
1 - Notícias CNTV 

NOTÍCIAS
cntv@cntv.org.br |  (61) 3321-6143  |  www.cntv.org.br |  Edição 2768/2022

C O N F E D E R A Ç Ã O  N A C I O N A L  D O S  V I G I L A N T E S  2 9 / A b r

VI
GI

LA
NT

ESCNTV/
PETROPOLIS/RJ

Uma ação do bem que contou com a 
participação de diversos sindicatos de 
vigilantes de todo o país arrecadou diversas 
doações que foram destinadas às vítimas das 
chuvas que castigaram Petrópolis nos meses de 
fevereiro e março. A ação foi comandada pela 
Confederação Nacional dos Vigilantes (CNTV) 
e o Sindicato dos Vigilantes de Petrópolis e 
região.

Vítimas das chuvas em 
Petrópolis recebem doação 

do movimento sindical

Foram arrecadados valores em dinheiro, 
que foram empenhados na compra de móveis, 
eletrodomésticos e alimentos. 

Outras 40 cestas básicas foram doadas em 
parceria com o Benefício Social Familiar. Foram 
cerca de 10 vigilantes atendidos com doações. 
Eles receberam móveis como camas, mesas, 
colchão, televisão, ferro de passar, jogos de 
panelas, dentre outros.
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“A gente agradece muito os sindicatos que 
ajudaram, sobretudo os companheiros dos 
sindicatos do município do Rio de Janeiro, 
Roberto Bruno, e do SVNIT, Paulo Henrique. 
Em um dos momentos mais difíceis da minha 
cidade, os amigos do movimento sindical se 
uniram e mostraram que, juntos, podemos 
muito mais”, agradeceu o presidente do 
sindicato petropolitano, Adriano Linhares.

Participaram da campanha o Sindicato dos 
Vigilantes do Município do Rio de Janeiro, Sindicato 
dos Vigilantes de Niterói (SVNIT), Sindicato 
dos Vigilantes do Distrito Federal (SINDESV-
DF), Sindicato dos Empregados de Empresas 
de Segurança e Vigilância, Trabalhadores em 
Transporte de Valores, Segurança e Vigilância do 
Estado de Pernambuco (SINDESVPE), Sindicato 
dos Empregados nas Empresas de Segurança 
e Vigilância em Geral da Região Metropolitana 
de Vitória no Estado do Espírito Santo (Sindseg-
ES), Sindicato dos Empregados de Empresas de 
Segurança e Vigilância do Estado do Espirito 
Santo (SINDVIGILANTES-ES) e Sindicato dos 
Vigilantes do Rio Grande do Sul (SindiVigilantes 
do Sul).

FONTE: Sindicato dos Vigilantes de 
Petrópolis e Região 
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A convite do Ministério Público do Trabalho no Distrito Federal, a 
Confederação Nacional dos Vigilantes – CNTV participou no dia de 
ontem, dia 28 de abril, de Audiência Pública Para Incremento das 

Notificações de Acidente de Trabalho - CAT e SINAN

O SINAN é o Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação (Sinan) que é um sistema 
cujo objetivo é coletar, transmitir e disseminar 
dados gerados rotineiramente pelo Sistema de 
Vigilância Epidemiológica brasileiro.

O sistema a serve de apoio à avaliação 
das doenças de notificação compulsória, 
previstas em lei e que devem ser informadas 
obrigatoriamente às autoridades do país 
quando identificadas.

O Comunicação de Acidente de Trabalho – 
CAT é a Comunicação de Acidente de Trabalho 
(CAT) é um documento emitido para reconhecer 
tanto um acidente de trabalho ou de trajeto 
bem como uma doença ocupacional.

A audiência pública foi usada para divulgar 
a Recomendação nº 32672.2022, de 31 de 
março de 2022, que resolve que as Unidades 
de Saúde públicas ou privadas passem a 
adotar providências para alimentar de forma 
regular o SINAN. Por meio de notificação e 
investigação de casos de doenças e agravos 
que constam na lista nacional de doenças 
de notificação compulsória, observando-se, 
de forma prioritária, os agravos à saúde do 
trabalhador, que incluem: acidentes de trabalho, 
independentemente de sua gravidade; acidente 
de trabalho com exposição a material biológico; 
transtornos mentais relacionados a trabalho; 
câncer relacionados a trabalho; dermatoses 
ocupacionais, dentre outros.

Para a procuradora Marici Pereira é 
importante a Notificação de acidentes no meio 
ambiente de trabalho. “A legislação exige o 
compartilhamento de informações de interesse 
para a saúde do trabalhador, mediante 
colaboração intra e intersetorial, entre as 
esferas de governo, e entre instituições, públicas 
e privadas, nacionais e internacionais.”

A Recomendação tem prazo indeterminado 
e o seu descumprimento terá penalidades 
previstas em lei.

Representando a CNTV esteve presente 
o Dr. Willer Max de Lima Azevedo, advogado 
previdenciário.

FONTE: CNTV

CNTV Participa de Audiência Pública 
Para Incremento das Notificações de 
Acidente de Trabalho - CAT e SINAN
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A obra está pronta para melhor receber o vigilante e seus dependentes

Área de Lazer, totalmente 
revitalizada, será reinaugurada 

dia 1º de maio

NaA boa notícia que os vigilantes estavam 

esperando: a nossa área de lazer passou por 

uma boa reforma e será reinaugurada no dia 

1º de maio, uma data muito importante para 

a classe trabalhadora, quando reforçamos 

nossas bandeiras de luta em defesa de mais 

emprego, melhores salários, mais benefícios e 

outras reivindicações igualmente importantes.

A obra está pronta com a reforma de 

banheiros, salão, piscinas, entre outras áreas 

importantes para melhor receber o vigilante e 

seus dependentes com mais conforto.

A nossa área de lazer foi a realização de 

um sonho, sem qualquer custo adicional para 

o associado e é onde o vigilante e sua família 

podem relaxar, vivenciar bons momentos com 

seus entes queridos, encontrar os colegas de 

trabalho para matar as saudades e curtir as 

churrasqueiras, as piscinas, jogar um futebol 

e descansar na rede embaixo da sombra das 

árvores.

Momentos únicos de muitas brincadeiras 

foram vividos em nossa área de lazer durante 

todos esses anos, principalmente pelas 

crianças, que adoram brincar nas piscinas. 

Agora, estamos prontos para oferecer mais 

diversão em um ambiente renovado, com 

muitas opções de lazer e confraternização.

Esperamos você e não esqueça de levar a 

carteirinha de associado.

Fonte: SINDESV-DF
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Com Lula, centrais sindicais 
fazem 1º de Maio em ano decisivo 

à classe trabalhadora
“Neste domingo, temos de fazer um grande ato para mostrar que os trabalhadores 

querem outro rumo para o Brasil com emprego, desenvolvimento, salário, direitos”, diz 
Sérgio Nobre, presidente da CUT Nacional 

RIO GRANDE DO NORTE

De forma unitária, as centrais sindicais CUT, 

Força Sindical, UGT, CTB, NCST, Intersindical 

Central da Classe Trabalhadora e Pública Central 

do Servidor realizarão o Dia Internacional do 

Trabalhador e da Trabalhadora na Praça Charles 

Miller, Pacaembu, São Paulo, a partir das 10h, 

neste domingo (01). O ex-presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva (PT) confirmou presença.

 O 1º de Maio terá ato político e atividades 
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culturais, com a participação de dirigentes 

sindicais, lideranças dos movimentos sociais, 

representantes da sociedade organizada, 

parlamentares, presidentes de partidos 

políticos e organizações internacionais. 

Também terá cinco apresentações artísticas, 

entre elas, a cantora Daniela Mercury.

“Neste 1º de Maio temos de reunir milhares de 

trabalhadores e trabalhadoras na Praça Charles 

Miller e fazer um grande ato para mostrar, ao país 

e ao mundo, que a classe trabalhadora quer o 

Brasil com outro rumo, um Brasil com emprego, 

com desenvolvimento, com salário, direitos, 

proteção social, desenvolvimento sustentável, 

respeito à democracia e à soberania”, convocou 

o presidente nacional da CUT, Sérgio Nobre.    

Para Sérgio Nobre, o 1° de Maio é um 

momento histórico para a classe trabalhadora, 

que se reúne em todo os lugares do mundo 

para reverenciar as lutas e conquistas do 

passado e planejar as lutas do futuro. No 

Brasil de hoje, afirma ele, a data se torna ainda 

mais importante, porque teremos eleições em 

outubro. “As eleições da nossa vida, que vão 

definir como será o Brasil nos próximos 10, 20 

anos”, aponta.

A importância dessas eleições levou Sérgio 

Nobre a participar, na manhã desta quarta-

feira (27), da panfletagem na estação Brás da 

CPTM, zona leste da cidade de São Paulo, para 

divulgar o ato do 1º de Maio,  além da pauta e 

luta do movimento sindical em defesa da classe 

trabalhadora. 

Segundo o presidente nacional da CUT, a 

classe trabalhadora enfrenta o pior período 

da história, com “mais de um terço da nossa 

população desempregada ou no desalento, com 

a fome e a miséria voltando a atingir milhões 

de brasileiros”.

“Por isso, o 1º de Maio deste ano tem como 

tema Emprego, Direitos Democracia e Vida”, diz 

o dirigente ao afirmar que o Dia do Trabalhador 

e da Trabalhadora também é momento de 

prestigiar a cultura brasileira e artistas que 

tanto sofrem com a ignorância e o descaso do 

governo federal. “Reflexão, luta e arte”. Para 

Sérgio Nobre, o do 1º de Maio amplia e fortalece 

a luta por empregos, direitos, democracia e 

pela vida.

Serviço

Dia Internacional do Trabalhador e da 

Trabalhadora

1º de Maio Unitário Nacional das Centrais 

Sindicais

A partir das 10h

Praça Charles Miller, s/nº, Pacaembu | São 

Paulo-SP

Shows de Daniela Mercury, Francisco El 

Hombre, Leci Brandão, Dexter, DJ KL Jay

Organização das Centrais Sindicas – CUT, 

Força Sindical, UGT, CTB, NCST, Intersindical 

Central da Classe Trabalhadora e Pública Central 

do Servidor

Transmissão ao vivo pelas redes sociais das 

centrais e pela RedeTVT (canal e youtube)

FONTE: CUT



7 - Notícias CNTV 

Golpistas conseguem realizar o cadastro no aplicativo do 
Fundo e indicar uma outra conta bancária para receber o 

dinheiro. Saiba como se proteger

Atenção! Golpistas estão 
roubando o dinheiro do FGTS 

dos trabalhadores

Os golpes em torno do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) não são novidade. Mas 
os golpistas estão cada vez mais ousados. Nas 
redes sociais encontramos vários depoimentos 
de pessoas que viram o seu dinheiro 
desaparecer.

A situação mais comum é quando o 
trabalhador entra no aplicativo do FGTS para 
verificar o valor que tem direito a receber e 
descobre que o dinheiro já foi sacado. Com 
acesso aos documentos pessoais do cidadão, 
os golpistas conseguem realizar o cadastro no 
aplicativo do Fundo e indicar uma outra conta 
bancária para receber o dinheiro.

Neste caso, a melhor forma de evitar ter 
o seu FGTS roubado é baixar o aplicativo do 
Fundo, realizar o seu cadastro e ficar de olho no 
seu saldo. Assim, ao se deparar com qualquer 

movimentação suspeita, o trabalhador pode 
imediatamente procurar uma agência da Caixa 
para resolver a situação.

Atenção! Quem tiver o dinheiro sacado por 
meio de golpes deve registrar um boletim 
de ocorrência imediatamente e procurar a 
instituição bancária para restituir os valores. 
O prazo para resposta do Banco é de dez dias. 
Caso não haja nenhum posicionamento da 
instituição financeira, é possível procurar os 
órgãos de defesa do consumidor e até a Justiça.

Promessas fáceis
Também é muito comum a promessa de 

liberar o FGTS com agilidade. Pelas redes 
sociais é possível encontrar vários postagens 
desse tipo. Mas elas também aparecem por 
mensagens no WhatsApp e também por SMS.

FONTE: CUT - Escrito por: Reconta Ai
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O aumento vai vigorar até o final do ano e a cobrança 
será iniciada após 90 diasdinheiro. Saiba como se 

proteger

Medida provisória aumenta 
contribuição sobre o lucro líquido 

de bancos em 2022
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A Medida Provisória 1115/22, editada pelo 
Poder Executivo, aumenta em um ponto 
percentual a alíquota da Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido (CSLL) de instituições 
financeiras (como bancos e corretoras 
de câmbio), companhias de seguro e de 
capitalização.

Os bancos vão recolher 21% de CSLL, em 
vez dos 20% até então em vigor. As demais 
instituições, vão recolher 16%, e não mais 15%.

Pelo texto, o aumento vai vigorar até o final 
do ano e a cobrança será iniciada após 90 dias 
(a partir de 1º de agosto), conforme o período 

da noventena determinado pela Constituição.
Publicada em edição extra do Diário Oficial 

da União nesta quinta-feira (28), a medida 
provisória altera a Lei 7.689/88, que instituiu a 
CSLL.

Tramitação
A medida provisória será analisada agora 

pelos plenários da Câmara dos Deputados e do 
Senado.

Reportagem – Janary Júnior
Edição – Rachel Librelon

Fonte: Agência Câmara de Notícias


