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SINDICATO ASSINA CONVENÇÃO E GARANTE
MANUTENÇÃO DO RISCO DE VIDA PARA 2011
O Sindivigilancia Campinas
assinou a convenção coletiva em
janeiro elevando o salario para R$
909,12. O reajuste atual
corresponde ao periodo de oito
meses, decorridos desde o último
aumento em maio de 2009. Com a
assinatura da Convenção Coletiva de
Trabalho os demais benefícios foram
assim ajustados: O ticket alimentação
foi para R$ 9,00. O adicional de risco
de vida foi para R$ 81,82 ficando
garantido mais um reajuste de 3%
para janeiro de 2011 que elevará o

*foto meramente
ilustrativa

SRS. ASSOCIADOS ESTÃO A DISPOSIÇÃO NA
SEDE E SUB-SEDES OS KIT’s ESCOLAR 2010
Já estão disponíveis na sede
e sub-sedes os Kits Escolares
2010. Você que é associado e
tem filhos devidamente cadastrados como seus dependentes
basta retirá-los. Agora com cadernos de capa dura.

risco de vida para 12%.
A cesta basica de alimentos subiu
para R$ 71,72, lembrando que esta
cesta refere-se àquelas previstas em
contratos ou fornecidas em
substituição ao convênio médico.
Outra conquista importante referese a jornada de trabalho, pois ficou
garantido que as horas extras
começarão a ser contatas a partir
das 8 horas diarias (exceto na
escala 12X36).

Veja página 2

ATENÇÃO SENHORES VIGILANTES AGORA ESTA
MAIS FACIL SABER SE SUA CNV CHEGOU. BASTA
ACESSAR O SITE DO SINDICATO E FAZER A VERIFICAÇÃO. EM BREVE MUITO MAIS NOVIDADES PRA VOCÊ
VIGILANTE. É O SINDICATO ACOMPANHANDO DE PERTO O MUNDO DIGITAL SEMPRE PREOCUPADO EM
ATENDER SEUS ASSOCIADOS DIGNAMENTE.
ACESSE, CONFIRA E MANDE SUGESTÕES.
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EDITORIAL:

Março de 2010

CAMPANHA SALARIAL 2010

Geizo de Souza - Presidente

As negociações com o sindicato patronal começaram em no-

vembro de 2009 e em dezembro
17 sindicatos já haviam assinado
a convenção coletiva.
O Sindivigilância Campinas e
mais cinco sindicatos optaram por
tentar negociar mais e sem precipitação com o sindicato patronal,
uma vez que havia tempo até 20 de
janeiro para assinar a convenção
coletiva.
O motivo do Sindivigilância
Campinas e dos outros 5 sindicatos (Bauru; Ribeirão Preto;
Sorocaba; Santo André e São
Bernardo do Campo) não terem

assinado a convenção junto com
os demais foi por não concordarem com a prorrogação da convenção por 2 anos, como aceito
pelos outros 17 sindicatos.
De antemão sabiamos o que
iriamos enfrentar, pois tendo a
maioria dos sindicatos do estado
de São Paulo acordado e assinado a convenção, certamente a
mesma seria estendida para todo
o estado . Mesmo assim ainda
tentamos melhorar a convenção,
porém não poderiamos deixar os
trabalhadores de nossas bases

sem reajuste uma vez que se
optassemos por uma decisão judicial o julgamento poderia se prolongar por muito tempo. No entanto, ainda houve um ganho real pois
conseguimos elevar o risco de
vida para 12 % a partir de janeiro
de 2011, que se traduz num considerável aumento na remuneração da categoria.
Para demonstrar a seriedade
de nossa diretoria acompanhe no
quadro abaixo a evolução salarial que conquistamos nos últimos
cinco anos.

ANO

PISO

TIQUETE REFEIÇÃO
DIÁRIO/MENSAL

ADICIONAL DE
RISCO DE VIDA

REMUNERAÇÃO
TOTAL MENSAL

2005

R$ 737,00

0

0

R$ 737,00

2006

R$ 762,00

R$ 4,00

R$ 60,00

0

R$ 822,00

2007

R$ 790,00

R$ 5,25

R$ 78,75

0

R$ 868,75

2008

R$ 836,62

R$ 7,00

R$ 105,00

R$ 25,10

R$ 966,72

2009

R$ 885,39

R$ 8,47

R$ 127,05

R$ 53,12

R$ 1.065,56

2010

R$ 909,12

R$ 9,00

R$ 135,00

R$ 81,82

R$ 1.125,94

* Tabela elaborada com base na escala 12x36.

RESPALDO JURÍDICO PARA TRANQUILIDADE NO TRABALHO

Há aproximadamente 10 anos,
com o apoio integral da diretoria
do Sindivigilância Campinas, o
advogado Marcos Bernardelli vem
desenvolvendo e prestando aos
associados uma assessoria jurídica nas questões criminais e
cíveis. Essa atuação é muito importante, pois, garante ao trabalhador a tranqüilidade para desempenhar suas atividades sem
qualquer desconforto.
Segundo o Dr. Bernardelli, na
área criminal os casos mais comuns, são aqueles em que o Vigilante se envolve em ocorrências

oriundas da prestação de serviço,
no estrito cumprimento do dever,
por investidas criminosas em seu
posto de serviço, embora seja de
obrigação da empresa a prestação de tal assistência. Também
neste campo, de suma importância
são os esclarecimentos prestados
aos trabalhadores, quanto às modificações ocorridas na Lei que
regula o porte de arma.
Na área cível, uma quantidade
enorme de ações envolvendo separação judicial, prestação de alimentos, guarda e visita de filhos
menores, partilha de bens e inves-

tigação e negatória de paternidade, são as demandas comuns nos
atendimentos aos associados.
Na maioria dos casos, mesmo
que já ajuizadas as demandas, as
soluções são encontradas de comum acordo entre as partes em
seu escritório e levadas a juízo
somente para a homologação.
A atuação do Dr. Bernardelli
nessas áreas específicas, em
Campinas e Região, têm trazido
muita tranqüilidade aos associados para que possam direcionar
todo o seu potencial em sua atividade profissional.

Dr. Marcos Bernadelli

VIGILANTES DA SEGURANÇA ORGÂNICA - FIQUEM ATENTOS!
Voce que é vigilante, mesmo com outra denominação
contratado por empresas orgânicas (industrias, condominios,
shoppings, etc) deve ficar atento aos beneficios previstos na

Convenção Coletiva. Algumas
empresas orgânicas deixam de
cumprir as cláusulas da convenção por acharem que não são
obrigadas por não serem empresas de vigilancia. O que é

um tremendo equivoco, pois a
convenção contempla todos os
vigilantes indistintamente, sejam eles de empresas de segurança ou de empresas orgânicas.

Neste sentido ao vigilante armado tem que ser fornecido o
colete a prova de balas, assim
como é devido a todos os vigilantes armados ou não, o adicional de risco de vida de 9%.
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CONFIRA TABELA SALARIAL 2010
Piso

FUNÇÃO

Gratificação
%
Valor

Salário

Risco de Vida
9%

Vigilante

R$ 909,12

*****

*****

R$ 909,12

Vigilante F
eminino
Feminino

R$ 909,12

*****

*****

R$ 909,12

R$ 990,94

Vigilante Monitor de Seg. Eletrônica

R$ 909,12

5%

R$ 954,58

R$ 1.036,40

Vigilante Condutor de Animais

R$ 909,12

10%

R$ 90,91 R$ 1.000,03

R$ 1.081,85

Vigilante Condutor de Veic
eic.. Motorizados

R$ 909,12

10%

R$ 90,91 R$ 1.000,03

R$ 1.081,85

Vigilante Segurança Pessoal

R$ 909,12

10%

R$ 90,91 R$ 1.000,03

R$ 1.081,85

Vigilante Brigadista

R$ 909,12

10%

R$ 90,91 R$ 1.000,03

R$ 1.081,85

Vigilante Lider

R$ 909,12

12%

R$109,09 R$ 1.018,21

R$ 1.100,03

Super
visor de Monit. Eletrônico
Supervisor

R$ 909,12 74,71% R$ 679,20 R$ 1.588,32

Vigilante Operador de Monit. Eletrônico R$ 909,12

R$ 45,46

11,77% R$ 107,00

R$ 990,94

R$ 1.016,12

*****
R$ 1.097,94

Inspetor de Segurança

R$ 1.315,59

*****

*****

R$ 1.315,59

*****

Super
visor de Se
gur
ança
Supervisor
Segur
gurança

R$ 1.588,34

*****

*****

R$ 1.588,34

*****

Auxiliar de Monit. Eletrônico

R$ 750,08

*****

*****

R$ 750,08

*****

Atendente de Sinistro

R$ 1.000,01

*****

*****

R$ 1.000,01

*****

Instalador de Sistemas Eletrônicos

R$ 871,00

*****

R$ 516,55

*****

R$ 871,00

Vigilante em R
egime de Tempo P
ar
cial
Re
Par
arcial

*****

R$ 516,55

R$ 598,37

Empregados Administrativos

*****

*****

R$ 681,86

*****

*****

R$ 681,86

*****

Coor
denador Oper
gur
ança R$ 1.906,01
Coordenador
Oper.. de Se
Segur
gurança

*****

*****

R$ 1.906,01

*****

SINDICATO ATIVO, SINDICATO DE LUTAS: ESTE É O
SINDIVIGILÂNCIA CAMPINAS

CORPORAÇÃO GUTTY:
No dia 26 de novembro de 2009,
a empresa GUTTY fechou suas
portas deixando os trabalhadores
sem receber pelos serviços prestados.
O sindicato junto com sua diretoria e seu departamento jurídico,
não mediu esforços para garantir os
direitos trabalhistas dos vigilantes.
Esforços estes que culminaram
nas homologações dos trabalhadores liberando assim as guias para
levantamento do FGTS, seguro desemprego e a baixa na carteira.
Paralelo a isso, várias ações jurídicas foram desencadeadas,
dentre as quais já conseguimos
ordem judicial para bloqueio de faturas dos postos - ETEC AMERICANA, EMTU AMERICANA,
ETEC ITATIBA, FUNDAÇÃO
CASA ATIBAIA e ETEC ATIBAIA.
Os valores bloqueados destes postos já se encontram depositados em
contas judiciais.
As demais reclamações traba-

lhistas ja estão com audiências
marcadas para os meses de FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO.

STAFF MASTER:

Mais uma empresa que fecha as
portas e deixa seus trabalhadores
na mão. Tudo começou quando os
contratos dos postos ETEC MOGIGUAÇÚ, MINISTÉRIO PÚBLICO
MOGI-GUAÇÚ e SESI SANTA
BARBARA D’OESTE, envolvendo
cerca de 22 trabalhadores, foram
encerrados.
O sindicato procurou a empresa
e a mesma alegou não ter condições de realocá-los, dizendo
tambem não ter condições de dispensa-los por não poder arcar com
os pagamentos das verbas
rescisórias. Além disso a empresa
tentou fazer com que os trabalhadores pedissem demissão, diante de
tal conduta os trabalhadores buscaram auxilio do sindicato.
Neste caso também serão intentadas Ações Trabalhistas para recebimento das eventuais diferenças.

FORT KNOX:

Sindicato propos ação contra
a Fort Knox, pelo fato da mesma
ter ludibriado os trabalhadores da
Unicamp impondo um contrato
de trabalho por tempo determinado.
Esta modalidade de contrato
não prevê o pagamento de aviso
prévio e a multa do FGTS no seu
encerramento o que causa uma
perda considerável para os trabalhadores.
Contrária a esta atitude da
Fort Knox temos a Lei 9601/98
que sabiamente veda a
contratação por prazo determinado sem a assistência do sindicato laboral da base.

PREGÃO
ELETRONICO UM MAL
A SER EXTIRPADO:
Todos sabem que as licitações
se utilizam do malfadado pregão
eletrônico, que só visa o menor
preço deixando de lado a qualida-

de da prestação. Devido a este absurdo a vigilancia privada vem sofrendo com empresas que não possuem responsabilidade alguma na
elaboração de seus custos, praticando preços totalmente abaixo da
realidade. Isto, sem dúvida levará
essas empresas a não cumprirem
seus contratos, acabando por lesar os trabalhadores. De que vale
uma empresa envidar esforços
para obtenção de uma certificação
ISO 9000 se o famigerado pregão
eletrônico visa somente o valor da
prestação de serviço?
Exemplos típicos desta situação
são os casos da COPSEG que ganhou a licitação da Unicamp e da
ALBATROZ que ganhou licitação
na Procuradoria Regional do Trabalho, ambas praticando preços
absurdamente baixos.
O sindicato já entrou com o pedido de impugnação das licitações
e as empresas já foram
convocadas para prestarem esclarecimentos junto a Procuradoria.
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CONFIRA OS GANHADORES DO GRANDE
SORTEIO DE FINAL DE ANO

1º E 2º PRÊMIO

O ganhador do
MICRO COMPUTADOR POSITIVO
COM MONITOR
LCD 15”, foi o Sr.
Claudinei Alexandre dos Santos da
cidade de Sumaré
da empresa Servi.

3º PRÊMIO

Os ganhadores das
duas TV LCD de 42” da
SAMSUNG, foram os Srs.
Marcio Augusto Vançan
de Barros de Campinas
da empresa Capital e
Adriano Aparecido dos
Reis de Campinas da
empresa Servi.

O ganhador do MICRO
COMPUTADOR POSITIVO
COM MONITOR LCD 15”, foi o
Sr. José Roney Pereira
Medeiros de Atibaia da
empresa Servi.
6º PRÊMIO

O ganhador do
LAVADORA
DE
ROUPAS 10 Kilos,
foi o Sr. Cláudio
Dalessio da cidade
de Sumaré da
empresa Gocil.
4º PRÊMIO

7º PRÊMIO

O ganhador do
FOGÃO BRASTEMP
4 BOCAS, foi o Sr.
Manoel Candido de
Carvalho da cidade
de Campinas da empresa Auge.

O ganhador do HOME
THEATER SAMSUNG, foi o Sr.
Osmar Evangelista Chagas
de Hortolandia da empresa
Suprema.

5º PRÊMIO

O ganhador do FORNO
MICROONDAS BRASTEMP 30
Litros, foi o Sr. Alex Nogueira
da Silva de Campinas da
empresa Capital.

8º PRÊMIO

9º PRÊMIO

O ganhador do BICICLETA CALOI
ASPEN ARO 26, foi o Sr. Hidelbrando
Silva dos Santos de Americana da
empresa Graber.

CONFIRA AQUI OS GANHADORES DOS PRÊMIOS MENSAIS
Setembro-Mateus Ribeiro da Costa-Capital-STEAK GRILL

Outubro-Jeferson Rodrigues Pedro-Space-VENTILADOR

Novembro - Amarildo Bueno - Albatroz - MICROONDAS

Janeiro - Rubem Ribeiro dos Santos - Graber - LAVA JATO

PROJETO VIGILANTE CIDADÃO
UM SONHO QUE SE TORNA REALIDADE
Este projeto é um sonho do nosso presidente Geizo de Souza, que
viu de perto a necessidade de estar
levando o atendimento aos trabalhadores das cidades mais distantes
da sede, os quais devido as escalas de serviço não tem condições de
se locomoverem até a sede ou sub
sedes do sindicato.
Como já publicado em edição
anterior o ônibus está equipado com
consultório odontológico, salão de

cabeleireiro e duas salas de atendimento.
Para oferecer tal atendimento o
Sindivigilância Campinas estabelecerá um cronograma definindo os
dias e locais de permanencia do
onibus e efetuará a divulgação prévia em cada local.
Os serviços a serem prestados
são: procedimentos básicos de
odontologia, CNV, consultas jurídicas, orientações trabalhistas,

sindicalização, além de um serviço
social de informação onde a população poderá obter esclarecimentos
sobre a vigilância privada, com acesso a toda a legislação pertinente.
Neste sentido, o Prefeito do município de Pedreira, Hamilton
Bernardes ja acreditando no cunho
social do nosso projeto colocou sua
cidade a disposição para receber
em primeira mão o atendimento
móvel, declarando que estará junto

com os trabalhadores neste importante veículo de comunicação social.
Aproveitamos o ensejo para
prestar nossos intensos agradecimentos ao Prefeito de Pedreira esperando que outros municipíos de
nossa base territorial também participem e nos auxiliem nesta nossa
empreitada para facilitar a vida dos
trabalhadores de nossa categoria e
da população em geral.

