
Novembro de 2014  Vigilância e Segurança

www.sindivigilancia.org.br

Nosso tradicional sorteio de 
prêmios de fi nal de ano acon-
tecerá na sede do Sindicato, em 
Campinas, dia 12 de dezembro. 
Vai começar às 14 horas.

Sortearemos vários prêmios: 
três TVs 50”, máquina de lavar, 
fogão, geladeira, home thea-
ter, notebook e bicicleta.

 Podem parti cipar somente 
os vigilantes sócios ati vos.

ENDEREÇO - Rua General 
Marcondes Salgado, 607, Bos-
que, Campinas.

“Será uma alegria receber 
os companheiros neste gran-
de evento”, afi rma nosso pre-
sidente Geizo de Souza.

Serão três TVs, máquina de lavar, fogão, geladeira e mais. Participe!

Adicional de 30% incide sobre 13º salário

SINDICATO CONVIDA SÓCIOS
PARA SORTEIO DE FINAL DE ANO

Confi ra o pagamento de todas as verbas trabalhistas. 
Qualquer dúvida, procure o Sindicato!

Confi ra o pagamento de todas as verbas trabalhistas. 

VOCÊ TEM DIREITO. NÃO ABRA MÃO
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O pagamento do Adicional 

de Periculosidade, de 30% 
sobre o salário, é lei. Fique 
atento: o percentual também 
incide no 13o salário.

A garantia do pagamento 
desse benefí cio está em nossa 
Convenção Coleti va, que tem 
força de lei. Ou seja: é direito 

de todo vigilante e dever de 
todo patrão.

Veja o que assegura o 1º 
Parágrafo da 10ª cláusula da 
Convenção: “O Adicional de 
Periculosidade integra a base 
de cálculo de férias, 13o salá-
rio, adicional noturno, verbas 
rescisórias (aviso prévio, férias 

e 13º salário), depósitos do 
FGTS e INSS...”

Nosso diretor Ronaldo de 
Souza alerta: “Fique atento. 
Caso seu 13º venha sem os 
30%, avise o Sindicato”.

LIGUE - Para informações ou 
denúncias, ligue para o Sindi-
cato: (19) 3253.2004.
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O SINDICATO DOS VIGILANTES DE CAMPINAS E REGIÃO 
DESEJA AOS VIGILANTES E FAMÍLIAS UM NATAL 

DE UNIÃO E PAZ. E UM ANO NOVO PLENO DE SAÚDE 
E PROSPERIDADE. ESTAMOS JUNTOS NA CONSTRUÇÃO 

DE UM MUNDO PACÍFICO E FRATERNO!
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As lutas da classe trabalhado-
ra são travadas com organização 
e união. Assim, se avança.

A melhor maneira de pegar 
o caminho do atraso é fazer as 
coisas desorganizadamente.

Não é assim que faz nosso 
Sindicato. Aqui, damos um pas-
so de cada vez. E passo fi rme.

Foi o que fi zemos até con-
quistar o direito ao pagamento 
do Adicional de Periculosidade 
de 30%. O passo seguinte foi 
implementar esse direito.

Conseguir o Adicional foi um 
avanço. Mas há outros passos a 
serem dados, melhorando a as-
sistência, os serviços aos sócios 
e também apertando o combate 
aos abusos patronais.

Companheiro(a): em nome 
da diretoria, desejo a todos um 
feliz Natal e próspero Ano Novo.

Saúde, trabalho, renda e paz: 
nós merecemos!

A campanha salarial começou. Vamos à luta!
A pauta de reivindicações, aprovada pelos companheiros, já foi entregue 

aos patrões. A data-base é 1º de janeiro. As negociações começam 
em breve. Vamos buscar aumento real e mais direitos para a categoria. 

PASSOS 
SÓLIDOS

Vale a pena acessar nosso site

O Sindicato procura manter a ca-
tegoria a par de mobilizações, gre-
ves, negociações, ações judiciais, 
mesas-redondas e outros temas de 
interesse do trabalhador.

Essa atualização é feita por meio 
de nosso site, que tem recebido 
crescente número de acessos. Em 
média, são 5 mil acessos por mês.

Companheiro(a): a diretoria 
quer que todos os sócios par-
ti cipem do sorteio, dia 12 de 
dezembro, sexta-feira, a parti r 
das 14 horas, e também do 
sorteio dos prêmios.

Mas só parti cipará do sor-
teio o associado com a men-
salidade sindical em dia.

Sendo assim, bastará apre-
sentar a carteirinha de sócio 
ou holerite.

Atenção: caso sua mensa-

Presidente do Sindicato dos 
Vigilantes de Campinas e Região

atendimento@sindivigilancia.org.br

Geizo de Souza

Nosso diretor Ronaldo de Sou-
za comenta: “Esse acesso mos-
tra a categoria cada vez mais in-
formada e antenada”.

O site também traz a Convenção 
Coleti va, informações sobre cur-
sos, espaço para consultar a valida-
de da CNV, além dos endereços e 
telefones da sede e das subsedes.

lidade e cadastro estejam em 
atraso, procure a Secretaria do 
Sindicato na sede e atualize. 
Você não é sócio? Então se 
sindicalize e parti cipe!

 Basta procurar a sede, de se-
gunda a sexta, das 8 às 17 horas. 
O endereço é rua General Mar-
condes Salgado, 607, Bosque, 
Campinas. Você também pode 
ir às subsedes de Americana e 
Ati baia ou ao ponto de apoio 
em Mogi Mirim. Para mais infor-
mações, ligue (19) 3253.2004.

SORTEIO - Vai ser dia 12 de 
dezembro, sexta-feira, a parti r 
das 14 horas, na sede: rua Ge-
neral Marcondes Salgado, 607.

Visitas superam 5 mil/mês. Acesse: www.sindivigilancia.org.br

ATENÇÃO ASSOCIADOS ATIVOS:
DIA 12 É A DATA DO GRANDE SORTEIO

FIQUE LIGADO COM O SINDICATO E PARTICIPE DA CAMPANHA!

www.sindivigilancia.org.br


