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O Senador Eduardo Braga (MDB/AM) 
protocolou na ultima terça-feira, 5/11, o 
texto do Projeto de Lei Complementar – PLC 
regulamentando a concessão de aposentadoria 
especial. 

O texto contém alterações e a correção de 
alguns equívocos se comparado com o texto 
entregue na semana passada pelo governo 
Bolsonaro. 

As críticas da CNTV e Sindicatos de luta 
chegaram ao Senador Braga, que assumiu a 

responsabilidade pela assinatura e apresentação 
do texto, que cuidou de ouvir na manhã da terça-
feira, 5, a CNTV, através do Deputado Distrital 
Chico Vigilante (PT), o Senador Paulo Paim  dos 
Vigilantes do Brasil (PT/RS), Senador Paulo Rocha 
(PT/PA) e outros Senadores e Senadoras atentas 
aos reclamos dos vigilantes do Brasil. 

A principal reclamação da CNTV e dos 
vigilantes foi atendida: O TEMPO ESPECIAL É 
PARA VIGILANTE QUE TRABALHA ARMADO E 
DESARMADO.  

PLC DA APOSENTADORIA ESPECIAL: 
CNTV, CHICO VIGILANTE E SENADORES DIALOGAM 
E APOSENTADORIA ESPECIAL INCLUI NO PLC OS 

VIGILANTES DESARMADOS
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BARUERI/SP

NOTA DE REPÚDIO

Veja alguns tópicos do PLC: 
• É Especial as atividades: 
“Art. 3º, I -  vigilância ostensiva e transporte 

de valores, ainda que sem uso de arma de 
fogo, bem como proteção de bens, serviços, 
logradouros públicos municipais e instalações 
de município”. 

• Os atuais vigilantes podem contar o 
tempo especial somando idade, tempo de 
contribuição e tempo de efetiva exposição a 
risco, observando: 

- “oitenta e seis pontos e vinte e cinco anos 
de efetiva exposição”. 

- “sessenta anos de idade e vinte e cinco 
anos de efetiva exposição”. 

• A comprovação da efetiva exposição 
ao risco será feita mediante laudo técnico de 
condições de trabalho feito pela empresa, 
comparável ao atual PPP. 

• A empresa que não fornecer laudo 
técnico está sujeita a multa que varia de R$ 
2.411,28 a 241.126,88. 

Outras questões ainda estão submetidas a 
análise dos nossos advogados e especialistas e 
serão comentadas logo e submetidas a debate 
com os vigilantes. Mas o dialogo e a mobilização 
da CNTV e dos Sindicatos de luta já pode ser 
considerada vitoriosa. Nenhum vigilante será 
excluído do direito a contagem de tempo 
especial. Estamos atentos. É nosso compromisso 
e razão de ser a defesa intransigente dos 
interesses da nossa categoria. É nossa forma de 
luta a mobilização, a sintonia com os vigilantes 
e a confiança. 

Estamos na luta. 
Nosso serviço é penoso, é especial. 

Fonte: SINDVIGILANTES/BA

A essência do sindicato é defender os 
interesses da categoria e representar a vontade 
do coletivo.

Não podemos permitir que os trabalhadores, 
os verdadeiros donos dos sindicatos, sejam 
impedidos de se manifestar e de se posicionar, 
mesmo que tenham posicionamentos 
diferentes.

Isso é que faz um sindicato forte e atuante: 
o contraditório.

Esse modelo que está implantado no 
Estado de São Paulo, por algumas diretorias, 
é inadmissível. Não ouvem os trabalhadores e 
não os deixam participar.

Uma campanha salarial é interesse de todos 
os trabalhadores, independentemente se são 
sócios ou não, se contribuem ou não.

Uma campanha salarial precisa levar em 
consideração o interesse dos trabalhadores!

Corremos um risco muito sério por conta 
desse modelo adotado. É preciso que os 
trabalhadores reajam a essa tirania.

Fonte: Amaro Pereira - Presidente do Sindicato 
dos Vigilantes de Barueri e diretor da CNTV
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Sindsegur garante cumprimento 
da NR 17 em postos do Sebrae e 

Sicredi

RIO GRANDE DO NORTE

O Sindsegur se reuniu em audiência na 
manhã desta terça-feira, 05, no MTE com as 
empresas Sebrae e Emvipol! O Sindsegur cobrou 
dos contratantes o cumprimento da cláusula 
trigésima segunda da CCT que fala dos assentos 
para descanso, a NR 17. Diante da solicitação do 
Sindicato o pleito foi atendido. Como a Emvipol 

também é responsável pelos postos do Sicredi 

em Caicó, Mossoró e Currais Novos, a empresa 

informou que já estão sendo providenciadas as 

cadeiras e sendo implantadas também nesses 

locais.

   Fonte: SINDSEGUR RN
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DISTRITO FEDERAL

Tiroteio em Posto de Saúde da 
Estrutural, no DF, assusta pacientes

Marcas de tiros ficaram pelas paredes, janelas e vidros. 
Suspeitos teriam tentado levar arma de vigilante, que reagiu.

Uma troca de tiros assustou pacientes da 
Unidade Básica de Saúde (UBS) 1 da Estrutural, 
no Distrito Federal, na tarde desta terça-feira 
(5). As marcas dos tiros ficaram pelas paredes, 
janelas e vidros (veja vídeo acima).

Segundo a Polícia Militar, dois homens 
tentaram roubar a arma de um vigilante, que 
reagiu e atirou contra os suspeitos. A dupla 
também disparou contra o segurança.

Pacientes que aguardavam atendimento 
médico ficaram assustados. Segundo o 
vigilante, houve gritos e correria.

Em depoimento, o vigia disse que um colega 
foi rendido pelos suspeitos. “Um deles chegou 

a apontar uma arma de fogo pra cabeça dele, 
que não estava armado”, afirmou.

O vigilante contou que, nesse momento, 
disparou contra a dupla. Os dois suspeitos 
fugiram, mas “ainda deram três tiros de volta”, 
explicou o segurança.

A tentativa de roubo ocorreu pouco antes 
das 15h. Ao G1, a Secretaria de Saúde informou 
que a UBS estava em funcionamento.

“Não houve feridos e os assaltantes não 
levaram nenhum equipamento, além do celular 
de um dos vigilantes”, disse a pasta.

O posto foi fechado às 16h.
Fonte: G1

Marcas dos tiros ficaram pelas paredes, janelas e vidros da UBS 1 da Estrutural
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Sindivigilante Sergipe informa 
sobre ato em defesa de salário

SERGIPE

Na manhã desta Quinta-feira(07/11/19), 
Diretores do Sindicato dos Vigilantes 
de empresas privadas do Estado de 
Sergipe(Sindivigilante-Se), estiveram realizando 
um ato de manifestação na entrada do Hospital 
de Urgência de Sergipe(HUSE).

O ato ordeiro e pacífico, aconteceu devido a 
falta de compromisso por parte da Secretaria 
de saúde, que não está fazendo o repasse 
dos valores devidos à empresa de vigilância 
que presta serviços para aquela unidade, 
que por sua vez já informou 
não tem condições de efetuar 
os pagamentos aos seus 
colaboradores(vigilantes) e nem 
tem previsão.

Segundo o Diretor financeiro 
da empresa de vigilância, que 
presta serviços para a Secretaria 
de saúde, os valores devidos por 
parte do gestor público(Governo), 
já ultrapassam os mais de 
R$: 19 milhões. Com isso, os 
profissionais da Segurança 
Privada(Vigilantes) que prestam 
Serviços para a Secretaria de 
saúde(HUSE e outras unidades), 
temem pela incerteza de não 
receberem os seus salários e o 13 
salário.

“Não podemos admitir que 
isso continue acontecendo, é 
uma falta de respeito muito 
grande com trabalhador, fizemos 

esse ato com o intuito de chamarmos a atenção 

do poder público e da sociedade sergipana, 

e esperamos que essa situação se resolva o 

quanto mais rápido possível” *palavras do 

senhor Reginaldo Goncalves, presidente do 

Sindivigilante Sergipe*.

*Unidos Somos Fortes* 

Fonte: ASCOM SINDIVIGILANTE/SE
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Funcionário passou mal e teve que ser levado ao hospital, devido ao 
calor insuportável

Bancários fecham agências do 
BB em Campina Grande

Os bancários fecharam 
por tempo indeterminado 
as agências do Banco do 
Brasil de São José e Estilo, 
em Campina Grande, a 
partir desta segunda-
feira (4/11). O motivo 
foram as más condições 
de trabalho, ocasionadas 
pela falta de ar 
condicionado nos locais. 
Conforme os dirigentes 
sindicais, o problema nas 
unidades persiste há dias, 
prejudicando inclusive a 
saúde dos trabalhadores.

Só na agência do São 
José já são 30 dias, que 
funcionários, clientes e 
usuários padecem com 
as altas temperaturas. Na 
Estilo, já passa dos 15 dias. 
E mesmo com a cobrança 
permanente do sindicato 
para que o banco solucionasse o problema, o 
BB segue desrespeitando bancários e clientes, e 
contribuindo para o caos dentro das unidades.

Segundo apuraram os diretores do sindicato, 
um bancário passou mal e teve que ser levado 
ao hospital, devido ao calor insuportável.

Questionados pelos dirigentes sindicais, 
os gestores das unidades justificaram que o 
roubo das fiações externas seriam a causa do 

não funcionamento dos aparelhos. O sindicato 

procurou ainda a superintendência do BB para 

cobrar agilidade na resolução do problema. 

Contudo, o excesso de burocracia do banco tem 

penalizado os bancários, clientes e usuários 

dessas agências.

As unidades permanecerão fechadas até que 

o banco tome uma providência.

Fonte: Seeb_Campina Grande
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No acumulado em 9 meses, o lucro líquido soma R$ 12,468 bilhões. 
Carteira de crédito registrou recuo de 0,7% na comparação anual.

O Banco do Brasil registrou lucro líquido 

contábil de R$ 4,256 bilhões no 3º trimestre. 

O resultado representa um aumento de 34% 

na comparação com o mesmo período do ano 

passado, quando a instituição lucrou R$ 3,175 

bilhões. Se comparado com o resultado do 2º 

trimestre, o lucro foi 1,2% maior.

No acumulado em 9 meses, o lucro 
líquido soma R$ 12,468 bilhões, alta 
de 37,6%.

Banco do Brasil tem lucro de 
mais de R$ 4,2 bilhões no 3º 

trimestre, alta de 34%

Já o lucro líquido ajustado do banco, que 

exclui itens extraordinários, somou R$ 4,5 bilhões 

no período entre julho e setembro, valor 33,5% 

maior se comparado ao mesmo período de 

2018, o que representa um crescimento de 2,5% 

em relação ao segundo trimestre. O resultado 

superou os R$ 4,335 bilhões esperados pelos 

analistas, segundo estimativas da Refinitiv.

Homem passa por agência do Banco do Brasil na Zona Sul de São Paulo — Foto: Marcelo Brandt/G1
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O retorno sobre o patrimônio líquido do 
Banco do Brasil, um indicador da lucratividade 
dos bancos, atingiu 18%, ante 17,6% no trimestre 
anterior.

Segundo o balanço divulgado nesta quinta-
feira (7), o resultado do trimestre foi sustentado 
“pelos aumentos da margem financeira bruta e 
da recuperação de crédito”.

O lucro também foi ajudado pela receita 
de prestação de serviços, que subiu 8,7% em 
relação ao ano anterior. Foi impulsionada 
principalmente pela gestão de fundos, 
planos de aposentadoria, seguros e banco de 
investimentos.

A carteira de crédito ampliada do banco 
totalizou R$ 686,7 bilhões no final do 3º 
trimestre, o que representa uma queda de 0,7% 
na comparação com setembro do ano passado 
e recuo de 0,3% na comparação com junho.

A queda foi puxada pela carteira de crédito 
para pessoas jurídicas, que recuou 7,4% 
na comparação anual. Já no segmento de 
empréstimos para pessoas físicas cresceu 
10,2%, impulsionada pelo crédito consignado, 
em empréstimo pessoal e financiamento 
imobiliário.

O índice de inadimplência ficou estável em 

3,47%, um pouco acima do trimestre anterior.
Sob o comando do presidente-executivo 

Rubem Novaes, o banco tem vendido alguns 
ativos não essenciais, como participações na 
empresa de energia Neoenergia e resseguradora 
IRB Brasil Resseguros, e está buscando parceiros 
para impulsionar alguns unidades, destaca a 
Reuters.

Na transação mais recente, o Banco do Brasil 
e o UBS Group AG da Suíça chegaram a um 
acordo na quarta-feira para formar uma joint 
venture de banco de investimento na América 
do Sul, disseram os dois bancos. O UBS deterá 
uma participação de 50,01% no novo banco 
de investimentos e o Banco do Brasil deterá 
49,99%.

Resultados dos concorrentes
O Itaú registrou lucro líquido contábil de R$ 

5,576 bilhões no terceiro trimestre de 2019
O Bradesco registrou teve lucro líquido 

contábil de R$ 5,837 bilhões no terceiro 
trimestre, alta de 16,5% na comparação ao 
mesmo período de 2018.

Já o Santander Brasil registrou lucro líquido 
de R$ 3,608 bilhões no período de julho a 
setembro, alta anual de 18,72%.

Fonte: G1


