
sem reaver seus empregos na
Rodoban, mas essa não foi a
única conquista do sindicato,
como relata o Diretor Marcos
Lopes (Tudão). “Conseguimos
regularizar o pagamento das
horas extras e a hora de almo-

Escala de serviço excessiva na
tesouraria da Transvip

Funcionários da tesouraria re-
portaram ao líder sindical e

diretor do Sindiforte, Robinson
Mesquita, pressão demasiada
na escala de serviço da tesou-
raria. “O pessoal sai de lá um
bagaço, a empresa está for-
çando a barra inclusive para
não pagar os 100% aos domin-
gos e feriados, mas estamos
agindo para resgatar a dignida-
de dos trabalhadores e traba-
lhadoras e não vamos deixar

barato não”, desabafou.
Outro problema na em-

presa são as denúncias de
ameaças recebidas por al-
guns trabalhadores que esti-
veram de braços abertos ao lado
do Sindiforte na campanha sa-
larial e inclusive na paralisação
realizada na empresa em 8 de
julho, por conta do não paga-
mento na data correta do au-
mento de 3,56% aos chefes de
equipe e vigilantes condutores.

O líder Robinson, desde o dia
12 de março, faz plantões diári-
os na base 1 e 2, acompanhan-
do o início da jornada. “Chego
em Bonsucesso às 5:20h da
manhã, fico umas horas e de-
pois vou para São Cristóvão.
Não dou mole para eles não”.

Luta pela regularização das horas
extras a 100% na Transbank

Na Transbank, onde atuam o tesoureiro Mendes e o Conse-
lheiro Freitas, o Sindicato conseguiu mudar o plano de saú-

de, que agora é Unimed. A briga continua pelo fim da escala
6x1 e pela regularização da hora vermelha aos domingos. Ainda
em agosto a Transbank vai eleger novo delegado de base.

Assembleia realizada com
os trabalhadores da

Transexpert, em 11 de agos-
to, com a presença do vice-

Transexpert vai eleger delegados no Rio e interior
presidente Rosemberg e do
diretor Robinson, tratou de
três pontos principais: detalhes
da Convenção, regularização

No Banco Central já foi oficializada a legitimidade da
representação do pessoal de segurança pelo Sindi-

forte. O Sindicato está agora enviando ofício para a em-
presa Fênix, ganhadora do pregão e contratada do BC.

Transafe: 30 dias para
regularizar situação

Em reunião entre o presidente do Sin-
diforte, José Bezerra, e dirigentes da

Transafe, foi acordado o prazo de um mês

BC: Sindicato aguarda
reunião com a Fênix

O Sindicato fez contenção na porta da empresa
e os carros-fortes não saíram no dia 8 de julho

da intrajornada e eleições
para delegados sindicais,
tanto no Rio como nas ba-
ses do interior.

para regularização do pagamento do tíque-
te alimentação e do tíquete de dobra e do
pagamento dos salários até o 5º dia útil. “De-

mos até meados de setembro para eles
resolverem tudo, senão vamos ter que agir
de outra forma”, declarou Bezerra.

Sindiforte/RJ - 3214-5600  -  2580-1799

ço, e implantar o plano de saú-
de Amil Dental. Agora esta-
mos fechando a negociação da
cartela de tíquetes".

Funcionários da Rodoban aderindo
ao plano dental
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Vantagens para associados e dependentes

Auxílio natalidade - o trabalhador tem direito a R$ 150,00 por nascimento
de filho. Basta procurar o Sindicato levando a respectiva certidão.

Auxílio Funeral - o Sindiforte oferece uma ajuda no valor de R$ 600,00 no caso
de falecimento do trabalhador ou seus dependentes legais (esposa e filhos).

Assistência Jurídica – além da área trabalhista, o Sindiforte oferece atendi-
mento jurídico gratuito nas áreas cívil e criminal.

SESI – descontos especiais em atividades de lazer, como
clubes e colônias de férias.

Clube Vale do Ipê – piscinas, churrasqueiras, quadras de es-
porte, play ground, salão de jogos e muito mais para os associa-

dos do Sindiforte, durante todo o ano.

JR Seguros - Seguros de veículos automotivos em ge-
ral com cotações em diversas seguradoras com as melhores

condições do mercado e desconto de associado Sindiforte.

Auto-escola Rio de Janeiro - 20% de desconto em todos os serviços:
primeira habilitação, inclusão e troca de categoria (RJ).

Vistoria de veículos Linces (Dekra) – preços especiais para associados (RJ).

Endereços completos e detalhes de todos os benefícios e
convênios você obtém no site www.sindiforterj.com.br.

ACESSE E CONFIRA.

SESI – assistência médica e odontológica com des-
conto de 10%.

Academia Press Fitness – descontos em todas as atividades (RJ).

Farmais – descontos de 10% na compra de produtos farmacêuti-
cos em toda a rede.

Ótica Bela Vista – descontos de 20% em lentes e armações (RJ).

Óticas do Povo – desconto de 10% na compra de óculos e lentes de contato.

Ótica Avenida – descontos de 5 a 20% em Cabo Frio.

Pedagoga, psicopedagoga e psicomotricista - descontos de 50% para crianças e
jovens com distúrbio no aprendizado escolar (RJ).

Curso de Idiomas CCAA – descontos de 10 a 50%
em diversas unidades do Rio e Baixada

FISK – descontos de 10 a 20%, nos cursos do RJ e de 40 a
50% em Cabo Frio.

Wizard – 30% de desconto em toda a Região dos Lagos (Cabo Frio –
Araruama – Itaipuaçu – Maricá – São Pedro d´Aldeia)
Yes – descontos de 50% nas filiais São Cristóvão e Vila Isabel
SESI – descontos em escolas, incluindo educação para jovens e adultos em tempo
reduzido (EJA).
Universidade Estácio de Sá – descontos de 5 a 28% nos cursos de graduação
tradicional, tecnológica (politécnico), pós-graduação e EAD (Ensino à Distância), no
Rio e em Cabo Frio.
Centro de Educação à Distância – Ensino Fundamental e Médio a preços especiais (RJ).
Faculdade Moraes Junior - desconto de 20% nos cursos de graduação, pós-gradua-
ção e extensão (RJ).
Microlins – descontos de até 40% em cursos de informática e idiomas (RJ).
NCTEC – descontos de 30% em curso de formação de vigilantes, incluindo todas as
modalidades (RJ).
SOS Computadores - descontos nas unidades do Largo do Machado e Centro (RJ).
Casa Cruz – desconto de 10% na compra de material escolar (RJ).
Ler e Aprender – de 5 a 10% de desconto em livros e de 10 a 15% de desconto em
artigos de papelaria (RJ).
Papelaria Fênix – descontos em Cabo Frio.

Sindiforte incentiva esporte

Os vigilantes de carro-
forte Alcides Sena e
Alexandre de Castro

estão recebendo ajuda do
Sindiforte para praticar
Muay thai e Jiu-jitsu, o que
vem refletindo positivamen-
te na vida dos dois e no am-
biente de trabalho em geral.

Alcides levou o 1º
lugar na 2ª etapa do
campeonato estadual
de Jiu-jitsu, dia 11 de
junho, e agora se pre-
para para disputar a 3ª
etapa, dia 3 de setem-
bro, no Jardim Guana-
bara. Alexandre, faixa
preta e professor de
Muay thai, voltou a
competir e se prepara
para lutar o MMA, dia
11 de dezembro.

Trabalhadores afastados podem continuar no Sindicato

Os compa-
n h e i r o s
afastados,

por acidente ou
doença, podem
continuar associa-
dos, garantindo as-
sim, para si e sua
família, todos os
benefícios e vanta-
gens que o Sindica-
to oferece. Basta
manter sua mensa-
lidade sindical em
dia, podendo efetu-
ar o pagamento a-
través de boleto
bancário.

No alto, Alcides no pódio, recebendo a medalha de
campeão, ao lado do diretor Tudão. Acima, Alexandre
e Alcides simulando uma luta, no Sindiforte

Uma doença ou acidente de trabalho pode ter uma repercussão maior
ou menor dependendo do apoio que o trabalhador recebe. O Diretor
Robinson sabe bem disso. Ele zela por 47 companheiros afastados da
Transvip, mantendo contato mensal, assessorando na parte médica, ju-
rídica, viabilizando seguro, trocando CAT, buscando documentos, en-
fim, fazendo o trabalho de assistente social que a empresa deveria for-
necer.

“Minha experiência comprova que quando o trabalhador não recebe
assistência, o quadro deteriora. As pessoas ficam abaladas, com sua
auto-estima comprometida, sentindo-se um peso para a família. É pre-
ciso união e apoio nessa hora, da empresa, mesmo que seja apenas na
intenção de que o funcionário volte o mais rápido possível ao batente e
inclusive dos colegas, que podem dar uma força com telefonemas e
visitas. Ninguém sabe o dia de amanhã, é preciso ser solidário como
somos aqui no Sindicato”.
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O SINDIFORTE É MAIS

FORTE COMSINDICALIZE-SE!
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