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Convocação para assembleia

Amigos vigilantes, estamos novamente em 

campanha salarial. Nesta sexta-fi ra (19), os 

vigilantes do Distrito Federal estão convocados 

para assembleia a ser realizada a partir das 

19h, na rampa dos vigilantes, no Conic.

Os patrões soltaram mais um vídeo, dizendo 

que a proposta que estão fazendo de 7% de 

reajuste é muito boa. Mas os vigilantes não 

podem aceitar em hipótese alguma reajuste 

inferior à inflação.

Portanto, vamos todos à assembleia para 

derrotar a proposta dos patrões, reafirmar 

que o reajuste da categoria tem de ser 

no mínimo a inflação e manter todas as 

cláusulas conquistadas. Espero vocês lá. 

Chico Vigilante
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PAGAMENTO DE PROCESSO  
MULTISERV/COELBA

BAHIA

Nesta semana já estamos disponibilizando os 
cheques/depósitos para 7 colegas ex-Multiserv/
Coelba com um segundo crédito liberado pela 
justiça num processo do Sindicato.

Todos são do interior: Itabuna e Senhor do 
Bomfim e alguns já estão cientes e já outros 

podem fazer contato com as lideranças sindicais 
locais. 

É luta, é conquista para quem tem fé na luta.
É Sindicato de luta, sem pelego, sem patrão.
Parabéns! 
PROCESSO 733.2011.26ª 
SINDVIGILANTES/BA X MULTISERV/COELBA 
• ANISIO SEVERO DA ROCHA
• ELSON SANTOS OLIVEIRA 
• GENIVAL DOS SANTOS CRUZ 
• GILMAR LOURENÇO DE SOUZA 
• JOEL ELIAS DE SANTANA 
• JOSE OLIMPIO DE OLIVEIRA 
• MANOEL DOMINGOS TEIXEIRA 

SINDVIGILANTES/BA

2º CRÉDITO PARA 7 COLEGAS MULTISERV/COELBA

PAGAMENTO DE PROCESSO 
PONTESEG/EBAL

CHEGA CRÉDITO PARA 10 COLEGAS APÓS ACORDO EM JUIZO SINDICATO X EBAL 
Em novembro último o Sindicato inseriu um 

processo com mais 10 Vigilantes ex-Ponteseg 
num Acordo Global da Justiça do Trabalho com 
a EBAL, empresa do governo do Estado extinta 
recentemente.

O Sindicato e os trabalhadores ganharam o 
processo, a Ponteseg foi condenada e a Ebal 
também. Para os credores da empresa pública 
há um Acordo Global na Justiça que tem 
encurtado o tempo e facilitado a vida de todos.

Os cheques já estão disponíveis no Sindicato 
para estes dez colegas.

Confira seu nome, compareça de segunda 
a sexta-feira, das 08 às 12 horas no Sindicato. 
Leve os originais e copias de RG, CPF, nº do PIS, 
Prova de Residência e CTPS (pagina da foto, 
verso e pagina do contrato Ponteseg).

NÃO ESQUEÇA DO COMPROVANTE DE VACINA 
CONTRA COVID.

Pelos direitos dos colegas e contra o 
quebrão Manoel e seus contratantes omissos 
e coniventes os trabalhadores contam com 
a disposição de luta e compromisso do seu 
Sindicato.

Conquista é para quem tem fé na luta.
Parabéns!
Confira seu nome e compareça:
PROCESSO 675.2011.32ª  SINDVIGILANTES/BA 

X PONTESEG/EBAL 
• LUIS CLAUDIO SANTOS SILVA 
• MARCOS DOS SANTOS COSTA 
• MIGUEL NONATO DO SACRAMENTO 
• MOACIR MARQUES DE SOUZA 
• RAIMUNDO CESAR SANTOS BARBOSA 
• RAIMUNDO JOSE DA CONCEIÇÃO SILVA 
• REGINALDO OLIVEIRA MENDES 
• WASHINGTON PEREIRA RAMOS 
• WELLINGTON SILVA 
• ZENILSON ROCHA COSTA 

SINDVIGILANTES/BA



3 - Notícias CNTV 

(Foto: Divulgação)

Centrais se reúnem para definir novo 
Conclat e pauta de ‘reconstrução’ a 

ser apresentada aos candidatos
Sindicalistas querem também aumentar a representação dos 
trabalhadores nos parlamentos, hoje com maioria do poder 

econômico

Por Vitor Nuzzi, da RBA - O chamado Fórum 
das Centrais vai se reunir virtualmente na 
próxima segunda-feira (31), às 14h, para definir 
questões como a “nova Conclat” e a pauta que 
será encaminhada pelas centrais sindicais 
aos candidatos nas eleições deste ano. O 
objetivo é apresentar uma “agenda da classe 
trabalhadora”, a exemplo do que ocorreu em 
outros anos, com propostas que incluam 
crescimento econômico e inclusão social. 
Basicamente, no sentido inverso do atual.

“Tem muita coisa para arrumar, e o movimento 
sindical vai apresentar sua visão de para onde 
o país deve ir do ponto de vista econômico”, 
diz o sociólogo Clemente Ganz Lúcio, ex-diretor 
técnico do Dieese, que assessora as centrais 
na formulação de propostas. “Desemprego, 
arrocho salarial, carestia, saúde, há uma 
agenda de problemas gravíssimos para serem 
enfrentados. A eleição é uma oportunidade 
para apresentar o debate.”

Essa pauta será apresentada e discutida nas 
bases sindicais e levada para a Conclat, que 
deverá ser realizada entre a segunda quinzena 
de março e a primeira quinzena de abril. A 
sigla (para Conferência Nacional da Classe 
Trabalhadora) foi utilizada pela primeira vez nos 
anos 1980. O evento, realizado originalmente 
em Praia Grande (SP), marcou o início de 
rearticulação dos sindicatos ainda no período 
da ditadura. O passo seguinte foi justamente a 
criação das centrais.

Eleições no parlamento
No período recente, parte das centrais 

sindicais promoveu uma nova versão da 
Conclat, em 2010, no agora privatizado estádio 
do Pacaembu, em São Paulo. Realizado em 
junho, quatro meses antes das eleições, o 
evento aprovou um extenso documento que foi 
levado aos candidatos, falado em crescimento 
com distribuição de renda, fortalecimento do 
mercado interno e trabalho decente, conceito 
desenvolvido pela Organização Internacional 
do Trabalho (OIT).

Clemente chama a atenção para a importância 
de discutir, além da Presidência da República, as 
eleições para renovação da Câmara, Senado e 
Assembleias Legislativas. Para tentar aumentar 
a presença de parlamentares identificados com 
pautas sociais em lugares onde hoje existe 
representação predominantemente patronal”.

Fonte: Brasil247
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Cada conta vinculada em nome do trabalhador terá direito ao 
depósito de parte da distribuição dos rendimentos do fundo.

Saiba quando você pode receber 
os lucros do FGTS em 2022

O governo federal estabeleceu um prazo 
máximo para que os trabalhadores recebam 
o lucro do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS). De acordo com as regras, cada 
conta vinculada em nome do trabalhador terá 
direito ao depósito de parte da distribuição dos 
rendimentos do fundo.

Anualmente, o governo utiliza o saldo do 
FGTS para financiar obras e outras ações. 
Como forma de remunerar esse “empréstimo”, 
oferece-se então o lucro do FGTS. O acesso aos 
recursos este ano será para os trabalhadores 
que tinham saldo positivo no FGTS na data de 
31 de dezembro de 2021.

Qual será o valor pago?
Ainda não foram divulgados os valores 

referentes ao lucro do FGTS. O cálculo vai levar 

em conta a arrecadação do ano passado e o 
valor que havia em conta vinculada de cada 
trabalhador.

Em 2021, foram distribuídos R$ 8,129 bilhões, 
quantitativo acumulado de 2020. Em suma, o 
valor representa 96% do total obtido, que foi 
de R$ 8,468 bilhões.

Quando será pago o lucro do FGTS em 2022?
Conforme traz a Lei 13.446/17, encarregada 

de comandar a correção do FGTS, o Conselho 
Curador do Fundo deve realizar os pagamentos 
do lucro do FGTS até o dia 31 de agosto de 2022.

No ano passado, os valores começaram a 
ser liberados no dia 17 de agosto. As consultas 
ficaram disponíveis via aplicativo do FGTS, 
disponível em todas as plataformas digitais

Fonte: editalconcursosbrasil
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INSS suspende perícia do auxílio-
doença, mas confirma prova de vida 

para aposentados

CUT – O Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) suspendeu a obrigatoriedade de 
realização de nova perícia médica que mais de 
265 mil beneficiários que estão recebendo o 
auxílio por incapacidade temporária (auxílio-
doença) deveriam fazer,  por causa da explosão 
de casos de Covid-19, causada pela variante 
ômicron.

Contraditoriamente, o instituto manteve a 
necessidade de realização de prova de vida 
para aposentados e pensionistas que não 
provaram que estão vivos entre novembro de 
2020 e dezembro de 2021.  

Nova perícia médica
O INSS convocou 265 mil beneficiários em 

agosto do ano passado para fazer nova perícia. 
A convocação faz parte da operação  “pente-
fino”, que visa cortar benefícios. Com o avanço 
da Covid-19 no início deste ano, o instituto 
suspendeu as perícias e os beneficiários 

precisam esperar nova notificação  – a previsão 
é que sejam remarcadas para o segundo 
semestre. Enquanto isso, os benefícios 
continuarão sendo pagos.

Quando divulgou o edital de convocação, 
o INSS estabeleceu que caso o segurado não 
marcasse a nova perícia, o pagamento seria 
suspenso de imediato e cancelado em definitivo 
após 60 dias, o que não está valendo após a 
suspensão das perícias.

De acordo com o comunicado do INSS, 
a suspensão se dá “tendo em vista o 
enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente da 
pandemia do coronavírus (covid-19)”

Mas é preciso atenção. “As perícias que 
estão suspensas são as revisionais, do pente-
fino, de pessoas que estão afastadas há mais 
de dois anos, não é a perícia normal”, reforça 



6 - Notícias CNTV 

a Secretária-Geral do Sindicato dos Servidores 
do Seguro Social e Previdência no Estado de 
São Paulo (SINSSP), Vilma Ramos.

A medida, que foi publicada no Diário Oficial 
da União, no dia 11 de janeiro e passou a valer 
já no dia seguinte (12/01), não vale para os 
mutirões de perícia médica que já estavam 
programados e com viagens definidas pela 
Subsecretaria da Perícia Médica Federal (SPMF).

Os mutirões são ações programadas pelo 
INSS em regiões do país  que reúnem um 
número maior de profissionais com o objetivo 
de reduzir o tempo de espera de atendimento 
pelos usuários para a perícia ser realizada.

Prova de vida
Quem não fez prova de vida entre novembro 

de 2020 e dezembro de 2021 deverá fazer já a 
partir do início de 2022.

A prova deve ser realizada nas agências 
do banco em que o segurado recebe a 
aposentadoria ou por meio de biometria facial 
ou digital no aplicativo Meu INSS. Para isso, é 
preciso ter cadastrada a biometria facial no 
Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) 
ou no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

É importante que todos os beneficiários 
ou parentes estejam atentos aos prazos para 
evitar “dores de cabeça” com o bloqueio dos 
benefícios. Veja o calendário do INSS com as 
datas para fazer a prova de vida. 

Informações úteis
- A prova de vida é um procedimento previsto 

em Lei para evitar fraudes e pagamentos 
indevidos.

- Todas as pessoas que recebem benefício 
do INSS devem fazer a prova de vida

- O procedimento deve ser realizado 
também por beneficiários que recebem pensão 
alimentícia do INSS

- A prova de vida deverá ser realizada no mês 
de aniversário.

- O beneficiário pode antecipar o 
procedimento, se preferir.

- Quem deixou de fazer a prova de vida no 
prazo determinado pelo INSS, deverá ir até a 
agência do banco em que recebe seu benefício. 
Após realizar o procedimento, o benefício é 
liberado na hora.

- Se o segurado regularizar a prova de 
vida após três meses de atraso, a liberação 
do benefício só ocorrerá por meio do portal 
ou aplicativo Meu INSS ao acessar “NOVO 
PEDIDO” e depois em “SOLICITAR PAGAMENTO 
DE BENEFÍCIO NÃO RECEBIDO”.

- Aposentados que têm dificuldade de 
locomoção podem solicitar que um servidor 
vá até ele ou por meio de procuração. No 
entanto, é preciso solicitar antes pelo Meu 
INSS, em “SOLICITAR PROVA DE VIDA”, depois 
em ‘DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO”. Os menus 
se abrirão automaticamente e os links a serem 
acessados são, na sequência “ATENDIMENTO 
À DISTÂNCIA” – “SOLICITAR PROVA DE VIDA” 
– “MAIOR DE 80 ANOS” – “ATENDIMENTO 
À DISTÂNCIA” – “CADASTRAR OU RENOVAR 
PROCURAÇÃO” – “ATENDIMENTO À DISTÂNCIA”.

Foto: Reprodução
Fonte: Marize Muniz – CUT Brasil
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