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Mantenha sua carteira nacional de vigilante em dia; tenha sempre seu protocolo na validade

LER é acidente de trabalho
Sindiforte já encaminhou mais de 15 casos, todos reconhecidos pelo INSS

uita gente não sabe que a
LER, Lesão por Esforço
Repetitivo, quando acom-
panhada do código da do-
ença (CID), é considerada
acidente de trabalho, e,
portanto, dá direito a todos
os benefícios pagos pela
empresa durante o período
de afastamento, além de
um ano de estabilidade.

Nos últimos meses, o
Sindiforte já encaminhou
mais de 15 casos ao INSS,
obtendo o reconhecimento
de acidente de trabalho. O
Vice-presidente, José Be-
zerra, explica que é funda-
mental obter o CAT, Co-
municado de Acidente de
Trabalho. “Normalmente é
a empresa quem emite o
CAT, mas se ela se negar,o
Sindicato  também tem
pode emitir. Preenchido o
campo da doença, fica ca-
racterizado o acidente de

Cuidar da saúde

do trabalhador

é fundamental
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trabalho e aí, além dos benefícios
legais, nossa convenção garante um
ano de tíquete refeição e até seis
meses de auxílio doença com remu-
neração integral. É claro que isso
não compensa a saúde comprome-
tida do trabalhador, mas é uma aju-
da. O importante é que o trabalha-
dor procure sempre o Sindicato, é
sua única defesa”.

Todo acidente deve
ser informado
É importante que o trabalhador

comunique à empresa qualquer aci-
dente que sofra, como lembra Be-
zerra: “Mesmo que seja uma queda
no trajeto para o traba-
lho, por exemplo, sem
consequências, o traba-
lhador deve informar. Isso é
fundamental porque hoje a que-
da pode não ter significado,
mas daqui a três dias, uma se-
mana,  o  local  pode inchar,
lesionar, e aí, para que o traba-
lhador receba o CAT ele tem
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 Sindiforte
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Precisamos do

apoio das empresas

para estabelecer

programas que

priorizem a saúde

do trabalhador

Heralde Santos, Presidente

“
“

que ter feito essa primeira
notificação antes”.

O Pres idente  do

Normalmente é a

empresa quem emite

o CAT, mas se ela se

negar, o Sindicato

também tem pode

emitir

José Roberto Bezerra

Vice-presidente

“
“

O cálculo atual é feito com
base na média dos 80 maio-
res salários de contribuição
desde 1994, e inclui hora-
extra, triênio, tudo sobre o
qual o trabalhador contri-
buiu no período. Dependen-
do da situação, o acidentado
pode ganhar mais do que
seu salário atual.

Como calcular
o benefício

Sindiforte, Heralde Santos, fri-
sou que o Sindicato tem todo in-
teresse  em estabelecer  uma
parceria com as empresas para
prevenir a LER: "Está compro-
vado que exames médicos peri-
ódicos e atividades físicas de
apoio ajudam a proteger a saú-
de e, em consequência, diminu-
em os casos de afastamento do
trabalho. Precisamos do apoio
das empresas para estabelecer
programas que priorizem a saú-
de do trabalhador".

A derrubada do

fator previdenciário

também depende

de você

Sindicato inicia

campanha salarial

mais cedo

Confira na página 3Leia  na página 2



2 A carteira do Sindiforte garante desconto na compra
de material escolar. Informe-se no Sindicato

Começamos o
ano de 2009 cheios de
expectativa. Depois
do excelente trabalho
realizado com a
mobilização de todos
os sindicatos brasi-
leiros na área de
vigilância em Brasília,
tanto no Senado
quanto junto aos
ministros, o momento
agora é de pressionar
a Câmara, para que o Estatuto
do Vigilante, o adicional de
periculosidade (risco de vida) e
a aposentadoria especial sejam
votados ainda este ano.
Estamos em contato
permanente com a direção da
CNTV e, se preciso for,
faremos nova caravana, desta
vez com pressão total na
Câmara Federal, para agilizar
o andamento dos projetos,
colocando-os em votação.
Afinal, como já dizia Geraldo
Vandré, quem sabe faz a hora,
não espera acontecer”.

Estamos também lutando
pelo estabelecimento de uma
convenção coletiva para o
pessoal da escolta armada. A

“Quem sabe faz a hora,
não espera acontecer”

escolta quer se
organizar e ser
representada por um
sindicato forte.
Fomos a Brasília em
janeiro e obtivemos o
comprometimento do
Secretário Luiz
Antonio de Medeiros
Neto em nos ajudar a
agilizar a questão, o
que será um grande
avanço para essa

categoria que hoje não tem nada
certo, fica à mercê do que cada
patrão quer dar.

Em relação ao pessoal de
carro-forte, estamos
antecipando a realização da
nossa primeira assembléia
com os trabalhadores, onde
definiremos a pauta de
reivindicação, para nos
prepararmos com mais
antecedência para a árdua
negociação com o patronal.

Contamos com vocês,
companheiros, para termos
sucesso em mais essa luta. Sua
presença nas assembléias e seu
apoio é o que nos fortalece e
aumenta nosso poder de
barganha com os patrões.

EDITORIAL

SINDIFORTE-RJ - Sindicato dos Empregados
em Transportadoras 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 Re-
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Secretário Geral - Rosemberg Robson Santos; Tesoureiro - Gilson
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EXPEDIENTE

Heralde Santos,
Presidente do
Sindiforte

Sindiforte auxilia projeto
do novo Caveirão
PM já conta com arma poderosa contra criminalidade

Já está nas ruas o novo
Caveirão, ajudando a com-
bater o crime com seguran-
ça. O veículo possui blinda-
gem reforçada, à prova de
fuzis antiaéreos e é próprio
para enfretamentos em áre-
as de difícil acesso, inclusi-
ve com barricadas.

Um dos mentores do pro-
jeto, o Sargento Galvão, lo-
tado no 16º Batalhão, procu-
rou a diretoria do Sindiforte
para trocar idéias e debater
sugestões de blindagem es-
pecial que pudesse enfren-
tar  o crescente poder  de
fogo dos marginais e prote-
ger os policias no interior do
veículo.

O resultado do projeto,
que também contou com o
apoio do Coronel Carvalho e
do secretário de Segurança,
Dr. Beltrame, foi aprovado
por todo o Sindicato, como
explica Heralde Santos. “Fi-
camos felizes em poder dar
nossa contribuição ao Sar-
gento Galvão e sua equipe,
que muito lutaram e se es-
forçaram por essa conquis-

Diretores do Sindiforte e policiais militares ao lado do novo
veículo de enfretamento da PM, com blindagem reforçada

O novo Caveirão é à prova de fuzis antiaéreos, tem capacidade de
levar 20 homens e pára-choques dianteiro e traseiro reforçados,
próprios para derrubar barricadas

Não ao Fator Previdenciário
O Projeto do Senador Pau-

lo Paim que prevê a derrubada
do fator previdenciário, garan-
tindo assim que os aposentados
mantenham o mesmo salário da
ativa, já foi aprovado pelo Se-
nado e agora está em tamita-
ção na Câmara.

A diretoria do Sindiforte cha-
ma a atenção para a importância
da pressão de toda a população
para que a Câmara também
aprove o projeto. “Estamos sin-
tonizados com a derrubada do

fator previdenciário, especial-
mente porque nossa categoria,
como a grande maioria dos tra-
balhadores da iniciativa privada,
não têm complementação de
aposentadoria, então é funda-
mental que você trabalhador
faça contato com o deputado
que ganhou seu voto pedindo
agora o voto dele contra o fator.
Essa conquista também depen-
de da nossa participação”, de-
clarou Heralde Santos.

Acessando o site da Câmara

Federal é possível obter o conta-
to de todos os deputados fede-
rais. Fale com o deputado que
mereceu seu voto e cobre dele o
voto contrário ao fator previden-
ciário. Anote o caminho do site:
http://www2.camara.gov.br/,
acessar o link "Deputados", ir
para Pesquisa Deputados e es-
colher o estado (RJ). Aparecerá
a lista completa dos deputados
federais do Rio de Janeiro, com
telefones e e-mail. Participe,
exerça sua cidadania.

ta para toda a sociedade.
Trocamos muitas informa-
ções importantes sobre se-

gurança, garantia da integri-
dade física dos policiais, e
o resultado foi excelente”.
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Patronal ainda não resolveu
pendência do Acordo de 2008

Lei Maria da Penha
protege a mulher
contra violência

Sindicato inicia negociações do dissídio
coletivo em maio

Esse ano o Sindicato inicia
a campanha salarial antecipa-
damente, em maio, como
explica o Presidente:
“Queremos começar mais
cedo, para poder trabalhar
melhor. Pretendemos já em
maio realizar nossa assembléia
com os trabalhadores, de onde
partirá nossa pauta de
reivindicações”, afirmou
Heralde.

Para o Presidente do
Sindiforte, o fato do Sindicato
ser atuante, propositivo e
estar sempre participando de
treinamentos na área da
negociação coletiva ajuda no
sucesso das negociações.
“Sabemos que hoje é
fundamental investir na
capacitação dos líderes
sindicais, para podermos
dialogar de igual para igual

Sindiforte presente na Conferência Nacional de Vigilantes,
realizada no Rio de Janeiro, em dezembro/2008

com os patrões. Além da
situação da nossa categoria,
também precisamos saber da
realidade mundial, da
brasileira e da nossa
categoria nesse contexto”.

Recentemente, o Sindiforte
participou do seminário sobre
negociações coletivas

Outro ponto destacado por
Heralde foi a equiparação do
piso de chefes de equipe e
motoristas vigilantes a São
Paulo, como prometido ver-
balmente em agosto de 2007,
pelo então presidente do pa-

crime inafian-
çável, com pena de
três a oito anos de
reclusão, a violên-
cia doméstica
e familiar con-
tra a mulher. A
determinação,
contida na
Lei nº 11.340/
06, também
c o n h e c i d a
como Lei
Maria da Pe-
nha, prevê
ainda decre-
tação de pri-
são preven-
tiva e medi-
das pro-

 Se você está há mais de 10 anos na mesma empresa e faltam até dois anos para
sua  aposentadoria, comunique por escrito à empresa e garanta sua estabilidade

promovido pela CNTV, no Rio
de Janeiro, que contou
inclusive com a participação do
Dieese e da CUT. Participou
ainda do Encontro de
Segurança Privada no Paraná,
promovido pela Uni América,
que reuniu líderes sindicais de
toda a América Latina.

É tetivas de urgência, como
suspensão do porte de ar-
mas do agressor e seu afas-
tamento do lar.

tronal, Roberto Consenza. O
Sindiforte manteve vários
contatos telefônicos e enviou
ofícios cobrando a reunião.
“Mudou a presidência do pa-
tronal em dezembro, passan-
do para o Sr. Alessandro

Abrahão, com o qual já
mantivemos contato pes-
soal e também enviamos
novo ofício, agora em

fevereiro. A reu-
nião foi final-
mente marcada
para o dia 3 de
m a r ç o .
Estamos confi-
antes que ago-
ra vai".

Atenção autoridades: o combate às
drogas deve começar com as crianças

Não há dúvidas de que um
dos maiores problemas que os
grandes centros urbanos enfren-
tam é a violência, em boa parte
motivada pelo tráfico de drogas.
Para Heralde Santos, está com-
provado que as ações de repres-
são ao crime por si só não são
suficientes: “Só na bala não se
resolve o problema da droga. A
solução virá de fato quando as
autoridades políticas se consci-
entizarem em colocar no currí-
culo do Ensino Fundamental, des-
de a 1ª série, uma matéria sobre os
perigos das drogas, lícitas e ilícitas”.

A proposta do Sindiforte en-
volve as crianças a partir de seis

anos, que já seriam alfabetizadas
tomando consciência dos males
que a droga causa, aos usuários,
à família e a toda a sociedade,
uma tragédia que não escolhe
classe social, racial nem religio-
sa: “A criança vai crescendo com
aquela idéia na cabeça e com
certeza no futuro não será uma
usuária. É uma família a mais que
estará livre desta desgraça”.

O Presidente do Sindiforte
também chama a atenção para
a necessidade de uma presença
mais forte do Governo Federal
nas fronteiras, inibindo a entrada
das drogas nos portos e aeropor-
tos de forma mais intensa. “Pre-

Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda
quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22:6

cisamos somar as ações, agir pre-
ventivamente e não apenas ten-
tando atacando as consequênci-
as. A educação jun-
to à ação poli-
cial pode re-
solver o pro-
blema das
drogas”.

E aí Sr. Abrahão, cadê
a nossa equiparação?
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Saúde 10, afastamento zero

Trabalhador, faça seu exame geral de saúde pelo menos uma vez
por ano e previna-se de problemas mais graves

Um sindicato ativo deve
também se preocupar com
a saúde de sua categoria, e
ser  capaz  de  propor
melhor ias  que  garantam
bem-estar ao trabalhador,
de um lado, e de outro, que
possam in teressar  às
empresas ,  pe lo  lado do
aumento de produtividade.
O Presidente do Sindiforte,
Heralde Santos, sintetiza o
comportamento do Sindicato
a respeito: “Em todas as
oportunidades que temos,
como em reuniões com as
empresas de seguro saúde,
por exemplo, insistimos na
necessidade de um trabalho
prevent ivo ,  que  ser ia
benéfico para todos”.

Ações pontuais na área
da medicina do trabalho e
serviço  socia l  podem

trabalho preventivo em relação ao estresse, com
palestras e trabalho em conjunto com o serviço
social da empresa

identificação de possível hipertensão, através da
verificação semestral da pressão arterial pelo
médico do trabalho da empresa

identificação de tendência à diabete e obesidade –
através de hemograma completo anual, incluindo
taxas de glicose, exame de urina e exame clínico

instalação de mini academias nas empresas, com a
contratação de estagiários de educação física para
acompanhar  a  rea l ização dos  exerc íc ios ,
especialmente os voltados ao reforço da mus-
culatura da coluna e joelhos

Conheça as propostas do Sindiforte: Quebrando o acordo
anterior, algumas empresas
mudaram o plano de saúde
sem uma consulta efetiva ao
Sindicato e aos
trabalhadores, como explica
o Presidente do Sindiforte:
“O que tinha sido acordado

Assistência médica
não é mais unificada

era a participação conjunta
da empresa, trabalhador e
sindicato, caso houvesse
algum tipo de desavença
com o plano atual, mas não
foi isso que ocorreu em
todos os casos”, declarou
Heralde.

Dentro da política de pro-
mover a saúde do trabalhador,
o Sindiforte vai apertar o
cerco às empresas que não
cumprirem a Norma Regu-
lamentadora NR 7, que dispõe
sobre o programa de controle
médico de saúde ocupacional.

“ T e m
e m p r e s a
que manda
o traba-
l h a d o r
f a z e r
e x a m e
periódico
em local
que apenas
verifica a
pressão e
faz per-
guntinhas
b á s i c a s .
Não é só isso não. A
audiometria (exame que
mede a capacidade auditiva)
é fundamental para a

categoria, tem que ter o
laudo”, afirmou José Bezerra,
Vice-presidente.

O Sindicato vai monitorar
de perto o cumprimento da
NR 7 e a empresa que
desobedecer à regula-
mentação será denunciada ao

Ministério do Trabalho, que
conta com área especifica
para cuidar da saúde do
trabalhador.

Empresa que não cumprir
a NR 7 será denunciada ao
Ministério do Trabalho

O Sindiforte está de olho na Transbank e na audiência que
ocorre em março, para confirmar que a empresa será
obrigada, como determina a Lei, a readmitir o líder sindical
demitido. A função de líder sindical  dá direito à
estabilidade no emprego.

A audiometria, exame que verifica a capacidade
auditiva, deve fazer parte do exame periódico

 O exame de  prós ta ta  deve  ser
real izado anualmente  após  os  45
anos. Não machuca, é rápido, e é a
melhor forma de detecção precoce do
câncer de próstata. Se diagnosticado
no início, as chances de cura são de
80 a 90%.

A mamografia é exame anual de rotina
após os 40 anos, sendo extremamente
confiável para detecção de câncer de
mama. Se o tumor é descoberto no início,
as chances de cura chegam a 95%. Faça
também o exame ginecológico anual e
previna-se contra o câncer de colo de útero.

cont r ibui r  para  redução
significativa no número de

afastamento de trabalhadores
devido a problemas de saúde.

Funcionários da Rodoban denunciaram ao Sindicato
problemas de compensação de horas-extras, o que não
está previsto na Convenção Coletiva. O Sindiforte já
denunciou o caso ao Ministério Público e está esperan-
do que a audiência seja marcada.

Transbank Rodoban


