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Salários e tíquete ali-
mentação rea jus ta-
dos de imediato, no

percentual de 7,28%, cor-
respondente à inflação inte-
gral medida pelo INPC no
período de julho de 2007 a
junho de 2008. Esse foi o re-
sultado confirmado pela reu-
nião entre os sindicatos obrei-
ro e patronal acontecida no
dia 29 de julho.

A rápida negociação de-
riva do acordo fechado em
2007, no qual já estava ga-
rantida a inflação total do
período em 2008.

– Confirmamos o que es-
tava previamente combina-
do desde o ano passado: re-
ajuste integral para os salá-

rios e para o tíquete alimen-
tação. A vantagem é que a
negociação foi rápida e os
trabalhadores puderam rece-
ber já em agosto seus salá-
rios reajustados, bem dife-
rente do ano passado quan-
to a negociação foi extre-
mamente desgastante, du-

Em negociação equiparação do piso de chefes de equipe e motoristas vigilantes a São Paulo

“A negociação

foi rápida e os
trabalhadores
receberam já

em agosto seus

salários reajustados”

Heralde Santos,

Presidente do Sindiforte

rando quase cinco meses,
declarou Heralde Santos.

Uma questão importante
que foi cobrada pelo Sindi-
forte durante a reunião com
o patronal foi a equiparação
dos pisos de chefes de equi-
pe e vigilantes motoristas
aos  pisos  de  São Paulo,

como explica Heralde.
– Desde o ano passado

reivindicamos que houvesse a
equiparação desses pisos aos
de São Paulo. Foi um acordo
verbal. O patronal, entretan-
to, ainda não fez uma reunião
entre as empresas para po-
der dar o ok à nossa propos-
ta, mas vamos fazer pressão
para que essa conquista saia
ainda este ano.

Outro ponto destacado

por Heralde foi a reivindica-
ção de uma cartela de tíque-
te-alimentação fixa para te-
souraria, o que será objeto
de outra reunião prometida
para breve. Todos os bene-
fícios anteriormente con-
quistados, como seguro de
vida abrangendo invalidez
provocada por doença e li-
mitação do banco de horas
a 30% das horas-extras efe-
tuadas foram mantidos.

Chefe de equipe e Vigilante
motorista Carro-Forte

1.589,68

Tíquete alimentação: Carro-forte: R$ 15,00/unidade;
Administrativo: R$ 13,40/unidade

NOVOS PISOS A PARTIR DE 1º DE JULHO DE 2008

+ 30% Risco de vida

+ 30% Risco de vidaVigilante Carro-Forte

Vigilante Carro-Leve

Tesouraria (inicial)

Administrativo (inicial)

1.452,45

1.452,45

759,12

738,04

Escolta armada:
a um passo da

convenção coletiva
diferenciada

Convênio com empresa
de mudanças garante
20% de desconto aos

associados

Encontro com Cristo
no Vale do Ipê
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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.

Como já estamos denunci-
ando há tempos, o malote

de tintas ou malote inteligente,
que possui um dispositivo que
danifica as cédulas no caso das
mesmas não chegarem ao des-
tino planejado, vem se apresen-
tando como uma ameaça aos
postos de trabalho de nossa ca-
tegoria. Sabíamos, por ouvir di-
zer, que a utilização desse sis-
tema em alguns países da Eu-
ropa trouxe desemprego, mas
não tínhamos elementos obje-
tivos em mãos para poder ela-
borar um dossiê das conse-
qüências para os trabalhadores
nestes locais e encaminhar o
documento às nossas autorida-
des. Agora já temos.

Liderados pela Confedera-
ção Nacional dos Vigilantes,
CNTV-PS, fomos à Europa ve-
rificar o que aconteceu nos pa-
íses onde o sistema foi implan-
tado: desemprego e aumento
de violência foram a resposta,
exceção feita à Bélgica, onde
os índices de violência pré-im-

É hora de agirmos para
evitar prejuízos à categoria

plantação do sistema já
eram muito acima da
média européia.

A CNTV está pre-
parando um relatório
embasado, com fatos,
estatísticas e gráficos
que confirmam nossa
posição contrária à
implantação do malote
de tintas no Brasil. É
um sistema muito
caro, com falhas, e
que não resolve o problema da
violência. Isso ficou provado em
nossa reunião na Espanha, na
sede da Prosegur, onde, além da
diretoria de nossa Confederação
e de outros líderes sindicais, par-
ticipou a Dra. Lea Morelli, dire-
tora da Prosegur Brasil, empre-
sa que não adotou o malote in-
teligente. Lá, com o apoio dos
vigilantes de carro-forte, os ín-
dices de violência são bem me-
nores. Na França, Inglaterra,
Suécia e Portugal, onde o malo-
te foi implantado, a violência au-
mentou.

SINDIFORTE-RJ - Sindicato dos Empregados em
Transportadoras de Valores, Carro Forte, Escolta

Armada e Trabalhadores Transportadores de Valores em Carro Leve, ATM, do
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/ 2589-0819.
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ção: Dimp Comunicação, tel.: (21) 2215-1441 e 2240-9395; Jornalista Respon-
sável: Rita Magnago (RJ15999JP).

EXPEDIENTE

Como planejado, a CNTV-
PS, representada pelo seu Pre-
sidente, Boaventura, pelo dire-
tor Heralde Santos, Presidente
do Sindiforte, pelo secretário
geral, João Soares e pelo advo-
gado, Dr. Jonas, promoveu um
grande encontro sindical na Es-
panha para tratar da questão do
malote de tintas.

Em reunião na sede da Pro-
segur, com a presença da Dra.
Lea Morelli, diretora da Prose-
gur Brasil, do Sr. Neves, presi-
dente do Sindvalores e de re-
presentantes das Comissões
Obreiras, sindicato espanhol,
discutiu-se as conseqüências da
implantação do sistema em al-
guns países da Europa. Exce-
ção feita à Bélgica, foi compro-

A partir da esquerda, em pé: Dr. Jonas, advogado da CNTV, Sr.
Neves, presidente do Sindvalores, Boaventura, presidente da CNTV,
Dra. Lea Morelli, diretora da Prosegur Brasil, João Soares, secre-
tário geral da Confederação, representante das Comissões Obrei-
ras e Heralde Santos, presidente do Sindiforte.

Reunião na Espanha comprova: malote de
tintas não resolve o problema da violência

Então agora va-
mos agir, preparar
esse dossiê completo
e encaminhá-lo aos
parlamentares,  às
autoridades compe-
tentes que podem
decidir a questão da
PEC 168. Nossa luta
é incorporar os pon-
tos positivos da pro-
posta de emenda cons-
titucional à Lei 7102,

normatizando a questão dos
serviços eletrônicos, por exem-
plo, mas sem deixar brecha
para passar a possibilidade de
redução do número de vigilan-
tes em carros-fortes no caso
de adoção do sistema de ma-
lote de tintas.

Precisamos de você nessa
luta, como associado, partici-
pante, ativo. Juntos, podemos
mais. Mantenha contato fre-
qüente com nosso Sindicato e
semanalmente visite nossa pá-
gina na internet. As notícias
mais atuais estão sempre lá.

Escolta armada a um passo de ter
convenção coletiva diferenciada

O Sindiforte está tomando
 todas as medidas necessá-

rias para agilizar a confirmação
legal da representação dos pro-
fissionais de escolta armada. Há
mais de um mês, encaminhou
ofício ao sindicato patronal –
Sindesp/RJ, com a pauta de rei-
vindicação do primeiro acordo
coletivo específico da categoria
de escolta ar-
mada, a ser ce-
lebrado com
cláusulas soci-
ais e econômi-
cas mais bené-
ficas, alem de
diferenciar con-
dição aplicável

“Nosso objetivo é

dar condições dignas

aos trabalhadores de

escolta armada”

Heralde Santos,

Presidente do Sindiforte

Heralde Santos: “O ma-
lote de tintas é um sistema
muito caro, com falhas e
que não resolve o proble-
ma da violência”

vado que a vio-
lência não dimi-
nuiu, ao contrá-
rio, e ainda por
cima houve re-
dução do efetivo
dos vigilantes de
carro-forte, cau-
sando desempre-
go à categoria.

Heralde co-
menta: “Essa via-
gem foi muito im-
portante. Primeiro
porque compro-
vou  o mal que esse sistema cau-
sou onde foi implantado e nos deu
o embasamento necessário para
elaborar um documento técnico
a ser apresentado às nossas au-
toridades. Segundo porque mos-

tra aos patrões que os trabalha-
dores também sabem e podem
se organizar. Se eles fazem
‘lobby’ pelo malote de tintas,
nós fazemos pressão para man-
ter nossos postos de trabalho”.

aos vigilantes patrimoniais.
 O Presidente do Sindiforte,

Heralde Santos, declarou: "Se não
vier um resposta rápida do pa-
tronal com de agendamento da
reunião negocial para este mês,
não vamos mais esperar, vamos
denunciar a omissão ao Ministé-
rio Público do trabalho e pedir que
intervenha na negociação coleti-

va por meio de
mediação, para
alcançarmos  o
nosso objetivo,
que é  dar con-
dições dignas
aos trabalhado-
res de escolta
armada".

Para divulgar todos os
benefícios que o Sindi-
forte oferece a seus as-
sociados, o Sindicato en-
viou as empresas de
transporte de valores
banner de 1m de altura
com os principais convê-
nios e benefícios ofere-
cidos. Descontos em
cursos de informática,
formação de vigilantes,
papelaria, ótica e acade-
mia são alguns desta-
ques. Em termos jurídi-
cos, assistência plena nas áreas civil, trabalhista e criminal.
Para lazer, clube completo à disposição dos associados o ano
todo. Confira também pelo site www.sindiforterj.com.br.

Banner do Sindicato nas empresas
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Se Deus é por nós, quem será contra nós?
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O Sindiforte recebeu denúncias de maus tra-
tos dos chefes e supervisores da Prosegur que,
segundo os trabalhadores da tesouraria, são
grosseiros, ameaçam o pessoal, na maioria mu-
lheres, gritam e xingam. O Sindicato vai fazer
um relatório e apresentar à diretoria da em-
presa. Se não houver resultado imediato, vai
então encaminhar o mesmo relatório direto ao
Ministério Público.

O Sindiforte participou
 de reunião em São
Paulo, dias 25 e 26 de

julho, na qual se debateu a de-
satualização da Lei 7102, de
1983, e as mudanças propos-
tas pela Proposta de Emenda
Constitucional 168. Estiveram
presentes a CNTV-PS, repre-
sentantes dos Sindicatos dos
Bancários, da Contraf e da Po-
lícia Federal.

Na reunião foi decidido
que a Lei tem que incorpo-
rar algumas coisas boas da
PEC, mas que não se deve
revogá-la. Heralde Santos
explica: “Vamos formular um
documento sugerindo o que
pode ser incorporado à Lei,
que realmente está defasada.
Não fala, por exemplo, dos
serviços eletrônicos, inexis-

Lei 7102 e PEC 168
em debate

Sindicato está atuante para defender a categoria

tentes na época, nem no ser-
viço dos caixas eletrônicos”

O Presidente do Sindifor-
te diz que existe uma pres-
são para que a PEC seja re-
gulamentada pela Polícia Fe-
deral. “Temos que estar aten-
tos, pois existem interesses
políticos diversos. A PEC dá
plenos poderes à PF e isso
não é bom. Há vários inte-
resses em jogo e os trabalha-
dores poderiam ser prejudi-
cados já que o alto empresá-
rio tenta fazer prevalecer sua
influência e poderia entrar,
por exemplo, a regulamenta-
ção do malote de tintas de
maneira desfavorável aos
trabalhadores ou até a ques-
tão do uso de armas não le-
tais em algum nível no trans-
porte de valores”.

Denúncia de maus tratos
na Tesouraria da Prosegur

Em junho, através do seu departamento jurí-
dico, o Sindiforte acionou o Ministério Público
para garantir que ex-funcionários da Transpev,
empresa comprada pela Prosegur, sejam inte-
gralmente assumidos por esta. Na prática isso
vai significar que os ex-funcionários da empre-
sa afastados pelo INSS, por invalidez ou outros
benefícios, mantenham o convênio com o plano
de saúde, coisa que perderam com a venda da
empresa. O advogado do Sindicato, Dr. Bruno
Isaías, acompanha o processo.

Trabalhadores da Transvip
denunciam tentativa de
compensação de Horas Extras

O Sindiforte recebeu denúncia dos trabalha-
dores da Transvip de que a empresa estava ten-
tando fazer compensação de Horas Extras, fato
este confirmado pelos sindicalistas Srs. Robin-
son e Jauberto. Os representantes sindicais, ori-
entados pelo Sindiforte, estão acompanhando
para que a compensação não seja implantada.

Trabalhadores da
Rodoban não aceitaram
troca de plano de saúde

Não fosse a interferência decisiva do Sindifor-
te e a determinação dos trabalhadores da Rodo-
ban, a empresa teria mudado, na marra e unila-
teralmente, o plano de saúde Dix para a desco-
nhecida Intermédica. Tudão, um dos diretores do
Sindicato, organizou abaixo-assinado contra a mu-
dança e liderou a paralisação das atividades na
Rodoban no dia 25 de março, por cerca de duas
horas. A estratégia funcionou. A empresa voltou
atrás e os funcionários continuam com a DIX.

Oito, nove ou mais horas
por dia contando e manu-

seando dinheiro, essa é a rotina
do pessoal que trabalha nas te-
sourarias da empresas de car-
ro-forte. A tarefa pode levar ao
desenvolvimento da LER – Le-
são por Esforço Repetitivo. Para
prevenir a doença, médicos in-
dicam alongamentos freqüentes
de dedos, mãos e braços.

Para Heralde Santos, Presi-
dente do Sindiforte, ajudaria
muito se as empresas tivessem
uma conscientização e um res-
peito maior pela saúde do traba-
lhador. “O ideal seria que esses
trabalhadores pudessem ter cin-
co minutos de pausa a cada hora
trabalhada, para poder alongar
os músculos mais afetados. Mas

Alerta: INSS continua liberando
trabalhadores doentes

Pessoal de tesouraria sofre com a LER
e as empresas negam o CAT

Vários delegados sindicais
reportam que trabalhadores

com hipertensão e cardiopatias
graves, hérnia de disco e outros
males continuam sendo liberados
pelo INSS, apesar de não terem
condições de saúde para retomar
as suas funções.

Os médicos das empresas,
embora confirmem que o traba-
lhador não tem condições de retorno, não podem assegurar que
este permaneça em auxílio-doença, uma vez que o parecer do
perito do INSS prevalece. Então começam os problemas.

Há denúncias de empresas que fazem desvio de função des-
ses profissionais para, em seguida, demiti-los. “Nossa orientação
é que esses trabalhadores que são indevidamente liberados pelo
INSS procurem o Sindicato. Estamos verificando junto ao jurídi-
co as medidas legais cabíveis, mas de toda forma desvio de fun-
ção não pode. Quanto antes soubermos do problema mais rápido
o trabalhador terá sua situação normalizada”, afirmou Jozé Be-
zerra, Vice-presidente do Sindiforte.

o que se vê, infelizmente, é em-
presário negando até o CAT”.

A Comunicação de Aciden-
te de Trabalho, ou CAT, como é
mais conhecido, é um direito de
todo trabalhador acidentado,
com ou sem afastamento de tra-
balho. É um documento válido
perante o INSS. “Muitos empre-
gadores querem evitar que o
funcionário obtenha o CAT por-
que aí ele poder tentar colocar
o funcionário de férias ao invés
de ter que pagar durante os pri-
meiros quinze dias de seu afas-
tamento. Isso é ilegal. Nossa
orientação é que o trabalhador
acidentado, inclusive com LER,
procure primeiro o Recursos
Humanos de sua empresa para
obter o CAT. Se não derem, de-

nunciar a situação de imediato
ao Sindicato, para que possa-
mos agir”, afirmou Heralde.

Anote o novo telefone do Sindiforte: 3214-5600Anote o novo telefone do Sindiforte: 3214-5600

Sindicato acionou o
Ministério Público

Bezerra, Vice-presidente do Sindiforte
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Conheça alguns benefícios oferecidos pelo Sindiforte
Sindiforte firma convênio com empresa de mudanças

O mais novo benefício
oferecido pelo Sindi-
ca to  é o convênio

com a empresa de mudanças
HD Transportes, firmado em
julho. Pelo convênio, associa-
dos do Sindicato têm direito a
20% de desconto em mudan-
ças dentro do estado do Rio
de Janeiro.

A equipe da HD vai ao lo-
cal de residência do cliente,
avalia, verifica se há condições
de operar com caminhão ou se
é melhor Kombi, se a mudan-
ça pode ser feita de uma vez

só ou não, enfim, todos os de-
talhes e passa o orçamento ao
cliente. A empresa também em-
bala, identifica e guarda móveis
e utensílios dos clientes.

Através do convênio com
o Sindiforte, os associ-

ados têm direito a 10% de
desconto na compra de ma-
terial escolar, artigos de pa-
pelaria, informática, desenho,
pintura, brinquedos e material
para festas, entre outros. O as-
sociado Nolasco, um dos be-
neficiários, declarou: “Eu es-
tava na fila do caixa para pa-
gar quando a minha esposa viu
o aviso de descontos. Tava lá
o Sindiforte. Eu sabia, mas ti-
nha me esquecido. Aí falei que
era do Sindicato, a moça da
caixa me pediu a carteirinha,
eu não estava com ela, mas
tinha o contra-cheque provan-
do que desconto pro Sindicato
todo mês. Ela viu e autorizou
o desconto na hora. Foram
R$ 60,00 de economia. A
mochila da minha filha saiu
praticamente de graça”.

Desconto em compras na Casa Cruz

Cursos de informática, idiomas, rotinas administrativas,
supletivo e turismo estão no rol dos cursos oferecidos pela
Microlins, que dá descontos de até 40% para os associa-
dos e seus dependentes, como Ilídio, que faz o curso com-
pleto. “O curso começou em março desse ano e vai até o
início do ano que vem. Eu estou gostando”.

Em março de 2008 o Sin-
diforte colocou sua pági-

na no ar e desde então o site
do Sindicato recebe atualiza-
ção toda semana, como ex-
plica o Diretor Gilson Men-
des. “Nossa preocupação era
fazer um site noticioso, que
servisse para o trabalhador de
carro-forte se manter bem in-
formado, não só sobre os nos-
sos benefícios, mas também
sobre os assuntos que in-
teressam à nossa ca-
tegoria. Por isso a
atualização sema-
nal é importante.
Nosso associado
sabe que cada vez
que entrar tem novidades a
sua espera”.

No site do Sindiforte o tra-
balhador pode se associar, ve-
rificar os pisos, conhecer to-
das as empresas conveniadas,

Site do Sindicato é atualizado toda semana

Acesse e navegue:

www.sindiforterj.com.br

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

Jozé Bezerra, Vice-presi-
dente do Sindiforte, alerta os
associados para não esque-
cerem dos benefícios aos
quais têm direito por serem
sindicalizados. “A gente tem
vários convênios que dão
desconto ao pessoal. Além
da Casa Cruz, temos parce-
ria com a MicroLins, Óticas
do Povo, SOS Computado-
res e muitos outros. É só ve-
rificar no nosso site, na pá-
gina de convênios, ou então
ligar pro Sindicato”, explica.

Sindiforte apoiou
Encontro com Cristo

O Sindiforte apoiou, no dia 13 de setembro, o I Encontro com
Cristo, realizado no Vale do Ipê. O evento foi um sucesso. Após
o culto, que contou com a participação especial do conjunto Uni-
dos no Fogo, as famílias se confraternizaram durante o almoço
servido. "O evento foi muito bom. Passamos um dia super agra-
dável com nossos amigos e familiares", resumiu Heralde Santos,
Presidente do Sindiforte. O Diretor Marcos (Tudão) completou:
"Foi um dia ótimo. Tivemos mais de 60 pessoas reunidas, um
clima maravilhoso".

os benefícios que o Sindicato
oferece, assistir a vídeos e ler
notícias sobre o transporte de
valores e segurança e saúde
dos trabalhadores. Pode ain-
da enviar e-mails diretamen-

Mendes: “Nosso associado sabe que, cada vez que entrar no site, tem
novidades a sua espera”

Curso de Informática mais barato

te para a Diretoria do Sindi-
cato, servindo inclusive para
fazer denúncias.

Não assine justa causa sem consultar o Sindicato
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