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Transporte de Valores sob ataques violentos!
SINDVALORES de luto pelas vidas de trabalhadores ceifadas.

FINTRAVE

É inaceitável a situação grave a que está 
submetido o transporte de valores em todo o 
Brasil. A violência não tem limite e nem hora 
para acontecer. Vidas perdidas para a bandi-
dagem de forma cruel e covarde acontecem 
quase que diariamente.

Enquanto isso, os trabalhadores de trans-
porte de valores são submetidos a condições 
de trabalho precárias e inseguras, salários 
baixos, armas ultrapassadas, defeituosas e 
arcaicas. Roteiros e informações sigilosas 
chegam com facilidade nas mãos das quadri-
lhas organizadas.

Diante de tamanha calamidade pública, 
onde o Estado tem a sua grande parcela de 
culpa, mas principalmente as empresas, o 
Conselho e os Sindicatos representados pela 
FINTRAVE – Federação dos Trabalhadores de 
Transporte de Valores, solicitaram reuniões 
com a ABTV, Ministério da Justiça e Polícia Fe-
deral para discutir as reivindicações do setor. 
A FINTRAVE representa os seguintes Sindica-
tos de Transportes de Valores nos Estados do 
Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Goi-
ás, Rio Grande do Sul, Bahia, Ceará, Espírito 
Santo, Santa Catarina, Paraná, Distrito Fede-
ral e Piauí.

Nossas principais rei-
vindicações:

Necessidade de armas que tenham o mes-
mo poder de fogo das quadrilhas, varreduras 
nas viagens, melhor comunicação entre as ba-
ses e os carros forte, discutir os roteiros de via-
gens, ampliar o intermodal nas viagens depen-
dendo do valor transportado, fim dos carros 
leve nas operações de transporte de valores.

Explicações urgentes
A direção da FINTRAVE e Sindicatos tam-

bém desejam uma explicação por parte do 
Estado, mais precisamente do DPF – Depar-
tamento de Polícia Federal, Exército e Minis-

tério da Justiça e Empresas sobre a grande 
quantidade de armas e explosivos nas mãos 
das quadrilhas. Fato esse inaceitável e que 
merece grande combate.

As reuniões já foram solicitadas e caso não 
tenhamos uma resposta imediata, pois a si-
tuação é urgente, iremos convocar uma pa-
ralisação nacional para cobrar de empresas e 
órgãos públicos a resposta que estamos es-
perando.

Esta luta é sua e de todos e todas. Juntos 
somos mais fortes.
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Ofício da FINTRAVE, com apoio dos Sindicatos, 
solicitando reunião junto à ABTV

Não aceitamos que as vidas dos trabalhadores mortos em combate com a bandidagem sejam colo-
cadas em uma estatística. Todos são valorosos companheiros com famílias, são pais, filhos, irmãos, 
netos, sobrinhos que deixaram imensa dor e saudade em sua partida.

Uma grande tragédia que se abate nos lares brasileiros. 
Exigimos valorização da vida e que os altos lucros dos empresários sejam investidos em mais se-

gurança para os trabalhadores de transporte de valores. Que as quadrilhas sejam combatidas com 
rigor e os companheiros possam trabalhar com mais segurança.

Vidas de Valor Imensurável!


