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SINDIFORTE/RJ sai na frente e conquista
30% já mais ganho real na data-base

Adicional de periculosidade agora incide sobre direitos trabalhistas

Enquanto vários outros sindica-
tos de transporte de valores
pelo Brasil afora obtiveram ape-

nas a correção da inflação na negocia-
ção coletiva, o Sindiforte/RJ conseguiu,
além do INPC pleno para julho de 2013
e 2014, mais 1% de ganho real este ano
e 0,5 % no ano que vem. O tíquete ali-

30% sobre férias + 13º salário + horas-extras + descanso semanal
remunerado + FGTS;

Assim que a lei 12.740 for regulamentada, as empresas pagarão
em dinheiro a diferença de 1/12 do 13º, mais os meses de janeiro
e fevereiro, inclusive para quem estava de férias neste período;

Valor do tíquete a partir de 01/07/2013: R$ 21,00/unidade (carro-
forte) e R$ 19,00/unidade (tesouraria/administrativo);

Fração mensal do tíquete referente ao 13º (9/12 correspondente
ao período de março/13 a dez/13) será paga em espécie no mês
de dezembro.

mentação também será corrigido em 1º
de julho de 2013 e  1º de julho de 2014
e o adicional de periculosidade de 30%
passa a valer de imediato para toda a
categoria de carro-forte, a partir de
março de 2013, incidindo sobre os di-
reitos trabalhistas. Veja abaixo as prin-
cipais vantagens conquistadas:

Foram realizadas seis reuniões patronais até o acordo ser negociado.

Não houve qualquer mudança no plano de saú-
de. Continua valendo para o titular mais três

dependentes, conforme cláusula 13ª da Conven-
ção Coletiva, inegociável. A diretoria do Sindica-
to esteve inclusive na porta da Transvip explican-
do isso aos companheiros, depois que denúncias
falsas sobre alterações foram espalhadas por ele-
mentos da derrotada Chapa 2.

O Sindicato está trabalhando para que os pla-
nos sejam administrados com mais eficácia, não
onerando tanto os companheiros com os reajus-
tes acima da inflação.

Pedimos a todos que fiquem alertas e nos avi-
sem sobre qualquer tentativa de mudar de plano
sem a concordância do Sindiforte.

Plano de saúde continua igual

Sindiforte atua em
todas as empresas

de valores

1º de Maio:
vem aí a final
do III Torneio
do Sindiforte
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Confira os critérios de
estabilidade na pré-aposentadoria
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SINDIFORTE-RJ - Sindicato dos Empregados em
Transportadoras de Valores, Carro Forte, Escolta
Armada e Trabalhadores Transportadores de Valo-
res em Carro Leve, ATM, Similares e conexos 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, Casemiro de Abreu, Silva Jardim, Nova
Iguaçu e Belford Roxo, RJ.
Endereço: Rua General Bruce, 703, São Cris-
tovão - RJ
Tel.: (21) 3214-5600 / 3214-5605.

Site: www.sindiforterj.com.br
Presidente: José Roberto Bezerra;
Vice-presidente: Rosemberg Robson Santos; Secre-
tário Geral: Arlindo Estevan; Tesoureiro: Jefytt Jamerson;
Diretor Social: J Marcos (Tudão);  Procurador: Luiz
Americo L. da Silva;  Tesoureiro suplente: Renato Silva
Baptista;  Procurador suplente: Robson de Mesquita
Oliveira; Conselho Fiscal: Antônio Justiniano, Andre
Luiz Prieto da Silveira e Roberto Ramos da Silva; Con-
selho fiscal suplente: Adilson de Freitas Lemos; Dire-
tor Social suplente: Vagner Cavalcanti.
Produção: Dimp Comunicação.
dimpcomunicacao.com.br; Jornalista Responsá-
vel: Rita Magnago (RJ 15999JP)

residente
Palavra
do

José Roberto Bezerra - presidente do Sindiforte/RJ

P

Trabalhador, não assine justa causa sem consultar seu Sindicato

Primeiro de tudo quero, em meu nome e de toda a direto-
ria, agradecer ao apoio maciço que obtivemos na elei-
ção: 81,6% dos votos válidos. Para nós é uma honra me-

recer seu voto, é prova da confiança que a categoria tem em
nosso Sindicato, na nossa atuação sempre firme, transparente e
intransigente na defesa do que interessa ao trabalhador.

Sim, nosso Sindicato é do trabalhador, exclusivamente a seu
serviço, vive da arrecadação da contribuição sindical recebi-
da. Não recebemos, e essa diretoria não receberá nunca, um
centavo sequer do patronal, como muitos pelegos por aí fazem
e ficam literalmente vendidos.

É preciso abrir o olho para as enganações, as tapeações, e
ver os interesses por trás, ter consciência. Por exemplo, essa
coisa de dizer que quem já tinha 30% de adicional agora ga-
nhou mais 30%, perfazendo 60%, é um absurdo. Ninguém aqui
é criancinha para acreditar nisso. Trata-se apenas de uma re-
gulamentação, porque muito sindicato ainda não tinha conse-
guido esse percentual de adicional, estava com 10, com 20, e
agora é 30% pra todo mundo. Mas quando se joga uma menti-
ra dessas, corre-se o risco de criar a dúvida, o tumulto. Só que
nossa relação é de confiança, fidelidade, reciprocidade, já não
é de hoje. Não são falsos boatos que vão atingir nossa catego-
ria. Sempre unidos continuaremos nossa luta vitoriosa galgan-
do novas conquistas.

Olho vivo, tem boi na linha!

Demitidos podem recorrer à justiça para receber 30% do
risco de vida e percentual de triênio sobre as horas extras

Alertamos aos compa-
nheiros demitidos que
entrem com ação plei-

teando a incidência do adicio-
nal de risco de vida e do triê-
nio no cálculo das horas-extras
e demais direitos trabalhistas.
O jurídico do Sindiforte, atra-
vés do Dr. Bruno Isaías, tem
um longo histórico de sucesso
nestes casos, praticamente

99,9% dos processos
são procedentes, com
base no enunciado da
súmula 264 do TST, que
determina que a em-
presa considere a re-
muneração composta e
não o salário base para
o cálculo das horas-extras.
Além da diferença de horas
extras do período dos últimos

cinco anos,  também são re-
calculadas o FGTS e verbas
rescisórias.

O Sindicato está de olho
e vem cobrando a re-

alização dos treinamentos
operacionais pelas empre-
sas, conforme cláusula 20ª
da Convenção Coletiva.

Sindiforte cobra treinamento
operacional às empresas

Agora é lei. Julho é o prazo máxi-
mo para que as empresas de

transporte de valores implantem a
rádio-comunicação PTT, digital, que
vai colaborar para a maior seguran-
ça da equipe. O Sindiforte vai cobrar.

Rádio comunicador digital é

obrigatório a partir de julho

Estabilidade na pré-aposentadoria
vale para quem tem menos de

35 anos de trabalho

A cláusula da Convenção Co-
letiva que garante a es-

tabilidade ao trabalhador
em vias de se aposen-
tar é específica. Este
tem até 24 meses de esta-
bilidade caso tenha dez anos ou
mais numa mesma empresa e tenha entre
33 e 34 anos de serviço. “Muitos companheiros
vem aqui quando são demitidos, já com 35 anos
de trabalho, querendo recorrer à estabilidade.
Neste caso não se aplica, é preciso avisar à
empresa por escrito quando faltar até 24 me-
ses para se aposentar. Fiquem de olho!”

Contribuição previdenciária
não incide sobre salário-

maternidade e férias gozadas

O Superior Tribunal
de Justiça, julgan-

do o recurso de uma
empresa do DF, decidiu
que, como não há incor-
poração do salário ma-
ternidade e das férias gozadas à aposenta-
doria, a contribuição previdenciária não deve
incidir sobre tais verbas (o entendimento an-
terior era que esses benefícios eram de ca-
ráter remuneratório e não indenizatório, por
isso a contribuição previdenciária incidia so-
bre as mesmas).

Grávida, mesmo em período de
experiência, não pode ser demitida

O TST modificou a súmula
244 e agora a estabilida-

de gravídica incide mesmo
durante o período de expe-
riência. A empregada ges-
tante tem direito à estabili-
dade prevista no art 10, inc.
II, alínea b da ADCT, inclu-
sive na hipótese de admis-

são por con-
t ra to  por
prazo de-
termina-
do.  As
s ú m u -
las não tem caráter vinculan-
te, mas norteiam as decisões
judiciais.

Feriado na escala 12x36
tem 100% de acréscimo

Os feriados terão que ser pagos
com adicional de 100%, mes-

mo que caiam na escala 12x36, con-
forme súmula 444 do TST. Essa ne-
gociação foi acertada entre a presi-
dência do Sindiforte e o Sr. Alessan-
dro, do patronal.



3Sindiforte/RJ - 3214-5600    www.sindiforterj.com.br
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RODOBAN conserta de um lado e peca do outro.
Banco de horas ok, limpeza de carro não

Resolvida a problemática crônica que
havia com o banco de horas, depois

de reunião entre a diretoria do Sindiforte e
os srs. Flávio, superintendente operacional
corporativo, e Regina, diretora de RH. Falta
agora estabelecer os 30 tíquetes mensais,
como já praticado em algumas empresas.

Na contramão dos acertos, chegou ao

conhecimento do Sindica-
to que o gerente da Rodo-
ban manda os trabalhado-
res lavarem os carros-for-
tes na parte da manhã. “Isso é um desrespei-
to com o trabalhador. Não vamos aceitar esse
abuso. Estamos de olho”, declarou o diretor
social, Marcos Lopes (Tudão).

Marcos Lopes
(Tudão), diretor

O tesoureiro Jefytt Jamersonn informa que continua a colocação
dos aparelhos de ar-condicionado nos carros-forte da Brinks.

Praticamente metade da frota já conta com a nova instalação. A em-
presa é um dos bons exemplos no cumprimento da Convenção Cole-
tiva do Sindicato.

Brinks tem quase 50% da frota com ar-condicionado

Jefytt Jamersonn

Graças à interferência do Sindicato e as-
sembleias transparentes com os tra-

balhadores, 30 vigilantes de transporte de
valores que seriam demitidos obtiveram ga-
rantia de seus empregos nos próximos 12
meses, com carga horária 5x2 alternada.  O
Sindicato vai tentar ainda ajudar os 28 tra-
balhadores dispensados na obtenção de
uma nova colocação no mercado.

Registramos com satisfação que cerca de

Vitória: Sindiforte evita 30 demissões na Protege

Justiniano                       Américo

2/3 dos veículos já estão com aparelhos de
ar-condicionado instalados no lugar dos cli-
matizadores.

Apesar de a justiça ter determinado a
reintegração do diretor do Sindicato

e líder Robinson Mesquita, a empresa con-
tinua a bloquear sua entrada, o que não
impede a realização do trabalho sindical na
porta da Transvip. Paralelamente o Sindi-
forte está recorrendo na justiça, através do
Dr. Bruno Isaías, para permitir o acesso da
liderança às suas bases.

“É importante que os trabalhadores es-
tejam atentos aos que estão jogando contra,

Resistência do patronal da Transvip não
impede trabalho sindical

para não serem enga-
nados. Companhei-
ros, não podemos ter
medo de patrão não, nem de pessoas que
falam em seu nome. Procurem sempre o Sin-
dicato, vamos manter o bom trabalho que
nosso Sindicato sempre realizou na defesa
dos interesses dos trabalhadores da Trans-
vip e eleger um delegado sindical compro-
metido com a honestidade e com o trabalha-
dor”, declarou o presidente José Bezerra.

Presidente José Bezerra

A união dos trabalhadores em torno do Sindiforte foi
novamente responsável por outra vitória na Prose-

gur. O plano dentário finalmente mudou, como relatam as
lideranças Renato Baptista e Adilson de Freitas. O vice-
presidente, Rosemberg Santos, complementa:

“ A atuação do nosso Sindicato é esta, sempre de-
fendendo o que é importante para o trabalhador. E con-
tinuamos aqui à disposição, nós da diretoria e os delegados de base, para receber
denúncias de quaisquer irregularidades na empresa e agir prontamente”.

Troca do plano dentário é mais uma vitória na Prosegur

RenatoAdilson

Acredite se quiser, a tesouraria da Ex-
pert nunca havia recebido tíquete de

dobra. O Sindicato foi lá e mudou essa re-
alidade. Esse é apenas um exemplo do
muito que o Sindiforte tem feito na empre-
sa, como alerta o presidente, José Bezerra:

“Os trabalhadores precisam acordar
para tudo que o Sindicato faz e oferece,
como as promoções obtidas recentemente,
o vale-transporte do pessoal, que foi regu-
larizado, a obtenção da máquina de gelo e

Sindiforte obtém diversas conquistas na
Expert. Falta a sua sindicalização

do micro-ondas e a luta
que estamos travando
para que o tíquete men-
sal deixe de atrasar e
para melhorar a administração do plano de
saúde, apesar de não participarmos das ne-
gociações do mesmo.”

Bezerra lembra a importância da con-
trapartida dos trabalhadores, apoiando o
delegado sindical Bartolomeu, que vem
sendo muito eficiente, e se sindicalizando.

Recentemente tivemos a lamen-
tável perda do nosso compa-

nheiro da Prosegur, William, e a
hospitalização do companheiro
Márcio, ferido em serviço. Pois o
presidente e o vice do Sindiforte
suspenderam a viagem que fariam,
os diretores foram mobilizados e es-
tiveram no local do acidente (Shopping
Grande Rio) , na delegacia de polícia, no
IML e na casa do trabalhador vitimado,
para acelerar os trâmites e dar todo apoio
aos familiares. O Sindicato também con-
seguiu agilizar a cirurgia e depois a trans-

Total apoio do Sindicato às vítimas do assalto ao carro-
forte da Prosegur garantiu tranquilidade aos familiares

Arlindo

ferência do companheiro Már-
cio para outro hospital.

“Estar ao lado do trabalha-
dor quando tudo vai bem é fá-
cil, mas quando há problemas
e problemas graves é que ve-
mos quem realmente se impor-
ta”, afirmou o secretário geral

Arlindo Estevan.
Quanto à instalação de ar-condicio-

nado nos carros, apesar de ser uma das
maiores empresas do segmento, a Prose-
gur está bastante atrasada. Alô Prosegur,
vamos acelerar essa melhoria.

É hora de sair de cima do muro, de
separar os homens das crianças”,

diz o delegado de base Ernando No-
gueira. Ele se refere à atitude covarde
da Tecban que, após negociar com o
Sindicato o tíquete de dobra, e inclu-
sive assinar, deu ré e insiste em pagar
o tíquete de dobra com 13h e não com 12h,
como está na Convenção Coletiva.

Além disso, a empresa tem que se posici-
onar sobre o risco de vida, já que na Conven-
ção consta que os R$ 627,33 do adicional de-

TB volta atrás em negociação assinada e Sindiforte clama
por apoio maciço da categoria para endurecer movimento

Ernando

vem ser desmembrados em 12 vezes e
incluídos no tíquete mensal ou pagos
de uma só vez junto com o 13º. Há três
anos que a empresa não faz nem uma
coisa nem outra.

“A categoria tem que acordar e
apoiar o delegado de base. Se não

houver acordo com a empresa, nós vamos
denunciar os fatos ao Ministério do Traba-
lho e podemos até paralisar a TB. Trabalha-
dores, preparem-se. Juntos somos imbatí-
veis!”, declarou o presidente Bezerra.

Transsafe descumpre Convenção e Sindiforte vai agir

Rosemberg Santos,
vice-presidente

Paciência tem limite. Apesar das diversas reuniões realizadas en
tre a diretoria do Sindicato e o Sr. Marcos André, discutindo

vários itens da Convenção Coletiva que vem sendo descumpridos
pela empresa, nada de concreto foi feito.

“A Transsafe, leia-se Embraforte, tenta instalar no Rio os mesmos
maus mandos que faz em Minas, mas aqui tem o Sindiforte”, alerta o
vice-presidente, Rosemberg Santos, e complementa: “Vamos denun-
ciar o desrespeito ao Ministério do Trabalho e paralisar a empresa
se necessário for”.

Bartolomeu

Mesmo antes de fechada a Convenção
Coletiva 2013/2015, o Sindicato já ha-

via se reunido com a diretoria da Fenixx, ga-
rantindo a aplicação imediata dos 30%, con-
forme a Lei 12.740, assim que a Convenção
fosse assinada. Um sinal que se soma positi-
vamente aos recentes avanços obtidos, como
o bebedouro com água filtrada e gelada.

Fenixx acertou com Sindicato 30% já
Quanto

à terceiriza-
da Nova
Rio, que fi-
cou no lugar da Alternativa, os trabalhadores
podem ficar tranquilos, também já está tudo
certo, falta apenas a empresa assumir o servi-
ço oficialmente para que tudo se formalize.
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Parcerias oferecem descontos e vantagens para associados e dependentes

Na Academia Quinta Estação, desconto de
10% . Confira as modalidades e horários
acessando www.sindiforterj.com.br

FISK
– 10% de des-

conto nas turmas regulares
e promocionais (horários especiais) e 20%
de desconto nas aulas personalizadas

SESI
– Descontos em escolas, incluin-

do  EJA.

Universidade Estácio de Sá
– Descontos de 5 a 28% em vários

cursos de graduação tradicional,
graduação tecnológica (politécnico),
20% pós-graduação e EAD (Ensino à
Distância), nas 38 unidades de ensino
do Estado do Rio de Janeiro.

Centro de Educação à Distância
- Ensino Fundamental e Médio a pre-

ços especiais. Informações pelos tele-
fones 8346-7045 e 9965-2264

Faculdade Moraes Junior
- Desconto de 20% nos cursos de gra-

duação, pós-graduação e extensão.

Microlins
- Descontos de até 40% em cursos

de informática e idiomas.

CCAA São Cristóvão oferece 50% de
desconto no primeiro período e descontos
escalonados nos seguintes. Diversas
unidades do CCAA oferecem descontos.
Confira as condições no site do Sindiforte

NCTEC
- descontos de 30% em curso de for-

mação de vigilantes, incluindo todas as
modalidades (escolta armada, segurança
pessoal privada, transporte de valores etc).
Clique em www.nctecbrasilcursos.com.br
e conheça detalhes dos cursos oferecidos.

Clube Bonsucesso
- Mensalidade especial

para sócios do Sindiforte. Uso livre da
piscina e dependências do clube. Preço
especial para aluguel de salão de festas
e campo.

SESI
- Descontos especiais em atividades de

lazer, como clubes e colônias de férias.

Clube Vale do Ipê
- Piscinas, churrasqueiras, quadras

de esporte, play ground, salão de jogos
e muito mais para os associados do Sin-
diforte, durante todo o ano. Maiores in-
formações pelo telefone 2220- 9300.

Casa Cruz
- Desconto de 10% na

compra de material escolar. Con-
fira em www.casacruz.com.br. Lojas
no Centro, Copacabana, Campo Gran-
de, Madureira, Niterói, Nova Iguaçu e
Tijuca. Tel: 2506-3549

Ler e Aprender
- De 5 a 10% de desconto em livros e

de 10 a 15% de desconto em artigos de
papelaria. Rua Maria Freitas 96, Loja A
– Madureira. Tel: 3350-4772 e 3350-2013

SESI
- Assistência médica e odon-

tológica com desconto de 10%.
Informe-se pelo telefone 0800-0231231.

Academia Press Fitness
- Descontos em todas as atividades.

Rua São Luiz Gonzaga, 163, São Cristó-
vão. Informe-se pelo telefone 3860-4776.

Farmais
- Descontos de 10% na compra de

produtos farmacêuticos em toda a rede

po Cód. de desconto o número do con-
vênio com o Sindiforte, 5013 e, em até
dois dias, recebe o cálculo em seu e-mail.
Caso prefira, ligue 3553-6373 e receba
via fax formulário para preenchimento e
devolução. O seguro abrange todos os ve-
ículos automotivos, carros, inclusive a gás,
motos etc, com cobertura em todo estado
do Rio de Janeiro. Clique aqui para pre-
encher o formulário da cotação

Auto-escola Rio de Janeiro
- 20% de desconto em todos os ser-

viços: primeira habilitação, inclusão e tro-
ca de categoria.
Endereços: R. Alcindo Guanabara, 24 –
Cinelandia, 211 – Centro - Tel 2220-8431
/ 2524-7011; R. da Quitanda, 111 – Pav
1 – Centro – Tel 2223-2730 / 2213-3569;
Av. Vicente de Carvalho, 1450 / Vila da
Penha – Tel 3137-4830 / 3455-6094.
www.autoescola.riodejaneiro.com.br

VISTORIA DE VEÍCULOS
Linces (Dekra)
- Rua Prefeito Olímpio de Melo,

1828, Benfica, tel 3572-2093 e 3572-
2080. Não é necessário agendar o ser-
viço. O atendimento é por ordem de
chegada, de segunda a sexta das 8 às
17:30h e aos sábados das 8 às 12h.
Necessário pegar senha no Sindiforte.

Novos Convênios continuam a
ser realizados. Consulte sempre o
site do Sindicato para se manter
bem informado.

Abaixo, a relação completa das parcerias:

Ótica Bela Vista
- Descontos de 20% em todos os pro-

dutos (lentes e armações). Lentes de
contato em até 6 vezes sem juros. Rua
dos Expedicionários, 10 - Centro - São
João de Meriti (esquina com as Casas
Bahia). Tel: 2576-2410

Óticas do Povo
- desconto de 10% na compra de ócu-

los e lentes de contato.

- Descontos de 50% para crianças
e jovens com distúrbio no aprendizado
escolar (dificuldades na leitura e escri-
ta ou problemas relacionados à concen-
tração, memória ou hiperatividade).
Agendar atendimento pelos telefones
9270-7213, 9341-4285, Dra. Wanessa
Grayce. Endereço: Rua Gessy Fontes,
nr. 115 (IBEC), São João de Meriti

JR Seguros
- Seguros de veículos automo-

tivos em geral com cotações em diversas
seguradoras para as melhores condições
do mercado. Faça uma simulação clican-
do em www.jrseguros.com.br. Você res-
ponde a um questionário digitando no cam-

O Sindicato convida todos os associados para a partida final do III
Torneio de Futebol que vem acontecendo todos os domingos no cam-
po do Anchieta, a partir das 9h. A caneca (vendida exclusivamente para
sócios e dependentes ao preço de R$ 15,00) é o ingresso, que dá direi-
to a churrasco e chopp. Procure o delegado sindical de sua empresa

1º de maio: participe da final
do Torneio Sindiforte

1º de maio: participe da final
do Torneio Sindiforte

O Sindiforte apoia a nova Lei das Domésticas. Regulamentação e direitos para todas as profissões


