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Mantenha sua carteira nacional de vigilante em dia; tenha sempre seu protocolo na validade

Novo presidente do Sindiforte
continuará legado de Heralde

Sucessão prevista no estatuto conduziu José Roberto Bezerra à liderança

Seguindo o estabelecido no
estatuto do Sindicato, que
prevê que no falecimento do
presidente assume o vice, foi
realizada no dia 16 de julho a
sucessão de José Roberto
Bezerra como novo
presidente do Sindiforte. A
vice-presidência ficou com
Rosemberg Robson Santos,
ex-secretário geral, cargo
agora ocupado por Arlindo
Estevan, que era diretor
social. O suplente José Parte da diretoria, delegados de base e conselheiros

“ Nada mudou
no dia-a-dia do

Sindicato. Todos
os serviços e

benefícios
prestados à
categoria

permanecem”

José Roberto Bezerra - Presidente

Todas as providências legais e
administrativas já foram tomadas para
garantir o pleno funcionamento do
Sindiforte. “Nada mudou no dia-a-dia do

Sindicato. Já estamos dando
continuidade ao trabalho sério
e honesto que sempre guiou a
nós e ao companheiro Heralde.
Todos os serviços e benefícios
prestados à categoria
permanecem”, declarou o
presidente Bezerra.

O vice-presidente,
Rosemberg, frisou que a
política do Sindicato segue
sendo a mesma. “Nosso
objetivo é negociar para
conseguir o melhor para o

Marcos Lopes (Tudão), assumiu a
diretoria social. As demais diretorias,
delegados de base e conselho fiscal
permanecem inalterados.

trabalhador e exigir o cumprimento da
convenção coletiva”. O diretor
Robinson completou: “Esse grupo que
compõe o corpo do Sindicato está junto

desde 1984. Assistimos ao nascimento
e crescimento de diversas empresas que
hoje aí estão, vimos mudar várias
diretorias do sindicato patronal e nossa
diretoria sempre unida, brigando e
defendendo o trabalhador e lutando para
conquistar mais direitos e segurança”.

Convenção Coletiva: 5,26% de reajuste a partir de 1º de julho
Percentual equivale ao INPC mais ganho real de 0,5%

De acordo com o negociado na
convenção coletiva 2009/2011, válida
por dois anos, em 1º de julho deste ano
os trabalhadores do ramo de transporte
de valores passam a receber o INPC
integral medido entre 01.07.2009 e
30.06.2010 + 0,5% de aumento real, o
que soma 5,26%. O mesmo percentual
reajustará o tíquete-refeição, que passa
para R$ 16,74/unitário para guarnição
de carro-forte e R$ 14,95/unitário para
os demais funcionários.

Ainda na vigência da convenção
coletiva, até 30 de junho de 2011, os
salários dos vigilantes motoristas e
chefes de equipe serão aumentados,

cláusula incluída na convenção em 2009.
“Essa valorização do chefe de equipe e
vigilante-motorista que vai ocorrer até
o final da vigência da atual convenção
coletiva, pode e deve ser antecipada.
Vamos trabalhar para que ainda este
ano a maioria das empresas já tenha
implementado este aumento”, afirmou
o novo presidente do Sindiforte, José
Roberto Bezerra.

Todos os demais benefícios estão
garantidos. Você pode ler a íntegra da
convenção coletiva no site do Ministério
do Trabalho e Emprego. Acesse
www.mte.gov.br e confira pelo número
do Registro (RJ001406/2009).

Novos pisos a partir de 01/07/2010
Funções

Chefe de equipe e
vigilante motorista carro-
forte

Vigilante carro-forte

Vigilante carro-leve

Tesouraria/administrativo
(inicial)

Vigilante de base

R$

1.773,70

até 30/06/2011

Adicionais

+ 30% Risco de vida

+ 30% Risco de vida
1.620,58

1.620,58

  846,99

911,26



2  Se você está há mais de 10 anos na mesma empresa e faltam até 2 anos para sua
aposentadoria, comunique à empresa por escrito e garanta sua estabilidade.
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Ex-presidente será
homenageado

A sala ocupada
pelo ex-presidente
Heralde Santos, no
2º andar do
Sindicato, será
transformada em
uma sala de reunião,
levando seu nome.
“É uma homenagem
singela, mas eterniza
nosso reconhecimento ao grande líder
que foi. Vamos aproveitar a oportunidade
e homenagear também o ex-diretor
Aguinaldo Sant´Anna, com uma sala no
andar térreo”, resumiu o presidente José
Roberto Bezerra.

Cerca de 200 pessoas, en-
tre familiares, diretoria do
Sindiforte, diretoria patro-
nal, trabalhadores, líderes
sindicais de todo país,
membros da igreja e de-
mais amigos foram prestar
sua última homenagem ao
ex-presidente do Sindica-
to, vítima de infarto fulmi-
nante, sepultado no cemi-
tério Jardim da Saudade,
em Mesquita, no dia 12 de
julho. Nos vários discursos
emocionados, um mesmo
destaque: o caráter íntegro,
reto, honesto, verdadeiro,
incorruptível, amigo, par-

Adeus a Heralde reuniu mais de 200 pessoas

Momento em que o pastor pediu uma salva de palmas ao grande exemplo de vida e trabalho de Heralde Santos

necer vivos dentro de cada um que con-
viveu com ele. Confira no site do Sindi-

ceiro e trabalhador. Um exemplo vir-
tuoso cujos ideais e lutas vão perma-

cato a matéria completa  http://
www.sindiforterj.com.br.

7º Congresso Nacional de Vigilantes
rechaça mudanças na Lei 7102

Representantes sindicais da
área de vigilância de todo país
estiveram reunidos em Salvador
nos dias 21 a 24 de julho debatendo
temas fundamentais para a categoria
durante o VII Congresso Nacional de
Vigilantes, rebatizado “Heralde Silva
Santos”.  Dentre os principais

Com o falecimento de Heralde
Santos, que além de Presidente do
Sindi for te -RJ  e ra  também
Secre tá r io  de  Assuntos
Internacionais da CNTV-PS, a
vaga foi ocupada por  Arlindo
Estevam.

Continua na
justiça o processo nº
0 0 8 8 7 0 0 -
52.2009.5.01.0011
que o Sindicato move
contra a Transbank,
referente a horas-
extras efetuadas e
não pagas durante
três anos e meio. O

Processo de
horas-extras da
Transbank
continua na justiça

assuntos tratados, as alterações
propostas à Lei 7102, que querem
instituir a figura do vigilante júnior
e cooperativas de vigilante, por
exemplo.  “Somos radicalmente
contra essas mudanças e lutaremos
junto à  Confederação para que
nenhum adendo noc ivo  ao

processo tramita na 11ª vara do Trabalho
do Rio de Janeiro.

Também está na justiça processo
contra a mesma empresa por ter
demitido o delegado sindical  Sérgio
Luiz, hoje amparado pelo Sindiforte. Na
época, Sérgio foi quem verificou o
problema das horas-extras e outras
irregularidades.

t raba lhador  se ja  aprovado” ,
defendeu o presidente Bezerra,
presente ao evento junto com o
vice Rosemberg,  o  secretár io
geral Arlindo e o tesoureiro Gilson
Mendes. O Congresso também
indicou novos membros para a
diretoria da CNTV-PS.

Arlindo Estevam, novo Secretário de

Assuntos Internacionais da CNTV

Sérgio Luiz

Foto: Claudinei de Castro

“Essa conquista é importante
porque mantemos nosso

espaço na luta nacional e
internacional.”

Sindiforte obtém diretoria na CNTV


