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Guarnição de carro-forte chega a receber mais de R$ 3 mil

Sede do Sindiforte de cara nova

A grande Festa de Confraternização da Família Sindiforte já está marcada. Será dia
16 de dezembro, domingo, no Vale do Ipê. Esperamos por você e seus familiares.

FUNÇÃO

Vigilante Chefe de Equipe

Vigilante Motorista

Vigilante Cobertura

Vigilante ATM

Vigilante de Base

Administrativo e Tesouraria

SALÁRIO
EM R$

2.091,10

2.091,10

1.845,50

1.845,50

1.037,93

964,23

RISCO
DE VIDA

 627,33 (30%)

627,33 (30%)

553,65 (30%)

553,65 (30%)

155,69 (15%)

-

TOTAL
EM R$

 3.138,19

3.138,19

2,818,91

2.818,91

1.613,38

1.338,67

Tabela de Pisos salariais - Data Base 2012

Tíquete carro-forte R$ 19,08/unidade  -  Tíquete administração:R$ 17,02/unidade

ATM completou 30% de adicional de risco e vigilantes de base 15%

Cartela de tíquete
(base 22 dias)

 419,76

419,76

419,76

419,76

419,76

374,44

A categoria de transporte de va-
lores, unida em torno de seu Sin
dicato, comemora as conquis-

tas da Convenção Coletiva 2011/2013.
A partir de 1º de julho de 2012 todos
os trabalhadores recebem 5,41% de re-
ajuste, um ganho real de 0,5% sobre
os salários e tíquetes refeição. Além
disso, esse ano o inédito risco de vida
para vigilantes de ATM completou os
30% e os vigilantes de base já estão
com 15%. Todos os demais benefícios
permanecem, como o triênio ou quin-
quênio no valor de 4% do salário atual,
que será pago em agosto.

“Estamos
muito motiva-

dos com o
apoio 100%
recebido do

trabalhador à nossa diretoria
e nosso Sindicato, o que nos

conduz ainda mais para
alcançar novas vitórias.

José Bezerra
presidente do Sindiforte.

Após a expansão da sede do Sindicato, com a conclusão das obras
no 3º andar, a fachada ganhou uma limpeza geral e as portas foram
adesivadas com a logomarca do Sindiforte. Venha conhecer as novas
instalações.

Em clima de alegria, alegria, a famí-
lia Sindiforte se reuniu na terça-

feira, 1º de maio, no clube Bonsucesso,
realizando o II Torneio de Futebol de
Campo promovido pelo Sindicato. Du-
rante os jogos, muito churrasco e cho-
pe para o pessoal, além de música ao
vivo com show de mulatas. Em primei-
ro lugar ficou a equipe da Prosegur
Brasil (foto); em 2º lugar, a Fênix e em
3º a Alternativa (ambas da tesouraria
do Banco Central). Goleiro revelação:
Delima (vigilante Fênix); Goleiro me-
nos vazado: Max (Chefe de equipe Pro-
segur); artilheiro Diego Paraíba (caixa
forte BC Alternativa).

II Torneio de Futebol foi show de bola
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SINDIFORTE-RJ - Sindicato
dos Empregados em Transpor-

tadoras 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,

EXPEDIENTE 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 Cristovão - RJ
Tel.: (21) 3214-5600 / 3214-5605.
Site: www.sindiforterj.com.br

Vem aí eleições para delegado sindical

residente

Palavra
do

 Cuidado com
falsas promessas!

José Roberto Bezerra
P

Trabalhador, não assine justa causa sem consultar seu Sindicato

Companheiros, vocês tem acompanhado nosso trabalho,
sabem da nossa dedicação e seriedade para com toda

a categoria de transporte de valores. Nem podia ser diferen-
te, porque nossa diretoria conhece bem o que é o dia a dia
da profissão e as dificuldades porque passam as equipes
de carro-forte, afinal essa é nossa profissão e nela trabalha-
mos anos e anos.

Por isso estamos fazendo um alerta para os falsos sin-
dicatos que querem se aproveitar dos trabalhadores prome-
tendo mundos e fundos. Sequer pertencem à categoria, se
entraram num carro-forte foi só para conhecer e agora as-
suntam aqui e ali querendo iludir o trabalhador com falcatru-
as, falsas promessas.

O trabalhador sabe bem quem fez esse Sindicato, nos-
sa história de luta, greves, mobilizações, negociações pe-
sadas e, é claro, conquistas. Muitas, por sinal: risco de
vida quando quase nenhum outro sindicato do segmento ti-
nha; compra da sede social; adicional por tempo de serviço;
melhorias expressivas no plano de saúde e no valor do tí-
quete alimentação;  equiparação do piso salarial de carro-
forte e ATM; seguro de vida mais abrangente;extensão do
risco de vida aos ATM e vigilantes de base e muito, muito
mais. Se você for assediado por um desses elementos, nos
procure. Depois da casa pronta é muito fácil querer chegar,
mas nosso alicerce é madeira de lei, é você trabalhador.
Obrigado pelo apoio de sempre.

Em julho e agosto serão
realizadas eleições
para escolha de dele-

gados sindicais na Rodoban
e Transafe, fortalecendo o

trabalho sindical nessas em-
presas. Na Transvip tam-
bém haverá nova eleição,
fruto de um abaixo-assina-
do dos trabalhadores, que

repudiam pseudo líderes e
exigem a legítima represen-
tação de seus interesses,
como aliás sempre foi práti-
ca do Sindiforte.

Em agosto, aquisição da Transbank

pela Prosegur se concretiza

O Sindicato está atento para que a vinda
dos trabalhadores do grupo Nordeste

(Transbank) para a Prosegur ocorra da me-
lhor forma possível, preservando os empre-

gos e conseguindo a permanência dos tra-
balhadores. A mudança começa a se efeti-
var na prática, no estado do Rio de Janeiro,
a partir de agosto.

Nossa luta para que todas as em-
presas implantem o ar condici-

onado nos carros-fortes, a exem-
plo da Tecban, já surte efeitos: Pro-
tege, Transexpert, Prosegur e
Transvip estão instalando os apa-
relhos. O Sindiforte acompanha.

Sindiforte luta por ar
condicionado em carro-forte

Presidente: José Roberto Bezerra; Vice-presidente:
Rosemberg Robson Santos; Secretário Geral: Arlindo
Estevan; Procurador: Jeffty Jamerson; Diretores: J. Mar-
cos (Tudão); Robinson Mesquita; Conselho Fiscal: Antô-
nio Justiniano, Renato Baptista e Adilson Freitas. Produ-
ção: Dimp Comunicação. www.dimpcomunicacao.com.br;
Jornalista Responsável: Rita Magnago (RJ 15999JP)

Sindiforte defende projetos de interesse da
categoria. Em pauta o Estatuto do Vigilante

Aposentadoria especial, va-
lorização da profissão,

cursos de formação específicos
e outras melhorias para a cate-
goria de vigilantes estão perto
de serem votadas no Senado,
através do Estatuto do Vigilan-
te. O Sindiforte participa ativa-
mente, ao lado da CNTV-PS, do
movimento de reconhecimento
profissional e inclusive tem seu
diretor Arlindo Estevam como
Secretário de Relações Interna-
cionais da CNTV-PS.

Está na Convenção Coletiva, cláusula vigési-
ma: As empresas se comprometem a imple-

mentar treinamentos operacionais que visem apri-
morar os seus procedimentos de segurança, além
dos previstos em lei e portarias. “Esse treinamen-
to é fundamental. Até agora só veio a nosso co-
nhecimento o treinamento realizado pela Protege.
Vamos cobrar sua realização por todas as empre-
sas”, declarou o presidente Bezerra.

Sindicato vai cobrar treinamento operacional
para carro-forte
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Transexpert tem nova visão da liderança sindical
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Desde o dia 30 de junho, após uma negociação onde prevale-
ceu o respeito e o diálogo entre as partes, acabaram os acor-

dos dentro na Rodoban. O líder sindical e diretor social do Sindi-
forte, Marcos Lopes (Tudão), está acompanhando o cumprimento
integral de todas as cláusulas da Convenção Coletiva. Outra boa
notícia é que o gerente de base abriu a possibilidade para quem
quiser migrar do plano Dix 10 para o Amil Blue. Comunicação
correspondente está sendo providenciada pela empresa.

Sindiforte de olho no cumprimento da
convenção na Rodoban

Tudão

Com o apoio do Sindicato, o líder sindical Bartolomeu inter-
feriu e conseguiu resolver a questão do vale transporte

do pessoal, agora já regularizada. “Hoje, a própria empresa
têm uma outra visão do líder sindical. Eles veem que os traba-
lhadores confiam e que o trabalho é em benefício de todos.
Na última sexta-feira de cada mês temos uma feijoada rega-
da para todo mundo. Peço que o apoio dos companheiros seja
refletido na sua sindicalização”, declarou Bartolomeu. Bartolomeu

O presidente do Sindicato e os líde-
res Justiniano e Américo estiveram

reunidos com a diretoria da Protege
para tratar da mudança do plano de
saúde feita pela empresa. As reclama-
ções dos trabalhadores foram informa-
das e há promessas de melhorias no
atendimento.O Sindiforte está de olho.

Sindicato atua para melhorar plano
de saúde na Protege

Justiniano                        Américo

Atendendo ao chamado da ca-
 tegoria, os representantes sin-

dicais Jefytt e Vagner, acompanha-
dos da diretoria do Sindiforte, fize-
ram uma assembleia na Brinks para
discutir melhorias no plano de saú-
de e negociar a cartela de 30 tí-

quetes mais 20 tíquetes nas férias, como já é praticado em algumas empre-
sas. Depois disso o Sindicato já fez reunião com a operadora de saúde e
agora aguarda o retorno da categoria e das lideranças sindicais.

Assembleia na Brinks

reivindica melhorias

no plano de saúde

Mais uma conquista para os trabalhadores, resultado do
trabalho do Sindiforte com o apoio da liderança sindi-

cal, Renato Baptista, e de toda a categoria: o novo refeitório
para café da manhã na Prosegur, base Rio de Janeiro. O
Sindicato também promoveu assembleia na empresa para
renovar o contrato com a prestadora de serviços de saúde, o que já aconteceu.

Trabalhadores da Prosegur
conquistam novo refeitório

Rosemberg

Em solidariedade ao diretor sindical
Robinson Mesquita, trabalhadores

da Transvip se manifestam em um mo-
vimento de protesto por cerca de três
horas, clamando pela não demissão do
diretor. Toda a diretoria do Sindicato
também esteve presente, apoiando a
manifestação na porta da empresa.

O presidente José Bezerra confir-
mou que o Sindiforte está trabalhando
para que todos os direitos do pessoal
de tesouraria sejam respeitados e cum-
pridos. “Aqui não há intimidação. So-

A liderança sindical Emerson e a di-
retoria do Sindicato estiveram reu-

nidas com a diretoria da Tecban para
tentar resolver a questão do tíquete
de dobra, que deve ser assegurado
após jornadas superiores a 12h traba-
lhadas (e não 13), e da cartela de 30
tíquetes, já praticada por diversas
empresas. Nova reunião acontecerá
daqui a alguns dias.

Na Transvip, trabalhadores protestam

pela demissão da liderança sindical

mos pelo que é certo, pela Convenção,
que deve ser cumprida tintim por tintim,
em todas as empresas”, declarou o pre-
sidente José Bezerra.

Sindiforte se reúne com TB para
discutir detalhes de tíquetes

A liderança sindical
informa ainda que a
empresa oferece um
Programa de Suporte
Social que funciona 24 horas, todos os dias,
para auxiliar o trabalhador e seus famili-
ares na resolução de problemas de or-
dem social, financeira, psicológica, jurí-
dica e dependência química. Maiores in-
formações pelo telefone 0800-774-9467.

Emerson

O presidente do Sindiforte e sua
diretoria fizeram assembleia na

porta da empresa, seguida de reunião
com a direção da Transafe, para re-
gularizar várias datas: pagamento dos
salários no 5º dia útil, vale refeição
no 1º dia útil e o vale transporte cre-
ditado no cartão na data correta.
“Aguardamos agora o documento

Com a interferência do diretor
Marcos Lopes (Tudão), procurado
pelos trabalhadores que ainda não ti-
nham recebido o salário de junho, a
Alternativa liberou o pagamento do
pessoal. “Tem que haver compreen-
são. O trabalhador não pode pagar o
pato. Não importa qual seja a ques-
tão, os direitos precisam ser sempre
respeitados”, declarou Tudão.

O Sindicato e a liderança sindical
parabenizam todos os trabalhadores da
Fênix (Banco Central) pela união e
compreensão que possibilitaram a so-
lução de várias situações que estavam
prejudicando o trabalho sindical na sua
melhor forma. A reunião, com a pre-
sença do vice-presidente Rosemberg,
do diretor Marcos Lopes (Tudão), do
líder Julio Cesar, do supervisor, do co-
ordenador e do chefe da segurança no
Banco Central, foi um sucesso.

Assembleia e reunião na Transafe
para regularizar pendências

Alternativa libera
salário do pessoal

Fênix de parabéns

Trabalhador, não assine justa causa sem consultar seu Sindicato

Renato Baptista

que o Dr. Mar-
cos André nos
prometeu com
prazos para
acertar tudo
isso de modo a
cumprir 100% nossa Convenção Co-
letiva”, declarou o vice-presidente
Rosemberg.
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Aqui associados e dependentes têm inúmeras vantagens
Sindiforte/RJ - 3214-5600   ww.sindiforterj.com.br

No Sindiforte, além de todos os direitos garantidos pela Convenção Coleti-
va e do apoio e fiscalização que a diretoria sindical exerce durante todo o

ano, sócios e familiares também contam com descontos expressivos em diversos
convênios, e parcerias, além de outros benefícios oferecidos pelo Sindicato. Man-
tenha sua mensalidade sindical em dia e ajude a fortalecer cada vez mais sua cate-
goria (mensalidade R$ 44,00).

AUXÍLIO NATALIDADE - o trabalhador tem di-
reito a R$ 150,00 por nascimento de filho. Basta levar a

certidão ao Sindicato.
AUXÍLIO FUNERAL - o Sindiforte oferece uma ajuda de R$ 600,00 no caso de

falecimento do trabalhador ou seus dependentes legais (esposa e filhos).
ASSISTÊNCIA JURÍDICA – além da área trabalhista, o Sindiforte oferece

atendimento jurídico gratuito nas áreas cível e criminal.

YES – 50% de desconto nas filiais de São Cristó-
vão e Vila Isabel. 50 a 60% de desconto nas filiais de Nova

Iguaçu, São João de Meriti, Bonsucesso e Olaria.

FISK – 10% de desconto nas turmas regulares e promocionais
(horários especiais) e 20% de desconto nas aulas personalizadas

SESI – descontos em escolas, incluindo educação para jovens e adultos em tempo
reduzido (EJA).

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ – descontos de 5 a 28% nos cursos de
graduação tradicional, 10% nos cursos de graduação tecnológica (politécnico), 20%
nos cursos de pós-graduação e 20% no 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
preços especiais. Informações pelos telefones 8346-7045 e 9965-2264

CURSO DE IDIOMAS CCAA – desconto de 30% no primeiro semestre e 10%
nos demais semestres para cursos de inglês e espanhol nas unidades de Botafogo,
Flamengo, Grajaú , Maracanã, Tijuca, Vila Isabel, Norte Shopping, Bento Ribeiro,
Ilha do Governador, Pavuna, São João de Meriti, Queimados e Duque de Caxias;
desconto de 40% no primeiro semestre e 15% nos demais semestres nas unidades de
Bangu e Campo Grande; Desconto de 50% no primeiro semestre, 30% no segundo
e 15% nos demais semestres na unidade de Belford Roxo. 

FACULDADE MORAES JUNIOR – desconto de 20% nos cursos de gradua-
ção, pós-graduação e extensão. Rua Regente Feijó, 283, Centro do Rio de Janeiro.

MICROLINS – descontos de até 40% em cursos de informática e idiomas.

NCTEC – descontos de 30% em curso de formação de vigilantes, incluindo todas
as modalidades (escolta armada, segurança pessoal privada, transporte de valores etc).

SOS COMPUTADORES – descontos nas unidades do Largo do Mchado e Centro

CLUBE BONSUCESSO – mensalidade sócios do
Sindiforte: R$ 15,00; dependentes: R$ 10,00. Taxa de

inscrição de R$ 40,00. Uso livre da piscina e dependências do
clube. Preço especial para aluguel de salão de festas e campo.
Necessário levar ficha ou cartinha do Sindiforte ao Clube. Ende-

reço: AV.Teixeira De Castro, 54 - Bonsucesso / Rj

SESI – descontos especiais em atividades de lazer, como clubes e colônias de
férias. Navegue pelo site www.firjan.org.br e descubra todas as possibilidades que o
novo convênio com o SESI oferece a você e seus familiares.

CLUBE VALE DO IPÊ – 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 telefone 2220- 9300.

CASA CRUZ –desconto de 10% em material escolar. Con-
fira em www.casacruz.com.br. Centro, Copacabana, Cam-

po Grande, 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

                    ÓTICA BELA VISTA
descontos de 20% em todos os produ-
tos (lentes e armações). Lentes de con-
tato em até 6 X sem juros. R. dos Expe-
dicionários, 10 - Centro, São João de
Meriti. Tel: 2576-2410

ÓTICAS DO POVO – desconto de
10% na compra de óculos e lentes de
contato. Veja os endereços das lojas em
www.oticasdopovo.com.br.

JR SEGUROS – Se-
guros de veículos automo-

tivos em geral com cotações em diver-
sas seguradoras para as melhores con-
dições do mercado. Faça uma simula-
ção em www.jrseguros.com.br. O se-
guro abrange todos os veículos auto-
motivos, carros, inclusive a gás, mo-
tos etc, com cobertura em todo estado
do Rio de Janeiro. 

AUTO-ESCOLA RIO DE JANEIRO
20% de desconto em todos os servi-

ços: 1ª habilitação, inclusão e troca de
categoria. Endereços: R. Alcindo Guana-
bara, 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,
V. 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 serviço. O aten-
dimento é por ordem de chegada, de se-
gunda a sexta das 8 às 17:30h e aos sá-
bados das 8 às 12h. Necessário pegar
senha no Sindiforte.

               Farmais – descontos de
            10% na compra de produtos

farmacêuticos em toda a rede Farmais

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

ACADEMIA PRESS FITNESS – descontos em todas as ativida-
des. R.São Luiz Gonzaga, 163, So Cristóvão. Telefone 3860-4776

BENEFÍCIOSBENEFÍCIOSBENEFÍCIOSBENEFÍCIOSBENEFÍCIOS

Descontos de 50% para
crianças e jovens com distúrbio no apren-
dizado escolar (dificuldades na leitura e
escrita ou problemas relacionados à con-
centração, 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

FISK – 50% de desconto nas turmas regula-
res e 40% de desconto nas aulas personalizadas.
Endereço: Rua Teixeira Souza 739 – Cabo Frio –
Tel (22) 26451344

WIZARD – 30% de desconto em toda a Região dos Lagos: Cabo Frio –
Araruama – Itaipuaçu – Maricá – São Pedro d´Aldeia.  Av.Julia Kubitscheck nº 7
– Itajuru – Tel (22) 2643-2717

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ – descontos de até 23%, dependendo do
curso de graduação escolhido, para funcionários, associados e dependentes. Rod.
Gen. Alfredo Bruno Gomes Martins s/nr., lote 19 – Braga - tel: (22) 2646-2100

PAPELARIA FÊNIX – Av.Assunção nº 471 Loja 01, Centro. Tel:(22) 2647-1266

ÓTICA AVENIDA – Para pagamento à vista, 20% desconto; em 2 parcelas,
15%; em 3 parcelas, 10%; em 4 parcelas, 5% e em 5 parcelas, sem juros e
exame de vista grátis, com equipamentos modernos e médicos credenciados.
Av. Assunção nº 880 - Centro - Cabo Frio - Tel: (22) 2643-1342 e 26230119

CABO FRIO
E REGIÃO

Endereços completos e detalhes de todos os benefícios
e convênios você obtém no site

www.sindiforterj.com.br. ACESSE E CONFIRA.


