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O Sindsegur informa aos ex-vigilantes 

da Garra que, tanto no processo 0001200-

50.2016.5.21.0041 como no processo 0000090-

74.2016.5.21.0041, este envolvendo o pessoal 

da SESAP, foi juntado pela Secretaria Judiciária 

uma planilha com os valores fixos aos 

vigilantes, deixando de atender ao princípio 

da proporcionalidade, bem como o despacho 

judicial de 01/06/2021, onde a Juíza determinava 

o pagamento proporcional;

– que, nosso advogado apontou que o rateio 

realizado pela Secretaria Judiciária

contemplou apenas os valores existentes no 

Banco do Brasil S/A, deixando de

Informativo sobre processo dos 
ex-vigilantes da Garra

contemplar um valor existente na CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL;

– que, diante deste fato, o advogado do 

SINDSEGUR já peticionou nos processos a fim

de corrigir tais irregularidades;

– que, nosso advogado também solicitou em 

18/06/2021 que a Secretaria Judiciária

verificasse junto ao Banco do Brasil S/A a 

possibilidade de confecção de Alvará Judicial

Coletivo para pagamento de todos os 

processos. Se possível, em menos de 01 mês

todos os que informaram os dados bancários 

corretos estariam recebendo.

– que, embora não ficamos divulgando 

diariamente informações nos grupos do

Whatsapp; o que, às vezes não acrescenta 

em nada e cria somente ansiedades,

esclarecemos que não deixamos de atuar 

em momento algum nos processos.

Agora é aguarda novo despacho judicial.

Quaisquer esclarecimentos, solicitamos 

que entrem em contato conosco;

Telefone: 3322-2076 ou What´sApp 99989-

0124.

FONTE:  sindsegur
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OUTRA DA INTERFORT: SINDICATO QUESTIONA 
CRITÉRIOS ILEGAIS PARA CONTRATAÇÃO

PETRÓPOLIS/RJ

O Sindicato ficou sabendo que a Interfort 
ganhou uns contratos da Chesf (capital e 
interior), substituindo a AVI e colocou algumas 
condições para dificultar a contratação dos 
Vigilantes que lá prestam serviço alguns há 
anos e conhecem muito bem o que é uma 
Hidroeletrica. 

Apuramos e conseguimos documentos da 
Interfort vetando contratação de Vigilantes: 

• com mais de 50 anos; 

• com reciclagem a vencer a menos de 12 
meses; 

• aposentados.
Tudo beirando a ilegalidade, discriminação 

e dificuldades      para que alguns “colham 
facilidades”. 

Já protestamos e exigimos o emprego de 
todos. 

Fique ligado e fale com o seu Sindicato. 
FONTE: SINDVIGILANTES/BA

BAHIA
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Câmara de Barra Mansa/RJ aprova 
Indicação sobre essencialidade dos 

serviços bancários

ESPIRITO SANTO

Iniciativa, solicitada pelo Sindicato dos Bancários do Sul Fluminense, é uma das 
etapas para garantir a vacinação anticovid à categoria

Depois da luta do Sindicato dos Bancários 
do Sul Fluminense, a categoria em Barra 
Mansa ganhou um reforço de peso visando 
garantir a vacinação contra a Covid-19. Trata-
se da aprovação da Indicação Legislativa 

reconhecendo a essencialidade dos serviços 
prestados pelos profissionais nas agências do 
município.

A indicação foi aprovada por unanimidade 
durante sessão ordinária realizada na última 
quarta-feira (16). Também se encontra em 
tramitação na Câmara de Vereadores o Projeto 
de Lei 66/2021 que reconhece os serviços 
e atividades bancárias e de lotéricas como 
atividades essenciais. Ambas as proposições 
são de autoria do presidente da Câmara, 
vereador Luiz Furlani.

A direção do Sindicato avalia a importância 
da aprovação da indicação. Os bancários e 
bancárias desde o início da pandemia não 
pararam seu trabalho. Ao contrário, tiveram 



4 - Notícias CNTV 

suas responsabilidades aumentadas em 
função do pagamento do auxílio emergencial 
e o cumprimento de metas. Neste rol, também 
estão incluídas as pessoas que prestam serviços 
as agências bancárias, como seguranças e 
auxiliares de serviços.

Os diretores também ressaltaram sobre 
o ambiente de trabalho em que a categoria 
atua. “Por medida de segurança, as instituições 
financeiras são fechadas, sem ventilação 
natural, o que propicia a circulação do vírus. 
Daí, a importância da imunização dos bancários 
e bancárias”.

Desde março de 2020, quando a doença 
chegou ao Brasil, o Sindicato tem atuado 
buscando garantir a segurança e a vida da 
categoria. Quando o processo de vacinação foi 

Retomada da economia privilegia os ricos e 
aprofunda a desigualdade, aponta Dieese

A retomada da economia brasileira vai 
aprofundar a desigualdade no país. Os sinais 
de recuperação da atividade econômica vêm 
do comércio exterior, com um novo ciclo de 
commodities. Mas esse fator não é suficiente 
para equalizar os problemas de desemprego e 
queda de renda.

Há sinais de retomada na economia 
brasileira graças a fatores externos, de países 
que atuaram forte com a vacinação e ganharam 
mais dinamismo econômico, avalia o diretor-
adjunto do Dieese, José Silvestre. “Mas esses 
sinais não chegam à mesa do trabalhador e das 
classes mais pobres”, afirma.

“São sinais positivos, mas há outros sinais 
contrários, como a ampliação do desemprego 
e a queda na renda das famílias. O PIB pode 
até crescer 4% neste ano, mas se chegar a esse 
patamar no máximo recupera o tombo de 2020, 
que foi de 4,1% negativo”, afirma o analista em 
entrevista a Deborah Izola, no jornal da Rádio 

Brasil Atual na manhã desta terça-feira (22).
Um estudo divulgado nesta segunda-feira 

atesta o aprofundamento da desigualdade 
com o ciclo da economia. E mostra que a 
recuperação econômica beneficiará apenas 
as classes mais altas, enquanto 1,2 milhão de 
famílias retrocederá à pobreza, para as classes 
‘D’ e ‘E’. Esse estudo foi apresentado pela 
Tendências Consultoria com base em dados do 
IBGE, Ministério da Economia e Ministério da 
Cidadania. O estudo foi obtido pela Globonews.

Auxílio emergencial
Entre as causas que retêm a recuperação da 

economia para os trabalhadores, Silvestre indica 
o auxílio emergencial. O benefício fundamental 
para o enfrentamento da pandemia pelos 
trabalhadores ficou um período de três meses 
paralisado e foi retomado com a metade do 
valor de quando foi instituído em abril de 2020, 
em R$ 600.

A correção do salário mínimo abaixo da 
inflação também é fator que tem impacto 
negativo na renda dos trabalhadores. O governo 
Bolsonaro interrompeu o ciclo de ganho real 
do salário mínimo que foi implementado 
pelos governos Lula e Dilma. Silvestre diz que 
essa desatenção com o salário mínimo afeta 
especialmente famílias que tem renda mensal 
em torno de 2,7 salários.

 Fonte: Rede Brasil Atua

iniciado neste ano, enviou ofício as autoridades 
municipais, estaduais e federais solicitando que 
a categoria fosse incluída no Plano Nacional de 
Imunização.

Em Vassouras, a pressão da categoria e a 
ação do Sindicato renderam bons resultados. 
O município foi o primeiro do Sul do Estado 
a disponibilizar as doses do antígeno para os 
bancários.

A expectativa é de que os demais municípios 
da região sigam o exemplo e vacinem a categoria 
nos próximos dias. Até porque a média de 
desligamentos por morte na categoria bancária 
saltou de 18,3 óbitos/mês no primeiro trimestre 
de 2020 para 50,6 óbitos/mês no primeiro 
trimestre de 2021, crescimento de 176,4%.

Fonte: Sind. Bancários Sul Fluminense
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Comissão discute possível 
vazamento de dados do INSS

Presidente do INSS vai falar aos deputados sobre possível vazamento de dados

Comissão de Fiscalização Financeira e 
Controle da Câmara dos Deputados promove, 
nesta quinta-feira (24), audiência pública para 
discutir o possível vazamento de informações 
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Assista no YouTube.
O autor do requerimento, deputado Elias 

Vaz (PSB-GO), aponta a ausência de medidas 
de fiscalização, por parte do Banco Central do 
Brasil (Bacen), e indícios de irregularidades nos 
empréstimos consignados.

Segundo ele, milhares de aposentados e de 
pensionistas estão recebendo depósitos sem 
nunca terem pedido o dinheiro e estão sendo 
descontados, enquanto o dinheiro não volta 
para o banco. Vaz cita bancos condenados 
pela Justiça a devolver em dobro o valor por 
empréstimo consignado não solicitado.

“Existem casos de recém-aposentados, 
que ainda nem sabiam que o processo de 
aposentadoria já estava concluído, e receberam 
consignados em suas contas, sendo inclusive 
informados da sua aposentadoria pelo banco”, 

relata o deputado.
“Esse tipo de informação, que deveria ser 

tratada como dados pessoais sigilosos, tem 
vazado para esses bancos, quando deviam 
estar protegidas no INSS, que não tem efetuado 
medidas eficazes para proteger o segurado”, 
aponta.

Foram convidados:
• o diretor-executivo de Sustentabilidade, 

Cidadania Financeira, Relações com o 
Consumidor e Autorregulação da Federação 
Brasileira de Bancos (Febraban), Amaury Oliva;

• o presidente do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS), Leonardo José Rolim 
Guimarães;

• o diretor do Departamento de Proteção e 
Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, 
Pedro Aurélio de Queiroz Pereira da Silva;

• o chefe adjunto do Departamento de 
Supervisão de Conduta do Banco Central, 
Francisco José Barbosa da Silveira.

Fonte: Agência Câmara de Notícias
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