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Queremos uma política séria de combate ao crack e outras drogas

Galerias do Plenário lotadas, dele-
 gações de vigilantes de todo o país
presentes, parlamentares com-

prometidos com o projeto que regula-
menta o pagamento do risco de vida
para a categoria. Assim foi o dia 26 de
abril no Senado Federal.

Em sessão proposta pelo senador Pau-
lo Paim (PT-RS), e presidida pela sena-
dora Serys Slhessarenko (PT-MT), a ma-
nifestação, organizada pela CNTV-PS
apara comemorar antecipadamente o Dia
do Vigilante, teve como objetivo maior
pressionar o Congresso a aprovar o adi-
cional de periculosidade. “É inadmissível
que tantos companheiros vigilantes ainda

Sessão histórica do Senado homenageia vigilantes
Sindiforte presente, pressionando pela aprovação do risco de vida

O Senador Paulo Paim e o Presidente do
Sindiforte, Heralde Santos

Diferencial de chefe
de equipe começa a
ser pago em julho

Parte do aumento
real de 3,56%
que foi negocia-
do em conven-

ção coletiva para
os chefes de equipe

e vigilantes motoristas
de carro-forte começa a ser paga no
segundo semestre deste ano em al-
gumas empresas. É o caso da Trans-
vip, que, de acordo com os delega-
dos sindicais Jalberto e Robinson,
iniciará a aplicação do aumento a
partir de julho, gradativamente.

O prazo final para aplicação do rea-
juste integral é até 30 de junho de 2011.
Para a diretoria do Sindicato, o paga-
mento deve se iniciar logo, em escala,
para que até o ano que vem o valor já
esteja diluído e incorporado.

Trabalhador tem direito
a curso de reciclagem

mesmo demitido
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não recebam os 30% de adicional e que
nós precisemos ter o benefício assegura-
do em Convenção Coletiva porque a le-
gislação é falha”, afirmou o Presidente
do Sindiforte, Heralde Santos.

Tramitam no Congresso, atualmente,
três projetos de lei que tratam do assunto:
PLS 387/09, do senador Paulo Paim, 682/
07, da senadora Serys Slhessarenko e PLC
220/09, da deputada Vanessa Grazziotin.

eguindo os passos da Câmara,
o Senado também aprovou o
fim do fator previdenciário, uma

vitória dos trabalhadores que encami-
nharam abaixo-assinado e pressionaram
os parlamentares. "Esperamos que o go-
verno não vete essa medida", declarou
Heralde Santos. Para o Presidente do

Fim do fator previdenciário é
uma vitória para o trabalhador

Sindiforte, o argumento de que a previ-
dência não suporta um aumento de gas-
tos é desculpa. "Se o problema é falta de
dinheiro em caixa, tem que haver um de-
bate amplo com a sociedade, sem dema-
gogia. Os aposentados poderiam continuar
contribuindo com a previdência, em valo-
res menores que os trabalhadores da ati-

va, para garantir que se aposentem com
o mesmo salário que tinham. É claro que
isto é uma alternativa muito melhor do
que a pessoa se aposentar, não contri-
buir mais porém ter até 40% do seu sa-
lário reduzido. Temos direito a uma ve-
lhice digna", concluiu.
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Para onde foram os criminosos?
Novos modelos de carro-forte

são mais seguros e confortáveis

Em ano eleitoral, vote em quem votou pelo trabalhador. E Ficha limpa já

Bonito ler no jornal que a
polícia dominou vários

morros sem disparar um tiro
sequer. Bacana ver as UPPs
em várias comunidades. Mas,
para onde foram os criminosos?
Que mágica é essa que o esta-
do conseguiu fazer de repen-
te? Até quando as UPPs fica-
rão garantindo a segurança dos
moradores?

Não podemos tapar o sol
com a peneira nem fazer uma
maquiagem nos nossos graves
problemas sociais para inglês
ver. Afugentar os bandidos
pode até resolver, temporaria-
mente, parte do problema da vi-
olência na capital, mas só na
capital. Caxias, Nova Iguaçu e

outras cidades da Baixada, por
exemplo, já mostram significati-
vo aumento da violência, com
índices até quatro vezes maio-
res do que o máximo admitido
pela ONU para países subdesen-
volvidos, que é de 10 homicídios
para cada 100 mil habitantes.

Retomar o controle territo-
rial de comunidades dominadas
pelo tráfico de drogas ou pelas

milícias é fundamental sim,
mas com seriedade, com um
planejamento de segurança
global, que envolva inclusive
salários dignos aos policiais,
para que não sejam coopta-
dos pelo crime organizado.
Cobramos soluções perma-
nentes e que não prejudiquem
outras localidades. E que os
criminosos apareçam, presos.

“Retomar o controle territorial

de comunidades dominadas

pelo tráfico de drogas ou

pelas milícias é fundamental

sim, mas com seriedade”
Heralde Santos

Presidente do Sindiforte

Graças ao bom trabalho
que vem sendo executa-

do pela Polícia Federal, visto-
riando e exigindo o cumpri-
mento das regulamentações, a
categoria conseguiu uma im-
portante melhoria nos carros-
fortes: a troca do chassi, que
não pode mais ser o de micro-
ônibus. Com isso os veículos estão mais seguros e confortáveis.
Na Protege, por exemplo, os trabalhadores já desfrutam de bancos
inclináveis, com regulagem para altura e encosto para cabeça.

Aposentados por invalidez
têm direito a seguro

Sindiforte garantiu benefício na Convenção Coletiva

Está garantido na Convenção
Coletiva do Sindiforte: Todo

associado aposentado por inva-
lidez, quer o problema tenha ou
não relação com seu trabalho,
tem direito  a um seguro com
cobertura de invalidez total e
permanente por doença, sendo
o valor do seguro 26 vezes a
última remuneração.

Recentemente isso acon-
teceu com Jorge Amaral Frei-
tas, vigilante de carro-forte
TransExpert, que já afastado
por problemas de saúde há uns
cinco anos. Mesmo sem ter
certeza do benefício, Jorge foi
ao Sindicato perguntar e se ori-

entar. Dito e feito: após relatar
seu caso, o vice-presidente,
José Bezerra, contactou a em-
presa e, dois meses após, o tra-
balhador já estava com o valor
do seguro depositado em seu
nome.

Jorge se diz muito satisfeito
com a ajuda que recebeu do
Sindiforte: “Confesso que
quando estava na ativa e o pes-
soal do Sindicato ia na firma,
eu ficava olhando de rabo de
olho, por cima do nariz, descon-
fiado. Mas quando precisei, o
atendimento foi show de bola.
Muito bom mesmo, atencioso,
sem dificuldade nenhuma.

Seguro funeral será estendido
aos dependentes

Deve sair em breve a extensão do seguro funeral para os
dependentes do trabalhador, incluindo, além dos filhos e

esposa/marido, também mãe, pai e avós, para quem quiser, a
preços bem mais razoáveis que os de mercado. Se o trabalha-
dor se aposentar ou for demitido, ele poderá continuar pagan-
do o seu carnê e assim manter o benefício.

Cresce índice de sindicalização
entre o pessoal de tesouraria

Uma área que vem cres-
cendo em termos de repre-

sentação sindical é a tesoura-
ria. “Tradicionalmente nosso
maior índice de sindicalização
é entre o pessoal de carro-for-
te, beirando os 80%, mas esta-
mos fazendo um trabalho mais
focado no pessoal de apoio,
com destaque para a tesoura-
ria, e estamos crescendo bem,
afirmou Heralde Santos, Pre-
sidente do Sindiforte.

A área sempre trabalhou
muito, e havia problemas em al-
gumas empresas com relação a
pagamento de hora-extra ou
funcionamento do banco de ho-
ras. Na última negociação co-
letiva esse foi um dos temas im-
portantes tratados e as reclama-
ções pararam.

Há mais de dez anos sindi-
calizada, a companheira Ana
Rita, da tesouraria da Trans-
vip, diz que já usou diversos
benefícios do Sindicato: “Sem-
pre que posso aproveito o fi-
nal de semana no Vale do Ipê.
Também já usei os descontos
dos convênios, inclusive quan-
do fiz aulas de direção”.

Para ela, o pessoal hoje está
se interessando mais pelo Sin-

dicato. “Acho importante ver-
mos os dois lados. Não é só re-
clamar, tem que se interessar
e participar também. Temos
uma empresa que cumpre a
convenção coletiva direitinho,
temos nossos direitos assegu-
rados, isso é muito bom”.
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Na demissão, vigilante também tem
direito de atualizar sua reciclagem

O Sindiforte alerta que, em
caso de demissão, o tra-

balhador deve verificar quan-
to tempo falta para sua Car-
teira Nacional de Vigilantes
vencer. Faltando seis meses
ou menos, deve avisar à em-
presa, que fica então obriga-
da a arcar com o curso de re-
qualificação completo, tanto a

José Bezerra, Vice-pre-
sidente do Sindiforte

A escola de vigilantes motoristas que funciona na Trans
vip, sob a coordenação do delegado de base Jalberto,

vai de vento em popa. Em abril, mais oito companheiros fo-
ram treinados na direção específica de blindados e todos já
foram promovidos às suas novas funções.

Jalberto explicou que a escolinha é aberta a todos os inte-
ressados da empresa que tenham carteira de habilitação classe
D e um mínimo de três meses de empresa. O curso dura um
ano e é totalmente gratuito. “Quem quiser ser um vigilante
motorista, pode me procurar ou a sua chefia imediata, mes-
mo que seja de área administrativa. Os oito que acabamos de
formar já foram todos promovidos”, declarou entusiasmado
o delegado sindical.

Escola de vigilantes motoristas da
Transvip formou e promoveu mais oito

O delegado sindical Jalberto (de pé, o 1º à
esquerda) com a atual turma de vigilantes
que se preparam para dirigir o carro-forte.
Presença feminina também na função de
vigilante motorista

Sindiforte participa de seminário
sobre saúde do trabalhador

O Sindiforte participou do Seminário sobre
a saúde do trabalhador de carro-forte pro-

movido pelo sindicato de vigilantes de Minas,
realizado em Belo Horizonte no dia 8 de maio.
O Sindicato mineiro realizou uma ampla pes-
quisa sobre os efeitos do estresse, do monóxido
de carbono e de todas as condições nocivas à
saúde do vigilante. O resultado do trabalho será
compilado em um relatório que será entregue à

Seguradoras ‘criam’ problemas para não pagar seguro

Conivência de algumas empresas fará Sindicato entrar na justiça

Estão se tornando lugar co-
mum os casos de segura-

doras que inventam obstáculos e
criam caso para não pagar o prê-
mio a que os associados têm di-
reito, de acordo com a cláusula
de seguro negociada na Conven-

ção Coletiva. Trabalhadores de-
nunciam que as empresas Trans-
bank, Protege, Prosegur, Tran-
vip e Brinks estão coniventes com
essa situação e o Sindiforte avisa
que vai entrar na justiça contra
os dois, seguradora e empresa.

TransExpress de bem com a Convenção Coletiva

O Sindicato parabeniza a TransExpress, que se adequou à Con-
venção Coletiva e está agindo bem, apoiando o trabalhador no

que é seu direito, assegurado e garantido pela negociação coletiva.

Sensatez na Protege, bases Martinica e Petrópolis

Graças ao empenho
do Sindiforte, dois

trabalhadores que seri-
am demitidos por justa
causa na Protege, bases
Martinica e Petrópolis,
continuam na ativa. Na
Martinica, o Sindicato
conseguiu demonstrar à
empresa vigilante motorista que
conduzia o carro-forte, não teve
culpa no acidente de trânsito
que resultou em perda total do
veículo.

Já em Petrópolis, o
problema foi uma inver-
são de cassete no abas-
tecimento de um caixa
eletrônico. O funcioná-
rio está agora afastado.
“Ficamos muito conten-
tes porque os trabalha-
dores reconheceram

nossa dedicação. O pessoal veio
nos agradecer e parabenizar o
Sindicato pela solução positiva
deste caso”, afirmou o delega-
do sindical Antonio Justiniano.

TecBan começa a operar em julho

A empresa orgânica TecBan
Tecnologia Bancária che-

gou ao Rio e esteve reunida com
o Sindicato informando que co-
meça firme suas operações em
julho, abastecendo todos os ban-
cos 24 horas do estado. O Sin-
diforte está atento para o risco
de demissões e já arrancou da
empresa o compromisso de ab-

Antonio Justiniano,
delegado sindical

Prosegur contrata perícia terceirizada
para prejudicar trabalhador

sorver o máximo possível a mão-
de-obra que eventualmente seja
dispensada das outras empresas.
"Não faremos acordos. A empre-
sa que terceirizar seus serviços
e demitir pessoal terá que pagar
todas as verbas rescisórias di-
reitinho. Estamos acompanhan-
do", declarou preocupado o Vice-
presidente José Bezerra..

parte de transporte de valores
quanto a parte patrimonial.

– É importante que o traba-
lhador fique de olho no venci-
mento da CNV, afinal ele não
conseguirá um novo emprego
com a carteira vencida. Muitos
se detêm apenas na parte de
transporte de valores, mas é co-
mum ao se conseguir um novo

emprego en-
trar primeiro
na área patri-
monial. Então
tem que obser-
var as duas re-
ciclagens para
evitar pagar o
curso do próprio bolso, alerta o
vice-presidente, José Bezerra.

CNTV-PS para então ser levado ao Ministro
da Previdência.

- Nosso objetivo é provar que estamos sub-
metidos a um violento desgaste físico e emocio-
nal, então é claro que a aposentadoria especial
deve ser uma realidade automática para a cate-
goria, declarou Heralde Santos. Além do Presi-
dente, estiveram presentes ao evento os direto-
res Jalberto, Sérgio Luiz e Arlindo Estevam.

Ação do Sindicato obriga Sudeste a novo desembolso

A empresa picareta que fe-
chou e deixou os traba-

lhadores na mão levou nova
pancada. O primeiro valor
pago, em 2007, corresponden-
te a R$ 125 mil, foi dividido
igualmente entre os 185 em-
pregados que constam na lis-
tagem. Na ocasião, a ação pro-
movida pelo Ministério Publi-
co do Trabalho com assistên-

cia do Sindicato conseguiu li-
berar também as guias do
FGTS e seguro-desemprego.
Agora o jurídico do Sindifor-
te conseguiu bloquear mais
R$ 86 mil, que serão dividi-
dos em partes iguais para os
mesmos empregados.

De acordo com que ocor-
reu na audiência, o juiz pediu
ao Sindicato para fazer uma

convocação dos ex-emprega-
dos e pegar os dados da Car-
teira Profissional e verbas que
devem ser pagas, como 13º,
salário proporcional, saldo de
salários, férias vencidas etc.
"É uma questão de tempo
para que os vigilantes rece-
bam esse complemento", afir-
mou a advogada do Sindica-
to, Dra. Clarissa Costa.

Na tentativa de se livrar do pagamento referente à doença aci-
dentária e da estabilidade que o trabalhador acidentado tem, a

Prosegur contratou um escritório paulista de perícia que dá infor-
mações parciais/inverídicas em relatórios enviados ao INSS para
descaracterizar o acidente e assim livrar-se da maior carga tributá-
ria incidente neste caso, depois da mudança da legislação. Foi o que
aconteceu recentemente, quando informou que, na função de vigi-
lante de carro-forte, o trabalhador só usava os membros superio-
res. Por conta disso, o INSS reverteu o auxílio acidentário para
auxílio doença. O Sindiforte ingressou com ação contra o INSS por
ter acolhido as razões da empresa.
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Sinistralidade e co-participação colocam planos de saúde em xeque

Sindiforte defende plano único para todas as empresas

Época de renovação de
planos médicos é sem-
pre motivo de preocu-

pação para os trabalhadores e
para o sindicato. É o que está
ocorrendo agora na maioria
das empresas. Alegando alto
índice de sinistralidade, opera-
dores exigem co-participação
em consultas e exames.

“A posição do Sindicato é
clara: queremos um plano de
saúde só para todas as em-
presas, como era antigamen-

O Sindiforte continua defendendo a criação
de salas de ginástica nas empresas, como

forma de melhorar a saúde e a disposição ge-
ral dos trabalhadores. Os empresários preci-
sam enxergar que ter uma mini academia nas
suas empresas ou um profissional de educação
física com monitores estagiários não representa um custo,
mas um investimento na saúde do trabalhador. Quantos ca-
sos de pressão alta, estresse e outros males poderiam ser
evitados? questiona Heralde. E acrescenta: “Estamos à dis-
posição para ajudar no que for preciso, elaborar horários das
atividades, fazer contato com os profissionais, cotar os equi-
pamentos necessários, enfim, precisamos atuar juntos em prol
do trabalhador”, concluiu.

te. Negocian-
do um número
de vidas muito
maior, nosso
poder de bar-
ganha aumen-
ta e podemos
manter quali-
dade e preços
acessíveis”, afirma o presi-
dente do Sindiforte, Heralde
Santos.

José Bezerra, vice-presi-
dente, complementa: “Ao in-

Investir em prevenção
também diminui uso do plano

vés das empre-
sas se unirem
para buscar um
plano melhor e
unificado, não,
eles se dividem,
se espalham e a
condição de ne-
gociação fica

menor. Não podemos esque-
cer que os trabalhadores ar-
cam com 50% do valor do pla-
no, então temos direito de opi-
nar e escolher também”.

Sindiforte firma convênio
com Odontoempresa

Já está em vigor o novo convênio entre o Sindicato e a
Odontoempresa, garantindo serviços dentários de exce-

lente qualidade a um preço especial para os associados,
mais barato que o do mercado. Verifique os detalhes no
site www.sindiforterj.com.br, aba Convênios.

Parceria com Auto-escola dá
desconto aos associados

O Sindiforte acaba de firmar mais uma
parceria, desta vez com a Auto-

escola Rio de Janeiro. Os associados
gozam de 20% de desconto em todos
os serviços oferecidos: primeira ha-

bilitação, inclusão e troca de categoria. Confira a rela-
ção completa dos endereços no site do Sindicato.

“Queremos um

plano de saúde

só para todas

as empresas”

Heralde Santos,

Presidente do Sindiforte

Heralde Santos,
Presidente do

Sindiforte

Solidariedade: Sindicato e trabalhadores doaram
alimentos aos desabrigados da enchente

Mais de uma tonelada de
alimentos não perecíveis,

além de roupas, foram doados
pelos trabalhadores da Prote-
ge, pela Protege e pelo Sindi-
cato aos atingidos pela enchente
em São Gonçalo. O Sindiforte,
através dos delegados sindicais
Luis Américo e Justiniano, e o
RH da Protege Rio tomaram a
frente da campanha e providen-
ciaram a entrega dos donativos
na escola pastor Haroldo Go-
mes, que abrigou os desaloja-
dos da região. Foram efetua-
das duas doações à escola, a
primeira, com cerca de 700 kg
de alimentos, veio da Martini-

cia, em abril, e a segunda, rea-
lizada no dia 19 de maio, veio
do pessoal de São Cristóvão.

O delegado sindical Antonio
Justiniano Corrêa, que participou

Quem é sindicalizado tem direito a inúmeros benefícios

Preços diferenciados em acade-
mias (Press Fitness), farmácias
(Farmais) e óticas (Óticas do Povo
e Bela Vista)

Descontos em vistorias de ve-
ículos (Linces) e mudanças
(HD Transportes) a preços mais
baixos

Assistência jurídica cível e criminal,
além da trabalhista

Auxílio natalidade

Auxílio funeral

Convênios com escolas (SESI),
universidades (Estácio de Sá, Mo-
raes Junior) e EJA

Descontos em cursos de idiomas
(CCAA), cursos de formação de vigi-
lantes (NCTEC) e cursos de computa-
ção (Microlins e SOS Computadores)

Lazer de qualidade gratuito (Vale do
Ipê) e com descontos (SESI)

Descontos em papelarias (Ler e
Aprender, Casa Cruz)

Confira os detalhes de todas essas vantagens no site www.sindiforterj.com.br

de ambas as entregas, revelou: “A
gente sabe como a pessoa se sen-
te quando está recebendo algo,
depois de ter perdido tudo. Me co-
moveu muito, é gratificante”.


