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CARRO-FORTE DO RIO LIDERA
GANHOS EM TODO O BRASIL

Categoria e Sindiforte-RJ, unidos e sempre fortes

O Sindiforte-RJ não dormiu
no ponto. Quando fechou, em
julho, a Convenção de 2013/
2014, já estabeleceu as bases da
negociação para a aplicação
dos 30% de adicional de risco
de vida para toda a categoria de
transporte de valores do Rio,
muito antes da regulamentação
da Lei 12.740, que só ocorreu
em dezembro.

GANHAMOS ANTES

Com isso, todos os represen-
tados pelo Sindiforte-RJ pude-
ram ganhar não só os 30% so-
bre o piso, mas também sobre o
adicional por tempo de serviço,
o descanso semanal remunera-
do, as horas extras, as férias, in-
cluindo o 1/3, o décimo terceiro
e ainda o FGTS. Tudo isso com
os 30% desde março de 2013.
Garantimos também o
pagamento dos meses de janei-
ro e fevereiro de 2013, após a
regulamentação da Lei. Ou

Conquista antecipada do “Conquista antecipada do “Conquista antecipada do “Conquista antecipada do “Conquista antecipada do “risco derisco derisco derisco derisco de
vida” garantiu mais de R$ 12 milvida” garantiu mais de R$ 12 milvida” garantiu mais de R$ 12 milvida” garantiu mais de R$ 12 milvida” garantiu mais de R$ 12 mil

extras no bolso dos trabalhadoresextras no bolso dos trabalhadoresextras no bolso dos trabalhadoresextras no bolso dos trabalhadoresextras no bolso dos trabalhadores

seja, os associados do Sindifor-
te-RJ receberam tudo. Fazen-
do as contas, em 2013, depen-
dendo da função, os companhei-
ros embolsaram entre 12 e 15
mil reais, só com essa conquis-
ta antecipada.

“Na nossa negociação, não
vemos apenas o índice de rea-
juste. Isso é importante, claro,
por isso sempre negociamos
ganho real, mas é preciso inteli-
gência para ver além do óbvio.
R$ 12 mil no ano de 2013 re-
presentaram um aumento de
cerca de 45% sobre o salário
do chefe de equipe, 50% para o
vigilante de carro-forte e ATM
e 90% para o vigilante de base.
Isso por baixo, porque em
muitos casos o ganho chegou a
R$ 15 mil. Essa é nossa atua-
ção, valorizar sempre o traba-
lhador do transporte de valo-
res”, declarou o presidente
José Bezerra.

R$ 12 mil no ano
de 2013

representaram
um aumento de
cerca de 50%

sobre o salário do
vigilante de
carro-forte

“

”José Roberto Bezerra
Presidente do

Sindiforte-RJ

Junto com os melhores salários operacionais a nível Brasil,
nossa categoria conquistou também os melhores tíquetes-refei-
ção, considerando o valor unitário de R$ 21,00 e o total de tíque-
tes. Negociamos com as empresas a cartela de 30 tíquetes/mês
(as que ainda não aderiam à cartela fechada usam os tíquetes de
dobra) e durante as férias garantimos 20 tíquetes. Ou seja, por
mês são mais R$ 630 e nas férias mais R$ 420.

Nosso tíqueteNosso tíqueteNosso tíqueteNosso tíqueteNosso tíquete-refeição está-refeição está-refeição está-refeição está-refeição está
entre os melhores do paísentre os melhores do paísentre os melhores do paísentre os melhores do paísentre os melhores do país

Nova vitória para o pessoal
de carro-forte. O Programa de
Participação nos Resultados,
no valor de um salário do tra-
balhador, está assegurado na
Protege, Brinks e Transvip, já
funciona na Prosegur, as nego-
ciações estão adiantadas na
Tecban e bem encaminhadas
nas demais empresas. “Esta-
mos negociando empresa a
empresa, conforme definição
aprovada na nossa Federação,
a Fintrave. Nossa meta é que
no final deste ano o trabalha-

Sindicato arranca PPR: maisSindicato arranca PPR: maisSindicato arranca PPR: maisSindicato arranca PPR: maisSindicato arranca PPR: mais
um salário para a categoria!um salário para a categoria!um salário para a categoria!um salário para a categoria!um salário para a categoria!

VITÓRIA!VITÓRIA!VITÓRIA!VITÓRIA!VITÓRIA!

dor de transporte de valores já
possa receber o percentual re-
lativo de março a dezembro de
2014”, afirmou o presidente
Bezerra.

O que é o PPR
O PPR é uma bonifica-

ção que estimula os trabalha-
dores a não faltarem ou che-
garem atrasados e a cumprir
metas de produtividade pre-
viamente acordadas com a
empresa. É calculado sobre
os lucros e/ou resultados da
empresa.

Benefício está sendo
implantado por empresa

Conseguimos receber desde março
o que a lei só deu em dezembro
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residente
Palavra
do

José Roberto Bezerra - presidente do Sindiforte/RJ

P

Companheiros, em 2014 vamos celebrar o recebimento
de nossa primeira PPR, uma vitória pela qual batalha
mos há dois anos, além de melhores condições de segu-

rança, com o radiocomunicador digital, e de mais conforto, com
a crescente instalação de ar condicionado nos carros fortes e
leves.

Em 2013, conquistamos um ganho extra de mais de R$ 12
mil - enquanto vários sindicatos marcaram toca e só tiveram o
adicional de 30% sobre os benefícios a partir da regulamenta-
ção da lei, nós garantimos todas as vantagens desde a aprova-
ção, um ano antes.

Tudo isso é resultado de nossa política de contínua valorização
dos trabalhadores em transporte de valores, de nossa luta ética,
séria e transparente e, sobretudo, do apoio que você nos dá.

Há quem queira distrair o trabalhador, fazendo oposição, crian-
do oposição da oposição, trazendo à mesa falsas promessas. Não
se deixe enganar, é preciso organização e planejamento para al-
cançar novas conquistas, sempre agindo de forma a proteger o
trabalhador, minimizando os riscos e maximizando as vitórias. Nos-
sa união possibilita tudo isto, companheiros.

Grande abraço!

Sindicato forte, trabalhador valorizado

A data limite para as
empresas se adequarem à
nova legislação, que obriga o
radiocomunicador digital para
o chefe de equipe e o
vigilante-motorista, é 1º de

Após 1º de julho, empresa semApós 1º de julho, empresa semApós 1º de julho, empresa semApós 1º de julho, empresa semApós 1º de julho, empresa sem
radiocomunicador digital não vai rodarradiocomunicador digital não vai rodarradiocomunicador digital não vai rodarradiocomunicador digital não vai rodarradiocomunicador digital não vai rodar

julho. Após essa data,  o
Sindiforte vai fiscalizar e
quem não estiver cumprindo
direitinho a lei, vai ficar com
os carros na garagem até
regularização.

hurrasquinho, cerveji-
nha gelada, conversa
descontraída. Assim

Jurídico do Sindicato triplica atendimentoJurídico do Sindicato triplica atendimentoJurídico do Sindicato triplica atendimentoJurídico do Sindicato triplica atendimentoJurídico do Sindicato triplica atendimento

SINDIFORTE-RJ - Órgão informativo do Sindi-
cato dos Empregados em Transportadoras de
Valores, Carro Forte, Escolta Armada e Traba-
lhadores Transportadores de Valores em Carro
Leve, ATM, Similares e Conexos do Município
do Rio de Janeiro e Regiões.

Endereço: Rua General Bruce, 703, São Cris-
tovão - RJ
Tel.: (21) 3214-5601 / 3214-5605.

Site: www.sindiforterj.com.br

Presidente: José Roberto Bezerra;
Vice-presidente: Rosemberg Robson Santos;
Secretário Geral: Arlindo Estevan da Silva Filho;
Tesoureiro: Jefytt Jamerson;  Diretor Social: Jose
Marcos Lopes de Melo;  Procurador: Luiz Americo
L. da Silva;  Tesoureiro suplente: Renato Silva
Baptista;  Procurador suplente: Robinson de Mes-
quita Oliveira; Conselho Fiscal: Antonio Justiniano
Correa, Andre Luiz Prieto da Silveira e Roberto Ra-
mos da Silva; Conselho fiscal suplente: Adilson de
Freitas Lemos; Diretor Social suplente: Vagner
Cavalcanti.

TTTTTrabalhadores da Nova Rio (BC) ganharamrabalhadores da Nova Rio (BC) ganharamrabalhadores da Nova Rio (BC) ganharamrabalhadores da Nova Rio (BC) ganharamrabalhadores da Nova Rio (BC) ganharam
muito com a representação do Sindifortemuito com a representação do Sindifortemuito com a representação do Sindifortemuito com a representação do Sindifortemuito com a representação do Sindiforte

atendimento persona-
lizado oferecido pelo
departamento jurídico

com os advogados.
Uma das advogadas do
Sindiforte, a Dra. Rôse
Mary, exemplifica as
vantagens para o
trabalhador: “Aí fora,
um divórcio amigável
sai por R$ 5.900, aqui
o associado não paga
nada, ele é o dono da
casa e o patrão dos

O
do Sindiforte, nas áreas
trabalhista, cível, família e
criminal, vem garantindo a
satisfação dos associados. Na
gestão do presidente Bezerra,
a procura pelos serviços
aumentou em cerca de 300%,
de acordo com informações do
tesoureiro Jefytt, que
acompanha os processos junto

Sindiforte patrocina comemoraçãoSindiforte patrocina comemoraçãoSindiforte patrocina comemoraçãoSindiforte patrocina comemoraçãoSindiforte patrocina comemoração
do 1º de maiodo 1º de maiodo 1º de maiodo 1º de maiodo 1º de maio

C
os trabalhadores de carro-for-
te, de todas as empresas, co-
memoraram o Dia do Traba-
lhador, contando com o patro-
cínio do Sindicato. Na Prose-
gur, por exemplo, houve uma
grande confraternização no

Você se lembra da
atuação do Sindiforte no
Banco Central, assim que a
Alternativa saiu? O Sindicato
fez várias reuniões com o BC
e articulou para que os
funcionários recebessem sua
indenização direitinho. Depois
ainda conseguiu a recolocação
de quase todos os trabalhadores

demitidos na empresa que
assumiu, a Nova Rio.

Graças a essa interferência
os funcionários têm hoje uma
condição muito superior a
quando eram representados por
outro sindicato, tendo tido um
aumento de cerca de 30% no
piso e de mais de 300% no
tíquete-refeição.

Atenção companheiros: durante a Copa do Mundo, redobrem os cuidados para evitar acidentes e golpesAtenção companheiros: durante a Copa do Mundo, redobrem os cuidados para evitar acidentes e golpesAtenção companheiros: durante a Copa do Mundo, redobrem os cuidados para evitar acidentes e golpesAtenção companheiros: durante a Copa do Mundo, redobrem os cuidados para evitar acidentes e golpesAtenção companheiros: durante a Copa do Mundo, redobrem os cuidados para evitar acidentes e golpes

Produção: www.dimpcomunicacao.com.br; Jornalista: Rita Magnago (RJ 15999JP)

Anchieta Clube; na Protege os trabalhadores ainda fizeram
festa para o Presidente Bezerra, que aniversariou em maio.

Companheiros da PCompanheiros da PCompanheiros da PCompanheiros da PCompanheiros da Protege participam derotege participam derotege participam derotege participam derotege participam de
competição ao ar livrecompetição ao ar livrecompetição ao ar livrecompetição ao ar livrecompetição ao ar livre
Nós, diretores do Sindicato,
queremos parabenizá-los pela
atitude e ressaltamos que o
Sindicato está à disposição
para incentivá-los e apoiá-los
sempre na prática de esportes
e atividades físicas ao ar livre,

a exemplo da
participação de
vocês em corridas
de rua e treina-
mentos realizados
na Quinta da Boa
Vista.

serviços.” No site do
Sindicato você encon-

tra os plantões dos advogados. Confira e
agende seu atendimento.
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De olho nas

EMPRESAS

De olho nas

EMPRESAS

RRRRReciclagem profissional em dia na Peciclagem profissional em dia na Peciclagem profissional em dia na Peciclagem profissional em dia na Peciclagem profissional em dia na Protegerotegerotegerotegerotege
os dias 29 e
30 de mar-
ço, a Prote-

carro-forte. O Diretor Américo, do
Sindiforte, acompanhou a operação. O
Sindiforte lembra às empresas que o
treinamento é obrigação prevista na
Convenção Coletiva de Trabalho, e vai
fiscalizar o cumprimento desta cláusula.

ge realizou treina-
mento operacional
no Quartel do Exér-
cito em Deodoro, 8º
G A C P Q D T .
Situações de de-

Houve uma tentativa de tirar a hora
vermelha do pessoal da tesouraria na

Sindiforte reverte hora vermelhaSindiforte reverte hora vermelhaSindiforte reverte hora vermelhaSindiforte reverte hora vermelhaSindiforte reverte hora vermelha

Após duas reuniões realizadas na
empresa,  com a presença do
Sindiforte e  do l íder  s indical

TTTTTrabalhadores decidem manter plano de saúderabalhadores decidem manter plano de saúderabalhadores decidem manter plano de saúderabalhadores decidem manter plano de saúderabalhadores decidem manter plano de saúde
proposto pela Tproposto pela Tproposto pela Tproposto pela Tproposto pela TransExpertransExpertransExpertransExpertransExpert

Protege, mas o Sindicato agiu rápido,
foi lá e reverteu a situação.

Bartolomeu,  os t rabalhadores
decidiram manter o plano de saúde
que a empresa escolheu.

Sindicato luta pelo forponto na ProsegurSindicato luta pelo forponto na ProsegurSindicato luta pelo forponto na ProsegurSindicato luta pelo forponto na ProsegurSindicato luta pelo forponto na Prosegur

N

sembarque para abastecimento dos caixas
eletrônicos foram realizadas na pista de
paintball. Houve ainda exercício de
embarque em troca de tiro, no qual a tropa
praticou tiro com  escopeta calibre 12 e
revólver 38 para depois embarcar no

O ponto eletrônico, apesar de ser
lei, é um entrave na Prosegur. O
Sindiforte está intervindo para que o
trabalhador tenha seu controle de
entrada e saída devidamente
registrados, garantindo o pagamento
correto das horas extras.

Quanto ao plano de saúde, o vice-
presidente Rosemberg, o secretário

FFFFFuncionário de sobreaviso tem que receberuncionário de sobreaviso tem que receberuncionário de sobreaviso tem que receberuncionário de sobreaviso tem que receberuncionário de sobreaviso tem que receber,,,,,
mesmo se não for convocadomesmo se não for convocadomesmo se não for convocadomesmo se não for convocadomesmo se não for convocado

Ficar à disposição da empresa, em
‘stand by’, em casa ou qualquer outro
local, aguardando uma possível
convocação urgente é legítimo sim, mas
desde que o empregador remunere o
trabalhador de acordo. O regime é
disciplinado pelo artigo 244, parágrafo
2º, da CLT e determina que:

- as horas de sobreaviso são devidas

à razão de um terço do salário normal,
se o trabalhador não for convocado,
porque nesse período de tempo ele não
despende sua força de trabalho;

- já se o empregado é convocado
a trabalhar por algumas horas durante
o sobreaviso, tem direito ao
recebimento dessas horas como
extraordinárias.

Após negociação com Sindiforte, TApós negociação com Sindiforte, TApós negociação com Sindiforte, TApós negociação com Sindiforte, TApós negociação com Sindiforte, TecBanecBanecBanecBanecBan
regulariza aplicação do adicionalregulariza aplicação do adicionalregulariza aplicação do adicionalregulariza aplicação do adicionalregulariza aplicação do adicional

RRRRRodoban e Todoban e Todoban e Todoban e Todoban e TransExpert vacilam no arransExpert vacilam no arransExpert vacilam no arransExpert vacilam no arransExpert vacilam no ar
condicionado. Sindiforte cobracondicionado. Sindiforte cobracondicionado. Sindiforte cobracondicionado. Sindiforte cobracondicionado. Sindiforte cobra

Pra t icamente  todas  as
empresas  es tão  em processo
adiantado de  ins ta lação de  ar
condicionado nos carros-fortes,
com exceção da Rodoban, que
ainda não tem nenhum carro em
condições climáticas ideais, e a
TransExpert, que só implantou o ar
em cerca de 10% da frota.

 “Na TB todos os carros estão
com ar, na Brinks, 100% dos carros

leves têm ar, e cerca de 30% dos
pesados também; na Protege, 80%
dos carros estão com ar instalado
e na Prosegur, 50% da frota roda
com os carros com ar, incluindo os
veículos leves”, informou o vice-
presidente Rosemberg.

O Sindicato deu prazo até janeiro
de 2015 para que todas as empresas
estejam com 100% dos veículos
pesados com ar condicionado.

Com a interferência do Sindiforte,
a Tecban regularizou a aplicação dos
30% regulamentados pelo governo em
dezembro de 2013 para toda a
categoria.As diferenças salariais foram
todas pagas. Os motoristas vinculados
a outro sindicato, pela falta de ação
deste, deixaram de receber cerca de
R$ 9 mil.

Os diretores Arlindo Estevan,
Marcos Lopes (Tudão), Renato
Baptista, o líder sindical Ernando

 O secretário geral

Arlindo Estevan

explicou a Lei

12.740.

Nogueira e o
p r e s i d e n t e
Bezerra esti-
veram na Te-
cban dando
todos os escla-
recimentos so-
bre a aplicação
da Lei 12.740 e
as respectivas
negociações, no
dia 28 de março.

Rosemberg Santos,

vice-presidente do

Sindiforte.

geral Arlindo e o
diretor Baptista
participam da
negociação para a
renovação com a
Unimed.

Qual foi a última vez que você visitou a sede do Sindicato? Se tem mais de três meses ainda não viu a nova configuração do 2º andar (foto),
que permitiu uma ampla sala de reuniões e um espaço individualizado para atendimento dos trabalhadores pelo departamento jurídico. Venha,
estamos de portas abertas para você!

Sindicato ampliaSindicato ampliaSindicato ampliaSindicato ampliaSindicato amplia
e renova instalaçõese renova instalaçõese renova instalaçõese renova instalaçõese renova instalações

ual foi a última vez que
você visitou a sede do
Sindicato? Se tem mais

sala de reuniões e um espaço
individualizado para atendimento
dos  t rabalhadores  pe lo
departamento jurídico. Venha,
estamos de portas abertas para
você!

Q
de três meses ainda não viu a
nova configuração do 2º andar
(foto), que permitiu uma ampla
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aproveitamento da força

de trabalho em funções

com remuneração superior

Sindicato cuida e luta pela promoção dos trabalhadoresSindicato cuida e luta pela promoção dos trabalhadoresSindicato cuida e luta pela promoção dos trabalhadoresSindicato cuida e luta pela promoção dos trabalhadoresSindicato cuida e luta pela promoção dos trabalhadoresSindicato cuida e luta pela promoção dos trabalhadoresSindicato cuida e luta pela promoção dos trabalhadoresSindicato cuida e luta pela promoção dos trabalhadoresSindicato cuida e luta pela promoção dos trabalhadoresSindicato cuida e luta pela promoção dos trabalhadores
Qual a participação do Sindicato

na sua promoção?

Queiroz :  A par t ic ipação  do
Sindiforte foi total, aliás, não fosse
pelo Sindicato eu provavelmente
nem estaria mais na Protege, porque
há um ano mais ou menos tinha uma
turma lá que não gostava dos cultos
que a gente faz, e que tanto nos
ajudam a passar o dia bem, e o
Américo e o Justiniano foram lá e
me defenderam. O Sindicato está
sempre à frente, nos guardando e
protegendo.

Você fez algum curso para o novo

cargo?

Queiroz: Sim, há uns três meses
f izemos  um curso  de  d i reção
defensiva, o que é muito importante
para quem dirige um carro-forte,
ainda mais nesse trânsito maluco da
cidade. Não basta você fazer a sua
par te ,  é  prec iso  também se
preocupar com os outros. O curso
foi muito bom.

Fale um pouco do que representa

a promoção para você?

O
é um dos pontos de luta do

Sindiforte para a valorização dos

companheiros. Um bom exemplo

se concretizou agora, na Protege,

com a promoção de vários

trabalhadores da portaria para o

carro-forte e do vigilante de carro-

forte a chefe de equipe ou a

motorista de carro-forte.

Entrevistamos um desses

companheiros, acompanhe:

P

Federação dos trabalhadores em TFederação dos trabalhadores em TFederação dos trabalhadores em TFederação dos trabalhadores em TFederação dos trabalhadores em Transporteransporteransporteransporteransporte
de Vde Vde Vde Vde Valores ja está a pleno vaporalores ja está a pleno vaporalores ja está a pleno vaporalores ja está a pleno vaporalores ja está a pleno vapor

R

ara doenças e acidentes
comuns, a lei prevê o auxílio-
doença ,  que  remunera  o

trabalhador com afastamento do
trabalho superior a 15 dias. Já o
auxílio-doença acidentário gera
direito à estabilidade no emprego por
um ano após o fim do auxílio e ainda
uma indenização se houve culpa ou
dolo do empregador. Para o
segurado obtê-lo, a empresa deve

Acidente de Trabalho.
“Atendo trabalhadores aqui que se

acidentaram no trabalho, mas a
empresa, ao invés de abrir a CAT, diz
a ele que é simplesmente um auxílio-
doença comum. Aí abrimos nós e
resolvemos o problema do
trabalhador”, afirmou o diretor social,
Marcos Lopes (Tudão).

Fique atento para não ser
enganado. Na dúvida, procure o
Sindiforte.

AuxílioAuxílioAuxílioAuxílioAuxílio-----doença acidentário gera maisdoença acidentário gera maisdoença acidentário gera maisdoença acidentário gera maisdoença acidentário gera mais
benefícios que  o auxíliobenefícios que  o auxíliobenefícios que  o auxíliobenefícios que  o auxíliobenefícios que  o auxílio-----doença comumdoença comumdoença comumdoença comumdoença comum

Marcelo Queiroz de Oliveira, ex ATM,

vigilante-motorista desde o dia 1º de maio

ecém fundada, a Fintrave –
Federação dos Trabalhadores
em Transporte de Valores - já

realizou sua primeira reunião com os
sindicatos filiados, a nível Brasil, para
fortalecer a categoria de transporte de
valores e lutar por propostas que trarão
efetivas melhorias na qualidade de vida
dos trabalhadores.

Nosso objetivo é pegar as melhores
cláusulas das convenções e uniformizar
tudo, valorizando o trabalhador,
conseguindo os melhores valores para
tíquete-refeição, as melhores

negociações para plano de saúde, o mais
alto percentual para adicional por tempo
de serviço, enfim, todos os melhores

benefícios”, afirmou José Bezerra,
presidente do Sindiforte/RJ e vice-
presidente eleito da Fintrave.

Queiroz: Eu estou muito satisfeito, para
mim é uma con-quista. Eu gosto muito
do que faço, então é mais um estímulo
para continuar dando o meu melhor.

Jose Marcos

(Tudão), Diretor

social

Com o Sindiforte,Com o Sindiforte,Com o Sindiforte,Com o Sindiforte,Com o Sindiforte,
você tem muitovocê tem muitovocê tem muitovocê tem muitovocê tem muito
mais benefíciosmais benefíciosmais benefíciosmais benefíciosmais benefícios

OSindicato não descuida dos
convênios que garantem
descontos e vantagens

para os associados e seus
dependentes. São cerca de 30
parcerias à sua disposição,
incluindo o NCTEC e a Escola
Israelense, a Seta, vistoria de kit
gás, autosocorro Frater, Vale do
Ipê, Bonsucesso e outro clubes,
óticas, farmácias, papelaria e
cursos. Dependendo do convênio,
os descontos podem chegar a 50%.
Navegue no site do Sindicato, em
Convênios e aproveite. http://
www.sindiforterj.com.br.

emitir a CAT – Comunicação de

P


