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DISTRITO FEDERAL: Sindicato já encaminhou
documentação ao TJDFT cobrando o
pagamento do tíquete alimentação

No dia 05/11, segunda-feira, a direção
do
SINDESV-DF
protocolou
documento
endereçado ao presidente do Tribunal Regional
do Trabalho e Territórios, TJDFT, com as razões
acerca da necessidade de o órgão determinar
à empresa Multserv cumprir o que determina

a sentença normativa que a obriga a pagar o
tíquete alimentação aos seus empregados, que
prestam serviço no TJDFT, retroativo a 1º de
janeiro/2018.
Agora, estamos aguardando a manifestação
do Tribunal e a qualquer momento informaremos
aos vigilantes.
O Sindicato informa também que os SPPs
(agentes de segurança) do TST, Tribunal Superior
do Trabalho, já receberam seus tíquetes
alimentação, que não eram pagos desde
janeiro/2018. Lembramos que o TST encaminhou
à empresa uma notificação determinando o
cumprimento da sentença normativa. E agora,
aguardamos que o TJDFT faça o mesmo.
Fonte: Sindesv/DF
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PORTO ALEGRE: PRESIDENTE DIAS
RECEBE NO SINDICATO GERENTES DA GPS

Patrícia, à esquerda, o presidente, Emilton e Camila
O presidente Loreni Dias recebeu, na
manhã desta segunda-feira, a visita de três
representantes da empresa GPS Predial Sistema
de Segurança. O gerente regional, Emilton
Silveira, a gerente de recursos humanos, Camila
Hartmann, e a gerente jurídica, Patrícia João,
vieram informar que os vigilantes do Aeroporto
Salgado Filho já contam, desde 11 de outubro,
com novas salas para descanso nos intervalos
e para suas refeições.
Atendendo a denúncias da categoria, o
sindicato havia encaminhado ofício à direção
do aeroporto reclamando da falta de um lugar
apropriado para os trabalhadores ficarem nos
intervalos. Tanto a Frapport, que assumiu a
gestão do aeroporto, como a GPS, que substituiu
a Ondrepsb no posto, responderam que tinham
tomado providências neste sentido.
“O local anterior, no terminal 2, era
inapropriado, sem condições de uso”, disse
Emilton. Agora os vigilantes têm à disposição
salas de descanso nos terminais 1, 2 e no
Terminal de Cargas, com mesas e cadeiras
ergonômicas, geladeira e microondas para
aquecer as refeições.
Trabalham para a GPS no aeroporto 100

vigilantes e 60 ASP, na escala 12×36, informou
o gerente regional. O presidente Dias
cumprimentou e agradeceu aos representantes
da GPS pelas providências tomadas, que
melhoraram bastante as condições de trabalho
da categoria. “Esperamos que outras empresas,
com o mesmo problema, tenham a mesma
atitude da GPS”, disse.
Fonte: Sindvigilantes do Sul
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ESPIRITO SANTO: Sindseg-GV/ES
realiza fiscalização no Festeja
Com o intuito de garantir os direitos dos
trabalhadores (as) seguranças, mesmo debaixo
de chuva, a diretoria do Sindseg-GV/ES realizou
fiscalização no Festeja. Essa não é a primeira
vez que o sindicato fiscaliza eventos. A atuação
acontece regularmente nas casas de shows e
eventos da Grande Vitória.
Fonte: Sindseg ES

Bandidos armados assaltam agência do
Banco Itaú em Piabetá/RJ
Tiros, perseguição e susto tomaram as ruas do distrito.

Um assalto na agência do Banco Itaú em
Piabetá, 6º distrito do município de Magé, deixou
moradores e clientes da agência em pânico.
Quatro homens fortemente armados anunciaram
o assalto, rederam o gerente e conseguiram abrir
os cofres do banco, levando sacolas com dinheiro.
Segundo relatos de testemunhas, o assalto
foi percebido por policiais paisano, correntistas
da agência. Ao perceberem movimentação
estranha, policiais imediatamente acionaram o
34º BPM, que se encontravam próximos ao local.
Ao chegarem, foram alvejados por bandidos sem
que atingissem os agentes.
Na fuga da incursão policial, a quadrilha

armada adentrou na galeia vizinha ao Banco,
disparando sucessivamente contra os policiais.
Na perseguição, e troca intensa de tiros, os
bandidos conseguiram escapar.
Policiais do 34º BPM se encontram no local
a procura dos meliantes, que possivelmente
estejam escondidos. Agentes aguardam a chegada
da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos
(DRF), para periciarem o local.
Até a finalização desta matéria, não houve
relato de vítimas ou prisão de assaltantes. Uma
mochila com parte do dinheiro e um laptop foi
recuperado após fuga da quadrilha.
Fonte: Redetvwebmais
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Superintendente faz terror
e ameaça funcionários com
terceirização
Bancários da área de crédito consignado lotados no prédio do aço do Itaú
passaram a ser maltratados e assediados por gestora após aplicação de
método Kaizen

A nova superintendente da área de crédito
consignado do Itaú tem realizado verdadeiros
rituais de maus tratos e terror contra os
funcionários lotados no chamado prédio do
aço, na zona sul. O pânico começou após a
utilização da metodologia Kaizen – aumento da
produtividade e redução dos custos –, que teria
recomendado a terceirização do setor.
“O banco acabou de fazer um Kaizen, e depois
essa gestora reuniu um grupo de funcionários
e declarou que praticamente toda a área
seria terceirizada, e que haverá demissões. As
pessoas estão em pânico. Ela (superintendente)

sabia que esse Kaizen era para terceirizar, mas
isso não foi comunicado à equipe que liderou
o método e realizou as respectivas reuniões,
e que é do próprio setor. Há uma perseguição
aos trabalhadores, um clima insustentável no
consignado. Basta ver o aumento do adoecimento
dos colegas”, relata um bancário.
Um outro trabalhador diz que antes de os
funcionários serem transferidos para o prédio
do aço, vindos do ITM e do Ceic, a mesma
superintendente indagava, já com ameaças de
terceirização: “vocês estão com medinho de irem
para o aço?”.
O Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco
e região, que recebeu uma série de denúncias
de bancários da área de crédito consignado,
rechaça esse tipo de assédio e cobra da direção
do banco esclarecimento e um posicionamento
sobre a ameaça de terceirização do setor.
“Bancários estão sendo constantemente
assediados
e
ameaçados
por
essa
superintendente.
Essas
pessoas
estão
apreensivas, sem saber se serão terceirizadas,
transferidas para outro local ou demitidas. Já
havíamos cobrado e o banco havia julgado
a denúncia improcedente e não tomou
providências relativas ao assédio praticado pela
superintendente. Como o problema continua,
vamos continuar cobrando uma providência da
direção do Itaú”, ressalta o dirigente sindical e
bancário do Itaú Fábio Rogério Pereira.
Fonte: Seeb SP
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Contraf-CUT participa de mesa
temática de segurança bancária
A

Contraf-CUT

participou através
da representação
da mesa temática
de

segurança

bancária, junto com
alguns

Contraf-

CUT, Sindicatos e
Federações filiados à Confederação, de um tour
de segurança bancária a convite do banco Itaú
em seu centro de segurança.
O convite foi feito com a proposta do banco
em apresentar e demonstrar os investimentos
e

tecnologias

utilizadas

pelo

banco

no

monitoramento e combate a todo tipo de
ataque e fraude contra clientes.
Na ocasião, foram apresentados internamente
fisicamente e virtualmente os tipos de ataques
aos clientes e aos mecanismos de guarda ou
dispensa de numerários do banco, bem como

as formas e as tecnologias de combate a cada
tipo de ataque.
O banco mostrou-se empenhado no sentido
de melhorar seus sistemas de segurança e
também se mostrar aberto para sugestões. Para o
coordenador do Coletivo Nacional de Segurança
Bancária, Elias Jordão, o mais importante é a
vida e a segurança de todos. “Da nossa parte
observamos uma evolução nestes sistemas
desde nossa última visita anterior. Reiteramos
alguns pontos que ainda existem divergências
entre nós e que precisam ser ajustados quer
seja com o banco ou com a mesa temática,
bem como afirmamos que qualquer avaliação
para retornarmos com sugestões dependerá
de observarmos a efetividade destes sistemas
no dia a dia das agências e departamentos
onde para nós o mais importante nisso é a
vida e a segurança dos funcionários e clientes”,
concluiu.
Fonte: Contraf-CUT

Núcleo do TRT que resolve conflitos
trabalhistas ‘estreia’ com acordo em SP
Tribunal paulista promoveu primeira audiência dessa natureza, com
empresa do setor metalúrgico

A primeira experiência do núcleo criado pelo
Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo
(TRT-SP) para resolver conflitos sem abertura
de processo ocorreu nesta quarta-feira (31) com

perspectiva de acordo, que deverá ser assinado
na semana que vem. A audiência demorou três
horas e ainda exigirá ajustes entre as partes,
mas inaugurou um novo tipo de serviço do
Judiciário, com a possibilidade de um acordo
antes da abertura de processo coletivo.
A reunião envolveu a Driveway, tradicional
fabricante de autopeças, criada em 1952, e
o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. A
empresa, que ficano Jardim Santa Emília, região
do Sacomã, zona sul, pretende dispensar 25%
de sua mão de obra, ou aproximadamente 45

5 - Notícias CNTV

trabalhadores. Durante toda a tarde, das 15h às
18h, representantes da indústria e do sindicato
discutiram alternativas, com mediação do
vice-presidente judicial do TRT, Rafael Edson
Pugliese Ribeiro.
A discussão girou em torno de a abertura
de um programa de demissões voluntárias e
pagamento de indenizações adicionais para
os trabalhadores que saírem. Inicialmente,
a empresa pretendia pagar as rescisões em
18 parcelas, alegando falta de capacidade
financeira e perda de receita, sofrendo com
as importações no setor – entre os produtos
fabricados, estão pivôs de suspensão, barras e
terminas de direção.
Foram feitos dois intervalos, durante os
quais os sócios eram consultados. Em pelo
menos uma ocasião, Pugliese pediu “tolerância
recíproca”. Ele também cobrou planejamento

prévio da empresa para apresentar na
audiência. No final, o acordo caminhou para o
voluntariado com alguns critérios, que deverão
ser definidos para a assinatura.
Segundo o vice do TRT, é um serviço novo
prestado pelo Judiciário em São Paulo, sem
custas e “sem os compromissos formais do
processo”. “É um tribunal, fora de um ambiente
de processo”, definiu. E observou que se tratava
de um caso delicado. “As consequências de
uma dispensa em massa são sérias”, disse o
desembargador, citando, além da demissão em
si e dos efeitos no trabalhador em sua família,
de aspectos econômicos, como gasto com
seguro-desemprego e redução da contribuição
previdenciária.
Já foi marcada audiência envolvendo outra
empresa, e o TRT recebeu um terceiro pedido.
Fonte: TRT/SP

Informalidade e trabalho autônomo
batem recorde no Brasil

Joel vende alho e temperos nas ruas e desistiu de procurar
emprego com carteira

O Joel Costa, de 51 anos, trabalhava como
segurança em uma empresa privada há dois
anos, quando a crise econômica lhe tirou o
emprego. Para não ficar sem dinheiro no bolso
no final do mês, ele decidiu ‘abrir’ um ponto na
rua para vender alho e temperos na zona norte
de São Paulo.

“Não é o ideal, mas é melhor que ficar parado,
não é?”, conta.
Costa e outros 35 milhões de brasileiros
trabalham hoje na informalidade, com
empregos sem carteira assinada (11,5 milhões)
ou trabalhando por conta própria (23,5 milhões).
Enquanto cai lentamente o desemprego no
país, as duas modalidades de trabalho batem
recorde no Brasil, segundo dados da PNAD
(Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
Contínua), divulgados pelo IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística) na semana
passada.
De acordo com a pesquisa, a população
com trabalho aumentou em 1,5% (1,3 milhão de
pessoas a mais) entre o segundo e o terceiro
trimestre deste ano, chegando a 92,6 milhões
de trabalhadores. Já a taxa de desocupação
caiu de 12,4% para 11,9%, queda de 3,7% (474
mil a menos), totalizando 12,5 milhões de
desempregados.
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Informalidade e trabalho autônomo crescem cada vez mais
no Brasil

Para Fernando de Holanda Barbosa Filho,
pesquisador sênior da área de Economia
Aplicada do FGV-IBRE, “é melhor que haja um
crescimento da economia informal e saber que
as pessoas estão se virando por conta própria
que não ter crescimento algum”, explica. “As
pessoas estão se virando para gerar a própria
renda”.
“Eu pago o INSS porque quero me aposentar,
mas desisti de procurar trabalho. O mercado
está muito difícil”, diz Costa. Casado e pai de
dois filhos, o camelô diz que ganha o suficiente
para o sustento da família.
Desistiu de procurar emprego
Jerivan Martins, de 46 anos, também desistiu
de procurar emprego e vive há 7 anos na
economia informal. Ele vende suco de laranja
em uma banca na Barra Funda.
Quando a metalúrgica onde trabalhava faliu,
tentou continuar no mercado de trabalho formal,
mandou currículo, mas não teve retorno. Montar
uma banca foi o jeito encontrado por Martins
para sustentar a mulher e os seis filhos que
moram em Itanhaém, litoral de São Paulo.
“Eu fico em São Paulo durante a semana. Hoje
moro em um quartinho alugado, mas passei três
anos dormindo na minha perua”, conta.
Martins trabalha das 5 horas da manhã até as
16h30 todos os dias. E, como outros trabalhadores
que ficam na rua, sofre com o chamado “rapa”.
“Quando os fiscais da prefeitura chegam é
uma correria, eu sempre protejo o espremedor
Expediente:
Boletim produzido pela assessoria de comunicação da CNTV

de frutas porque é com ele que eu trabalho”,
conta.
Outra dificuldade está em limpar o
equipamento. “Como só tenho um quarto, que é
exclusivamente para dormir, preciso limpar todo
o equipamento na rua, o que não é tão simples”.
O economista da FGV destaca que a
informalidade tende a cair conforme a economia
voltar a crescer. Também lembra que o trabalho
por conta própria emprega 23,5 milhões de
pessoas. “A expectativa era de um crescimento
maior para este ano, o que não aconteceu, mas
a tendência é que o crescimento comece no
mercado informal e alcance o formal”.
A quantidade de empregados no setor privado
sem carteira assinada cresceu 4,7% em relação
ao trimestre anterior, chegando a 11,5 milhões
de pessoas (aumento de 522 mil ocupados).
Em relação ao mesmo período do ano anterior,
houve alta de 5,5%, crescimento estimado de 601
mil pessoas.
Já os trabalhadores por conta própria
cresceram 1,9%, alcançando 23,5 milhões de
pessoas (432 mil mais que no trimestre anterior).
Os dois contingentes são recordes na série
histórica da pesquisa, assim como o número
de pessoas que trabalham menos de 40 horas
semanais e gostariam de trabalhar mais (6,9
milhões de pessoas).
Tentou ser empresário
Bruno Everton, de 27 anos, hoje é motorista de
aplicativo, mas há dois anos deixou o trabalho
em uma metalúrgica para montar seu próprio
negócio. “Eu tinha uma empresa para instalar
antenas de TV a cabo, mas não deu certo”, conta.
“Os instaladores não eram registrados, eu não
tinha como cobrar e muitas vezes o serviço não
saía, tive de fechar a firma e trabalhar como
motorista”.
Mas os planos não pararam por aí. Everton
continua mandando currículo e pretende
montar uma academia de crossfit. “Mesmo que
consiga um emprego com carteira assinada, não
pretendo parar com o Uber, porque é uma forma
de juntar um dinheiro a mais”.
Diante dos números da Pnad, o economista
Barbosa Filho acredita que 2019 seja um ano
um pouco melhor. “Se não tivermos nenhum
susto, a tendência é que haja um crescimento
do número de empregos formais. Para isso é
importante que haja um aumento do nível da
atividade econômica”.
Fonte: R7
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