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GRANDE SORTEIO DE FINAL DE ANO
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Confira o regulamento do sorteio na página 8. Venha assistir ao sorteio, a sorte pode estar com você!!
29 DE SETEMBRO
MORRE ARGEU
QUINTANILHA DE
CARVALHO
Veja página 3

CONVENIO COM
CDHU GARANTE
MORADIAS AOS
ASSOCIADOS
Veja página 4

SINDICATO CONVOCA
EMPRESAS E SAIBA
TUDO SOBRE A
UNICAMP
Veja página 7

SAIBA COMO
CALCULAR SEU
13º SALARIO
CORRETAMENTE
Veja página 8

CONFIRA O FUNCIONAMENTO DO SINDICATO NO FINAL DE ANO
ATENÇÃO SENHORES VIGILANTES, AMIGOS E COLABORADORES, NÃO HAVERÁ
EXPEDIENTE NA SEDE E SUB SEDES NOS DIAS 24, 25, E 31 DE DEZEMBRO E 01 DE
JANEIRO, NOS DEMAIS DIAS O EXPEDIENTE SERÁ NORMAL.
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Geizo de Souza - Presidente

Trabalhadores (as) Vigilantes.
O Projeto Vigilante Cidadão é um sonho que se tornou realidade. Quando assumi a presidência do
Sindivigilância Campinas, vi
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 possuem condições de se locomoverem até
a sede ou sub sedes do sindicato.
A transição foi muito conturbada, pois o sindicato estava totalmente mergulhado
em
dividas,
sem
representatividade junto ao
patronal e desacreditado perante a categoria, que padecia ante a exorbitante taxa
assistencial cobrada, sem
ter nenhum retorno ou bene-

ficio que justificasse tal cobrança.
Muitos, não acreditavam
que eu seria capaz de tirar o
sindicato do buraco em que
estava, reduzindo em 50% o
valor da contribuição
assistencial, inclusive, fazendo oposição aos novos
métodos de trabalho que implantei, pois julgavam que a
redução da receita afundaria
ainda mais o sindicato.
Contrário aos agouros de
muitos, hoje o sindicato possui patrimônio próprio, composto de um terreno em Campinas com 546 m² e quatro veículos, bem como, uma diretoria comprometida com a luta
sindical na busca de novas
conquistas e avanços. Além de
duas sub sedes, conta com um
departamento jurídico capaz de
responder de forma rápida a
toda tentativa de violação dos
direitos trabalhistas de seus representados, possui assento
na Federação (FETRAVESP),
na confederação (CNTV-PS),
na central sindical (CGTB) e
no Conselho Sindical de
Campinas. É constantemente
convidado a participar de todos os fóruns país a fora, é reconhecido por todas as centrais sindicais pela transparência da política sindical adotada, e o mais importante, tem o

reconhecimento da categoria
que apóia e acredita no trabalho da atual diretoria.
É assim que a sua contribuição é aplicada, permitindo financiar as lutas sindicais
conquistando o Colete a prova de Balas, o Ticket Refeição, o Adicional de Risco de
Vida, a compra de um terreno para construção da Sede
Própria, e este belíssimo
meio de levar os benefícios a
toda categoria, a Unidade
Móvel do Projeto Vigilante
Cidadão.
Hoje, o trabalhador (a) vigilante, além de ser respeitado, goza de verdadeiro reconhecimento assumindo a posição de ser a peça principal
que propulsiona o seguimento de Segurança e Vigilância
Privada, levando-o aos mais
elevados índices de crescimento, pelo que, me orgulho
em ser o representante desta
tão honrada e aguerrida categoria profissional.
A unidade móvel é composta de um ônibus equipado
com
Consultório
Odontológico, Salão de Cabeleireiro, Sala de Atendimento Jurídico/Administrativo
e uma equipe composta de
06 profissionais, prontos para
efetuar: procedimentos básicos de odontologia, CNV, con-

sultas jurídicas, orientações
trabalhistas, corte de cabelo,
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. Para oferecer tal atendimento será elaborado um
cronograma definindo os dias
e locais de permanência do
ônibus, com a divulgação prévia em cada local.
Tudo isto é fruto de uma
administração séria e competente, que utiliza os recursos financeiros oriundos da
contribuição da categoria de
forma responsável, sempre
em beneficio dos trabalhadores representados. Contudo, quem entender que
não deve contribuir, e julgar
que todos estes benefícios
não valem os R$ 9,09(nove
reais e nove centavos) descontados do seu salário,
pode oferecer sua oposição
à contribuição assistencial
hoje no valor de 1% do piso
salarial, diretamente ao sindicato, conforme regras e
condições estabelecidas na
clausula 54ª da convenção
coletiva.
Projeto Vigilante Cidadão
Adote esta idéia!

CAMPANHA SALARIAL 2011

Reajuste em janeiro será com base no INPC/IBGE e Risco de Vida passa para 12%
Como todos sabem a
Convenção Coletiva em vigor tem validade de 2 anos
conforme já anunciado no
exemplar do Vigilância &
Segurança de Março de
2010, isto significa que em
Janeiro não haverá negociação, pois ficou acorda-

do que o reajuste para janeiro de 2011, será o
indice do INPC/IBGE acumulado em 12 meses, por
este mesmo indice, serão
também reajustados todos os demais itens
economicos, como o vale
refeição, cesta básica,

etc.
Além disto, o acréscimo do Adicional de Risco
de Vida, também já esta
negociado. A partir dessa
data o vigilante passa a
receber mais 3% de aumento, passando de 9%
para 12%
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29 DE SETEMBRO DE 2010
PARTE ARGEU QUINTANILHA DE CARVALHO

Instituído em 2001 pelo
Sindivigilância Campinas como
“O Dia do Vigilante”, esta data
passou a integrar o calendário oficial do sindicato, como o marco do
reconhecimento ao verdadeiro
profissional da Segurança Privada de Campinas e Região. Agora
em 2010, este dia passa a ter um
significado maior, “O Dia da partida do nosso eterno Patrono”, que
agora habita nos áureos campos
do ser Supremo, criador do céu e
da terra.

É com grande pesar e enlutados, que estamos comunicando o
falecimento do companheiro – Dr.
ARGEU QUINTANILHA DE CARVALHO, patrono da categoria na
base territorial do Sindivigilância
Campinas, um dos nossos brilhantes colaboradores, advogado, sindicalista e chefe do departamento
jurídico do sindicato.
Sindicalista de coração e advogado por profissão, Dr. Argeu, austero em seus posicionamentos, trilhou caminhos plenos de abrolhos
na defesa dos direitos dos trabalhadores. Comandou com
brilhantismo nosso departamento
jurídico, deixando um legado de
conquistas nas batalhas jurídicas,
destacando-se as Ações que culminaram com a conquista do Colete a Prova de Balas.
Figura rígida em seus princípios era sempre o primeiro a chegar às assembléias, manifestações, paralisações, encontros e
outros, não suportando atrasos,
dizendo aos que se atrasavam;
“se eu acordei mais cedo, vocês
também deveriam ter acordado”
- “o direito não protege quem
dorme” - “boi que acorda tarde,
bebe água suja”.
Foi com estes conceitos, que
abriu as portas do seu escritório si-

tuado na época na rua barão de
Jaguará, 762, para a criação da Associação dos Vigilantes do Estado de São Paulo, no ano de 1979.
A vigilância privada, na forma
como ainda é conhecida em nossos dias, começou a se estruturar
na década de 60, tentando fazer
frente a crescente violência urbana e aos assaltos a bancos. Mas
a regularização da atividade econômica e profissional só veio a
ocorrer em 1983, com o advento
da Lei 7.102/83, que regulamenta
as atividades do setor patronal e
também dos empregados.
Os trabalhadores na vigilância
privada, que na maioria eram vigilantes bancários, começaram a
se organizar bem antes dessa
data, mas encontravam dificuldades por estarem vinculados ao
Sindicatão dos Agentes Autônomos do Comércio.
Como a estrutura sindical era
muito rígida e a ditadura marcava
sob pressão, ficava difícil à categoria se organizar. Mas, ainda assim, os trabalhadores foram à luta.
Já em 1979 foi fundada a primeira Associação Estadual. A
oficialização dessa entidade veio
em 1984, quando foi reconhecida.
Em seguida, começaram a surgir
Sindicatos ou embriões de futuros
Sindicatos.
Nesse sentido, com o total
apoio do Dr. Argeu, 1986, foi um
ano histórico, pois foram regulamentados os Sindicatos de São
Paulo, Campinas, Bauru, São
José do Rio Preto e São José dos
Campos. EM CAMPINAS - o Sindicato foi fundado em 13 de novembro de 1984 e reconhecido
pelo Ministério do Trabalho em 22
de dezembro de 1986.
Mesmo sendo o grande
incentivador da categoria no estado de São Paulo, muitos sindicatos lhe fecharam as portas, por
não concordarem com seus métodos rígidos de atuação e em
muitos casos, por deixar fluir nas
suas veias o sangue de dirigente
sindical no lugar do advogado.
Contudo, em 2001 quando a atual
diretoria, presidida pelo companheiro Geizo de Souza, assumiu
o comando do sindicato, o Dr.
Argeu teve seu merecido reconhe-

cimento, sendo incumbido de
reestruturar o jurídico do sindicato, que há muito estava desacreditado.
Acreditando na nova direção,
passou a dedicar-se em orientar o
presidente Geizo, juntamente com
seu velho amigo de lutas, Sérgio
Bergamaschi, mostrando como se
administra uma entidade sindical;
e hoje, podemos claramente ver
que ele estava certo, pois graças
ao seu empenho o Sindivigilância
Campinas goza de posição privilegiada no meio sindical.
Podemos afirmar que o Dr.
Argeu em toda sua vida, teve três
grandes amores; sua família a
que tanto se dedicou e idolatrou;
o Corinthians que dizia ser sua religião, e os vigilantes aos quais
dedicou grande parte de sua vida
na defesa dos direitos desta classe trabalhadora.
Entretanto, seu destino estava
traçado de modo a encerrar sua
jornada terrena justamente no dia
29 de Setembro, O Dia do Vigilante, deixando um vazio muito
grande em nossas vidas.
O vigilante Nil, quando compôs
a Canção do Vigilante, referiu-se
assim a esta data: “este dia 29 de
setembro, ficou marcado em nossos corações. Pois é o dia do Vigilante, que tem orgulho da sua
profissão”.
Ó grande e eterno patrono dos
vigilantes, Dr. Argeu Quintanilha
de Carvalho, a ti prestamos a
nossa humilde e singela homenagem, e tenha a certeza de que
nada nesta vida é em vão, pois
por você e para você, fica aqui o
nosso compromisso de sempre
lutar com afinco em prol desta tão
sublime e honrada categoria, levando sempre em nossas ações,
o seu nobre ensinamento.

QUEM FOI ARGEU
QUINT
ANILHA
UINTANILHA

• No ano de 1956, engrossava
as fileiras do Exército Brasileiro
como Tenente R2 forjado no NPOR
de Campinas-SP.
• Em 31 de março de 1964, começa ser perseguido pelos militares, junto com Pedro Simionato
(condenado à revelia a 18 anos de
prisão pelo Tribunal Militar) e Padre Narciso, sentindo na pele a força da repressão.
• Em 1972, foi eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos
de Campinas.
• Em 1973, foi cassado pela ditadura militar, sendo destituído do
cargo pelo Ministério do Trabalho,
que considerava suas atitudes subversivas.
• Em 19/01/1973, formou-se
em Direito pela PUC - Pontifícia
Universidade de Campinas, tendo
seu diploma registrado na OAB/
SP em 15/10/1974.
• No período de 1986 a 1989,
foi Delegado Regional do Trabalho no Estado de São Paulo, tendo se destacado pela intensa fiscalização em empresas insalubres e perigosas.
• De 1989 a 1995, foi assessor
jurídico da Federação dos Vigilantes do estado de São Paulo.
• Entre 1995 e 2001, dedicouse ao exercício da advocacia em
seu escritório particular.
• De 2001 a 29 de Setembro
de 2010, comandou com grande
maestria e dedicação o departamento jurídico do Sindivigilância
Campinas.

“QUEM TA CONTENTE COM O
QUE GANHA, NÃO MERECE O
QUE RECEBE”

Argeu Quintanilha de Carvalho
(« 27/03/1935 - † 29/09/2010)

Argeu Quintanilha de Carvalho, em pé na foto,
Ex-presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos de Campinas, Foi cassado em 1973 pela
ditadura militar.
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SINDIVIGILÂNCIA E CDHU VÃO CONSTRUIR
MORADIAS PARA SEUS ASSOCIADOS

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
(CDHU) assinou nesta quinta-feira, 14 de outubro, convênio com
oito entidades representativas de
trabalhadores de caráter sindical
para a construção de 980 moradias. O programa prevê a cons-

trução de cinco mil imóveis até
2012, exclusivamente para os associados das entidades participantes. “Essa é uma ação pioneira no Brasil, que servirá de modelo para outros planos de moradia”, disse o secretário de Estado da Habitação e presidente da
CDHU, Lair Krähenbühl.
O Programa Parceria com Entidades Representativas dos Trabalhadores, desenvolvido pela
CDHU, atenderá pessoas com
renda familiar entre um e dez salários mínimos, indicadas pelas
entidades selecionadas por meio
de concorrência pública. Serão
mil imóveis contratados este ano,
dois mil em 2011 e outros dois mil
em 2012. Pelo menos metade
das moradias deverá beneficiar
famílias que recebem entre um e
três salários mínimos.
Para os presidentes das centrais sindicais que participaram

da cerimônia, a parceria entre sindicatos e o poder público na
construção de moradias deveria
ser implantada em todo o país.
“Ter a casa própria é o sonho de
todo trabalhador, em qualquer lugar.
Esse
programa
é
emblemático. Todos os Estados
e o Governo Federal deveriam
fazer parcerias como esta”, disse Ricardo Patah, presidente nacional da União Geral dos Trabalhadores (UGT).
Segundo Luiz Gonçalves, presidente da Nova Central Sindical dos
Trabalhadores (NCST), “a questão
da habitação é a chave para trazer
dignidade ao trabalhador”.
Para o presidente da Central
Geral dos Trabalhadores do Brasil (CGTB), Paulo Sabóia, as pau-

tas de reivindicações dos trabalhadores devem alcançar outros
patamares. “Não basta só lutar
por emprego, devemos lutar também pela moradia digna para os
trabalhadores”, disse.
Cada órgão envolvido na parceria desempenha funções distintas no programa. A CDHU é a responsável pela elaboração do projeto, contratação da construtora e
comercialização das unidades,
entre outras atribuições. Às entidades cabe a indicação das fa-

mílias beneficiárias, apoio no trabalho técnico-social como qualificação educacional e gestão
condominial, e o aporte de
contrapartidas, quando houver,
entre outras. As centrais sindicais
acompanham todas as etapas.
Um dos diferenciais do programa é a possibilidade das entidades sindicais ofertarem
contrapartidas para agilizar o
atendimento. Elas podem, por
exemplo, doar terrenos para a
construção das unidades e até realizar obras de infraestrutura ou
acrescentar melhorias nos conjuntos. As contrapartidas valem
pontos que servem como critério
de prioridade para o atendimento da entidade.
Após a cerimônia, representantes das oito entidades que assinaram o convênio com a CDHU
comentaram a parceria:
“O acordo com a CDHU completa o trabalho que fazemos de
levar atendimento médico,
odontológico e médico para os vigilantes da nossa região. Agora
também poderemos oferecer moradias e isso é muito positivo”, disse Geizo Araújo de Souza, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Categoria Profissional

Diferenciada dos Empregados e
Trabalhadores do Ramo de Atividade de Vigilância e Segurança
Privada de Campinas e Região
– Sindivigilancia.
As seguintes entidades também tiveram seus comentários favoráveis a iniciativas, a saber:
Sindicato dos Servidores Municipais de Dracena; Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais de Iaras e Região –
Sindiaras; Sindicato dos Trabalhadores
Rurais
de
Junqueirópolis; Sindicato dos
Empregados em Empresas de
Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Adminis-

tração de Mão de Obra, Trabalho Temporário, Leitura de Medidores e Entrega de Avisos
de São Paulo; Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias
de Panificação, Confeitaria e
Afins de São Paulo; Sindicato
dos Empregados Rurais de
Tupã e Região; Sindicato dos
Empregados Rurais de
Valparaíso.
Agora só nos resta aguardar as
normas que serão estabelecidas
pela CDHU quanto as etapas para
as construção das moradias.

A VERDADE SOBRE O ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
Muitas especulações estão sendo feitas, de forma maldosa, a cerca dos projetos que trâmitam no
Congresso, visando instituir o adicional de 30% de Risco de Vida/
Periculosidade para categoria.
São tantos boatos e mentira,
orquestrados por oportunistas sem
escrupulos, que se julgam “oposição”, que estão deixando o trabalhador com muitas dúvidas. E pior,
muitos acreditam nas mentiras
espalhadas por estes hipócritas,
que tentam manchar o nome do
Sindivigilância Campinas, para tirarem proveito e oferecer o que
não tem, aos trabalhadores.

Tais elementos, chegaram ao
cúmulo do absurdo, em dizer que
em janeiro de 2011, será implantado o adicional, pela troca de escala, ou seja, a
escala passa para
12x36, já com o adicional
de 30%. ISSO É MENTIRA!!!.
O projeto de lei (PLC
220/09) da deputada
Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)
estabelece que vigilantes
patrimoniais e trabalhadores que
exercem atividades em transporte de valores tem direito ao adicional de periculosidade de 30%

incorporado ao salário para todos os efeitos legais.
Iniciado na Câmara dos Deputados, o projeto foi para
o Senado Federal para
uma revisão no seu texto e, no dia 31.08.2010
retornou a Câmara dos
Deputados para sua
redação final, e lá, permanece até o momento sem nenhuma movimentação,
estando clara a manobra politica
dos deputados que são donos de
empresas de segurança e vigilância. Este é o último passo antes
de ser enviado para sanção ou

veto presidencial, ou seja, aprovar ou não o adicional aos trabalhadores. ATENÇÃO!!! A redação
final ainda não foi colocada em
votação, por isso, não acredite em
qualquer um, informe-se no seu
sindicato.
Pelo projeto, serão consideradas atividades perigosas àquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, apresentem
maior risco em virtude da exposição do trabalhador a roubos ou
outras espécies de violência física, nas atividades profissionais
de segurança pessoal ou
patrimonial.

Dezembro de 2010

Vigilância e Segurança

5

3º SEMINÁRIO REGIONAL DA VIGILANCIA PRIVADA

O Sindivigilância Campinas
realizou, no dia 12 de junho, o 3º
Seminário Regional de Vigilancia
Privada e Lançamento oficial do
Projeto Vigilante Cidadão. O
seminário contou com cinco
painéis abordando temas de
interesse da categoria.

Dra. Veridiana Moreira Police

Os temas objetivaram elucidar
a categoria quanto aos assuntos
em evidência e que afetam
diretamente o trabalhador, como
por exemplo o Fator Previdenciário,
explicado com propriedade pela
Dra. Veridiana Moreira Police,
Graduada em Direito pela
Universidade São Francisco,
especialista
em
Direito
Previdenciário pela Escola
Paulista de Direito e Professora
Universitária da Anhanguera
Educacional – FAC I e FAV.
Outro assunto de interesse foi a
responsabilidade
da
Administração Pública como

tomadora de serviços. Muitas
empresas que prestam serviços
para órgãos públicos, o fazem com
preços irrisórios, acabando por
não cumprir com as obrigações
trabalhistas. Este assunto foi tema
da palestra do Dr. Paulo Braga.
Advogado e Coordenador do
departamento jurídico do Sindicato
dos Médicos de Campinas e
região, Professor de Direito
Aministrativo e de Direito
processual Civil nas Faculdades
Anhanguera de Campinas, e de
Direito de Paulinia e no
INTELECTO – Centro Preparatório
para Concursos Públicos.

contra o trabalhador, reflexo da
pratica de preços inexequiveis,
onde, o que vale, é ganhar o posto
a qualquer custo, detrimento aos
direitos dos trabalhadores.
O nobre Juiz, em uma de suas
teses, “OCARATER ALIMENTAR
DAS VERBAS RESCISÓRIAS”Emana um pensamento que diz:
“Em verdade, muitos se ocultam
sob a capa do único que é
escolhido
para
ser
responsabilizado, deixando na
sombra a própria culpa, seja
exclusiva ou concorrente”.

Dr. Jorge Luiz Souto Maior

Dr. Paulo César da Silva Braga

O tema mais polêmico foi o da
Eficácia do Direito Trabalhista na
Terceirização, exposto pelo Juiz do
Trabalho da 15ª Região e
Professor da USP, Dr. Jorge Luiz
Souto Maior que mostrou a todos,
com exemplos claros, as mazelas
que certas empresas cometem

No painel Vigilancia Privada
Atividade de Risco vários assuntos
foram abordados destacando-se
as conseqüências do trabalho
efetuado junto às portas geratórias,
cujo palestrante foi Dr. Marcos
Bernadelli, advogado Criminalista
do Sindivigilancia Campinas. O
painel também contou com a
participação do Sr. José Jacobson

Neto, presidente da ABREVIS –
Associação Brasileira das
Empresas de Vigilancia.
Outra participação foi a da
Coordenadora do Projeto de
Valorização do Vigilante do
SESVESP, Ereni Tinoco, que
apresentou o vídeo O VIGILANTE,
exaltando as qualidades pessoais
e profissionais do valoroso
trabalhador. O vídeo causou um
impacto positivo no público
presente, facilmente notado pelas
manifestações da platéia a cada
cena apresentada.
Na sequencia, o Sr. Antonio
José Baeta demonstrou as
inovações e avanços tecnológicos
na marcação de ponto.
O encerramento, em grande
estilo, aconteceu com o
lançamento oficial do projeto
Vigilante Cidadão, com a
apresentação da Unidade de
Atendimento Móvel.

Mais de 150 participantes
manifestaram sobre os temas

SINDIVIGILÂNCIA CAMPINAS PRESENTE NO 7º
CONGRESSO NACIONAL DOS VIGILANTES

A CNTV – Confederação Nacional dos Vigilantes realizou na
Cidade de Salvador-BA o 7º
Congresso Nacional dos Vigilantes, reunindo cerca de 300
participantes representando os
vigilantes de todo o Brasil. O
congresso fez um balanço das
lutas e conquistas da categoria, da importância da organização, do fortalecimento da

unidade e dos próximos desafios a enfrentar.
Estiveram presentes no
evento representantes de organizações sindicais nacionais e
internacionais, estudiosos, parlamentares e sindicalistas de
outras categorias, além de personalidades parceiras que ajudaram e compartilharam das re-

flexões e compromissos firmados no Congresso. O congresso reforçou os laços de uni-

dade nacional e internacional,
tendo representantes de todas
as regiões do pais.
Os participantes fizeram uma
justa homenagem a memória
do companheiro Heralde Silva
Santos, diretor da CNTV falecido semanas antes do evento,
instituindo a medalha “Heralde
Silva Santos”, que será concedida as personalidades, lideranças e entidades que se destacarem por seu compromisso
na defesa dos trabalhadores do
setor da vigilância e segurança privada.
O congresso aprovou um
conjunto de lutas e compromis-

sos para o próximo período,
sendo os principiais:

•Combater os projetos e propostas que criam malote de tinta, cooperativas de vigilância
(Coopergatos) e a proibição
dos vigilantes de exercerem
suas funções por motivo de processo e inquéritos policiais derivados de atos realizados no
seu cotidiano de trabalho.
•Lutar pela atuação de vigilantes em locais onde será realizada a Copa do Mundo de
2014.
•Conquistar o piso nacional
unificado pelo maior salário
praticado no país.
•Conquistar o adicional de
risco de vida de 30%.
•Garantir o depósito do
FGTS do trabalhador pelo con-

tratante, bem como do salario
e do 13º retendo ainda parte
da fatura para rescisões de
contrato de trabalho.
•Combater todas as formas
de banco de horas ou sistemas
equivalentes.
•Lutar pela atualização da lei
7.102/83 e discutir com a sociedade a questão da segurança privada e defesa da vida.
Estes foram os principais
compromissos de lutas aprovados consensualmente no 7º
Congresso.
Por fim, o congresso elegeu
sua nova direção, tendo sido
eleito três companheiros do Estado de São Paulo, e mantendo na Diretoria Executiva o presidente do Sindivigilância Campinas Geizo Araujo de Souza.
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ATU
AÇÃO SINDICAL ACAB
A COM DESMANDOS D
A COPSEG
TUAÇÃO
CABA
DA

Em atenção aos anseios dos vigilantes da COPSEG, que estavam alocados
na Unicamp, o Sindivigilância Campinas,
através de sua diretoria e departamento jurídico, efetuou diversas reuniões na
sede do Sindicato e no Campus da Universidade. Estas reuniões aconteceram
em diversos dias e horários, com a presença dos diretores e dos advogados,
que inclusive fizeram assembléias nos
finais de semana e no cair da madrugada, para atender às reivindicações dos
trabalhadores e esclarecer problemas
indicados com a referida empresa de
vigilância.

Em diversas ocasiões, a empresa
COPSEG, foi chamada ao Sindicato
para reuniões no sentido de esclarecer
e acertar pendências apontadas pelos
trabalhadores. A COPSEG nem ao menos respondeu tais chamados, agindo
com total descaso e com a arrogância,
que lhe é peculiar.
Dentre os problemas apontados pelos trabalhadores e constatados pelo sindicato, destacaram-se; ausência de
equipamentos de proteção, atrasos de
salários, diferenças salariais, contas
para depósito de salários na cidade de
São Paulo e não em Campinas, não fornecimento de holerites, falta de equipamentos para o trabalho, ausência de pagamento de cesta básica, plano de saúde incompatível com a necessidade dos
trabalhadores, e outras irregularidades.
Diversos contatos foram efetuados
com o setor de segurança da Unicamp,
que sempre cobrava uma solução da
COPSEG. Esta, entretanto mantinha
seu “modus operandi”, nem ao menos
se importando com seus trabalhadores.
O Sindivigilância Campinas, também, em diversas ocasiões, se reuniu
com a reitoria e prefeitura da Unicamp,
esclarecendo os ocorridos, tendo a
Unicamp cobrado uma posição mais
concreta, da COPSEG, mas sem resultados.
Em 09/08/2010, por ainda não terem
suas justas reivindicações até então
atendidas, os trabalhadores fizeram a
primeira manifestação de forma pacífica. O Sindivigilância Campinas amparando os anseios dos trabalhadores tentou mais uma vez tratativas com a empresa, porém foram infrutíferas sob a alegação de que era perseguição do sindicato. Uma comissão composta por trabalhadores, diretores e advogados do
sindicato, e por um representante do
STU, foi recebida pelo prefeito do
campus, que de forma transparente e
séria expôs o descontentamento com
tal empresa, relatando que a Unicamp
não mais suportaria os desmandos da
COPSEG, vez que, mesmo estando a

empresa convocada, esta não compareceu na reunião e pior ainda, seus representantes percorriam o campus fazendo ameaças aos trabalhadores.
Mesmo depois do advogado da empresa, Dr. Alberto, perante a prefeitura e
de dezenas de trabalhadores, ter empenhado sua palavra de que a empresa iria regularizar todas as pendências.
Isto não ocorreu, no dia seguinte, em
represália a paralisação ocorrida, vários trabalhadores foram demitidos, mostrando que a palavra do Dr. Alberto não
merece crédito.
Desta forma, inconformados com
tamanha violência, em 17/08/2010, os
trabalhadores resolveram efetuar a segunda paralisação, desta vez acompanhada pelo sindicato, contando com
apoio do DCE - Diretório Central dos Estudantes, STU - Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp, Sindicato dos
Frentistas de Campinas, Sindicato dos
Rodoviários de Campinas, SINDAE Sindicato dos Trabalhadores da Sanasa,
Sindicato dos Metalúrgicos de Itatiba, Sindicato dos Vigilantes de Ribeirão Preto,
Sindicato dos Plásticos de Jundiaí e
CGTB - Central Geral dos Trabalhadores do Brasil, CUT e FORÇA SINDICAL.
Foram efetuadas carreatas, passeatas, manifestações pacíficas em torno
do campus, onde os vigilantes da em-

presa COPSEG, com apoio do
sindivigilancia Campinas, faziam suas
reivindicações. Após percorrerem todo
campus, os vigilantes pararam na porta
da reitoria para que suas reivindicações
fossem atendidas. A Unicamp, após
constatar as irregularidades cometidas,
decidiu rescindir o contrato com a
COPSEG.
Numa atitude maliciosa a COPSEG
convocou os vigilantes alocados na
Unicamp para comparecerem na base
operacional da CENTURION, empresa
do mesmo grupo, no bairro Chapadão
em Campinas. Novamente os trabalhadores solicitaram a presença do sindicato, pois na base do Chapadão não
havia espaço para todos, cerca de 280
vigilantes. Local com um único banheiro, sem espaço para acomodações e
sem qualquer tipo de alimentação.
Diante de tal situação o Sindivigilancia
Campinas ingressou com ação judicial
e conseguiu o arresto de faturas que a
referida empresa tinha de crédito junto
a Unicamp, resguardando assim, o direito dos trabalhadores. Simultaneamente o sindicato chamou todos os trabalhadores, que estavam naquela situação, e ajuizou ações de rescisão indireta com pagamento de todas as verbas
respectivas. Inconformada, a empresa
COPSEG, iniciou atitudes desleais, re-

pugnantes e hostis, efetuando ameaças
ao presidente do sindicato, em audiência na procuradoria do Trabalho, diante
da procuradora e demais participantes,
quando um indivíduo se dizendo advogado da empresa, interrompeu em tom
ameaçador a fala do presidente do sindicato, dizendo em alto e bom tom; “a
ditadura não fez o seu trabalho direito, isso tem que ser corrigido...”.
Mostrando ainda não terem escrúpulos, os representantes da empresa elaboraram um falso boletim de ocorrência,
alegando ter havido violência contra os
representantes da empresa na segunda
manifestação, e pior, acusando os membros do sindicato por destruição do
patrimônio e furto de equipamentos da
empresa. Fato este que prontamente foi
desmentido pelos supervisores da empresa, responsáveis tanto pelo patrimônio
como pelos equipamentos, que declararam, por escrito, não terem presenciado nenhum tipo de violência dos membros do sindicato, contra qualquer pessoa durante a manifestação, além de terem recolhido e conferido todos os equipamentos que foram entregues na base
da empresa CENTURION, sob os cuidados do gerente, não constando nenhuma falta ou dano em tais equipamentos.
Vejam a que ponto chegou o destempero dos representantes da empresa. Que
segurança esta empresa pode proporcionar aos seus clientes e funcionários? Qual o conceito de Segurança Privada que esta empresa possuem?
O Sindivigilância Campinas, não
apóia qualquer ato de violência,
tampouco compactua com furtos de
qualquer natureza, pelo contrário, defende de forma incisiva toda a categoria,
zelando e assegurando o fiel cumprimento e respeito aos direitos de seus
representados.
Em audiência junto ao MPT na data
de 27/10/2010, a procuradora, determinou que a empresa COPSEG, assinasse um Termo de Ajuste de Conduta,
proibindo que a referida empresa impedisse o sindicato de efetuar suas manifestações, isso com multa por
descumprimento de R$ 50.000,00 e ainda, que regularizasse a situação dos trabalhadores o mais rápido possível, sob
pena de Ação Civil Pública. Isto não ocorreu, pois vários problemas ainda perduram, onde vários trabalhadores reclamam da falta de pagamento de vários
direitos, o que certamente será informado ao MPT para as devidas providências
quanto ao não cumprimento do TAC, por
parte da empresa. Vejam só o tamanho
do buraco que a empresa cavou para si
mesma, devido à intransigência e arro-

gância dos seus proprietários, gerentes
e advogados, que até então, se julgavam
acima da lei.

Somado a tudo isto, a Polícia Federal
foi acionada para fiscalizar a empresa,
pois ficou evidente o descumprimento
das normas estabelecidas pela lei 7.102/
83, que proíbe totalmente a utilização por
duas empresas, das mesmas instalações físicas, equipamentos, armas e viaturas, mesmo sendo estas dos mesmos donos.
Assim, as viaturas, equipamentos,
fardamento, coletes a prova de balas e
armamento (estes encontrados fora do
cofre de segurança) da COPSEG, que
estavam na base da empresa
CENTURION, foram recolhidos e levados, pelos agentes da Policia Federal,
para a comissão de vistoria da Delesp
Campinas, onde os procedimentos de
autuação das empresas, por flagrante
descumprimento da legislação vigente, estão sendo conduzidos até final
desfecho.
Esta pratica lesiva aos contratos firmados pelas empresas do grupo CT,
CENTURION, COPSEG E LOGICA,
coincidentemente com órgãos públicos,
já havia sido denunciada pelo sindicato
ao MPT, onde tramita procedimento
investigatório relativo ao contrato junto a
Caixa Econômica Federal. Contrato este,
que inconsequentemente, foi oferecido
pela COPSEG à justiça, como garantia
pela liberação dos valores arrestados das
faturas da Unicamp, alegando não ter dinheiro para pagar os salários e décimo
terceiro dos funcionários.
O que nos causa espanto é que na
referida audiência na Procuradoria do
Trabalho, os representantes da empresa declararam para a procuradora, que
os valores arrestados pela justiça em
favor dos trabalhadores representados
pelo sindicato na ação, não abalavam a
saúde financeira da empresa e que a
mesma possuía recursos de sobra para
cumprir suas obrigações. E agora, de
maneira sórdida e inescrupulosa, tenta
pagar divida de um contrato, com o dinheiro de outro, onde certamente os trabalhadores deste, ficarão sem receber
seus salários, aumentando ainda mais
o buraco em que se meteu.
Como é praxe em tantas outras
empresas desonestas, esta clara a intenção em botar a mão no dinheiro e
sumir na calada da noite, deixando vários trabalhadores a mercê da própria
sorte. Contudo, o Sindicato esta atento
e tomando todas as providencias para
que os trabalhadores não sofram mais
esta violência.
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Várias empresas foram
convocadas para comparecerem
ao sindicato, em mesa de
entendimento, objetivando o
cumprimento da CCT e da
legislação em vigor. Dentre os
vários descumprimentos, o que
mais foi discutido, foi a
supressão de horas ocasionada
pela mudança de escala.
Como todos sabem, a Justiça
do Trabalho e o Ministério

Público determinaram a extinção
das escalas de serviços com
jornada de 12 horas diárias. Tal
determinação abrange todas as
empresas de Segurança e
Vigilância no estado, pondo fim
a roubalheira que vinha
ocorrendo nos salários dos
trabalhadores.
ATENÇÃO!!!
Contrario ao que muitos estão
entendendo ou recebendo como

informação de fontes não
confiáveis alheias ao sindicato,
NÃO EXISTE NENHUMA
DETERMIN
AÇÃO PARA QUE
DETERMINAÇÃO
SEJA
IMPLANTADA
A
JORNADA
12X36
EM
SUBSTITUIÇÃO AS OUTRAS.
AS EMPRESAS PODEM
PRATICAR QUALQUER UMA
DAS ESCALAS CONTIDAS NA
CONVENÇÃO COLETIVA,
PORÉM COM JORNADA

DIARIA DE 8 HORAS,
PODENDO
SER
PRORROGADA EM ATÉ 2
HORAS,
CONFORME
DETERMINA A LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
A IMPLANTAÇÃO DESTA OU
DAQUELA
ESCALA
DE
SERVIÇO
É
DE
RESPONSABILIDADE
DA
EMPRESA E
DE SEU
TOMADOR DE SERVIÇOS.

ATLANSEG - Efetuou o
pagamento da supressão de horas
ocorrida no posto PARQUE
ECOLÓGICO.
ALER
TA – A base operacional
ALERT
da empresa não dispunha de
mesas, cadeiras, armários, água
potável, nem ao menos de banheiro
feminino, depois de ser chamada
no sindicato, tais problemas foram
de imediato solucionados.
CAPIT
AL – Corrigiu o salário
CAPITAL
dos Operadores de Monitoramento
com o adicional de 11,77%, passou
a entregar os holerites e a efetuar
o pagamento no dia certo.
ENGESEG – Efetuou o
pagamento da supressão de horas
e ajustou o salário de operador de

monitoramento eletronico no posto
de serviço EATON.
PRIME WORK – Efetuou o
pagamento da diferença do VR,
VT e FT aos trabalhadores do
posto SHOPPING CAMPINAS,
corrigindo os valores conforme a
CCT.
Estes resultados mostram
claramente ser possível uma
convivência pacifica e profissional
entre empresa e sindicato, onde o
trabalhador possa ter seu direito
respeitado elevando as relações
de trabalho empresa/trabalhador/
sindicato a um nível de satisfação
para todos e engrandecendo
assim o seguimento da Segurança
e Vigilância privada. Se por um

lado este segmento, sofre com a
invasão das clandestinas, de outro,
fica totalmente fragilizado e
desacreditado pelas atitudes anti
trabalhistas praticadas por
empresas que só visam o lucro
certo,
praticando
preços
totalmente inexeqüíveis, que só
aos olhos do pregoeiro, suprem as
necessidades de um contrato.
Tais resultados não eximem as
empresas acima de cumprirem
com suas obrigações, mas
merecem ser exaltados.
Muitas outras mesas de
entendimentos já foram constituídas
com outras empresas, e as
negociações seguem em ritmo
normal de trabalho. Na medida que

forem concluídas, seus resultados
serão informados a todos.
Apesar dos bons resultados
mostrados, algumas reuniões
restaram infrutíferas, onde as
empresas mantiveram uma postura
intransigente ante as suas
responsabilidades não assumidas,
não restando outro caminho ao
sindicato senão o Ministério Público
do Trabalho e a justiça. Varias ações
tramitam na justiça do trabalho, que
tem reconhecido o papel do
sindicato como substituto
processual concedendo os
bloqueios das faturas para garantia
de pagamento dos direitos
trabalhistas
de
muitos
trabalhadores.

WORLD – Tem por prática não
acatar os atestados médicos,
descontando o dia que por Lei
deveria ser abonado, por ser figura
marcada pela intransigencia, e não
querendo cumprir com que a lei
determina, será ajuizada ação
competente para enquadrar a
empresa.
FOR
T KNO
X – Quando
FORT
KNOX
assumiu em caráter emergencial o
posto da UNICAMP, impôs aos
trabalhadores um contrato por tempo
determinado, situação que não se
aplica na segurança e vigilância
privada. Não havendo resultado
satisfatório na mesa de
entendimentos, foi ajuizada ação
trabalhista na qual foi declarada
nulidade do referido contrato,
condenando a empresa ao
pagamento das verbas rescisórias.
BRASERV – Por descumprir
normas da Convenção Coletiva, não
apresentando nenhuma proposta
plausível na mesa de entendimentos,
teve suas faturas bloqueadas que

irão garantir as verbas rescisórias
dos empregados. O processo segue
em ritmo normal na Justiça do
Trabalho.
ALF
AVIN – Após várias
ALFA
tentativas de solução amigável, esta
empresa está sendo acionada na
Justiça do Trabalho por
descumprimento às clausulas
convencionais referentes ao adicional
de risco de vida, folga trabalhada,
adicional noturno e horas extras.
GA
UGE – Esta é outra que
GAUGE
mostrou seu lado intransigente,
negando-se a cumprir com o que
determina a convenção coletiva de
trabalho. Assim, será copelida via
judicial a arcar com sua
responsabilidade no tocante aos
constantes atrasos de salários e falta
de concessão de assistência
médica.
AJ
AX – A empresa está sendo
AJAX
acionada na Justiça do Trabalho por
desrespeitar normas coletivas
quanto ao adicional do risco de vida,
dos trabalhadores vigilantes locados

no posto COPAGAZ, em Monte Mor,
e também pela falta de contratação
do seguro de vida, que
inconsequentemente diz não ser
este obrigatório, mostrando
claramente desconhecer a
legislação que regula o segmento da
segurança e vigilância privada.
PRESSEG – Chamada
diversas vezes para mesa de
entendimentos, esta empresa ao
seu bel prazer deixou de
comparecer as mesmas, negandose em pagar aos trabalhadores o
que lhes é devido a titulo de horas
extras. A empresa adota a escala 4
x 2, com jornada de 12 horas diárias,
sem no entanto remunerar seus
empregados com o valor e
quantitativo de horas corretos, uma
vez que em tal escala e jornada, o
trabalhador tem a receber o total de
80 horas extras no mínimo. Como
se não bastasse, a empresa retém
documentos pessoais dos
empregados por tempo superior ao
determinado em Lei, tendo sido

denunciado ao sindicato vários
casos de extravios de documentos
por parte da empresa. Devido a
tamanho desrespeito para com o
trabalhador, outro fato que nos deixou
perplexos, foi a entrega de
fardamentos usados aos vigilantes
que trabalham no posto IMA, recém
assumido. Agora a empresa terá que
se explicar na justiça pelos seus
desmandos.
ATLÂNTICO
SU
SUL
–
Parecendo copiar as atitudes da
Presseg, esta empresa também
adota a escala 4 x 2, com jornada de
12 horas diárias, sem no entanto
remunerar seus empregados com o
valor e quantitativo de horas corretos,
uma vez que em tal escala e jornada,
o trabalhador tem a receber o total
de 80 horas extras no mínimo. Será
que as duas empresas dividem o
mesmo departamento financeiro? A
justiça do trabalho com certeza irá
responder aos ataques sofridos
pelos trabalhadores quando do
recebimentos dos seus salários.

Vejam os rresultados
esultados obtidos nas rreuniões
euniões

Vejam os rresultados
esultados e andamentos
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GRANDE SORTEIO DE FINAL DE ANO

Pelo 6º ano consecutivo o
Sindivigilância Campinas realizará
um grande sorteio no final do ano
para todos os associados.
Neste ano serão 10 excelentes
prêmios. Farão jus aos prêmios sorteados, somente os associados ativos e que estiverem em dia com as
respectivas
contribuições
associativas. Caso o associado não
esteja ativo, será feito novo sorteio
até que o sorteado preencha as condições exigidas.
Portanto Srs. Associados verifiquem sempre em seus holerites se
suas contribuições estão sendo des32’’

1º, 2º E 3º PRÊMIO

contadas corretamente. Não se esqueçam de sempre atualizar o cadastro junto ao sindicato pois vocês poderão ser os próximos ganhadores.
O grande sorteio será realizado no
dia 17 de Dezembro (Sexta-Feira) as
14:00 horas na sede do sindicato.
Regras do Sor
teio: 1) O
Sorteio:
sor
teio é púb
lico e qualsorteio
público
quer associado poderá assistir
teio será ef
esistir.. 2) O sor
sorteio
efetuado por meio de sistema
de “Bingo” com bolinhas numer
adas de 0 a 9 sor
teadas
meradas
sorteadas
uma a uma. 3) Para efeito
do sor
teio será consider
asorteio
considera4º PRÊMIO

do o número de matrícula do
associado. 4) As bolinhas
serão sor
teadas na or
dem
sorteadas
ordem
inversa da matrícula ou
seja, a primeira bolinha
sor
teada será o quar
to núsorteada
quarto
mero da matrícula (a unidade), a segunda será o terceiro (a dezena), a terceira será
o segundo (a centena) e a
quar
ta será o primeir
o (a miquarta
primeiro
lhar). Exemplo ordem do sorteio 1ª bolinha sor
teada = 4,
sorteada
2ª bolinha = 3, 3ª bolinha = 2
e 4ª bolinha = 1, número da
ma
trícula sor
teada 1.234. 5)
matrícula
sorteada

6º PRÊMIO

5º PRÊMIO

8º PRÊMIO

Caso o númer
o sor
teado
número
sorteado
cor
abacorrresponda a algum tr
tra
lhador que se encontre desempregado e não pagando
a mensalidade associativa,
será ffeito
eito no
vo sor
teio
nov
sorteio
teio..
Lembramos ainda que a retirada e o transporte dos prêmios serão de responsabilidade dos ganhadores e os mesmos deverão ser
efetuados em no máximo dez dias,
a contar da data da comunicação.
As fotos abaixo são
meramente ilustrativas.

9º PRÊMIO

10º PRÊMIO

7º PRÊMIO

COMO CALCULAR SEU 13º SALÁRIO

O adicional de mais um salário no
final do ano denominado Gratificação
Natalina ou popularmente chamado
“13º Salário” é um direito Constitucional previsto do Art. 7º inciso VIII da
CF/88, instituido pela Lei 4090 em
1962.
O que é? – Gratificação natalina
ou “ 13º Salário” é uma gratificação
que o trabalhador faz jus incluindo
os aposentados, pensionistas e trabalhadores avulsos, na proporção
de 1/12 (um doze avos) por mês ou
fração superior a 15 dias, durante o
ano civil, ou seja de Janeiro a Dezembro de cada ano.
Como é calculado? – O valor do
13º salário é o do salário do mês de
dezembro, acrescido das médias de
horas extras e dos adicionais noturnos habituais e também da média
das gratificações e comissões quando periódicas. O cálculo é feito por
mês trabalhado ou fração do mês
superior a 15 dias. Desta forma, se
o empregado trabalhou o ano todo
ele fará jus a 12/12 (doze doze avos)
do salário de dezembro, o que significa um salário a mais no ano, daí
a denominação popular de 13º salário. No entanto, se o empregado foi

admitido no decorrer do ano, por
exemplo, em 17 de maio, ele terá direito a 7/12 (sete doze avos) de 13º
salário, pois não contara o mês de
maio no qual trabalhou menos de 15
dias. O mesmo príncipio se aplica
no caso de rescisões contratuais,
por exemplo, se o empregado trabalhou de 1º de janeiro a 14 de julho,
terá direito a 6/12 (seis doze avos)
de 13º proporcional pelo fato do mês
de julho ter sido inferior a 15 dias trabalhados. No caso de rescisão
contratual o salário base para o cálculo é o do mês da rescisão. Assim,
o cálculo do 13º salário é feito pela
seguinte fórmula: valor do salário dividido por 12 e multiplicado
pelo número de meses trabalhados acima de 15 dias.
Quando deve ser
pago? – A lei 4749/65, desdobrou o pagamento do 13º
salário em duas parcelas
sendo que a primeira parcela deve ser paga até o dia
30 de novembro de cada
ano e a segunda deve ser
paga até o dia 20 de dezembro. A primeira parcela
também pode ser paga por
ocasião das férias do empregado. Para tanto, o empregado deve fazer a solicitação por escrito, até o final do mês de janeiro de
cada ano. A segunda parcela que deve ser paga até o
dia 20 de dezembro, deve
incluir a média de horas extras habitualmente feitas, a

média de gratificações/comissões
habituais e a média de adicional noturno
também
feito
com
habitualidade. Essas médias são
calculadas dividindo-se a quantidade de horas extras e/ou adicionais
noturnos trabalhados durante o ano
por 12 e multiplicando-se pelo valor
da hora extra/adicional noturno do
salário de dezembro.
Quais os encargos sociais
(descontos) que incidem sobre o
13º salário? – Na primeira parcela
não deverá ser feito qualquer desconto. Já, na segunda parcela serão
efetuados os descontos do INSS e
do IR pelo valor total do 13º salário

ou seja, pela soma da primeira e segunda parcelas.
O FGTS incide sobre o 13º salário? – Sim, o recolhimento do
FGTS, por parte da empresa, deve
ser feito tanto na 1ª parcela quanto
na 2ª parcela, até o 7º dia do mês
subsequente ao do pagamento das
parcelas.
Esta matéria tem por objetivo esclarecer à categoria quanto aos direitos do trabalhador com relação ao
pagamento do 13º salário. Portanto,
companheiros, estejam atentos a
estes procedimentos e na duvida
consultem o Departamento Jurídico
do Sindicato.

