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Organização e luta dos trabalhadores 
do transporte de valores!

A categoria do carro forte têm inúme-
ras reivindicações nacionais e específi-
cas que devem ser discutidas e debatidas 
amplamente em todo o Brasil. Estamos 
caminhando para isso com a criação da 
Federação dos Vigilantes do Carro For-
te. Agora, temos uma representação que 
cuidará exclusivamente dos interesses 
dos trabalhadores em transporte de valo-
res, sem esquecer as demais bandeiras 
de lutas da classe trabalhadora por jorna-
da de 40 horas semanais, mais emprego, 
menos impostos, mais segurança, menos 
violência, mais saúde, mais educação, la-
zer, cultura, moradia, transporte de quali-
dade, entre outras.

A Federação surgiu dessa necessidade 
e veio para ficar. Veja mais na página 02.

Assembleia Geral de fundação da FINTRAVE, realizada dia 16 de dezembro de 
2013, em São Paulo com representantes das entidades da categoria de transpor-
te de valores de Brasília, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais, Ceará, 
Bahia, Amazonas e São Paulo.

Todos à Assembleia Geral de Prestação de Contas
No dia 15/03 o Sindicato estará re-

alizando mais uma Assembleia de 
Prestação de Con-
tas, quando serão 
detalhados todos os 
gastos da Entida-
de na condução da 
luta da categoria. A 
direção do SINDVA-
LORES gostaria de 
contar com a pre-
sença dos compa-
nheiros, pois esta é 
uma Assembleia de 
grande importância 
já que estamos fa-

lando do patrimônio dos próprios tra-
balhadores. Assembleia 

Geral
Dia: 15/03 – sábado – às 09h

Local: Sede do Sindicato – SDS Ed. 
Venâncio VI – salas 601 a 605

Pauta: 
-Prestação de Contas do Sindicato, 
relativo ao Exercício Janeiro/2013 

/ Dezembro/2013;
-Previsão Orçamentária 2014.
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Criada a FINTRAVE – Federação dos 
Trabalhadores de Transporte de Valores

Com representantes de diversos sindica-
tos do Carro Forte foi criada, em São Paulo, 
a FINTRAVE – Federação dos Trabalhadores 
em Transporte de Valores, com a participação 
dos seguintes sindicatos:

SINDVALORES-DF (filiado à CUT), SINDFOR-
TE-SP (filiado à Força Sindical), SINDFORTE-RJ 
(Filiado à CUT), SINDFORTE-MG (filiado à Nova 
Central), SINDFORTE-BA (Filiado à Força Sin-
dical), SINDVALORES-CE (filiado à CUT). Além 
dos sócios fundadores, participaram também 
SINDVALORES – Interior RJ (filiado à Nova Cen-
tral) e SINDFORTE-ES (Filiado à CUT).

Esses sindicatos reunidos representam, 
juntos, 80% da categoria no Brasil e quere-
mos destacar o quanto é importante essa 
organização para discutir temas nacionais e 
internacionais que muito nos interessam. A 
recém criada Federação vem preencher uma 
lacuna, antes ocupada por pessoas que nun-
ca foram do transporte de valores, que não 
conhecem a realidade dos trabalhadores e 
não tem afinidade com a sua luta.

No dia 27/03 acontecerá a primeira reu-
nião da diretoria da FINTRAVE, no auditório 
da CUT Ceará para prestar conta do que já foi 
feito e elaborar uma pauta de reivindicações 
com os seguintes temas:

Principais Reivindicações
-Plano de Saúde Nacional ou Regional (As-

sim, tentaremos reduzir os custos para os tra-
balhadores);

-Tíquete Alimentação – valor nacional 
ou regional (dependendo dos custos das 
regiões);

-Discutir a PPR – Participação, Produtivida-
de e Resultado – analisando os acordos atuais 
para construir uma proposta dos trabalhado-
res a ser apresentada às empresas;

-Discutir os acordos bi anuais, lucros e pre-
juízos, e propostas de mudanças;

-Discutir a implantação de novas tecno-
logias nos carros forte, como o SIP (Sistema 
Inteligente de Proteção) para saber qual a 
posição dos sindicatos e a partir daí construir 
propostas;

-Convite a todas as diretorias de sindicatos 

de carros forte, sindicatos sócios fundadores 
da FINTRAVE e os demais sindicatos que ain-
da não têm a carta sindical para, juntos, cons-
truirmos uma proposta.

Mandato Democrático
Durante a criação da FINTRAVE ficou acer-

tado que o mandato da direção seria de cin-
co anos, mas, com o compromisso registra-
do em ata e no estatuto de que, a partir do 
pedido de registro no Ministério do Trabalho 
e Emprego, a diretoria terá seis meses para 
convocar um Congresso Extraordinário, com 
a entrega de todos os cargos da direção para 
que possamos fazer com os novos sindicatos 
uma nova composição.
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SINDVALORES fecha convênio com muitos descontos 
para a categoria, incluindo serviço odontológico

Cada filiado do SINDVALORES-DF receberá uma nova car-
teirinha, personalizada, que garante 550 pontos de desconto, 
inclusive gasolina e conta também com serviço odontológico. 
Um desses pontos é a Rede Disbrave com desconto de 0,10 
centavos por litro de gasolina. Os demais descontos, o traba-
lhador confere no seguinte site:  

www.masterclinvantagens.com.br

A nova carteirinha para acesso ao convênio

Carteirinha do SESC – Quer a sua?
Depois de muita negociação, o SINDVALO-
RES conseguiu a Carteirinha do SESC para 
os associados. Quem quiser a carteirinha, 
veja a relação 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 CASAMENTO OU
CÓPIA DE DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL 
SE TIVER FILHOS ATÉ 21 ANOS: 
-CÓPIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO
-1 FOTO
SE TIVER FILHOS MAIOR DE 21 E MENOR DE 
24 ANOS:
- DECLARAÇÃO DE FACULDADE

- CERTIDÃO DE NASC. OU RG
- FOTO 3X4
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SUSPENSAS EM TODO O PAÍS AS AÇÕES SOBRE 
APLICAÇÃO DA TR NA CORREÇÃO DO FGTS

O ministro Benedito Gonçalves, do Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ), suspen-
deu no dia 26/02 o trâmite de todas as 
ações relativas à correção de saldos de 
FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço) por outros índices que não a TR 
(taxa referencial). 

A decisão alcança ações coletivas e indi-
viduais em todas as instâncias das Justiças 
estaduais e federal, inclusive juizados espe-
ciais e turmas recursais. A Caixa Econômica 
Federal (CEF), que pediu a suspensão, esti-
ma serem mais de 50 mil ações sobre o tema 
em trâmite no Brasil. 

Dessas, quase 23 mil já tiveram sentença, 
sendo 22.697 favoráveis à CEF e 57 desfavo-
ráveis. Ainda haveria em trâmite 180 ações 
coletivas, movidas por sindicatos, e uma 
ação civil pública, movida pela Defensoria 
Pública da União. 

A suspensão vale até o julgamento, pela 
Primeira Seção do STJ, do Recurso Especial 
1.381.683, que será apreciado como repre-
sentativo de controvérsia repetitiva. Ainda 
não há data prevista para esse julgamento.

Inflação e TR 
As ações buscam, em geral, obrigar que o 

FGTS seja corrigido pela inflação e não pela 
TR. Segundo a CEF, a jurisprudência brasilei-

ra seria “remansosa” em seu favor, já que 
não há nenhum dispositivo legal que deter-
mine tal índice. A pretensão ainda configu-
raria, no entendimento da CEF, indexação da 
economia. 

Na ação que resultou no recurso repetiti-
vo, um sindicato argumenta que a TR é parâ-
metro de remuneração da poupança e não 
de atualização desses depósitos. Por isso, 
a CEF estaria equivocada ao usar essa taxa 
para o FGTS. 

A ação destaca que a TR chegou a valer 
0% em períodos como setembro a novem-
bro de 2009 e janeiro, fevereiro e abril de 
2010. Como a inflação nesses meses foi su-
perior a 0%, teria havido efetiva perda de 
poder aquisitivo nos depósitos de FGTS, 
violando o inciso III do artigo 7º da Consti-
tuição Federal. 

O sindicato aponta que a defasagem alcan-
çaria uma diferença de 4.588% desde 1980. A 
pretensão foi afastada em primeira e segun-
da instância no caso que chegou ao STJ. 

Justiça homogênea 
Para o ministro Benedito Goncalves, a sus-

pensão evita a insegurança jurídica pela 
dispersão jurisprudencial potencial nessas 
ações. 

Gonçalves destacou que o rito dos recursos 

repetitivos serve não apenas para desobs-
truir os tribunais superiores, mas para garan-
tir uma prestação jurisdicional homogênea às 
partes, evitando-se movimentações desne-
cessárias e dispendiosas do Judiciário. 

O processo segue agora ao Ministério Pú-
blico Federal por 15 dias, para parecer. De-
pois, o ministro relator elaborará seu voto e 
levará o caso para julgamento perante a Pri-
meira Seção do Tribunal, que reúne os dez 
ministros componentes das Turmas do STJ 
responsáveis pelo julgamento de temas de 
direito público. 

Fonte: STJ
Nota - A direção do SINDVALORES está 

atento ao desenrolar dessa ação. Qual-
quer novidade nesse sentido, informare-
mos à categoria.

SINDVALORES apoia a CHAPA 1 – Eleições do 
Sindicato dos Trabalhadores dos Correios-DF

Os trabalhadores dos Correios irão às 
urnas eleger a nova direção do Sindica-
to e o SINDVALORES, assim como ou-
tros sindicatos cutistas, apoia a CHAPA 
1, com o entendimento de que esta é a 
melhor chapa para representar a catego-
ria em suas reivindicações e manutenção 
dos direitos e conquistas.

Os trabalhadores dos Correios são 
uma das categorias mais respeitadas 
pela sociedade e merecem maior valori-
zação salarial e melhores condições de 
trabalho. 

Temos certeza que a CHAPA 1 con-
duzirá esta luta com muita garra e com-
promisso.

Dirigentes de entidades custistas, reunidos em plenária, manifestam apoio à 
CHAPA 1 nas eleições do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios
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