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Não assine justa causa sem consultar o Sindicato

Delegação do Sindiforte defendeu risco de vida e o fim do fator previdenciário

2ª Marcha Nacional levou mais de 2 mil vigilantes a Brasília

Vigilantes de todo país deram no-
vamente um show de garra,
união e determinação na capital

do país, que reuniu mais de três mil
companheiros nos dias 20 e 21 de outu-
bro. O Sindiforte-RJ levou o próprio pre-
sidente e vários diretores e delegados a
Brasília, com faixas defendendo o adi-
cional de periculosidade de 30% para
toda a categoria e o fim do fator previ-
denciário.

 A manifestação conjunta, organiza-
da pela CNTV-PS, ocupou a Esplanada
dos Ministérios e a Praça dos Três Po-

deres, chamando a atenção dos políti-
cos para o risco de vida, a aprovação
do estatuto dos vigilantes e a aposenta-
doria especial. Os ministros Paulo Ber-
nardo, do Planejamento, e Carlos Lupi,
do Trabalho, subiram ao palanque junto
com líderes sindicais, como Heralde
Santos, e se comprometeram a apoiar
os projetos reivindicados pela catego-
ria. Em ato público realizado dentro do
Senado Federal, o senador José Sarney,
presidente da Casa, também emprestou
seu empenho para agilizar a votação dos
30%. Continua na pág 3.

STJ reconhece direito à aposentadoria
especial para vigilantes

A quinta turma do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) reconheceu que a

atividade desempenhada pelo vigilante
expõe sua integridade física e sua vida
aos mesmos riscos de um guarda e que,
portanto, tem direito à aposentadoria

Família Sindiforte
encerra o ano com Festa

de Confraternização

Não ao fator previdenciário:
Projeto de Paim já venceu

a 1ª fase
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Para obter benefício é necessário entrar com ação

especial, mesmo que a função não cons-
te da lista das profissões com esse be-
nefício. A decisão do STJ beneficiou um
vigilante que trabalhou no Bemge e o
caso agora servirá como jurisprudência
para novas ações.

O Presidente e o Tesoureiro do Sindi-
forte participaram, nos dias 11 e 12,

da 9ª Conferência Nacional de Vigilan-
tes, realizada na Bahia. Heralde Santos
explicou que, para o próximo ano, a meta
é trabalhar para aprovar os projetos de
risco de vida, de aposentadoria aos 25

Sindicato participa da 9ª

Conferência Nacional de Vigilantes

anos de serviço e o fim do fator previ-
denciário. Gilson Mendes revelou que a
base estabelecida para esse ano, de não
fechar nenhum acordo coletivo abaixo da
inflação, foi alcançada e que a maioria
dos sindicatos conseguiu obter ganho
real, como foi o caso do Sindiforte.
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Acompanhe o andamento dos projetos

de lei em benefício dos vigilantes
PL 1033/2003, de autoria da deputada Vanessa Grazziotin, que trata do adicio-
nal de risco de vida – foi aprovado pelo Comissão de Constituição e Justiça em
13 de outubro, seguindo para o Senado Federal

PL 4.436/08, da Senadora Serys Slhessarenko – também trata do risco de vida.
Ainda travado, mas com a promessa de ser liberado para tramitação normal

PL 6113, do Senador Paulo Paim - inclui o trabalho de vigilante como atividade
de risco na CLT, o que daria direito imediato ao adicional de 30%. Em trâmite
na Comissão do Trabalho na Câmara
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O combate às drogas deve
começar na escola

Os trabalhadores querem a
derrubada do Fator Previdenciário

Faltando 2 anos para se aposentar, e com mais de 10 anos de casa,
você tem direito a estabilidade comunicando o fato por escrito a empresa

“É preciso que as autoridades
acordem para esse grave proble-

ma, que iniciem uma política
educacional pela base, voltada

para as crianças.”
Heralde Santos,

Presidente do Sindiforte

A aproximação de um
novo ano nos leva na-
turalmente a refle-

xões sobre o ano que termina.
Do ponto de vista sindical, po-
demos dizer que nosso balanço
é bastante positivo. Participa-
mos de uma difícil negociação
salarial, com empresários con-
tratados e pagos para nos es-
premer ao máximo, mas saímos
vitoriosos. Garantimos ganho
real para este e para o próximo
ano, além de ter-
mos conseguido
assegurar uma
valorização para
os vigilantes mo-
toristas e chefes
de equipe.

Quanto às
reivindicações
mais amplas, co-
mo a garantia de 30% de adi-
cional para todos os vigilantes,
incluindo os que, diferente-
mente de nós, não têm esse
benefício assegurado por for-
ça de convenção coletiva, tam-
bém avançamos. Realizamos
com sucesso a segunda gran-
de mobilização nacional e ob-
tivemos apoio de diversos par-
lamentares às nossas lutas.

Drogas são
problema grave

Agora quando falamos de
políticas humanas mais genéri-
cas, ainda temos muito cami-
nho pela frente. Na questão das
drogas, por exemplo, uma des-
graça que pode abalar toda
uma família se apenas um de
seus membros for dependente,
estamos engatinhando. É pre-
ciso que as autoridades acor-
dem para esse grave problema,

que iniciem uma política edu-
cacional pela base, voltada para
as crianças. O provérbio Ensi-
na a criança no caminho em
que deve andar, e ainda quan-
do for velho, não se desviará
dele, não podia ser mais ver-
dadeiro.

A partir dos seis anos de
idade já se pode trabalhar a
questão das drogas pedagogi-

camente nas escolas, mostrar
que é muito nocivo à saúde,
de forma que esses meninos
e meninas cresçam conscien-
tes de todos os enormes ma-
lefícios que as drogas cau-
sam. Não precisamos de um
discurso político bonito, que-
remos é levar isso para as sa-
las de aula.

Por outro lado, e de for-
ma complementar, é preciso
que o governo efetivamente

trate dos a-
dultos depen-
dentes e não
caia no engo-
do da grande
imprensa que
faz campanha
pela libera-
ção da maco-
nha. Precisa-

mos de programas de saúde
sérios, com medicação es-
pecífica para desintoxicação
e apoio psicoterápico para
esses doentes. Agindo nes-
sas duas frentes, com cer-
teza o problema da violên-
cia diminuirá muito, em casa,
no trabalho e nas ruas. En-
tão senhores governantes,
mãos à obra!

Foi aprovada pela Co-
missão de Constituição
e Justiça, no dia 17 de

novembro, o projeto de autoria
do Senador Paulo Paim que
propõe o fim do fator previden-
ciário, e com isso mantém o sa-
lário dos aposentados no mes-
mo nível da ativa. A próxima

etapa é o plenário.
Para o Presidente do Sindifor-
te, o fator previdenciário é um
crime: “O camarada que tra-
balhou a vida inteira hoje, quan-
do se aposenta, tem um corte
de cerca de 40% no seu bene-
fício. Isso é um crime". Heral-
de propôs que a contribuição
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previdenciária continue a inci-
dir também para os aposenta-
dos, mas que, em contra-parti-
da, o salário permaneça igual
ao da ativa. "Essa é uma pro-
posta que não deixa brecha
para o governo alegar falta de
recursos e que protege o salá-
rio dos aposentados", concluiu.

O novo gerente de base da Brinks, vindo de Volta Redonda, está
com mãos de ferro junto aos trabalhadores. Ao invés de chamar para
conversar ou dar uma advertência, se for o caso, o gerente sai logo
suspendendo o vigilante de carro-forte, por três, às vezes cinco dias.
Os trabalhadores estão reclamando junto ao Sindicato.

Sai ainda este ano a partici-
pação nos lucros e resultados para
os trabalhadores da Prosegur. O
valor adicional varia em função
de critérios de produtividade e as-
siduidade e é um estímulo para

Renovado plano médico da Protege

Brinks truculenta

Pelo sexto ano consecutivo,
foi renovado com a Dix o pla-
no médico que atende os tra-
balhadores da Protege e seus
familiares.

Em abril vence o contrato
da Rodoban com a Unimed
Personal, plano que vem desa-

Prosegur paga PLR até final de dezembro

Em apoio à categoria de
vigilantes patrimoniais
de Angra dos Reis, que

ainda não tem os 30% de adi-
cional de risco de vida regu-
lamentados em convenção
coletiva, o Sindiforte partici-
pou de audiência pública na-
quela Câmara Municipal. Todos os vereadores da cidade
assinaram moção de apoio à reivindicação dos patrimoniais.

Sindiforte apóia 30% para os
vigilantes patrimoniais

gradando aos trabalhadores por
conta da limitação em sessões
de fisioterapia e alguns exa-
mes. Atenção trabalhadores, é
preciso ficar atentos na nego-
ciação e ter cuidado com a co-
participação. Na dúvida, entre
em contato com o Sindiforte.

os funcionários, como destaca o
Secretário Geral Rosemberg San-
tos: “Em transporte de valores, a
Prosegur é pioneira no pagamento
do PLR. Esperamos que outras
empresas sigam seu caminho”.
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Delegação do Sindiforte representou
a categoria em Brasília

A delegação do Sindiforte parti-
cipou com destaque de todas as
atividades promovidas pela

CNTV-PS, incluindo passeata, ato pú-
blico em frente ao ministério do Planeja-
mento e reunião com parlamentares.
Estiveram em Brasília Heralde Santos,
Gilson Mendes, Marcos (Tudão), Arlin-
do Estevam, Luis Américo, Sergio Luiz,
Antonio Justiniano, Jalberto, Sergio Bru-
no e ainda contou com a presença dos
bravos companheiros da Protege: Ronil-
don, Barcellos e Bastos.

De concreto, um número expressivo
de parlamentares consolidaram seu apoio
às reivindicações da categoria: Senado-
res José Sarney (PMDB-AP), Serys
Slhessarenko (PT-MT) e Fátima Cleide
(PT-RO) e Deputados Jô Moraes
(PCdoB- MG), Chico Lopes (PCdoB-
CE), Fátima Bezerra (PT-RN), Eduar-

do da Fonte (PP-PE), Rubens Otoni (PT-
GO), Eduardo Valverde (PT-RO), Ge-
raldo Magela (PT-DF), Paulo Pimenta
(PT-RS), Janete Capiberibe (PSB-AP),
Paulo Rocha (PT-PA), Elizeu Aguiar
(PTB-PI), Antônio Carlos Chamariz
(PTB-AL) e André Vargas (PT-PR).

Fundamental também, na opinião do
presidente do Sindiforte-RJ,  o apoio pu-
blicamente manifestado pelos ministro do
Trabalho, Carlos Lupi, e pelo ministro do
Planejamento, Paulo Bernardo.

O ministro Paulo Bernardo declarou que vai aju-
dar no que puder para acelerar a votação dos pro-
jetos que beneficiam a categoria no Congresso

Lupi: Sou totalmente favorável às reivindicações
dos vigilantes, e vou fazer um apelo aos parla-
mentares para que se sensibilizem também

Protege e Prosegur já iniciaram
os treinamentos extras com

pessoal de carro-forte
e acordo com a Convenção Coletiva negociada
pelo Sindiforte este ano, as empresas estão ago-

ra obrigadas a promover cursos de requalificação pro-
fissional aos vigilantes de carro-forte. Protege e Pro-
segur já iniciaram o trabalho.

O Vice-presidente do Sindicato, José Bezerra, ex-
plicou que a novidade visa assegurar que os vigilantes
de carro-forte estejam sempre bem treinados. “Temos

a reciclagem obrigatória por lei, mas não é suficiente. O vigilante de carro-forte
não pode ficar mais de 6 meses sem atirar, por exemplo. De uma hora pra outra
pode precisar e precisa estar bem treinado”.Lei seca é uma realidade

Comprovadamente eficaz na redução
do número de acidentes com óbitos

nas estradas, a operação Lei Seca veio
mesmo para ficar e em breve terá nor-
mas mais duras, dizem as autoridades.
A proposta tem o apoio do Sindiforte.
“Beber e dirigir nunca foi uma boa com-
binação. A gente sabe que afeta os re-
flexos dos motoristas e dá margem a
muitos acidentes e mortes. Agora no
caso da nossa categoria, que não pode
ter nada errado em sua ficha porque

impede a renovação da carteira nacio-
nal de vigilantes, é ainda mais grave. Os
companheiros precisam se conscientizar
dessa realidade e não beber antes de di-
rigir”, enfatizou Heralde Santos.

Sindiforte vai denunciar empresa
que se recusar a emitir o CAT

Aumenta a cada dia o número de
trabalhadores que procuram o

Sindicato para a emissão do CAT, Co-
municado de Acidente de Trabalho.
Eles denunciam que as empresas se
negam a emitir o documento mesmo
quando o acidente ocorre nas suas pró-
prias dependências. “No passado tive-
mos problema parecido com o seques-
tro de trabalhadores. As empresas não

davam o CAT. Aí denunciamos o fato
ao Ministério Público e o problema aca-
bou. Se preciso, vamos fazer o mesmo
agora porque o Sindicato não é o res-
ponsável por acidente de trabalho dos
funcionários e sim as empresas, tanto
para acidentes acontecidos no local de
trabalho quanto no trajeto casa-traba-
lho-casa”, afirmou José Bezerra, Vice-
presidente do Sindiforte.

Será realizada no dia 21 de janeiro a eleição

para a escolha da diretoria do Sindicato.

Como de praxe, o Sindicato colocará

urnas volantes nas empresas.

Eleições no Sindiforte:

FIQUE LIGADO!

D
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Festa de confraternização: brindes e brinquedos
para alegria dos associados e familiares

A tradicional Festa de
Confraternização da
família Sindiforte foi re-

alizada no domingo, dia 6 de de-
zembro, no Vale do Ipê. Mais de
mil associados e familiares apro-
veitaram a trégua da chuva e cur-
tiram o dia na piscina, jogando
bola, ouvindo música e, é claro,
comendo um gostoso churrasco.

A bola rolou bonita no cam-
po do Vale do Ipê e o tor-

neio de futebol contou inclusive
com juízes federados. Em pri-
meiro lugar ficou a equipe da
Prosegur, que também levou os
troféus de goleiro menos vaza-
do e revelação. Em segundo a
Transvip e, na terceira coloca-
ção, a Transbank, que também
se destacou na artilharia.

 Para as crianças, além da
recreação com monitores, fo-
ram alugados diversos brinque-
dos infláveis, como pula-pula,
piscinas de bolas e tobogã. A
garotada participou de anima-
das gincanas que deram mais
de 50 prêmios.

Para os adultos, um dos
momentos mais esperados da
festa foi o sorteio de brindes,
que distribuiu bicicletas, mi-
crosystem, ventilador de pé,
multiprocessador, secador de
cabelo e ferro de passar aos
felizes sorteados.

Torneio de futebol deu a
vitória à Prosegur

 Brinquedos infláveis e piscinas fizeram a alegria da molecada

A diretoria do Sindiforte
revezou-se na entrega dos
troféus aos vendedores

Convênios garantem descontos especiais para a família Sindiforte

Além de contar com auxílio
natalidade, auxílio funeral

e assistência jurídica também
nas áreas cível e criminal, os
associados do Sindicato e seus
dependentes ainda têm direito
a convênios em diversos pro-
dutos e serviços, com des-
contos que vão até 40%. Con-
fira os detalhes de cada con-
vênio pelo site do Sindicato:
www.sindiforterj.com.br

Ensino / Papelaria

Universidade Estácio de Sá
Faculdade Mackenzi
SOS Computadores
Microlins
Sesi/RJ
Centro de Educação à Distância
CCAA
NCTEC
Casa Cruz
Ler e Aprender

Lazer

Clube Vale do Ipê
Sesi

Saúde

Academia Press Fitness
Farmais
Óticas do Povo
Sesi
Pedagoga e psicomotricista

Diversos

HD Transporte (mudanças)
Linces, vistoria de veículos a gás

A Diretoria do
Sindiforte deseja
a todos os
trabalhadores e
familiares os
melhores
votos de um
Feliz Natal, na
paz do Senhor,
e um Ano Novo
de glórias e
conquistas

Diversos brindes foram sorteados
para os associados


