VIGILA
NTES

NOTÍCIASCNTV/
CONFEDER AÇ ÃO

N ACION A L

D OS

V IGIL A NTE S

07/Mar

cntv@cntv.org.br | (61) 3321-6143 | www.cntv.org.br | Edição 2055/2019

ESPIRITO SANTO

Nota de Repúdio

Na última segunda-feira, 25 de fevereiro,
o jornalista Frederico Vasconcelos, em seu
Blog na Folha de São Paulo, publicou um
texto com o título “Quem deve proteger o
cidadão dos excessos da segurança privada”.
No dia anterior, o jornalista Jânio de Freitas,
também no jornal Folha, intitulou seu texto
de “Compra de Risco”, referindo-se aos
episódios ocorridos em supermercados. O
SINDSEG-GV/ES repudia o mal julgamento
feito da categoria. Por muitas vezes, os
profissionais vigilantes são pré-julgados,
seja por comportamentos de outras pessoas
sem qualificação profissional ou impedidas
de atuarem como vigilantes.
O primeiro caso que ganhou repercussão
nacional foi do cachorro morto no
estacionamento de um supermercado.
O segundo foi do jovem que morreu
após receber um ‘mata leão’ dentro do
supermercado. Ressaltamos que no caso
do cachorro, foi identificado que se tratava

de um porteiro terceirizado. Portanto, não
foi um profissional da vigilância. Sobre a
morte do jovem, o caso está em apuração
pela polícia. Segundo algumas informações
vasadas pela própria imprensa, o acusado
pelo excesso na abordagem poderia estar
atuando irregular na profissão, uma vez que
para atuar como vigilante, o profissional não
pode ter passagem pela polícia.
Ressaltamos a importância de não
contratar pessoas sem formação técnica
como vigilantes. Os trabalhadores (as)
em exercício precisam cumprir com as
legislações em vigor, além de periodicamente
passarem por reciclagem. O vigilante não é
treinado para matar, mas para assegurar
a proteção ao patrimônio respeitando os
direitos e a dignidade humana.
Fonte: SINDSEG-GV/ES
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PORTO ALEGRE

URGENTE: VIGILANTE BOMBEIRO DESAPARECIDO
desaparecido. Ele saiu fardado de casa, na
Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre, e por volta
de 10h30 fez seu último contato com a esposa,
Drica, por whatsapp, dizendo que estava
voltando para casa. Desde então, a família não
teve mais nenhum contato com ele. A família
está desesperada. Ajude a divulgar e qualquer
informação sobre seu paradeiro ou onde tenha
Ele saiu de casa fardado, segunda-feira, e não retornou mais

Desde segunda-feira, dia 04, o vigilante

sido visto,deve ser repassada à esposa, pelos
telefones: (51) 4061-4838 ou 995-604-805.
Fonte: Sindvigilantes do Sul

bombeiro GIORGENES MORAES CAMPOS está

Manobra no balanço é para esconder
lucro da Caixa
Presidente do banco ordenou que seja feita provisão de R$ 7 bi para
cobrir supostas perdas com dívidas duvidosas; manobra esconde lucro e
reduz PLR dos empregados

O presidente da Caixa Econômica Federal,
Pedro Guimarães, segundo informações
divulgadas pela agência de notícias
Reuters, pediu para que seja feita provisão
extraordinária de aproximadamente R$ 7
bilhões para perdas esperadas com calotes
na carteira de financiamento imobiliário e a
desvalorização de imóveis retomados pelo

banco.
Uma análise feita pelo Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese) mostra, porém,
que a inadimplência média na carteira
imobiliária é muito menor do que a dos
demais bancos. “O Banco Central define
as regras para a provisão para dívidas
duvidosas. Mas, os dados do balanço do
terceiro trimestre de 2018 apresentam uma
inadimplência muito pequena. Não existe
motivo para uma provisão tão grande”, disse
a economista Vivian Rodrigues, da subseção
do Dieese na Confederação Nacional dos
Trabalhadores do Ramo Financeiro (ContrafCUT).
A análise do Dieese revela ainda que,
em setembro de 2018, a inadimplência na
carteira da Caixa era de 2,4%. No conjunto
dos bancos a inadimplência na época estava
em 3%. Em março de 2017, a diferença era
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de mais de um ponto percentual. Na Caixa
a inadimplência era de 2,8%, contra 3,9%
no conjunto dos bancos. “A inadimplência
sempre foi menor na Caixa”, observou a
economista do Dieese.
Se a medida for efetivada, o lucro líquido
da Caixa será de menos de R$ 10 bilhões.
“Isso quer dizer que esta manobra forçará
um prejuízo estrondoso no último trimestre
de 2018, pois no terceiro trimestre o banco
já havia apresentado um lucro líquido de R$
11,5 bilhões”, explicou Vivian. “Imóveis são
resgates para o banco negociar depois e
tentar amenizar as carteiras que já caíram
a prejuízo. Ele não pode misturar as duas
coisas e provisionar por algo que nem está
mais na carteira”, finalizou ao lembrar que
o provisionamento diz respeito à carteira
ativa do banco.

Privatização
Para a presidenta da Contraf-CUT, Juvandia
Moreira, a manobra é, no mínimo, suspeita.
“Por que ele quer esconder o lucro do
banco?”, questiona a dirigente da ContrafCUT. “Um lucro alto da Caixa deixaria claro
que não há motivo para vender qualquer
ativo da instituição. Isso atrapalharia o jogo
que se faz, para prejudicar a imagem do
banco público. Se a Caixa lucra tanto, pra
que privatizar?”, observou a presidenta da
Contraf-CUT.
O banco já anunciou a intenção de
vender diversos de seus ativos e passar
o controle das operações com seguros,
cartões, gestão de recursos e loterias. “Faz
parte do jogo de reduzir a participação da
Caixa no mercado e abrir espaço para os
bancos privados ganharem mais ou mesmo
de abrir um vácuo que deixará a população

sem o devido atendimento bancário.
Atuando desta forma, a Caixa, assim como
os bancos privados, deixa de cumprir as
obrigações sociais que tem como instituição
do sistema financeiro nacional”, completou
a presidenta da Contraf-CUT.
Prejuízo aos empregados
Os empregados da Caixa também não
ficaram nada satisfeitos com a notícia.
Depois de darem duro para cumprir as
metas de uma grande campanha comercial
realizada pelo banco em 2018, eles esperam
ter seus esforços recompensados por meio
da Participação nos Lucros ou Resultados.
Mas, com uma provisão para cobrir dívidas
duvidosas (PDD) que pode chegar a R$ 7
bilhões, o esforço dos empregados terá
sido em vão.
“Essa manobrar desmerece todo o esforço
e trabalho dos empregados, que não
apenas atingiram a meta de proposta
de R$ 9 bilhões em campanha
institucionalizada pela empresa, como
a superamos”, ponderou a empregada
da Caixa Fabiana Proscholdt, que é
secretária de Cultura e representante
da Contraf-CUT na mesa de
negociações com o banco.
“Já havia uma previsão de que o
lucro da Caixa chegaria a algo próximo
de R$ 15 bilhões. Isso geraria uma boa
recompensa aos trabalhadores. Mas, se
esta provisão for realmente realizada,
as perdas para os funcionários serão
proporcionalmente ‘extraordinárias’”,
disse o coordenador da Comissão Executiva
de Empregados (CEE) da Caixa, Dionísio Reis.
“Além de ser mais uma artimanha privatista
do presidente Pedro, já conhecido como
Lobo de Wall Street pelos empregados,
que não o suportam mais, está fraudando
o compromisso de reconhecimento dos
trabalhadores do banco público, o que
não será aceito pelos empregados ”, disse
Dionísio.
“A Caixa é uma empresa 100% pública e
termos superado a meta mostra que empresa
pública é sim competente e rentável,
diferente do que alguns colocam pra poder
justificar as privatizações”, completou
Fabiana. “Estamos acompanhando toda essa
especulação e vamos tomar as providências
necessárias para resguardar os direitos dos
empregados e a empresa”, concluiu.
Fonte: Contraf-CUT
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MP 873 é incompatível com
liberdade sindical, afirma procurador
do Trabalho
RBA – A Medida Provisória (MP) 873, publicada
na última sexta-feira (1º) pelo governo
Bolsonaro, contém “uma narrativa incompatível
com o princípio da liberdade sindical e, portanto,
contrário ao compromisso do Estado brasileiro
perante as organizações internacionais”, afirma
o pesquisador e procurador Alberto Emiliano de
Oliveira Neto, vice da Coordenadoria Nacional
de Promoção da Liberdade Sindical (Conalis),
do Ministério Público do Trabalho (MPT). Ele
cita, basicamente, normas da Organização
Internacional do Trabalho (OIT).
O procurador observa que as convenções
87, 98, 144 e 151 “estabelecem o diálogo social,
a tutela da liberdade sindical e da livre
negociação” entre suas premissas. “Não custa
lembrar que a negociação coletiva e a liberdade
sindical integram os quatro princípios da
Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos
Fundamentais no Trabalho (1998), documento
de grande importância para a consolidação do
trabalho decente em todo mundo, um dos 17
objetivos de desenvolvimento sustentável da
ONU na Agenda 2030”, acrescenta Neto.
A MP que suscitou reações imediatas, mesmo
durante o feriado de carnaval, trata de regular a
forma de cobrança das contribuições sindicais.
Além de ressaltar que o chamado imposto
sindical só pode ser descontado depois de
autorização prévia e individual,
o governo tenta impor o uso
do boleto bancário em vez do
desconto em folha, mesmo para
as mensalidades dos sócios.
A contribuição ou imposto
sindical, correspondente a um dia
de trabalho, tem cobrança anual.
Mas deixou de ser obrigatório com
a entrada em vigor da Lei 13.467,
de “reforma” trabalhista. Outras
formas de contribuição podem
ser aprovadas em assembleias,
além da mensalidades, restritas
aos sócios.
“Trata-se de um duro golpe

contra o financiamento dos sindicatos”, afirma
o procurador em seu parecer técnico. “O
regramento do boleto bancário, em substituição
ao desconto em folha, tem o potencial de
inviabilizar a atuação sindical, ao passo
que fragmenta o sistema de financiamento
dos sindicatos, cuja missão é coletiva e não
individual.”
A exigência de autorização individual
para o desconto é vista pelo integrante do
MPT como “campo propício para a prática de
atos antissindicais”. Ele questiona: “Quem
garante que o trabalhador não será coagido
pelo empregador?”. Além disso, o que ele
chama de “pulverização” do recolhimento de
contribuições devidas às entidades “atenta
contra a livre negociação coletiva, que pode
estabelecer o desconto em folha, medida
de mais efetividade e, consequentemente,
necessária à continuidade da atuação dos
sindicatos”.
Em seu texto, o procurador lembra a
autorização prévia para desconto já foi tema
de debate anterior e que, por uma questão de
coerência e em defesa da liberdade sindical,
essa autorização pode ser tanto individual como
coletiva, decidida em assembleia convocada
para essa finalidade. E aponta contradições na
medida provisória.
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Assembleia é legítima
“Ressalta-se que a ausência de exigibilidade
dos não associados não impede que esses,
voluntariamente, autorizem o desconto em
folha ou procedam ao recolhimento de tais
contribuições em benefício do sindicato”,
afirma o procurador, que vê uma espécie de
monstruosidade nas intenções do governo: “Soa
teratológico impedir que tais trabalhadores
contribuam para o financiamento da entidade
que os representa em atendimento à garantia
estabelecida pela Constituição (art. 8º., VI)”.
Ele cita ainda notas técnicas da própria
Conalis, que aponta a existência de um “tripé
da organização sindical brasileira”, formado
pelo princípio da unicidade (uma só entidade
por base territorial), o efeito erga omnes
(válido para todos) da negociação coletiva e a

contribuição sindical. “Ao se retirar um desses
pilares, o sistema poderá ruir como um todo”,
adverte.
O representante do MPT afirma que a
assembleia de trabalhadores “é fonte legítima
para a estipulação de contribuição destinada ao
custeio das atividades sindicais”. Ele avalia que
a cobrança do trabalhador não associado, mas
abrangido pela negociação coletiva, não viola
sua liberdade, “pois não resulta em necessária
filiação ao sindicato”.
“Os abrangidos pela negociação coletiva
devem participar do financiamento desse
processo, sob pena de inviabilizar a atuação
sindical, bem como atuar como desincentivo a
novas associações”, sustenta Neto.
Fonte: Rede Brasil Atual (RBA)

CUT em defesa da Previdência Social
e da organização sindical
Na véspera do Carnaval, Bolsonaro edita Medida Provisória cujo objetivo é sufocar o
sustento de sindicatos e centrais sindicais para aniquilar a organização sindical e barra
a luta contra a reforma

Nota sobre MP 873/19

já está em vigor desde sexta-feira, 1° de março,
e cuja tramitação no Congresso Nacional deverá
ocorrer em paralelo com as mudanças que
podem pôr fim ao direito de uma aposentadoria
digna e encolher a rede de proteção social para
milhões brasileiros (as).
Dessa vez, o alvo frontal de Bolsonaro e
Guedes são os sindicatos e as Centrais Sindicais.
Com a MP querem inviabilizar o custeio
sindical, mesmo quando a taxa negocial a ser
recolhida pelo trabalhador tiver sido aprovada
pela maioria em assembleia geral. Essa medida
absurda, antidemocrática e inconstitucional
visa retirar das entidades que legitimamente
representam a classe trabalhadora os recursos
que ainda lhes restam após a infame reforma
trabalhista. Acreditam que, dessa forma, irão
minar a nossa organização e força para enfrentar
essa proposta de reforma da Previdência que
mantém privilégios e empobrece o trabalhador.

O presidente Jair Bolsonaro e seu ministro
da Economia, Paulo Guedes, usaram a máscara
do Carnaval para produzir mais um ataque aos
direitos da classe trabalhadora. Às vésperas da
festa que paralisa e inebria o País, editaram uma
Medida Provisória com o objetivo descarado
de enfraquecer a nossa principal luta neste
momento, que é a defesa da Previdência e
Seguridade Social. Trata-se da MP 873/2019, que
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Bolsonaro e Guedes estão muito enganados
Não há Carnaval que consiga mascarar a
intenção do governo de aniquilar a organização
sindical por meio do estrangulamento do seu
sustento. A CUT e a classe trabalhadora estão
cientes de que este governo se elegeu pela força
da mentira e que segue divulgando informações
falsas para governar. Por isso editaram essa MP
às vésperas de um feriado prolongado, certos
de que os brasileiros estarão inteiramente
absorvidos pela festa mais popular do País.
Mas protestos alegóricos nos blocos e desfiles
em todo o País revelam que o povo já percebeu
as manobras do Planalto.
A cada dia fica mais evidente que a reforma da
Previdência e, agora, a MP 873/2019 representam
ataques sem precedentes aos direitos dos
trabalhadores, às organizações sindicais que
os representam e, por consequência, ao estado
democrático. Nenhum país é realmente uma
democracia sem sindicatos fortes. Essa Medida
Provisória coloca em risco a sobrevivência dos
entes sindicais.
Mas as manobras e mentiras do governo
não vão obter êxito
A CUT e suas entidades filiadas já estão
construindo uma ampla unidade sindical
e popular em defesa de uma Previdência e
Seguridade social justas e efetivas. Unidade
essa que também alimentará o enfrentamento
contra mais esse ataque à soberania das
assembleias e aos acordos celebrados entre
sindicatos e patrões com aprovação dos
trabalhadores(as). A MP ataca a prevalência do
negociado sobre o legislado, que defenderam
quando da votação da reforma trabalhista.
Fere de morte o artigo 8° da Constituição da
República e as convenções internacionais
ratificadas pelo Brasil.
Com essa MP, o governo Bolsonaro declara
guerra aos sindicatos porque sente que poderá
não aprovar o que tem chamado de “Nova
Previdência”, exatamente pela capacidade das
entidades sindicais de revelar suas mentiras.

COMO A MP AFETA ENTIDADES SINDICAIS
A Medida Provisória ataca frontalmente o
inciso IV do artigo 8° da Constituição federal,
que estabelece de maneira explícita:
“(…) a assembleia geral fixará a contribuição
que, em se tratando de categoria profissional,
será descontada em folha, para custeio do
sistema confederativo da representação
sindical respectiva, independentemente da
contribuição prevista em lei”.
A MP também afeta as contribuições
assistenciais ou negociais, estabelecidas de
comum acordo com a classe patronal e aprovadas
em assembleias abertas à participação de
sócios e não sócios dos sindicatos.
Estabelece, ainda, que as contribuições
sindicais autorizadas não poderão ser
descontadas em folha de pagamento, mas
sim ser pagas por meio de boletos que serão
encaminhados à residência dos trabalhadores
(as). Rompe-se, dessa forma, a sistemática
de recolhimento feito diretamente pelo
empregador e repasse ao sindicato prevista na
Constituição Federal. Algo inacreditável, pois
até dívidas de cartão de crédito do empregado
(a) podem ser descontadas na folha de
pagamentos e repassadas pelo empregador à
instituição financeira.
O ataque à organização sindical se estende
às entidades dos servidores públicos. Ao
revogar o artigo 240 da CLT, Bolsonaro e Guedes
atropelam direitos duramente conquistados e
tentam calar as organizações dos servidores,
visando incapacitá-las às lutas que desenvolvem
contra os retrocessos que vitimam milhares de
servidores públicos. O artigo 240 estabelece:
“Ao servidor público civil é assegurado, nos
termos da Constituição Federal, o direito à livre
associação sindical e os seguintes direitos, entre
outros, dela decorrentes: (...) c) de descontar
em folha, sem ônus para a entidade sindical
a que for filiado, o valor das mensalidades e
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contribuições definidas em assembleia geral da
categoria”.
A melhor forma de defender os direitos
sociais sistematicamente atacados desde o
golpe que tirou Dilma da Presidência e segue
com o governo Bolsonaro é a mobilização
solidária de todos os trabalhadores e
trabalhadoras articulados por meio da
organização sindical. É nossa tarefa histórica,
democrática e constitucional representar a
classe trabalhadora, lutar por seus direitos.
Somente a luta nas ruas e a pressão no
Congresso Nacional evitarão a aprovação da
reforma da Previdência e essa MP que tenta
aniquilar as entidades sindicais. Essa luta que
já começou, e está com ação nacional marcada
para 22 de Março, tem que ser de todos e todas.
Dos jovens que ainda vão entrar no mercado
de trabalho, dos trabalhadores na ativa e
dos aposentados, porque todos são ou serão
prejudicados. Temos de mobilizar o trabalhador

em cada palmo do País para pressionar de
forma organizada e intensa os parlamentares.
Com a nossa pressão sobre o Congresso
Nacional em 2018 conseguimos que reforma da
Previdência de Temer fosse para o lixo. Temos
de repetir essa mesma estratégia de pressão
sobre deputados federais e senadores para
conseguir derrotar a proposta de Bolsonaro
que aniquila a Previdência e a MP 873/2019 que
ataca a vida financeira dos entes sindicais.
Em defesa de uma Previdência e Seguridade
Social que assegurem uma vida e uma
aposentadoria digna para todos e todas e
contra mais esse ataque à organização sindical,
a CUT conclama todo o movimento sindical
e os movimentos sociais a lutarem para que
o Congresso Nacional e o Poder Judiciário
rejeitem a MP 873/2019.
Por: Vagner Freitas, presidente nacional da CUT

22 de março é dia de mobilização e
luta contra a reforma da Previdência
Decisão foi tomada em reunião da CUT e outras nove centrais sindicais. Para
Vagner Freitas, sindicatos têm de derrubar o discurso do governo Bolsonaro e
mostrar que reforma é ruim para o trabalhador
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A CUT, Força Sindical, CTB, UGT, CSB,
intersindical
Conlutas,

Luta

e

Organização,

Intersindical-Central

da

CSPClasse

Trabalhadora, CGTB e NCST decidiriam, em
reunião nesta terça-feira (26), em São Paulo,
realizar, em 22 de março, um Dia Nacional de

decidiram aumentar a pressão junto aos
parlamentares, seja em suas bases ou nos
aeroportos, em todos os locais onde eles
circulem para que todos saibam que se “votar,
não volta”.

Luta e Mobilização em Defesa da Previdência.

A CUT e demais centrais deverão se reunir

A mobilização, segundo os sindicalistas, é um

também com os movimentos sociais, lideranças

aquecimento rumo a uma greve geral em defesa

partidárias e religiosas, estudantes e mulheres

das aposentadorias.
Na avaliação dos dirigentes, a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC 06/2019) que o

para deliberar uma forma conjunta de luta
contra o fim da aposentadoria.

governo de Jair Bolsonaro (PSL) entregou ao

Os sindicalistas também endossaram o apoio

Congresso Nacional na semana passada é muito

ao 8 de março, Dia Internacional da Mulher, para

pior do que a do ilegítimo Michel Temer (MDB),

mostrar as trabalhadoras que elas são as mais

derrubada pelos trabalhadores e trabalhadoras

prejudicados com a reforma da previdência.

depois da maior greve geral da história, em
abril de 2017.
A PEC da reforma de Bolsonaro dificulta

Pelas regras atuais, uma mulher de 55 anos e
com 25 anos de contribuição teria de trabalhar

o acesso e reduz o valor dos benefícios ao

mais cinco anos para se aposentar por idade e

estabelecer a obrigatoriedade da idade mínima

conseguir receber o benefício integral. Ou seja,

de 65 anos para os homens, 62 para as mulheres

estaria aposentada aos 60 anos e com 30 anos

e aumenta o tempo de contribuição de 15 para

de contribuição.

20 anos, além de retirar da Constituição o
sistema de Seguridade Social brasileiro.
“Todos são prejudicados, os que já estão

Mas, a reforma de Bolsonaro, além de impor
a idade mínima de 62 anos tem regras de

e os que vão entrar no mercado de trabalho,

transição duríssimas. Se o Congresso aprovar a

os aposentados e os que estão prestes a se

PEC, essa mesma mulher terá de trabalhar mais

aposentar”, diz o presidente da CUT, Vagner

sete anos (55 + 7 = 62) para se aposentar por

Freitas, reforçando que é preciso fazer uma
grande manifestação para barrar a aprovação
desta reforma”
A única saída é o enfrentamento - Vagner
Freitas

idade. Ainda assim, ela só chegaria a 32 anos de
contribuição (25 + 7 = 32) e não se aposentaria
com o benefício integral, que, pelas novas regras,
vai exigir, no mínimo, 40 anos de contribuição.

Além do dia de mobilização, as entidades
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