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ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

O Sindicato encerrou com vitória 
mais uma campanha salarial. Além 
do reajuste de 5,58% nos salários, 
que repôs integralmente a infla-
ção, conseguimos outros avanços.

Ganhos - O valor do tíquete-re-
feição aumentou, passando para 
R$ 14,64 (aumento de 36,35%).

Também conquistamos cesta 
básica melhor (R$ 105,25) e pa-
gamento de adicional de 100% 
no caso de trabalho nos feria-
dos, para os vigilantes que cum-
prem jornada 12 x 36.

Nosso presidente Geizo de Sou-
za avalia: “Fechamos 2013 com 
chave de ouro. Além dos avanços 
da campanha salarial, consegui-
mos a regulamentação do Adicio-
nal de Periculosidade”.

Confira na página 3

garantimos também cesta básica melhor: subiu de r$ 85,65 para r$ 105,25

sindicato conquista aumento 
salarial e 36,35% no tíquete

Nosso Sindicato sempre foi 
linha de frente na luta pela apro-
vação da lei que regulamenta o 
Adicional de Periculosidade de 
30% para os vigilantes. O pre-
sidente Geizo de Souza afirma: 
“Foi uma luta incansável. Mas 
valeu a pena. Agora, a categoria 
pode comemorar essa merecida 
conquista”.Presidente Geizo defende os 30% em entrevista

Atenção: além do salário, o Adi-
cional incide sobre todas as verbas 
trabalhistas, como férias e 13o. A 
Portaria nº 1.885 foi assinada pelo 
ministro do Trabalho, Manoel Dias, 
dia 2 de dezembro. Dia 3 saiu no 
Diário Oficial da União. Acabou 
a polêmica. Não há mais dúvida. 
Agora, é direito de todos.

Página 4

retire 
seu Kit 
escolar 
na sede

Já virou tradição no nosso Sin-
dicato. Sócios e dependentes têm 
direito a kit escolar gratuito. São 
cadernos, lápis, canetas e outros 
materiais. Se você ou seus depen-
dentes estudam, retire seu kit!

Página 4

30% AGORA É PRA VALER
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Nossa campanha salarial foi 
concluída com vitória. Os ganhos 
para a categoria são concretos, 
ajudando a melhorar a qualidade 
de vida dos trabalhadores.

O reajuste salarial repõe inte-
gralmente a inflação do período. O 
valor do tíquete-refeição está bem 
melhor: subiu 36,35% e agora vale 
R$ 14,64.

Nossa cesta básica que era de  
R$ 85,65 subiu para R$ 105,25.

A negociação coletiva também 

PrEssão tErmina Em 
vitória na GB E ProEvi

garantiu adicional de 100% para o 
vigilante (de jornada 12x36) que 
trabalhar nos feriados.

Adicional - Outro avanço impor-
tante é o Adicional de Periculosidade 
de 30%. Na prática, é aumento real 
na renda do trabalhador. Vale des-
tacar que o nosso Sindicato sempre 
foi linha de frente nessa luta pelo 
Adicional - luta que durou 17 anos, 
até dia 2 de dezembro de 2013.

Etapa  - O término da campanha 
salarial encerra uma etapa da luta 

sindical. Porém, a ação sindical 
não para nisso. O Sindicato conti-
nua prestando assistência à cate-
goria, em toda a base, e buscando 
melhorias por empresa.

Faça também a sua parte. Pro-
cure o Sindicato, na sede e nas 
subsedes. Fique sócio. Participe. 
Todos vão ganhar com isso!

Geizo de souza

Jurídico assegura pagamento na 318 Valentes
O Departamento Jurídico do 

Sindicato agiu rápido e garantiu, 
na Justiça, o bloqueio de fatura 
da 318 Valentes. O objetivo é as-
segurar o pagamento de verbas 
rescisórias dos trabalhadores.

Mas o que é bloqueio de fa-
tura? A Justiça impede o paga-
mento da tomadora de serviço 
à 318 Valentes. Esse dinheiro é 
revertido para o acerto das con-
tas com os vigilantes.

histórico - Em setembro, o 
Sindicato convocou a empresa 
para mesa-redonda. Ninguém 
apareceu. Nem justificou. No 
mesmo dia, o Jurídico solicitou 
mesa-redonda ao Ministério 
do Trabalho. De novo, ninguém 
apareceu. Nem justificou.

O presidente Geizo de Souza 
afirma: “A empresa não aparece, 
mas nosso Jurídico atua. Estamos 
atentos e empenhados em ga-

rantir o direito dos trabalhado-
res. E conseguimos”.

Hoje, o mercado exige, de todo 
profissional, de qualquer catego-
ria, conhecimento em informática, 
ainda que noções básicas. Por isso, 
o Sindicato oferece curso gratuito 
para os sócios. Dependentes pa-
gam só R$ 15,00 por mês.

Não perca tempo. Faça já sua 
inscrição. Endereço: rua Doutor 
César Bierrenbach, 77, conjuntos 
24 e 25, Centro. Informações, ligue 
3232.5659 e 3253.2004.

Os patrões da GB estavam 
forçando trabalhadores a pedir 
demissão, para não pagar as 
verbas rescisórias e a multa de 
40% sobre o saldo do Fundo 
de Garantia. O Sindicato de-
nunciou o caso ao Ministério do 
Trabalho, garantindo o acerto 
de contas.

Na Proevi, outra vitória: a 
empresa devolveu valores refe-
rentes a planos de saúde des-
contados indevidamente.

na sede, das 8 às 12 horas;
e das 13 às 16 horas.

sindicalizE-sE
O Sindicato luta, 
mobiliza e  pres-
siona para asse-
gurar respeito às 
leis e mais direi-
tos. Você é peça 
fundamental 
nessa luta. Fique 
sócio. Fortaleça o Sindicato.  
Telefone (19) 3253.2004.

Sindicato oferece 
curso de informática

Novo horário de
atendimento da CNV

Convenção garante direitos
É comum no início do ano mui-

tos tomadores de serviço não re-
novarem seus contratos, com a 
empresa de vigilância prestadora 
do serviço, e contratar outra em-
presa. Normalmente, fecham com 
outra prestadora que cobra me-
nos. Mas a Convenção da catego-
ria garante seus direitos.

Veja - Nesses casos, a empresa 
que não teve seu contrato de tra-
balho renovado deve realocar o 
funcionário para outro posto com 

as mesmas condições ao posto an-
terior; ou demitir e pagar todas as 
verbas rescisórias.

Outro ponto importante são as 
determinações comunicadas pelo 
supervisor ou inspetor para os vi-
gilantes permanecerem em casa. 
Nesses casos, a empresa onde o 
vigilante atua deve formalizar por 
escrito. O funcionário tem o di-
reito de receber salário, normal-
mente, até a recolocação em um 
novo local de trabalho.

Fim da campanha. início de novas lutas
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GP Entrou na linha

Companheiro(a): se a empresa onde você trabalha desrespeita a lei e os direitos, denuncie. 
Ligue (19) 3253.2004 ou mande um e-mail para atendimento@sindivigilância.org.br

dEnunciE as irrEGularidadEs. Faça valEr sEus dirEitos!

ação
sindical

Trabalhadores denunciaram e o 
Sindicato foi pra cima da GP, devido 
a irregularidades: falta de uniforme, 
relógio de ponto quebrado, não paga-
mento do vale-transporte e problemas 
no recebimento dos salários.

Convocamos a empresa para reu-
nião na nossa sede. Em novembro, 
a situação foi normalizada, inclusive 
a dos salários.

Ethics PaGa adicional

Dia 18 de novembro, represen-
tantes da Ethics Vigilância se com-
prometeram a pagar adicional de 
11,77% referente à dupla função, 
para vigilantes que trabalham como 
operadores de monitoramento ele-
trônico. Quanto aos retroativos, a 
empresa apresentará levantamento 
ao Sindicato.

campanha salarial termina 
com avanços para a categoria
Reajuste salarial, tíquete-
refeição maior e cesta básica 
melhor estão garantidos

O vigilante começa 2014 com 
mais dinheiro no bolso e melhores 
condições de trabalho. Isso por-
que, no final do ano, nosso Sindica-
to encerrou com vitória mais uma 
campanha salarial, conquistando 
importantes avanços.

Salários - Foram reajustados, a 
partir de 1o de janeiro, em 5,58%, 
repondo integralmente a inflação. 
O Piso subiu para R$ 1.145,59. E 
mais: com os 30% do Adicional 
de Periculosidade, o salário, na 
prática, agora é, no mínimo, de  
R$ 1.489,26, considerando jorna-
da 12x36 sem hora extra.

Refeição - Conquistamos ótimo 
aumento no tíquete (36,35%), que 
passa de R$ 10,74 para R$ 14,64.

Cesta - Garantimos, também, 
na campanha salarial, aumento 
no valor da cesta básica, que su-
biu de R$ 85,65 para R$ 105,25. 
Nosso presidente Geizo de Souza 
comenta: “Fechamos um acordo 
que melhora, na prática, as con-

dições de trabalho e a qualidade 
de vida do vigilante”.

feriados - Garantido adicio-
nal de 100% para trabalho nos 
feriados ao vigilante que cumpre 
jornada 12x36, determinado pela 
Súmula 444.

atacadão dom PEdro i 
Está na mira

Companheiros cobraram con-
dições de higiene e conforto nos 
postos de trabalho do Atacadão 
Dom Pedro I. O Sindicato atuou e 
garantiu assentos confortáveis e 
equipamentos adequados. Também 
cobramos capas de chuva e botas 
para vigilantes que trabalham em 
área descoberta. Estamos de olho 
nas outras unidades!
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Dia 13 de dezembro, dez vigi-
lantes foram sorteados e ganha-
ram prêmios durante evento da 
categoria, na nossa sede. Confira 
a lista dos sortudos: Roberto 
Emerson Madureira (Execução) 
ganhou a bicicleta; Marcionilio 

Dia 2 de dezembro de 2013 é 
uma data histórica para os vigi-
lantes. Depois de 17 anos de luta, 
foi regulamentado o Adicional de 
Periculosidade de 30%. A Portaria 
nº 1.885 foi assinada pelo ministro 
do Trabalho, Manoel Dias. O texto 
foi publicado no Diário Oficial da 
União, em 3 de dezembro de 2013.

O presidente Geizo de Souza 
afirma: “Nosso Sindicato teve par-
ticipação permanente e ativa nessa 
batalha, tanto na nossa base quan-
to em manifestações unitárias no 
Estado e em Brasília. Valeu a pena. 
É mais um avanço”.

Para todos - Entre as contribui-
ções diretas do nosso Sindicato à 
regulamentação está a garantia do 
pagamento do adicional a todos os 
vigilantes, armados ou desarma-
dos, sem necessidade de perícia e 
parcelamentos; e sem exclusões.

Cândido Carvalho (Es-
sencial), micro-ondas; 
Eduardo Macari (GP), 
fogão; Izael Vergílio 
Ponce (Sempre), home 
theather; Luiz Antonio 
Fagundes (Giabu), má-
quina de lavar; Leandro 
Acácio Amaral (Embra-
se), notebook; Robson 
Di Azevedo Amando 
(Warla), geladeira.

Foram sorteadas três TVs 
Samsung, 40”, de LED. Conheça 
os ganhadores: Lúcia de Fáti-
ma Bueno (Essencial), Cláudio 
Gonçalves Simão (Marcondes) e 
Gilvan Inácio da Silva (CJF).

Participe - Fique sócio e parti-
cipe dos sorteios, todo mês.

quem deVe receber os 30%
A Portaria nº 1.885, que regulamenta o Adicional de Periculo-

sidade, define os profissionais que têm direito ao benefício. Veja:

Lúcia, da Essencial, levou para casa uma TV 40”

Eduardo Rodrigues da Silva, 38 
anos, é vigilante na Press Seg, em 
Campinas. Ele é um dos centenas 
de trabalhadores beneficiados 
pelo kit escolar, que o Sindicato 
entrega todos os anos aos sócios 
estudantes e dependentes.

Silva comenta: “É um kit exce-
lente. Ajuda muito a mim e as mi-
nhas meninas. E gera economia. Se 

eu fosse comprar, teria um gasto a 
mais. É um benefício bastante útil”.

Cadernos, lápis, canetas, es-
tojo, borracha e apontador são 
alguns dos itens que compõem 
o kit. Para retirar é preciso levar 
o holerite. Os kits podem ser 
retirados até 27 de março. In-
formações, ligue 3253.2004 ou 
3251.7332.

Retire o seu kit escolar
na nossa sede em Campinas

Confira os ganhadores
do sorteio do final de ano

Pagamento começou a 
valer já em dezembro
O pagamento do Adicional de 

Periculosidade incide já sobre os 
salários (e demais verbas traba-
lhistas) de dezembro.

Caso a empresa onde você tra-

balha não tenha pago, exija seus 
direitos. Procure o Sindicato.

Denuncie as irregularidades. 
Ligue na nossa sede: 3253.2004, 
3251.7332 ou 3232.5659.

saiba como ficou a regulamentação 
do adicional de periculosidade


