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Após dez rodadas de negociação, foi finalmente fechada a
Convenção Coletiva 2009/2011, que garantiu aos traba-
lhadores de carro-forte 6% de reajuste neste ano, com

ganho real de 1%, e INPC mais 0,5% no próximo. Houve ainda
valorização das funções de vigilante motorista e chefes de equipe,
que terão seus salários majorados até o final da vigência do acordo
em 3,6% adicionais , fechando uma negociação que vinha se arras-
tando há anos. Os demais benefícios foram todos mantidos.

Vigilantes motoristas e chefes de equipe são valorizados

Chefe de equipe e Vigilante
motorista Carro-Forte

1.685,06

NOVOS PISOS A PARTIR DE 01/07/2009

+ 30% Risco de vida

Vigilante Carro-Forte

Vigilante Carro-Leve

Tesouraria/Administrativo (inicial)

Vigilante de base

1.539,59

1.539,59

804,66

865,72

Trabalhador, cuide da sua saúde. Faça seu exame geral anual e evite doenças graves

Em um dos momentos
mais tensos da

negociação, Heralde
Santos perde a

paciência e manda o
recado: “Confiabili-

diade você adquire,
caráter você não

vende e não negocia”

Adiada nova marcha em
Brasília pela aprovação

do Risco de Vida

A luta por um adicional de periculo-
sidade de 30% para todos os vigi-

lantes do país prossegue e líderes sindi-
cais do Brasil inteiro preparam carava-
nas de trabalhadores que vão à capital
federal. A data inicial de 18 e 19 de agos-
to foi adiada em função da pandemia
de gripe suína, mas assim que as condi-
ções permitirem, a marcha será reali-
zada. "Vamos continuar pressionando
os políticos pela aprovação do projeto
de lei da senadora Serys Slhessarrenko
(PT/MT), que já foi aprovado no Se-
nado", declarou Heralde Santos.

Uma negociação esta-
fante, mas que trouxe um
bom resultado para os tra-
balhadores de carro-forte.
Desde o dia 16 de junho,
data da entrega da pauta de
reivindicações obreira ao
sindicato patronal, foram re-
alizadas oito rodadas regu-
lares de negociação, com
toda a comitiva diretora de
ambos os sindicatos, além de
duas reuniões menores, com
as comissões designadas
por cada sindicato. A penúl-
tima reunião chegou a de-
morar sete horas. "Cansati-

vo? Sem dúvi-
da, mas só se
consegue a-
vançar assim.
Em mais de
uma ocasião cheguei a pen-
sar que não haveria acordo e
que iríamos a dissídio. Feliz-
mente prevaleceu o bom sen-
so e a categoria já terá seu

+ 30% Risco de vida reajuste nos salários de agos-
to, retroativo a 1º de julho",
declarou Heralde Santos.
Leia a cobertura completa
na pág. 3

Precaução é para evitar mais
casos de gripe suína

Fator Previdenciário é crime
contra a classe trabalhadora

Você acha justo que o trabalhador que começa
a ralar desde cedo ao se aposentar receba
um corte de 30 a 40% em seu salário e te-

nha que viver com muito menos, em uma época em
que os gastos com saúde aumentam substancial-
mente? Heralde Santos, presidente do Sindiforte,
responde: “Essa medida, aprovada na época do go-
verno FHC, não combina em nada com o governo
do presidente atual, um metalúrgico de formação,
um trabalhador como nós. Queremos corrigir essa
injustiça e temos uma proposta: mobilizar os traba-
lhadores e sensibilizar o legislativo para que se mo-
difique a situação atual. Os aposentados fariam tam-
bém sua contribuição à previdência, mas em troca,
na hora da aposentadoria, se manteria o mesmo sa-
lário da ativa. Então parlamentares. Contamos com
vocês?”

Sindiforte luta
pelo direito
incondicional à
reciclagem

Greve contra
malote de tintas
foi um sucesso

Conheça todos os
benefícios que o
Sindicato oferece
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Um vigilante de carro-
forte, há dez anos
atrás, teve uma quei-

xa de uma vizinha registrada
em delegacia, alegando exces-
so de barulho em uma festa.
O caso nunca foi adiante e o
vigilante sequer foi ouvido.
Apesar disso, esse compa-
nheiro, que agora deveria fa-
zer seu curso de reciclagem,
paga com o próprio trabalho,
ou melhor, com a falta dele,
um suposto pequeno delito
não julgado. Isso é justo?

Vemos aí o caso do promo-
tor de Justiça de São Paulo,
Thales Ferri Schoedl, absolvi-
do por unanimidade após ser
acusado de matar com 8 tiros
um jovem de 20 anos e atentar
contra a vida de outro. Vemos
o caso do banqueiro Daniel
Dantas, que mesmo tendo con-
tra ele provas de enriquecimen-
to ilícito, crimes financeiros

Onde está a Justiça?

diversos,suborno a delegados e
jornalistas, teve concedido dois
habbeas corpus em 24 horas,
caso inédito no país. Onde está a
justiça?

A famosa frase que consta
em nossa Carta Magna, ‘Todos
são iguais perante a lei’, é só pra
inglês ver? A justiça que é para
o pobre é a mesma que se apli-
ca ao rico? E o que fazem os
nossos parlamentares, eleitos
que foram pelo povo para de-
fender os interesses do povo e
da nação? Se calam, esperando
que o eleitor não tenha memó-

Trabalhadores de carro-
forte de vários estados
fizeram uma greve de

advertência, organizada pela
Federação Nacional dos Traba-
lhadores em Carro-Forte, que
parou cerca de 80% da catego-
ria no dia 13 de abril. O movi-
mento representou um repúdio
à implantação do malote de tin-
tas desempregador e serviu para
conscientizar autoridades e pa-
trões de que novas paralisações
podem ocorrer.

Durante três horas, Rio de
Janeiro, São Paulo, Brasília,
Mato Grosso e outros estados
do Norte e Nordeste protesta-
ram contra a proposta da Polí-
cia Federal de se transportar va-
lores em carros-leves. Heralde
Santos esclarece: “Nosso obje-
tivo foi conscientizar patrões,
empregados e a própria Polícia

Malote de tintas: Paralisação serviu
de alerta aos empresários

ria? Legislam em
causa própria, indi-
cando familiares e
parentes para cargos
públicos? Cons-
tróem castelos e
mansões sem renda
que justifique tal pa-
trimônio?

Há exceções, é
claro, mas precisamos de ur-
gentes demonstrações de ho-
nestidade, ética, moral e tra-
balho digno para recuperar um
resquício que seja da confi-
ança nos poderes legislativo e
judiciário. A regulamentação
do risco de vida para os vigi-
lantes, proposta defendida
pela senadora Serys Slhessar-
renko (PT/MT) e pela depu-
tada Federal Vanessa Grazzi-
otin (PCdoB-AM), entre ou-
tros parlamentares, seria um
bom exemplo. Será que po-
demos acreditar?

Sindiforte luta pelo direito
incondicional à reciclagem
Por lei, um vigilante

armado é obrigado a fa-
zer o curso de reciclagem
a cada dois anos. Mas, se
houver um registro que
seja em nome do trabalha-
dor, a reciclagem não
pode ser feita porque é
exigida a apresentação da
certidão criminal negativa.
Heralde Santos afirma:
“Estamos lutando contra
isso. É um absurdo que
um simples registro, sem evi-
dência de culpa ou responsabi-
lidade, cause desemprego à ca-
tegoria. Temos casos diversos
de acidentes de trânsito em que
o vigilante foi inclusive vítima,
outros em que foi testemunha
em algum processo criminal, e
tudo isso impede sua recicla-
gem”.

Heralde e representantes dos
Sindicatos de Vigilância de Ni-
terói e Angra dos Reis estiveram
reunidos com o deputado Anto-

“A justiça que é
para o pobre é a
mesma que se
aplica ao rico?”

Heralde Santos,

Presidente do

Sindiforte

sobre a ameaça que representa
o malote de tintas do jeito que o
assunto está sendo encaminha-
do. Não somos contra a tecno-
logia, mas defendemos o empre-
go e a vida dos trabalhadores. É
preciso garantir que o transpor-
te de valores continue sendo fei-
to em carros-forte e com o mes-
mo número de vigilantes”.

Para o Presidente do Sindi-
forte e da recém criada Fede-
ração, a proposta de transpor-
tar valores em carros leves ex-

põe perigosa-
mente a vida
dos vigilantes e
causa desem-
prego para a ca-
tegoria. “Apoia-
mos inovações
que dificultem a
atuação dos mar-
ginais, o roubo

de dinheiro e resguardem a vida
do trabalhador. Se o meliante
sabe que o dinheiro está num
carro-forte com homens arma-
dos e, além disso, em caso de
invasão ainda há um dispositi-
vo que destrói as notas trans-
portadas, ele fica desestimula-
do a agir, são muitas dificulda-
des somadas. Agora se o carro
não é blindado, só tem um ou
dois homens acompanhando o
malote, a coisa muda de figura
e o bandido parte pra cima”.

Não assine justa causa sem consultar o Sindicato

nio Carlos Biscaia no dia 17 de
julho, em seu gabinete, para tra-
tar do assunto: “Estamos bus-
cando apoio político para resol-
ver a questão. Em nossa reunião
com o deputado Biscaia, ele se
comprometeu a lutar por nós, a
interceder em nosso favor junto
ao Ministério da Justiça para a
atualização das regras sobre a
certidão criminal e a solicitar au-
diência no Supremo para julgar
a inconstitucionalidade da Lei
dos Armamentos neste aspecto”.

O deputado Biscaia entre o diretor do Sindiforte,
Arlindo, e o presidente Heralde, ao lado dos
companheiros de Angra, Anselmo e Alessandro

Vigilantes motoristas reafirmam:
querem ser representados pelo Sindiforte

Foi ratificado em assem-
bleia específica o desejo dos
vigilantes motoristas de car-
ro-forte, hoje vinculados ao
Sindicato dos Rodoviários, de
serem, de fato e de direito,
representados pelo Sindifor-
te. O presidente do Sindica-
to declarou que serão cria-
das comissões pelas direto-
rias dos dois sindicatos para bus-
car uma solução política que vi-
abilize a decisão da assembleia.

De acordo com Heralde San-
tos, a representação já ocorre de
fato, mas ainda não de direito.
“Em ata realizada a partir da as-
sembleia do dia 31 de maio, na
sede social dos Rodoviários, fi-
cou registrada a vontade dos
motoristas de carro-forte de se-
rem plenamente representados
pelo nosso sindicato, em função
mesmo do tipo de trabalho, que

é específico da nossa categoria
e completamente diferente de um
outro tipo de motorista”.

Os presidentes do Sindiforte e
dos Rodoviários anunciaram que
ambos os sindicatos formarão co-
missões para viabilizar a situação
politicamente e que futuramente
haverá a convocação de outra as-
sembleia específica para reconfir-
mar o pleito dos motoristas. Em
seguida o pedido será encaminha-
do à DRT e ao Ministério do Tra-
balho, em Brasília.

A votação que aprovou a representação dos mo-
toristas de carro-forte pelo Sindiforte



3Se você está há mais de 10 anos na mesma empresa e faltam até dois anos para sua
aposentadoria, comunique à empresa por escrito e garanta sua estabilidade

Sindiforte/RJ - 3214-5600

Avanços na negociação coletiva foram
conquistados gradativamente

16 de junho – data da entrega da
pauta de reivindicações ao presidente
do patronal, Alessandro Abrahão.

23 de junho – realizada a primeira
reunião, na sala de convenções do Ho-
tel Scorial. Apresentado o novo media-
dor contratado pelo patronal, Renato
Franco (foto), que explorou o contexto
da crise internacional e informou que
todos os acordos negociados por ele
para o segmento foram a dissídio cole-
tivo, onde a categoria
conseguiu apenas re-
por a inflação, sem
ganho real. O Sindifor-
te explanou detalhada-
mente todos os itens da
pauta entregue.

30 de junho – na segunda reunião,
o patronal apresentou sua contra-pro-
posta, veementemente rechaçada pelo
Sindicato:  4% de reajuste salarial para
2009, abaixo da inflação medida pelo
INPC, que foi de 4,94;  reajuste pelo
INPC em 2010; sim para dois itens so-
ciais (tíquete alimentação também para

7 de julho – a contra-proposta evo-
lui para 4,7% de reajuste em 2009 e houve
concordância com relação ao piso único
para os vigilantes de base. A equipara-
ção do piso de chefes de equipe e moto-
ristas vigilantes ao pessoal de São Paulo
ficou para ser tratada em outra reunião.

14 de julho – essa quarta rodada de
negociações pegou fogo. Após terem su-
bido a proposta de reajuste salarial para
5%, os empresários negaram, através do
mediador, terem acordado verbalmente
em 2007 equiparação salarial dos vigi-
lantes motoristas e chefes de equipe ao
pessoal de São Paulo. Heralde, Bezerra
e os demais diretores não aceitaram esse
retrocesso. Declarou Heralde: “Confia-
bilidade você adquire, caráter você não
vende e não negocia”. Confirmou Be-
zerra: “Os patrões estão querendo jogar
a categoria contra a categoria, contra o
sindicato. Acho isso maldade. A catego-
ria não está desunida não. Na época da
outra negociação o presidente de vocês
era o Consenza, ele está aqui, sabe de
tudo que foi negociado. Por que que ele
não fala?” O negociador, Renato Fran-
co, afirmou: “Decidimos pela interlocu-
ção unificada; os representantes das em-

presas não vão se manifestar em sepa-
rado”. Impasse formado, o presidente do
Sindiforte disse que não tinha condições
de continuar a negociar e se levantou,
acompanhado de toda a diretoria do
Sindicato. Na saída, um dos diretores do
Sindiforte disse que os patrões eram co-
vardes, pois ficavam ouvindo tudo e não
se pronunciavam. Dois dos empresários
sentiram-se ofendidos, levantaram-se di-
zendo que eram machos e formou-se o
tumulto, por pouco não chegando a agres-
são física.

Heralde: “Confiabildiade você adquire, caráter você
não vende e não negocia”

Bezerra: “Na época da outra negociação o presidente
de vocês era o Consenza, ele está aqui, sabe de tudo
que foi negociado. Por que ele não fala?”

21 de julho – retomada das nego-
ciações no hotel Guanabara, com su-
gestão de formação de comissões me-
nores para dar prosseguimento às ne-
gociações.

24 de julho – formadas as comis-
sões. Patronal concordou com reajuste
diferenciados para vigilantes motoristas
e chefes de equipe, sem porém definir
o percentual ou quando o reajuste seria
aplicado.

31 de julho – reunião com as co-
missões de ambos os sindicatos. Pro-
posta de reajuste subiu para 5,5%.

7 de agosto – na reunião mais lon-
ga de todas, após sete horas de nego-
ciação as comissões dos dois sindica-
tos chegaram a um denominador co-
mum: 6% de reajuste para este ano,
INPC + 0,5% para 2010. Aumento real
para vigilantes motoristas e chefes de
equipe, equivalente a mais 3,6% sobre
o salário do vigilante de carro-forte,
pagos até junho de 2011, data final da
vigência da convenção coletiva

11 de agosto – última reunião. Sa-
cramentados os acordos alinhavados
em 7 de agosto.

SINDIFORTE-RJ - Sindicato dos Empregados em Transportadoras de
Valores, Carro Forte, Escolta Armada e Trabalhadores Transportadores

de Valores em Carro Leve, ATM, do Município do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Volta Redonda,
Campos dos Goytacazes, Nova Friburgo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Angra dos Reis, Três Rios,
Resende, Barra Mansa, Itaperuna, São Fidélis, Santo Antônio de Pádua, Niterói, Casimiro de Abreu,
Silva Jardim, Nova Iguaçu e Belford Roxo, RJ.

Endereço: Av. General Bruce, 703, São Cristóvão - RJ - Tel.: (21) 3860-5667 / 2589-0819.
Presidente - Heralde Santos; Vice-presidente - José Roberto Bezerra;
Secretário Geral - Rosemberg Robson Santos; Tesoureiro - Gilson Mendes;  Procurador Jeffty
Jamerson - Diretor Social - Arlindo Estevam;
Diretores - Robinson Mesquita; J. Marcos (Tudão);
Delegados de Base: Brink`s - Vagner Cavalcanti, Protege - Luiz Américo e Antônio Justiano.
Conselho Fiscal - Antônio Justiano, Batista e Freitas. Produção: Dimp Comunicação. Tel.: (21)
2240-9395; Jornalista Responsável: Rita Magnago (RJ15999JP).

EXPEDIENTE

A última reunião transcorreu em clima de calma e
cordialidade, na sede da Prosegur

a trabalhadora gestante no período de
gozo da licença maternidade e reda-
ção mais clara da cláusula do seguro,
que resguarde os direitos do trabalha-
dor em benefício no caso de mudança
de seguradora).

Uma negociação coletiva não se faz da noite para o dia. Os avanços
são conquistados a duras penas, passo a passo, com muita argumen-

tação e bom senso. Acompanhe a seguir os principais momentos das reu-
niões que resultaram em ganho real para os trabalhadores de carro forte.

Ainda sem acordo, a negociação prosseguia

A diretoria do sindiforte rechaçou a vergonhosa pro-
posta de reajuste menor que e inflação.
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Sindiforte oferece inúmeros
benefícios aos associados

O associado do Sindiforte, além da assistência jurídica gratuita na área trabalhista, tem direito a inúmeros outros
benefícios e convênios extensivos aos dependentes,  que oferecem descontos em diversos serviços. Confira.

O traba-
lhador asso-
ciado tem
direito a R$
150,00 por
nascimento de filho. Basta
procurar o Sindicato e levar
a respectiva certidão de nas-
cimento.

Benefícios

I n d e p e n -
dente da assis-
tência prestada
pela empresa,
o Sindiforte
oferece uma ajuda no valor
de R$ 600,00 no caso de fa-
lecimento do trabalhador as-
sociado ou seus dependen-
tes legais (esposa e filhos).

Assistência
Jurídica

Auxílio natalidade

Auxílio Funeral

O Sindiforte-
RJ oferece assistência ju-
rídica gratuita também nas
áreas cível e criminal.

ENSINO

Descontos de 5 a 28% em to-
dos os cursos, para associados e
dependentes, abrangendo gradua-
ção, pós-graduação e ensino à dis-
tância nas 38 unidades de ensino
do Estado do Rio de Janeiro. Sai-
ba mais acessando o site
www.estacio.br ou ligando para a
central de atendimento 3231-0000.

Centro de Educação
à DistânciaUniversidade

Estácio de Sá

Desconto de 30%
no primeiro semes-

tre e 10% nos demais semestres
para cursos de inglês e espanhol
nas unidades de Botafogo, Flamen-
go, Grajaú , Maracanã, Tijuca, Vila
Isabel, Norte Shopping, Bento Ri-
beiro, Ilha do Governador, Pavu-
na, São João de Meriti, Queima-
dos e Duque de Caxias; desconto
de 40% no primeiro semestre e
15% nos demais semestres nas uni-
dades de Bangu e Campo Grande;
Desconto de 50% no primeiro se-
mestre, 30% no segundo e 15%
nos demais semestres na unidade
de Belford Roxo. Informe-se pelo
site www.sindiforterj.com.br

Ensinos Fundamental e Mé-
dio a preços especiais. Informa-
ções pelos telefones 8346-7045
e 9965-2264

Desconto de 20% nos cur-
sos de graduação (Administra-
ção, Direito, Ciências Econô-
micas e Contábeis), pós-gra-
duação e extensão. Rua Re-
gente Feijó, 283, Centro do
Rio de Janeiro. Mais informa-
ções podem ser obtidas pelos
telefones 2169-8200; 2169-
8246 e 2169-2847 ou pelo site
www.moraesjunior.edu.br.

Descontos de até
40% em cursos de in-
formática e idiomas.

Acesse www.microlins.com.br
e saiba mais.

Descontos em
escolas, incluindo educação para
jovens e adultos em tempo re-
duzido (EJA). Detalhes pelo te-
lefone 0800-0231231.

Descontos de 30%
em curso de for-
mação de vigilantes,

incluindo todas as
modalidades (escolta

armada, segurança pessoal pri-
vada, transporte de valores etc).

Conheça detalhes dos cur-
sos oferecidos visitando o site
www.nctecbrasilcursos.com.br.

Descontos nas
unidades do Lar-

go do Machado e Centro.

Lazer

SESI

Descontos especiais em ati-
vidades de lazer, como clubes
e colônias de férias. Navegue
pelo site www.sesi.org.br e
descubra todas as possibilida-
des que o novo convênio com
o SESI oferece a você e seus
familiares. Mais informações
também podem ser obtidas
pelo telefone 0800-0231 231.

Piscinas, churrasqueiras,
quadras de esporte, play
ground, salão de jogos e muito
mais para os associados do
Sindiforte, durante todo o ano.
Maiores informações pelo te-
lefone 2220- 9300.

Clube Vale do Ipê

HD Transportes - ofere-
ce 20% de desconto em mu-
danças dentro do estado do Rio
de Janeiro. A empresa também
embala, identifica e guarda
móveis e utensílios dos clientes.

Para fazer um orçamen-
to ou agendar um serviço,
basta ligar para 2592-2264
ou enviar um e-mail para
hdmudancas@uol.com.br.

Casa Cruz - desconto de 10% na compra de material escolar.
Confira em www.casacruz.com.br.

Ler e Aprender - de 5 a 10% de desconto em livros e de 10 a
15% de desconto em artigos de papelaria

Academia Press Fitness - descontos em todas as ativida-
des. Rua São Luiz Gonzaga, 163, São Cristóvão. Informe-se
pelo telefone 3860-4776

Farmais - descontos de 10% na compra de produtos farma-
cêuticos em toda a rede Farmais

Óticas do Povo - desconto de 10% na compra de óculos e
lentes de contato. Clique no link www.oticasdopovo.com.br e
veja os endereços das lojas.

SESI - assistência médica e odontológica com desconto de
10%. Informe-se pelo telefone 0800-0231231

Pedagoga, psicopedagoga e psicomotricista - descontos
de 50% para crianças e jovens com distúrbio no aprendizado
escolar (dificuldades na leitura e escrita ou problemas relacio-
nados à concentração, memória ou hiperatividade). Atendimen-
to todas as quartas-feiras, na Praça Seca (Rua Baronesa, 437,
sala 203). Agendar pelo telefone 9270-7213 ou 3452-0702, Dra.
Wanessa Grace.

Papelaria

Linces - Rua Prefeito Olímpio de Melo, 1735, Benfica. Não é
necessário agendar o serviço. O atendimento é por ordem de che-
gada, de segunda a sexta das 8 às 17:30h e aos sábados das 8 às
12h. Preço para associado Sindiforte = R$ 65,00.

Saúde

Vistoria de veículos

Mudanças

Se você ainda não é sócio, não perca tempo.Preencha a ficha de sindicalização pelo site
www.sindiforterj.com.br ou compareça à sede do Sindicato, na Av. General Bruce, 703.


