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Sindiforte vai

solicitar reunião

com prefeito eleito

Realizada primeira

mesa-redonda da

Escolta Armada

Mobilização histórica em Brasília
CNTV, Sindiforte e demais sindicatos obreiros saem em campo defendendo os vigilantes de todo o Brasil

Mais de 300 vigilantes de todo
o país reuniram-se em Brasília
nos dias 28 e 29 de outubro,

dia nacional dos vigilantes, para
sensibilizar e pres-
sionar os três
poderes em re-
lação às suas
principais reivin-
dicações.

A estratégia deu
certo. Parla-
mentares empres-
taram seu apoio e se
comprome-teram a
votar ainda esse ano os três projetos
prioritários da categoria: estatuto do

”

Foi um acontecimento
incrível. Tomamos
conta do Senado

Heralde Santos, Presidente do Sindiforte

“

Sindicato já estuda

negociação

coletiva 2009

Agende: 7 de dezembro,

comemoração

Natalina da família

Sindiforte
Leia na página 4Veja na página 4Confira na página 3Leia na página 3

aposentadoria especial.
O Ministro do Trabalho solidarizou-se

com os trabalhadores na luta contra o
malote de tintas e o Ministro da Justiça

prometeu mais rigor
no combate e
fiscalização às
empresas clan-
destinas.

Eufórico, o
Presidente do
Sindiforte decla-
rou: “Foi um acon-
tecimento incrível,
tomamos conta do

Senado”. Leia a cobertura completa da
maior celebração já realizada no dia
nacional dos vigilantes nas págs 2 e 3.vigilante, adicional de periculosidade e
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Sindiforte/RJ - 3214-56002 Educa a criança no caminho em que deve andar;
e até quando envelhecer não se desviará dele.

A mobilização vinha sendo preparada pela Confederação Nacional dos
Vigilantes há meses. Sindicatos de todo país enviaram seus representantes
em ônibus fretados. Logo na chegada, os trabalhadores lotaram os dois
andares do Teatro Dulcina, onde reuniram-se para definir a estratégia do
movimento. Em seguida, partiram para ação, conquistar o apoio de auto-
ridades nas três esferas do poder: no Ministério do Trabalho; no Senado
Federal e no Tribunal de Contas da União.

Vigilantes de todo o Brasil
lotaram o Teatro Dulcina para definir a estratégia de luta

No dia nacional dos Vigilantes, passeatas, reuniões   eNo dia nacional dos Vigilantes, passeatas, reuniões   e

Senado Federal acolhe categoria

A questão da segurança
privada cresce em importância
mundialmente. Prova disso foi a
realização, em novembro, no
Panamá, do I Encontro dos
Trabalhadores em Segurança
Privada na América Latina,
promovido pela Uniamerica,
órgão internacional que cuida dos
prestadores de serviço. A
Confederação Nacional dos
Vigilantes, CNTV-PS,
convidada, enviou como
representantes seu Presidente,

I Encontro de Segurança Privada no Paraná
José Boaventura e o Diretor de
Relações Internacionais,
Heralde Santos.

A temática abordada foi
ampla: condições de trabalho e
emprego, níveis salariais,
benefícios e problemas
enfrentados pelos vigilantes de
segurança privada no Brasil,
Paraguai, Uruguai, Chile,
Colômbia, e Panamá. “Pudemos
ver os problemas seríssimos que
a categoria vem sofrendo nesses
países, a precariedade das

condições de trabalho e, o pior
de tudo, o elevado índice de
mortes de sindicalistas na
Colômbia. Lá, dos anos 90 para
cá, cerca de três mil
companheiros foram assassina-
dos”, declarou Heralde,
acrescentando que esse
panorama global é importante
para avaliar a situação no Brasil
e ajudar a definir os rumos e
estratégias que os sindicatos e
confederações devem adotar
doravante.

O

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 Re-
donda, 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) 2215-1441
e 2240-9395; Jornalista Responsável: Rita Magnago (RJ15999JP).

EXPEDIENTE

CNTV defende adicional de
periculosidade na CDH

Aprovar o adicional de
periculosidade de 30% (risco
de vida) para todos os
vigilantes. Essa foi a bandeira
defendida pela CNTV, em
audiência pública ocorrida no
dia 30 de outubro na
Comissão de Direitos
Humanos e Legislação
Participativa (CDH). Heralde
Santos explica: “Embora
alguns trabalhadores de
carro-forte, como os
vinculados ao Sindiforte-RJ,
recebam 30% de adicional de
periculosidade, por força de
acordo coletivo, a questão não

está normatizada para toda a
categoria de vigilantes. Está
em trâmite o projeto de lei
PLS 682/07, de autoria da
senadora Serys Slhessarenko
(PT-MT), e viemos aqui
pressionar pela sua rápida
aprovação”.

Da esquerda para direita: Roberto Carlos (de Volta Redonda), os companhei-
ros do Sindiforte Joalber, Arlindo e Lopes (Tudão), Heralde, Américo, Wagner e
Justiniano, Sérgio (de Volta Redonda) e Mendes, ladeando a senadora Serys.

Heralde discursa no Senado, entre o companheiro Souza (PE), e o senador Paulo
Paim. Também à mesa o Presidente da CNTV e o companheiro do Paraná

s vigilantes foram
conduzidos ao Presidente

do Senado pelo senador Paulo
Paim. Diversos líderes sindicais
puderam discursar, solicitando
premência na votação dos
projetos em prol da categoria.

Heralde, um dos oradores,
resume assim o encontro:
“Fomos muito bem recebidos. O
senador Paulo Paim é uma
pessoa incrível; a senadora Serys
Slhessarenko, autora do projeto
que concede adicional de
periculosidade a nossa categoria,
idem. Destaco ainda o apoio do
Presidente do Senado, Garibaldi
Alves, do senador José Nery, do
deputado Paulo Rocha, autor do
projeto do Estatuto do Vigilante,
e dos senadores Eurípedes
Camargo, Eduardo Suplicy,
Geraldo Mesquita e Jayme
Campos, entre outros. Essa

mobilização foi um grande avanço.
Saúdo também ao companheiro
Boaventura, Presidente da CNTV,

e a todos os demais diretores, que
souberam organizar esse
encontro histórico incrível.”
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Tudo posso naquele que me fortalece

Sindiforte/RJ - 3214-5600

Ministros recebem vigilantes
No Ministério do Trabalho

e Emprego, o Ministro Carlos
Luppi recebeu os vigilantes e
foi solidário com todas as
questões levantadas pelos
líderes sindicais, como comenta
Heralde: “Sabemos que há
vigilantes submetidos a
péssimas condições de trabalho,
sem local adequado para fazer
refeições e mesmo sem direito
à água potável, fora os que
trabalham em situação de
clandestinidade. Pedimos a
interferência do ministro para
resolver esses problemas e ele
apóia nossa luta”.

Também o ministro interino
da Justiça, Luis Paulo Barreto,
prometeu aos vigilantes maior
rigor na fiscalização das
atividades clandestinas de

segurança privada. Quanto à
questão do malote de tintas, o

Embora a Lei 7.102 regule as
atividades de segurança privada,
ela apenas prevê o papel destes
profissionais, sem instituir um re-
gulamento próprio. Por outro
lado, as portarias da Polícia Fe-
deral que tratam do assunto o
fazem de forma secundária e se-
paradamente. De modo que a
regulamentação da profissão é
almejada por toda a categoria.

O Presidente da CNTV, José
Boaventura, que acompanha o
processo desde a sua concepção,
explica: "Queremos uma legisla-
ção própria, que crie efetivamen-
te a profissão, com regras, obri-
gações e direitos". Boaventura
esclareceu também que o proje-
to busca elevar a qualificação
dos profissionais de vigilância, es-

Regulamentação
da profissão

ministro ficou de estudar meios
que impeçam sua implantação.

es   e discursos para garantir benefícios à categoriaes   e discursos para garantir benefícios à categoria

Sindicalistas na porta do Ministério do Trabalho, aguardando audiência

Ministro Luppi e autoridades apóiam as reivindicações dos vigilantes

Sindiforte quer reunião
com Prefeito eleito

Assim que assumir a
prefeitura do Rio de Janeiro, o
Sindiforte enviará ofício a
Eduardo Paes
e ao governa-
dor Sergio
Cabral solici-
tando reunião
para discutir a
questão do
estacionamento
dos carros-
forte. De
acordo com
H e r a l d e
Santos, esse é
um problema antigo que
precisa ser resolvido.
“Precisamos de um local
adequado para facilitar a
operação de carga e descarga
dos malotes sem colocar em

nem a dos transeuntes”.
O Presidente do Sindiforte

lembrou que já existem em
outros países lo-
cais apropriados
para os carro-
forte, reservados
e incomunicáveis
com o exterior,
com acesso
direto da tesou-
raria, semelhante
a estrutura
existente em
alguns aero-
portos, para

embarque dos passageiros.
“Nossa idéia é já prever esse
local quando se construir ou
reformar um shopping ou um
hipermercado, por exemplo.
Em segurança,  tem que
prevenir e não ter reação”.

tabelecendo a necessidade de
cursos específicos para atuação
em determinadas áreas: "Quere-
mos uma formação básica, váli-
da para todos os vigilantes, e tam-
bém especializações ou exten-
sões. Um vigilante que vai tra-
balhar na área bancária precisa
de uma formação diferenciada
daquele que vai trabalhar em um
hospital, em uma escola ou em
carro-forte. Cada segmento pre-
cisa ter sua correspondente es-
pecialização", concluiu.

nfim foi realizada a
primeira mesa

Escolta armada: primeira mesa
redonda já realizada

E
redonda da Escolta
Armada, ratificando a
extensão de base concedida

ao Sindiforte. A advogada
Clarissa, que acompanha o
caso, revelou que o Ministério
do Trabalho tem como
conduta procurar sempre

conciliar as posições dos
sindicatos, o que acaba
atrasando a efetiva
representação dos trabalha-
dores.

Transbank desrespeita trabalhador
e não cumpre legislação

Não é de hoje que a Trans-
bank demonstra truculência.
No ano passado, trabalhadores
denunciaram que a empresa
não pagava as horas extras
correspondentes. A situação
chegou a um limite e os traba-
lhadores se manifestaram em
protesto. Daí por diante a
Transbank passou a perseguir

e demitir funcionários com es-
tabilidade em Lei e em Con-
venção Coletiva.

A Diretoria do Sindiforte
tentou uma solução pacífica,
mas a empresa, intransigente,
manteve as demissões dos re-
presentantes sindicais. O Sin-
dicato já denunciou o caso ao
Ministério Público e enviou o

processo a Brasília para que a
Confederação Nacional dos
Vigilantes possa denunciar a
Transbank na Organização In-
ternacional do Trabalho, OIT.

A partir de agora, serão re-
alizadas manifestações na por-
ta da empresa para que os tra-
balhadores possam receber o
respeito que merecem.

Heralde Santos, Presidente do
Sindiforte

risco nem a vida dos vigilantes
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Família Sindiforte: Festa de
Natal será dia 7 de dezembro

Não assine justa causa sem consultar o Sindicato

Já está marcada a grande
festa de final de ano da
família Sindiforte. Será no dia
7 de dezembro, primeiro
domingo de dezembro, no
Vale do Ipê.

A diversão da criançada
está garantida. Além do
playground e das piscinas,

Novo convênio dá desconto para
crianças e jovens com distúrbios no
aprendizado escolar

Estranhamente, algumas
empresas de transporte de
valores, resolveram, sem
consultar o sindicato obreiro,
mudar o convênio do
plano de saúde, o que
contraria o acordo entre
as partes.

José Bezerra, Vice-
presidente do Sindiforte,
comenta: “Toda a
categoria estava muito
satisfeita com o
atendimento da Dix,
agora tem empresa que
mudou, sem consultar
nem os trabalhadores,
que pagam 50% do custo
médico, nem o Sindicato.
Nos preocupa porque a
negociação pode ter tido
alguma vantagem financeira
mínima esse ano, mas como fica
em 2009? Não vimos os critérios
de reajuste nem as coberturas

Plano de Saúde em xeque
incluídas. O patronal tem que
obedecer ao que estava
acordado anteriormente e
aprender a discutir outras

questões trabalhistas, além do
salário, com o Sindicato. Ainda
mais nesse caso, onde há co-
participação dos trabalhadores.

2008 vai chegando ao fim e
o Sindicato já está articulando a
negociação coletiva para 2009.
Heralde Santos participou do
seminário sobre negociação
coletiva realizado em Foz do
Iguaçu, dias 23 e 24 de outubro.

“É muito importante estarmos
sempre atualizados em termos de
estratégias de negociação

Sindiforte participa de seminário
sobre negociação coletiva

porque o patronal se especializa
mais a cada ano. De nossa parte
temos que manter a mesma
postura, para poder negociar de
igual para igual. Nesse encontro
discutimos inclusive as possíveis
conseqüências da crise
internacional, que deve dificultar
ainda mais as negociações, mas
vamos partir para garantir a

Sindicato patronal demora a resolver pendências de 2008

inflação e obter ganho real”,
declarou Heralde.

Participaram do seminário
sindicalistas de todo Brasil,
incluindo a Federação do
Paraná, presidida pelo Sr. João
Soares, e a Confederação
Nacional dos Vigilantes,
liderada pelo companheiro
Boaventura .

O Sindicato já mandou ofí-
cio cobrando, mas por enquan-
to nada do patronal agendar a
reunião que vai ratificar a equi-
paração do piso de chefes de
equipe e motoristas vigilantes

a São Paulo, como prometido
verbalmente em agosto de
2007. Outra reivindicação pen-
dente é a cartela fixa de tíque-
te para a tesouraria. “Não abri-
mos mão da equiparação com

o pessoal de São Paulo. Os tra-
balhadores estão aguardando
ansiosos e querem uma solu-
ção, precisamos terminar o ano
com essas questões resolvi-
das”, desabafou Heralde.

O Sindicato fechou mais
uma parceria em benefício dos
associados: convênio que ga-
rante 50% de desconto em con-
sultas com a psicopedagoga e
psicomotricista Wanessa
Grayce Pereira, que realizada
trabalho voltado para crianças,
jovens e adultos com distúrbio
no aprendizado escolar.

Dificuldades na leitura e
escrita, problemas relacionados
à concentração, memória, hipe-

ratividade, falta de interesse es-
colar ou atraso no desenvolvi-
mento psico-motor são alguns
dos exemplos do atendimen-
to. Para marcar uma consul-
ta é só ligar para 3452-0702
ou 9270-7213 e agendar. O
atendimento acontece todas
as quartas-feiras, na Praça
Seca (Rua Baronesa, 437,
sala 203) e beneficia tanto os
associados como seus de-
pendentes legais.

Parabéns ao senador Barack Obama, primeiro

Presidente negro americano, eleito pela esmagadora

maioria dos votos. Que a postura e a conduta

norte-americana frente ao mundo possa enfim melhorar!

haverá sorteio de
brindes, bolas de
gás e muitas brin-
cadeiras. Para os
adultos, o tradicio-
nal churrasco, com
música ao vivo e
refrigerantes, tudo
de graça.

O patronal tem que obedecer

ao que estava acordado

anteriormente e aprender a

discutir outras

questões

trabalhistas,

além do salário,

com o Sindicato
José Roberto Bezerra

Vice-presidente

“

”
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