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BAHIA: CASO GP/O GOLPE:

A empresa paulista GP – Guarda Patrimonial
está saindo do contrato com o Banco Itaú e
impondo aos trabalhadores, às escondidas,
sem a participação dos sindicatos de luta, um
acordo fraudulento, parcelando rescisão, muitos
meses de FGTS não depositado e deixando de
pagar outros direitos, como o total da multa do
FGTS (40%). Tudo isto, repetimos, às escondidas,
trancado nas sedes da empresa, sem os
sindicatos, Ministério do Trabalho, Ministério
Publico ou qualquer outro órgão isento, que
oriente, apoie e defenda o trabalhador.
A empresa também chantageia o vigilante,
alegando que se não aceitar o acordo não será
contratado pela outra empresa que assumirá o
contrato com o banco.
Mentira: o Itaú já assegurou a CNTV e aos
Sindicatos que quer todos os atuais vigilantes.
Mas a historia da pilantragem da GP não é
nova:
•
Foi uma das árduas defensoras da reforma
trabalhista/roubo de direitos, exatamente para
“tirar vantagem” do direito do trabalhador;
•
Tentou em 2016 armar um golpe parecido
com 200 vigilantes do Bradesco na Bahia. Com a
resistência do Sindicato e da categoria, teve de
pagar tudo;
•
Mensalmente a empresa recebe do
contratante, na fatura, tudo que tem de ser pago
na rescisão: 13º, férias vencidas e proporcionais

com adicionais, 40% da multa do FGTS, etc.
Portanto, embolsa nosso direito todos os meses.
Na hora da demissão o patrão já está com tudo
nosso no bolso. Ai, se o vigilante abre mão de um
centavo, vai para bolso dos patrões, no caso da
GP vai para as fazendas e mansões paradisíacas
dos “bernadinos” em Trancoso (paraíso dos ricos
no Sul da Bahia);
•
Já o FGTS sonegado, no acordo não tem
nenhuma correção. Se tivesse no banco estaria
corrigido;
•
Todos estes acordos pilantras, sem
nenhuma garantia.
•
A categoria já foi vitima disso. Tá na nossa
memória: SEG, Pires, Selen, Alvorada, Seviba,
Transguarda e tantas outras. As empresas
quebraram, os trabalhadores tomaram rasteira,
mas os patrões ficaram muito bem.
•
Na Bahia o Sindicato já denunciou estes
acordos e a tentativa de golpe da GP ao Ministério
Publico do Trabalho, que já marcou audiência
para o próximo dia 18 de outubro.
•
Na semana passada também alertamos a
direção do Itaú, em São Paulo, acerca da situação.
•
Na Bahia também estamos acompanhando
e apoiando a situação dos colegas na nova
empresa.
•
Infelizmente continuarão por mais 30 dias
na GP, pois não saiu a autorização da PF para a
nova empresa.
Mas, enquanto tiver Sindicato de luta, que não
tem rabo preso com patrão, o trabalhador não
ficará desamparado, sozinho contra os tubarões.
GOLPISTAS, SONEGADORES, FRAUDADORES:
NÃO PASSARÃO!
RESISTIREMOS!
Fonte: SINDVIGILANTES/BA
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PORTO ALEGRE/RS: PAGAMENTO EM ATRASO
DAS FÉRIAS DEVE SER DOBRADO
A Súmula diz o seguinte:
“É devido o pagamento em dobro da
remuneração de férias, incluído o terço
constitucional, com base no art. 137 da
CLT, quando, ainda que gozadas na época
própria, o empregador tenha descumprido o
A Constituição Federal, no artigo 7º, inciso
XVII, garante o gozo de férias anuais com o
adicional de um terço a mais do salário normal,
que é chamado de TERÇO constitucional.
– A média das horas extras (quando faz
sempre), os adicionais por trabalho noturno,
insalubre ou perigoso são computados no
salário que serve de base ao cálculo do terço
de férias.
– Tudo somado, divide por três e aí está o
valor do terço.
– Ao entrar em férias, o trabalhador
deve receber adiantado o valor do salário
daquele período que vai ficar fora. Portanto,
o trabalhador não recebe um salário a mais,
ele recebe o salário referente ao mês de férias
adiantado MAIS o terço.
– O pagamento desses valores deve ser feito,
no máximo até dois dias (48h) ANTES das férias
iniciarem.
– Em caso de atraso, o pagamento deve
ser em dobro, incluído o terço constitucional,

prazo previsto no art. 145 do mesmo diploma
legal.”
– É o empregador quem define o período
de gozo das férias.
– As férias que não são concedidas até o
vencimento do segundo período de férias,
quando se acumulam também devem ser
pagas em dobro.
– O artigo 134, parágrafo 3º da CLT PROÍBE
o início das férias menos que dois dias antes
de feriados e repouso semanal remunerado.
FIQUE ATENTO. NÃO ABRA MÃO DOS SEUS
DIREITOS.
PROCURE

NOSSOS

ADVOGADOS

NO

DEPARTAMENTO JURÍDICO.

conforme a Súmula 450 do Tribunal Superior do
Trabalho (TST).
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Fonte: Sindivigilantes do Sul

SINDICATO DE NITEROI SOLICITA
MESA REDONDA COM A EMPRESA
DE SEGURANÇA ALFASEG.

No último domingo dia 30/09/18, aconteceu
um evento em Niterói onde a empresa de
Segurança ALFASEG assumiu a Segurança do
evento e varias irregularidades foram cometidas
segundo denuncias dos Trabalhadores.
A direção do Sindicato de Niterói esteve
fiscalizando o evento e conversando com vários
Vigilantes e descobrimos que muitos foram
convocados para trabalhar como vigilante,
mais muitos deles foram contratados como
controlador de acesso.
Durante o evento Fiscais do Ministério do
Trabalho compareceu o Evento para verificar se
os procedimentos de Segurança e direitos dos
Trabalhadores estavam sendo cumpridos pela
empresa e verificaram varias irregularidades.
No dia 05/10/18, a direção do Sindicato esteve
reunido com o chefe da fiscalização do MTE de
Niterói e informou que estava pedindo mesa
redonda para apresentar mais denuncias de
irregularidade inclusive, o contrato de prestação
de serviço assinado em Branco sem os dados
do trabalhador e sem o valor correto da CCT.
E depois da fiscalização do MTE a empresa fez
com que os Trabalhadores assinassem outro
Contrato para fugir da fiscalização segundo
denuncias dos Vigilantes.
Queremos saber como pode uma empresa

contratar o trabalhador e mandar assinar
contrato em Branco sem os seus dados e sem o
valor de pagamento.
Combinamos com a fiscalização do MTE que
todos os eventos que forem feitos em Niterói e
regiões vamos informar para que o Ministério
do Trabalho possa se programar para fiscalizar
inclusive verificando se os contratos estão
todos preenchidos e com os valores corretos
para pagamentos.
A direção do Sindicato Svnit também estará
fiscalizando o evento para garantir que os
trabalhadores não sejam explorados.
Vigilante que prestar serviço em evento tem
que ganhar o valor que esta na Convenção
Coletiva de Trabalho.
Qualquer empresa que tentar Burlar a CCT
na nossa base territorial será denunciada ao
Ministério do Trabalho. Fica o aviso.
Fonte: Sindicato dos Vigilantes de Niterói e Regiões
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Ladrões explodem caixas eletrônicos de
três bancos de Piên; vigilante é morto
Criminosos agiram na madrugada desta sexta-feira (5). De acordo
com a PM, pelo menos 15 homens participaram do roubo.

Criminosos explodem caixas eletrônicos e atiram contra um posto da PM em Piên, no PR
Ladrões explodiram caixas eletrônicos de
três bancos de Piên, na Região Metropolitana
de Curitiba, na madrugada desta sexta-feira (5),
de acordo com a Polícia Militar (PM).
Pelo menos, segundo a PM, 15 homens
participaram da ação. Eles fizeram cercos pelo
município e explodiram os caixas eletrônicos
por volta das 4h15.
Conforme a Polícia Civil, durante a fuga os
assaltantes se depararam com o vigilante.
Como o carro em que ele estava tinha giroglex,
possivelmente foi confundido com um veículo
PM, de acordo com a Polícia Civil.
Então, os criminosos atiraram contra o
vigilante. O corpo dele foi encontrado dentro
do automóvel na PR-419, em Agudos do Sul, na
Região Metropolitana. O homem tinha 53 anos.
A Delegacia de Rio Negro, que também fica na
Região Metropolitana da capital paranaense, vai
instaurar um inquérito policial para investigar
os fatos.
A cidade tem quatro agências bancárias, ou

seja, apenas uma não foi danificada. Ainda não
se sabe se esse quarto banco chegou a ser alvo
dos suspeitos, ou não.
Moradores relataram que acordaram com o
barulho de tiros e de explosões. Piên tem cerca
de 12,6 mil habitantes, segundo levantamento
recente do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
Ataque contra a sede da PM
Além de explodir os caixas eletrônicos, os
criminosos também atiraram contra a sede
da PM por mais de 30 minutos, conforme a
corporação.
Até a última atualização desta reportagem,
a PM não sabia dizer quantos carros foram
usados pelos assaltantes, nem a quantidade de
dinheiro roubada.
Policiais militares e civis de Piên e de
municípios vizinhos tentam localizar os ladrões.
Até o momento, ninguém foi preso.
Fonte: G1 PR
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Adolescente é apreendido e homem preso
suspeitos de participação em assalto a lojas de
shopping, em Manaus
Grupo criminoso roubo celulares e dinheiro de duas lojas na noite terça-feira (2)

Adolescente e Mateus Santos foram
apontados como envolvidos nos roubos —
Foto: Adneison Severiano/G1 AM
Um adolescente de 17 anos foi apreendido
e um homem de 21 anos preso suspeitos de
participação nos assaltos a duas lojas de
eletrônicos dentro de shopping, na Zona Sul de
Manaus. A dupla foi encontrada no bairro Jorge
Teixeira, na Zona Leste da capital. Nove celulares
roubados foram recuperados. As investigações
continuarão para identificar os outros integrantes
da quadrilha que chegaram a balear um segurança
do estabelecimento.
De acordo com a Polícia Civil, R$ 300 em
dinheiro e 18 aparelhos celulares foram roubados
na ação criminosa, na noite da última terça-feira
(2). Após os assaltos, a Delegacia Especializada
em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd) iniciou
as investigações e conseguiu identificar parte da
quadrilha.
Um dos suspeitos presos é Mateus da Silva
dos Santos, conhecido por “Cadu” que já tem
passagens na polícia por roubo e usava uma
tornozeleira eletrônica no momento da ação
criminosa. Ele e o adolescente foram localizados,
por volta das 13h, de quarta-feira (3), no bairro
Jorge Teixeira.
“Com sucesso no dia seguinte conseguimos
efetuar a apreensão do menor e a prisão do
nacional Mateus, que inclusive usava uma
tornozeleira eletrônica. Conseguimos apreender
com os mesmos alguns aparelhos que eram
oriundos desse assalto do dia anterior. O Mateus
praticou o ato executório, fazer o assalto. Ele já
tinha sido preso em 2017 por um assalto a outra
loja e tinha outro antecedente por roubo. Ele já
tinha essa especialidade e como alvo esse tipo

de estabelecimento comercial”, disse o delegado
Samir Freire, delegado adjunto da Derfd.
Com a dupla a polícia conseguiu recuperar
parte dos aparelhos de telefonia móvel roubados.
Outros nove celulares já tinham sido distribuídos
em pontos de comercialização de drogas, as
chamadas “bocas de fumo”.
A polícia continuará com as investigações
para identificar e prender os outros envolvidos
no crime. “Vão ser dados os prosseguimentos
na investigação. A gente ainda está apurando o
número correto de envolvidos, mas acreditamos
que mais dois ou três infratores estão envolvidos”,
explicou o delegado Samir Freire.
Os dois suspeitos foram apresentados em
coletiva de imprensa nesta quinta-feira (4), mas
nenhum deles quis comentar as acusações da
polícia. Mateus Santos foi autuado em flagrante
por roubo majorado, associação criminosa e
corrupção de menores. O adolescente responderá
por ato infracional análogo ao crime de roubo
majorado e associação criminosa. Ele será
encaminhado para Delegacia Especializada em
Apuração de Atos Infracionais (Deaai).
Assalto
O grupo criminoso entrou no shopping no
bairro Distrito Industrial. Os bandidos entraram
no shopping disfarçados de clientes. Segundo
a administração do shopping, de sete a oito
homens participaram do assalto - alguns dentro
e outros do lado de fora. A ação não durou mais
de dez minutos. Eles se dividiram e entraram em
duas lojas, por volta das 20h.
Enquanto os criminosos recolhiam os
aparelhos celulares, o alarme de uma das lojas
disparou, o que chamou atenção da segurança.
Ao sair do centro de compras, os criminosos
foram abordados por um vigilante.
Ainda segundo a empresa, um outro homem
que aguardava no estacionamento do shopping
percebeu a abordagem e atirou contra o
vigilante, que foi atingido na perna. Em seguida,
os criminosos fugiram do local em dois carros,
modelos Prisma e Polo.
O segurança foi socorrido e encaminhado
para uma unidade de saúde da capital. Ele não
corre risco de morte, segundo a administração do
shopping.
Fonte: G1 AM
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Juros abusivos e tarifas altas garantem
lucro de quase R$ 42 bilhões a bancos no
primeiro semestre

Brasil de Fato - Os cinco maiores bancos do país
ampliaram seus lucros mesmo em um cenário de
recessão econômica. Itaú Unibanco, Bradesco,
Banco do Brasil, Santander e Caixa Econômica
Federal, juntos, alcançaram o lucro líquido de R$
41,9 bilhões no primeiro semestre de 2018.
O número representa um avanço de 17,8%
em um ano. O total de ativos destas instituições
bancárias alcançou R$ 6,2 trilhões, o que equivale
a um crescimento de 3,8% em relação a junho de
2017.
A 14ª edição do estudo Desempenho dos Bancos
foi produzida pelo Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e
divulgado na quarta-feira (3).
Outros setores
Os resultados das instituições financeiras
foram superiores aos apresentados por empresas
de outros setores no país. A economista do Dieese,
Catia Uehara, explica que os juros elevados, as
tarifas altas e o fechamento de postos de trabalho
garantiram os resultados positivos dos bancos.
“No primeiro semestre de 2018, mesmo em
uma conjuntura ainda bastante adversa, com
uma recessão ainda prolongada, com sinal
de crescimento econômico efetivo, os bancos
continuam tendo resultado bastante expressivos”,
pontua Uehara.
“Não houve uma resposta importante no
sentido de reduzir taxa de juros bancárias,
mesmo com a queda da Selic, as taxas continuam
extremamente elevadas, principalmente para
pessoa física.”
A Selic é a taxa básica de juros da economia
brasileira usada para controlar a inflação. O
Comitê de Política Monetária manteve a taxa
inalterada em 6,5% ao ano, menor nível desde o
início da série histórica do Banco Central, em 1986.
Mas, apesar de estar em queda desde outubro de
2016, os juros aos clientes bancários não caíram
na mesma proporção.
A economista Leda Paulani, professora de
economia da USP, refuta a ideia de que a taxa
de juros praticada pelos bancos é muito alta no
Brasil porque os credores não têm garantias. Para
ela, os juros cobrados no país são “absolutamente
Expediente:
Boletim produzido pela assessoria de comunicação da CNTV

distorcidos”.
“Isso, na verdade, reflete o enorme poder que
essa fração bancário-financeira dos interesses
burgueses tem no Brasil há muito tempo. Isso
não se reduz aos bancos: o sistema financeiro é
muito mais do que só os bancos, mas eles são o
elemento que mais se destaca”, afirma.
Números
O Itaú Unibanco, maior banco do país, teve
uma alta de 6,5% no total de ativos no último ano,
alcançando R$ 1,54 trilhão. No mesmo período, os
ativos do Banco do Brasil ficaram praticamente
estáveis, totalizando R$ 1,45 trilhão.
No Bradesco, os ativos cresceram 4,2%,
chegando a R$ 1,24 trilhão. Já o Santander, por
sua vez, apresentou o maior crescimento: 13,2% e
atingiu R$ 739,1 bilhões.
A Caixa foi a única instituição bancária com
queda nos ativos, em relação a junho de 2017,
com redução de 0,4%. O banco público chegou a
R$ 1,27 trilhão em ativos.
Redução de postos de trabalho
De acordo com a Catia Uehara, outro fator que
também explica o aumento do lucro dos bancos é
a reestruturação das despesas de pessoal.
Caixa e Bradesco, por exemplo, já sentiram
os reflexos de Programas de Desligamento
Voluntário (PDV), implementado em julho 2017,
após a aprovação da Reforma Trabalhista. Ao
todo, nos cinco bancos, houve o fechamento de
mais de 7 mil postos de trabalho.
“Isso é mais do que demissão. É redução de
postos de trabalho decorrente de alguns planos
de demissão voluntária que foram realizados de
2017 para cá. E também redução do número de
agências”, aponta a economista.
Novas tecnologias
“Além disso, o estudo também faz uma
abordagem acerca das introduções das novas
tecnologias dentro dos bancos, principalmente
o mobile bank, o que faz com que os bancos
consigam fazer essa reestruturação com base
em redução de agências e redução de postos de
trabalho.”
Fonte: Brasil de Fato
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