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Quem é brasileiro, torce pelo Brasil.
Toda pessoa de bem, todo pai ou mãe de 

família torcem e trabalham para garantir um 
futuro melhor para seus filhos, pais, irmãos, so-
brinhos e amigos. Mas para isso, é preciso tam-
bém torcer para que o Brasil dê certo e cresça 
cada vez mais. É preciso também aprender com 
os erros do passado para não errar mais.

Não vamos ficar remoendo o passado e 
as coisas ruins que aconteceram por lá. Va-
mos deixar as tranqueiras no passado e nada 
de trazê-las de volta. E quando falamos em 
tranqueiras, vamos recordar o desemprego, a 
inexistência de programas de moradia para a 
classe trabalhadora, o salário mínimo que só 
dava para comprar uma cesta básica e nada 
mais e muitas outras coisas, e a principal é 
que a nossa vida era bem difícil. Salários mui-
to baixos, preços muito altos. 

Portanto, voltar ao passado, trazendo as 
porcarias que habitavam lá e hoje querem 
voltar com outras roupagens, fantasiados de 
indignados, revoltados e amiguinhos do tra-
balhador, é comprometer todo o nosso futu-
ro e o futuro de nossa família.

Que as lembranças do passado sirvam 

Aposentadoria Especial com 25 anos de serviço. Procure o SINDVALORES.
O Sindicato convoca todos os 

vigilantes que estão completando 
25 anos de serviço para compare-
cer a esta entidade, objetivando 
entrar com ação na Justiça para 
fins de aposentadoria especial. 
Apesar de sancionada a lei da pe-
riculosidade (graças ao compro-
misso da presidenta Dilma com a 
categoria de segurança privada) 
ela não retroage. E diante disso, 
o INSS tem recusado conceder a 

FINTRAVE

apenas para impedirmos que ele volte a 
nos assombrar. Vamos torcer pelo Brasil. 
Pense sobre isso. Reflita, pesquise, se você 
é jovem e não se lembra, pergunte aos seus 

pais e amigos.
Quem é brasileiro torce pelo Brasil, por um 

futuro melhor para todos os brasileiros e é 
claro, torce também pelo hexa.

aposentadoria, necessitando então 
ingressar na justiça e esta tem dado 
ganho de causa a várias ações de com-
panheiros que entraram com ações 
pleiteando a aposentadoria especial.

Em primeiro lugar, o vigilante que 
está completando os 25 anos de serviço 
na atividade de segurança privada deve 
dar entrada no INSS e se o órgão negar, 
aí sim, procurar o SINDVALORES imedia-
tamente, pois temos advogados prepa-
rados para entrar com a ação.
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FINTRAVE – Federação dos Trabalhadores em Transporte 
de Valores está atuando em defesa da categoria

A Federação Interestadual dos Trabalha-
dores em Transporte de Valores, que tem o 
companheiro Carlos José das Neves como 
presidente, já está trabalhando para defen-
der as reivindicações nacionais do segmento. 
A Federação representa os trabalhadores em 
transporte de valores dos estados de Rio de 
Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Santa Cata-
rina, Bahia, Ceará, Amazonas, Distrito Fede-
ral, Pará, Piauí, Espírito Santo e Paraná.

A FINTRAVE encaminhou ofício ao presi-
dente da ABTV – Associação Brasileira das 
Empresas de Transporte de Valores, con-
forme deliberado pela reunião realizada no 
dia 27/03/2014, com a seguinte Pauta de 
Negociação:

1 – Proposta de criação da mesa permanen-
te de negociação para discutir o segmento de 
transporte de valores (laboral e patronal);

2 – Proposta de reconhecimento da FIN-
TRAVE – Federação Nacional dos Trabalhado-
res de Transporte de Valores;

3 – Representação dos trabalhadores das 
salas de valores/tesouraria, pelos sindicatos 
de transporte de valores.

E no dia 24/04 aconteceu a primeira reu-
nião da FINTRAVE com a ABTV, participando 
a comissão de sindicatos fundadores da FIN-
TRAVE, sindicatos componentes do conselho 
de representantes e sindicatos simpatizantes. 
A reunião foi na sede da ABTV e tivemos a 
seguinte resposta quanto ao reivindicado no 
ofício do dia 27/03: Sobre o item primeiro, a 
ABTV concorda com a criação de uma mesa 
permanente de negociação e será criado um 
calendário para as futuras reuniões; sobre 
o segundo item de reconhecimento da FIN-
TRAVE, a ABTV afirmou os “representantes 
da referida Federação afirmam que a mesma 
foi criada para atender aos anseios dos traba-
lhadores do segmento e que a FINTRAVE está 
autorizada a falar pelos trabalhadores, em 
detrimento de qualquer outra. A ABTV afir-
mou também que estabelecerá um canal de 
conversação com a FINTRAVE e por fim ficou 
definido que a Federação representa todos os 
trabalhadores do segmento de transporte de 
valores.

O presidente da FINTRAVE, Carlos José 
das Neves, informa que as primeiras reivin-
dicações a serem colocadas na mesa de ne-
gociação são:

-Plano de Saúde Nacional (objetivan-
do baratear os custos que atualmente 
estão pesando no bolso do trabalhador);

-Tíquete alimentação com valor úni-
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co para todos os trabalhadores, calcu-
lado pelo valor maior;

-Discutir as condições dos carros for-
te em nível nacional;

-Discussão sobre o armamento;
-Criação de mesa permanente de ne-

gociação com a ABTV.

Reunião da FINTRAVE e ABTV
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FINTRAVE surgiu para unificar 
a luta dos trabalhadores em 

transporte de valores
Apesar da oposição de muitos, hoje temos 15 sindicatos que 

representam os trabalhadores em transporte de valores, muitos 
ainda sem a carta sindical, mais por incompetência da Secreta-
ria de Relações do Trabalho que está emperrando os registros 
sindicais. A FINTRAVE entrará com mandado de segurança 
para que sejam expedidas as cartas sindicais dos sindicatos 
que já cumpriram todos os trâmites exigidos e, portanto, não há 
uma única razão para o protelamento.

O fato é que com carta ou sem carta, os trabalhadores 
em transporte de valores estão sendo representados por 
suas entidades, de fato. Os primeiros sindicatos do seg-
mento a serem fundados foram os de Brasília, de São Paulo 
e Rio de Janeiro e agora, com a criação da FINTRAVE, va-
mos unificar a luta dos companheiros de transporte de va-
lores e com certeza, iremos levar suas reivindicações para 
patamares mais altos, buscando melhores salários e mais 
benefícios em nível nacional.

Reunião da direção da FINTRAVE

Correção do FGTS – SINDVALORES 
já entrou com ação na Justiça

O SINDVALORES, através de sua assessoria jurídica, já entrou com ação 
coletiva, representando seus associados, contra a Caixa Econômica Fede-
ral, pleiteando a correção do FGTS de cada trabalhador. Calcula-se que os 
trabalhadores sofreram perdas de mais de 80% por conta do índice usado 
para a correção do Fundo de Garantia, índice bem inferior à inflação. A 
caixa tem usado a TR e o processo visa substituir a TR pelo INPC ou IPCA 
dos anos de 1991, 1993, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.
O processo está correndo na 6ª Vara Federal e quem quiser acompanhar o 
número é este: 00281338120144013400.

O SINDVALORES, através de sua assessoria jurídica, já entrou com ação 
coletiva, representando seus associados, contra a Caixa Econômica Federal, 
pleiteando a correção do FGTS de cada trabalhador. Calcula-se que os tra-
balhadores sofreram perdas de mais de 80% por conta do índice usado para 
a correção do Fundo de Garantia, índice bem inferior à inflação. A caixa tem 
usado a TR e o processo visa substituir a TR pelo INPC ou IPCA dos anos de 
1991, 1993, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010, 2011 e 2012.

O processo está correndo na 6ª Vara Federal e quem quiser acompanhar 
o número é este: 00281338120144013400.

2º Torneio de Futebol
Também no segundo se-

mestre estaremos realizando 
o 2º Torneio de Futebol e des-
ta vez a final será na nossa 

festa de final de ano. Portanto, 
o torneio será mais longo. Pre-
parem-se, pois a disputa está 
a cada ano mais acirrada.
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Associados estão usando o Convênio com 
descontos, incluindo serviço odontológico.  

Cada filiado do SINDVALORES-
-DF recebeu uma nova carteirinha, 
personalizada, que garante 550 
pontos de desconto, inclusive ga-
solina e conta também com serviço 
odontológico. 

Um desses pontos é a Rede Dis-
brave com desconto de 0,10 centa-
vos por litro de gasolina. Os demais 
descontos, o trabalhador confere 
no seguinte site:  

www.masterclinvantagens.com.br
Quem ainda não pegou a sua car-
teirinha, entre em contato com a 
direção do SINDVALORES. Mui-
tos já estão usando, e usufruindo 
dos descontos oferecidos em di-
versas áreas.

A nova carteirinha para 
acesso ao convênio

Carteirinha do SESC – Só através do SINDVALORES
O Sindicato informa que a solicitação 
para fazer a carteirinha do SESC é 
somente através do SINDVALORES. 
Quem quiser a carteirinha, veja a re-
lação de documentos que devem ser 
entregues no SINDVALORES-DF para 
que possamos encaminhar o pedido ao 
SESC.
CÓPIAS:

-RG e CPF
-COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA
-1 FOTO 3X4
-N°. DA CARTEIRA PROFISSIONAL 
COM SÉRIE
SE FOR CASADO(A):
-CÓPIA DA CERTIDÃO DE CASAMEN-
TO OU CÓPIA DE DECLARAÇÃO DE 
UNIÃO ESTÁVEL 

SE TIVER FILHOS ATÉ 21 ANOS: 
-CÓPIA DA CERTIDÃO DE NASCI-
MENTO
-1 FOTO
SE TIVER FILHOS MAIOR DE 21 E 
MENOR DE 24 ANOS:
- DECLARAÇÃO DE FACULDADE
- CERTIDÃO DE NASC. OU RG
- FOTO 3X4

No 2º Semestre temos mais uma edição da Corrida do Maxixe
O Sindicato informa a todos os vigi-

lantes que, logo após a Copa do Mun-
do de Futebol, iremos realizar mais uma 
edição da Corrida do Maxixe, que está 
virando uma tradição para alegria dos 
nossos atletas.

É bom começar os treinos desde já 
para não fazer feio na pista e que ven-
çam os melhores. Aguarde.


