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MARCADA A RETOMADA DO 
JULGAMENTO DO STJ SOBRE 

APOSENTDORIA ESPECIAL DOS 
VIGILANTES

A conclusão do julgamento do Tema 1.031 

definirá os rumos da aposentadoria especial dos 

vigilantes. Suspenso desde o dia 23/09/2020, vai 

ser retomado no dia 11/11/2020, após o pedido 

de vistas da Ministra Sussete Magalhães. 

O julgamento, que tem como relator o 

ministro Napoleão Nunes Maia Filho, é muito 

esperado por toda a categoria e já foi remarcado 

algumas vezes. O referido 

relator apresentou voto 

em que rejeita o recurso 

do INSS e reconhece 

especialidade da atividade 

do vigilante armado e 

desarmado, exercida após 

a edição da Lei 9032, de 

1995, e do decreto de 1997, 

até novembro de 2019 

(reforma previdenciária). 

No relatório o ministro 

relator destacou dentre outras coisas que “só 

por estar exercendo a atividade o trabalhador 

já está exposto a uma situação lesiva, danosa 

ou perigosa”, disse ainda que “a realidade 

zomba de qualquer dispositivo legal e que a 

realidade não se muda com golpes de caneta 

e que muito embora os Decretos e Leis não 

contemplem os agentes perigosos, não quer 
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NITEROI/RJ

Mesmo debaixo de chuva diretores do 
Sindicato dos Vigilantes de Niteroi/RJ, 

fiscalizaram os postos de serviço na 
nossa base territorial

dizer que eles tenham sido eliminados, pois não 

é a realidade no mundo do trabalho, portanto 

sendo plenamente possível a caracterização de 

atividade especial mesmo sem o uso de arma 

de fogo, pois a exposição ao risco por si só, 

admite este reconhecimento”. 

No momento em que a Ministra Sussete 

Magalhães pediu vistas, além do voto do relator, 

três ministros já o tinham acompanhado.

A sessão é composta por 10 ministros, sendo 

que só 9 deles votam e o presidente só vota em 

caso de empate, sendo dele o voto de minerva.

Estamos empenhados no acompanhando 

deste julgamento. O assunto é de suma 

importância para nós, já que existem vários 

processos paralisados no aguardo desta decisão 

do STJ com o reconhecimento da atividade de 

periculosidade da profissão, para que o vigilante 

armado ou desarmado, possam ter garantido o 

direito definitivo à aposentadoria especial.

A decisão também é de extrema relevância 

para os rumos do PLC 245/2019 que trata da 

aposentadoria especial dos vigilantes que está 

em tramitação no Congresso Nacional e da ADIN 

da Confederação Nacional dos Trabalhadores 

da Indústria – CNTI que pede a Declaração de 

Inconstitucionalidade do fim da aposentadoria 

especial aprovada na Reforma da Previdência.

Estamos vigilantes!
Fonte: CNTV

A Diretoria do Sindicato esteve na noite do 
dia 30/10/20, visitando postos de serviço em 
Niterói e detectou uma total falta de respeito 
por parte da empresa Alfaseg e do condomínio 
chácara Pendotiba com os Vigilantes.

A empresa colocou Vigilantes para prestar 
serviço de Segurança do lado de fora do 
condomínio o que é proibido pela portaria 
3233/2012 da DPF.

Além disso, a empresa Alfaseg está 
colocando em risco a vida dos Vigilantes, pois 
os companheiros ficam expostos sem nenhuma 
garantia de segurança e ainda exposto a sol e a 
chuva conforme foto em anexo a essa matéria.

A diretoria do Sindicato dos Vigilantes de 
Niterói e regiões, na próxima terça feira, dia 
03/11, estará protocolado ofício no Ministério 

Público do Trabalho de Niterói com as fotos que 
tiramos que comprovam o descaso e falta de 
respeito do contratante e da empresa com os 
trabalhadores.

Mesmo debaixo da chuva os companheiros 
estão sendo obrigados a ficar do lado de fora 
do condomínio de dia e de noite.

O tempo de escravidão já passou e não 
vamos aceitar esse tipo de situação, vamos 
tomar as devidas providências cabíveis pra 
acabar com essa falta de respeito da empresa 
com os trabalhadores, pois os companheiros 
são seres humanos.

O Sindicato estará sempre ao lado categoria 
denunciando tudo que for irregular e que 
prejudique a categoria.

Fonte: Sindicato dos Vigilantes de Niterói e Regiões
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BAHIA

VIPAC/EMBASA: NESTA SEMANA 
TODOS LIGADOS NAS PROVIDENCIAS 
DA JUSTIÇA PARA PAGAMENTO DOS 

SALARIOS E BENEFICIOS EM ATRASO

Diante da irresponsabilidade da Vipac e do 

jogo feio da Embasa, deixando os cerca de 

430 vigilantes sem o salário de setembro (e já 

vencido o de outubro), além de alimentação, 

transporte e plano de saúde suspenso, o 

Sindicato  assumiu a sua responsabilidade, 

a liderança da luta e  fez bem a sua parte. 

Consegui na justiça o bloqueio da fatura de 

setembro, evitando que se repetisse a entrega 

da fatura à empresa pela Embasa e o sumiço 

do dinheiro, como aconteceu com a fatura de 

agosto. 

A decisão agora está nas mãos da justiça:

• Dia 29/10 a justiça determinou o bloqueio 

de 753 mil, apontado como correspondente ao 

salário de setembro, alimentação e transporte; 

• No dia seguinte (30), com reconhecida 

agilidade, a justiça notificou a Vipac e a Embasa, 

esta ultima para depositar o valor na conta 

judicial; 

• A Embasa disse para o Sindicato que o 

deposito foi realizado na sexta-feira (30/10) na 

conta judicial;

• A Vipac já tinha juntado no processo 

os valores da folha e contas bancarias dos 

vigilantes; 

• Agora a justiça vai decidir como pagar: 

se diretamente, se através do Sindicato. Com 

certeza não será através da Embasa e da Vipac; 

PROTESTO ADIADO - Com isto, um protesto 

previsto para hoje (terça-feira, 03/11) fica 

transferida para outra data (até porque a 

Embasa disse já ter depositado o dinheiro na 

justiça). 

SALARIO DE OUTUBRO  - E, desde já, miramos 

o salário de outubro, buscando assegurar, se 

possível, no mesmo processo o bloqueio e 

pagamento por este meio. O assunto, inclusive, 

já foi tratado em reunião entre o Sindicato e a 

Embasa. 

A semana é de atenção de todos para os 

desdobramentos da luta. 

UNIDOS SOMOS FORTES! 

FONTE: SINDVIGILANTES/BA
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Em 3 dias de mobilização (quinta, sexta e 
sábado – 28, 29 e 30 de outubro) a direção do 
Sindvigilantes/Bahia entregou quase 650 mil 
reais a 150 dos 255 colegas ex-Bahia Comfederal/
Caixa Econômica do total de 1 milhão e oitenta 
mil conquistado para 255 colegas. 

Para esta semana o Sindicato continuará 
atendendo os cerca de 105 colegas que ainda 
não compareceram para receberem seus 
cheques. 

O dinheiro extra é resultante de um processo 
protocolado na justiça em 2005 pelo Sindicato 
contra a Bahia Comfederal e Caixa Econômica 
cobrando intervalo intrajornada.  

Houve decisões a favor e contra, mas o 
Sindicato brigou, recorreu, foi até Brasília e 
ganhou a peleja em favor dos vigilantes. 

PAGAMENTO DE PROCESSO- BAHIA 
COMFEDERAL-CAIXA: ENTREGUE QUASE 

650 MIL SOMENTE EM TRES DIAS
A entrega dos cheques na semana passada 

também um momento de reencontro. Muitos 
trabalharam juntos por anos e não se viam há 10, 
15 anos. O Sindicato possibilitou uma verdadeira 
festa de reencontro e confraternização de 
amigos. 

Alguns também comemoraram o fato de ser 
um dinheiro extra (media acima de 4 mil reais 
por vigilante), sem comprometimento, uma vez 
que quase ninguém sabia do processo. 

Parabéns a todos e todas! 
Isto é que significa: 
• Uma categoria que tem fé na luta; 
• Um Sindicato que não abre mão do 

direito e da defesa do vigilante. 
UNIDOS SOMOS FORTES! 

FONTE: SINDVIGILANTES/BA

Lucro da BB Seguridade alcança 
R$1,096 bi no 3º tri

A BB Seguridade registrou lucro líquido 
ajustado de 1,096 bilhão de reais no terceiro 
trimestre, um pouco acima do montante de 
1,081 bilhão de reais um ano antes e também 
superior aos 982 milhões de reais de abril a 
junho.

De acordo com os dados divulgados nesta 
terça-feira pelo braço de seguros e previdência 
do Banco do Brasil , O desempenho operacional 
das empresas do grupo acelerou sua taxa de 
crescimento ano a ano para 7,9%, enquanto o 
resultado financeiro combinado das empresas 
do grupo contraiu 36,3%.

A companhia explicou que tal desempenho 
ocorreu em “um cenário ainda desafiador, 
com a atividade econômica se recuperando 
gradualmente e o resultado financeiro ainda 
comprometido” e citou adversidades impostas 
pela pandemia.

No segmento de seguros, os prêmios 
emitidos cresceram 20,4% em relação ao 
mesmo período de 2019, para 2,905 bilhões de 
reais. A sinistralidade registrou aumento de 3,7 
ponto percentual, atribuído pela BB Seguridade 
“majoritariamente pelo volume de avisos de 
sinistros relacionados à Covid-19”.

A arrecadação de previdência chegou a 11,952 
bilhões de reais, abaixo dos 12,324 bilhões de 
reais de igual intervalo do ano anterior, mas 
recuperando-se a níveis semelhante ao período 
pré-pandemia. As reservas de previdência em 
setembro somavam 298 bilhões de reais.

No caso do segmento de capitalização, 
a arrecadação com títulos de capitalização 
cresceu 19,2% em relação ao mesmo período de 
2019 e 39,4% em relação ao segundo trimestre 
do ano, fazendo com que o saldo reservas 
chegasse a 8,2 bilhões de reais ao final de 
setembro, com alta de 3,8% no trimestre.

Fonte: TERRA
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Perícia online inicia atendimento 
em projeto-piloto do INSS

Experiência de perícias online começa nesta terça-feira (3)
Marcelo Camargo / Agência Brasil

Fase de experiência terá duração até 31 de dezembro e será 
aplicada somente para concessão de auxílio por incapaci-

dade temporária para o trabalho

O INSS (Instituto Nacional do Seguro 
Social) começa a partir desta terça-feira (3) 
a fase de experiência do projeto-piloto de 
perícias médicas online. De acordo com a 
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, 
do Ministério da Economia, “não se trata do 
início do serviço, mas, sim, de uma experiência-
piloto”. A experiência terá duração até o dia 31 
de dezembro.

A secretaria também afirmou que ainda vão 
ter outras etapas que envolverão outros órgãos, 
como TCU (Tribunal de Contas da União), CGU 
(Controladoria-Geral da União), MPF (Ministério 
Público Federal) e DPU (Defensoria Pública da 
União), para avaliação dos resultados.

Até o dia 27 de outubro, 130 mil segurados 
estavam com atendimento pericial agendado. 

Segundo o órgão, atualmente, 356 agências do 
INSS realizam perícias médicas, com um total 
de 1.210 peritos em atendimento presencial. 
Do dia 14 de setembro, data que as agências 
começaram a reabrir gradualmente, até o dia 
27 de outubro, foram realizadas 205 mil perícias 
em todo o país.

O retorno dos peritos foi somente a partir 
do dia 25 setembro, após impasse com a ANMP 
(Associação Nacional dos Peritos Médicos 
Federais), que questionava as medidas de 
segurança contra a covid-19. 

Quem pode participar
Segundo o protocolo da experiência-piloto 

de realização de perícias médicas com uso da 
telemedicina, durante o período de experiência, 
o procedimento é destinado para um grupo 
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restrito de pessoas. São para os segurados das 
empresas que possuem acordo de cooperação 
com o INSS para requerimento de auxílio por 
incapacidade temporária para o trabalho e 
que tenham formalizado o termo de adesão à 
experiência piloto. 

Como funciona
A perícia deve ser agendada pela empresa e 

realizada em suas instalações, com a presença 
do médico do trabalho. Caso o serviço de 
medicina do trabalho da empresa seja 
terceirizado, a perícia poderá ser realizada em 
consultório do prestador de serviço contratado 
pela empresa.

O médico do trabalho contratado 
pela empresa deve assinar um termo de 
compromisso de identificar o segurado, realizar 
todos os testes solicitados pelo perito médico 
federal no segurado e relatar, sob as penas 
da lei, o resultado verificado. Além disso, 
responder a todos os questionamentos do 
perito acerca de questões relacionadas direta 
ou indiretamente à capacidade laboral e não 
intervir nas perguntas direcionadas pelo perito 
médico federal diretamente ao segurado.

A perícia é somente para concessão de auxílio 
por incapacidade temporária para o trabalho. 
Dessa forma, estão fora da experiência-piloto 
a prorrogação de auxílio por incapacidade 
temporária, a conversão do auxílio por 
incapacidade temporária em aposentadoria por 
incapacidade permanente ou auxílio-acidente 
e a elegibilidade para o serviço de reabilitação 
profissional.

O perito pode decidir pela constatação 
da incapacidade para fins de concessão 
administrativa do benefício, não constatação 
da incapacidade, gerando o indeferimento 
administrativo do requerimento do benefício 
ou pela realização de perícia presencial em 
agência do INSS que conte com unidade 
da perícia médica federal, caso considere 
não existirem os elementos de convicção 
necessários para emitir parecer conclusivo a 
partir da telemedicina.

Em caso de não comparecimento do 
segurado na data e hora agendadas, ocorrerá a 
desistência do requerimento.

*Estagiário do R7, sob supervisão de Ana 
Vinhas

FONTE: Raphael Fernandes*, do R7

Bradesco demite funcionários 
mesmo com lucro de quase R$ 13 bi 

em nove meses
Demissões e fechamento de agências é a outra faceta do 

“banco do futuro”
O Bradesco obteve Lucro Líquido Recorrente 

de R$ 12,657 bilhões nos primeiros nove meses 
de 2020, queda de 34,2%, em relação ao mesmo 
período de 2019, e crescimento de 29,9% em 
comparação ao 2º trimestre de 2020 (o lucro 
do 3º trimestre foi de R$ 5,031 bilhões frente 
a R$ 3,873 bilhões, no 2º trimestre). O banco 
alcançou uma rentabilidade (retorno sobre o 
Patrimônio Líquido médio anualizado – ROE) 
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de 12,9%, redução de 7,6 pontos percentuais em 
doze meses. Os dados fazem parte da análise 
feita pelo Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) 
a partir do relatório de balanço do banco sobre 
os resultados terceiro trimestre.

“Mesmo com esse lucro altíssimo, o 
presidente do banco anuncia o fechamento 
de mais de 1.100 agências até o final do ano. 
Para ele, trabalhador é ‘mato alto’, que precisa 
ser cortado”, declarou Magaly Fagundes, 
coordenadora da Comissão de Organização dos 
Empregados (COE) do Bradesco.

A holding encerrou o 3º trimestre de 2020 
com 95.934 empregados, redução de 3.338 
postos de trabalho em doze meses. No período 
foram fechadas 772 agências. Somente entre o 
final de março e de setembro, foram fechados 

1.300 postos de trabalho e 605 agências, mesmo 
após o banco ter assumido o compromisso de 
não demitir funcionários enquanto durar a 
pandemia.

A receita com prestação de serviços e tarifas 
bancárias caiu 2,2% em doze meses, totalizando 
R$ 19,4 bilhões, mas as despesas com pessoal 
(incluindo a PLR) caíram ainda mais (-5%) 
atingindo R$ 14,3 bilhões. Segundo o banco, o 
resultado com as despesas de pessoal reflete 
“benefícios com o plano de desligamento 
voluntário (PDV) de 2019”. Assim, somente com 
estas receitas secundárias, que representam 
um valor irrisório frente ao que banco obtém 
com outras transações financeiras, o banco 
conseguiu cobrir todas as despesas que teve 
com seus funcionários e ainda sobrou 35,4%.

Veja abaixo a tabela resumo do balanço.

 FONTE: CONTRAF
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Novembro Azul: mês mundial de 
combate ao câncer de próstata
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O câncer de próstata, tipo mais comum 
entre os homens, é a causa de morte de 28,6% 
da população masculina que desenvolve 
neoplasias malignas. No Brasil, um homem 
morre a cada 38 minutos devido ao câncer de 
próstata, segundo os dados mais recentes do 
Instituto Nacional do Câncer (Inca).

O que é a próstata?
É uma glândula do sistema reprodutor 

masculino, que pesa cerca de 20 gramas, e 
se assemelha a uma castanha. Ela localiza-
se abaixo da bexiga e sua principal função, 
juntamente com as vesículas seminais, é 
produzir o esperma.

Sintomas:
Na fase inicial, o câncer de próstata não 

apresenta sintomas e quando alguns sinais 
começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores 
já estão em fase avançada, dificultando a cura. 
Na fase avançada, os sintomas são:

• dor óssea;
• dores ao urinar;

• vontade de urinar com frequência;
• presença de sangue na urina e/ou no 

sêmen.
Fatores de risco:
• histórico familiar de câncer de próstata: 

pai, irmão e tio;
• raça: homens negros sofrem maior 

incidência deste tipo de câncer;
• obesidade.
Prevenção e tratamento:
A única forma de garantir a cura do câncer 

de próstata é o diagnóstico precoce. Mesmo 
na ausência de sintomas, homens a partir 
dos 45 anos com fatores de risco, ou 50 anos 
sem estes fatores, devem ir ao urologista 
para conversar sobre o exame de toque retal, 
que permite ao médico avaliar alterações da 
glândula, como endurecimento e presença de 
nódulos suspeitos, e sobre o exame de sangue 
PSA (antígeno prostático específico). Cerca de 
20% dos pacientes com câncer de próstata são 
diagnosticados somente pela alteração no toque 
retal. Outros exames poderão ser solicitados se 
houver suspeita de câncer de próstata, como as 
biópsias, que retiram fragmentos da próstata 
para análise, guiadas pelo ultrassom transretal.

A indicação da melhor forma de tratamento 
vai depender de vários aspectos, como 
estado de saúde atual, estadiamento da 
doença e expectativa de vida. Em casos de 
tumores de baixa agressividade há a opção 
da vigilância ativa, na qual periodicamente se 
faz um monitoramento da evolução da doença 
intervindo se houver progressão da mesma.

Fontes: Agência Brasil e Sociedade Brasileira 
de Urologia


