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Depois da reforma trabalhista, ex-funcionária 
é condenada a pagar R$67,5 mil ao Itaú

Os trabalhadores brasileiros 
começaram a sentir na pele as 
aberrações da reforma trabalhista, 
que entrou em vigor em novembro 
deste ano. Com base nas novas 
regras sujas da reforma, a 2 ª Vara 
do Trabalho de Volta Redonda (RJ) 
condenou uma ex-funcionária a 
pagar R$67,5 mil ao Itaú Unibanco 
para arcar com as bonificações dos 
advogados. 

É a reforma trabalhista posta em 
prática, mostrando sua ferocidade, 
e do que os sindicatos vêm lutando 
contra com tanta veemência. 
Muito além do imposto sindical, a 
reforma coage os trabalhadores a 
não cobrarem seus poucos direitos, 
postos numa situação humilhante. 

Entre tantas precariedades, ela 

exige que se o trabalhador perder 
a ação, ele é obrigado a arcar com 
honorário e outras despesas. Tudo 
para proteger as empresas e os ricos, 
acuando o trabalhador para que não 
entre na justiça. A justificativa é para 
inibir aventureiros, mas na verdade 
é para inibir os trabalhadores.  

O luto é grande, após o assassinato 
de anos de luta dos trabalhadores 
brasileiros conquistados com suor 
e sangue. Com sua inegável força, o 
momento não é de abaixar a cabeça, 
e sim de união dos trabalhadores 
com seus sindicatos – que estão, 
em conjunto com suas assessorias 
jurídicas, armados para defender os 
direitos dos trabalhistas.

Muito além do imposto sindical, 
argumento de alienação para uma 

nova escravidão, trabalhadores 
brasileiros já começaram a sentir as 
atrocidades da reforma trabalhista
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Seesvig-MS: Confraternização dos 
vigilantes da Prosegur

Nesta segunda-feira (11/12), 
os vigilantes da Prosegur 
confraternizaram com um torneio de 
futebol e um jantar com os familiares. 
A união foi o resultado de mais uma 
ação do Seesvig-MS, em benefício aos 
vigilantes, que conquistou o espaço 
para o lazer e o fortalecimento da 
categoria. 

Segundo o Sindicato, hoje (15/12) 
haverá mais uma celebração. Desta 
vez, com os vigilantes da Protege. 
A CONTRASP – Confederação 
Nacional dos Trabalhadores de 
Segurança Privada parabeniza as 
comemorações organizadas pelo 
Sindicato, na luta pela união e 
valorização da categoria.
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Relatório que prevê o fim do Estatuto 
do Desarmamento é aprovado na CCJ 

do Senado
Na última quarta-feira (13/12), a 
Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ) do Senado Federal aprovou 
o relatório de avaliação da Política 
Nacional de Segurança Pública. 
De autoria do senador Wilder 
Morais (PP-GO), entre as principais 
sugestões, está o fim do Estatuto do 
Desarmamento. 

“Após mais de dez anos da promulgação 
do Estatuto do Desarmamento, não 
há quaisquer dados objetivos que 
apontem no sentido da redução dos 
índices de violência: pelo contrário, 
desde a entrada em vigor daquela 
Lei, o número total de homicídios 
no Brasil apresentou um aumento de 
20%, atingindo a preocupante marca 
de 60 mil em 2016”, afirma o relatório. 

Segundo o relatório, de 51 
páginas, o Brasil segue como líder 
mundial em números absolutos de 
homicídios: conforme dados da 
Organização Mundial da Saúde, 
em 2015 ocorreram mais de 55 mil 
assassinatos em nosso país, contra 
41 mil na Índia, que é o segundo 
colocado no ranking mundial, com 
uma população de 1 bilhão e 300 
milhões de pessoas, contra cerca de 
200 milhões de brasileiros.

O entendimento é para dar atenção 
à vontade do brasileiro, “mediante 
a realização de plebiscito sobre a 
flexibilização das normas relativas 
à posse e ao porte de armas de 
fogo, o que se operará, na hipótese 
de resultado positivo das urnas, 
mediante a aprovação de uma 
legislação clara e objetiva quanto 
aos requisitos a serem preenchidos 
pelos cidadãos para fins de exercício 
desse direito”.

Militarização das fronteiras e 
decretação de estado de defesa no 
Rio de Janeiro também fazem parte 
da lista de sugestões do relatório. 
Anualmente as comissões escolhem 
uma política governamental para 
avaliar e propor melhorias, seguindo 
o Regime Interno do Senado. A 
segurança foi o tema escolhido do 
ano de 2017. 



4

www.contrasp.org.brEdição 313 - Sexta-feira, 15 de dezembro de 2017

Neste ano difícil, no qual foi 
aprovada a Reforma Trabalhista, 
que buscou de todas as formas 
enfraquecer tanto o trabalhador 
quanto o seu sindicato, se fez 
necessário apostar na Unificação 
dos sindicatos com suas respectivas 
bases para garantir os direitos e 
combater os efeitos danosos desta 
reforma, por isso nesta Campanha 
Salarial contaremos com a força 
máxima de todas as entidades 
constituídas no Estado.

A Federação dos Vigilantes do 

Fepsp-RS: Campanha Salarial 2018 contará com 
força máxima dos Sindicatos dos Vigilantes

Estado do Rio Grande do Sul 
sempre apostou no diálogo como 
forma de fortalecimento das 
entidades sindicais no Estado 
e buscou por muito tempo a 
unificação para fortalecer as 
entidades e assim ganhar força 
diante da classe patronal, visando 
somente um objetivo: a defesa 
dos direitos e avanços para os 
vigilantes do Estado.

A Federação Profissional e 
sindicatos filiados privilegiam 
sempre a melhor forma de 
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representar os trabalhadores e 
entendemos que as divergências 
políticas devem ficar em segundo 
plano, pois em um contexto de 
construção devemos sempre 
respeitar os representados e manter 
o diálogo franco assumindo 
responsabilidades que visem à 
defesa de direitos e o respeito a 
todos os profissionais de segurança 
do Estado.

A reforma trabalhista é uma 
realidade e neste momento teremos 
que ter cautela, pois o texto de que 
trata a reforma é um retrocesso 
aos direitos constitucionais dos 
trabalhadores, neste momento 
se faz necessário que a união de 
todos os líderes sindicais busque 
a construção de uma pauta que 
mantenha os direitos conquistados 
e regulamente as omissões impostas 
pela lei.

Não dá para permitir que o 
poder econômico dê as cartas 
e simplesmente dite as regras, 
precisamos de apoio de todos os 
trabalhadores para fortalecer as 
entidades sindicais para que essas 
tenham o aval para combater e 

defender a categoria como um 
todo.
Direitos não podem ser 
suprimidos, mas sim ampliados 
e esse é o compromisso que 
assumimos com os trabalhadores 
do Estado.
Convocamos todos os 
trabalhadores do Estado do Rio 
Grande do Sul a participarem 
desta Campanha Salarial para 
fortalecer a luta, a resistência e a 
manutenção dos DIREITOS!
 
Claudiomir Brum, Presidente 
Federação dos Vigilantes do 
Estado do Rio Grande do Sul


