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Encerramos mais uma cam-
panha salarial com vitória para 
os vigilantes. O reajuste é de 
6,33% e vale desde 1º de ja-
neiro. Índice repõe integral-
mente a inflação.

Outros avanços efetivos no 
acordo coletivo: aumento de 
20% no tíquete-refeição, que 
agora é de R$ 17,68; cesta  
básica melhorou e novo valor 
mínimo sobe para R$ 111,92.

Nosso presidente Geizo de 
Souza comenta: “Mesmo num 
ano difícil, fechamos acordo 
que melhora, na prática, a vida 
de milhares de trabalhadores”.
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tíquete-refeição aumenta 20%. cesta básica chega a r$ 111,92

SiNDiCATO GARANTE 
REAJUSTE E AVANÇOS

Retire o kit escolar na sede e subsedes. Página 4
CONFORTO - Atuação do Sindicato obtém melhores condições de trabalho para a categoria. 
Foto: Conseguimos reforma do refeitório no Office Premium, em Campinas. Páginas 2 e 3

confira a tabela completa 
de novos salários, 
por função. página 3

Dia 12 de de-
zembro, o Sindi-
cato sorteou 17 
prêmios no tradi-
cional evento de 
final de ano, na 
nossa sede, em 
Campinas. Teve 
geladeira, fogão, 
máquina de lavar, 
TVs e notebook.
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sorteamos 17 prêmios em dezembro

Inácio, à esquerda, ganhou uma TV; Valdenir levou o notebook

Ação sindical obtém melhorias
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O ano de 2014 teve forte 
disputa político-eleitoral e pro-
blemas reais na economia.

Apesar disso, os trabalhadores 
não recuaram e foram à luta.

Uma das tarefas do nosso 
Sindicato, em 2014, foi consolidar 
a conquista do Adicional de Pe-
riculosidade. Nos empenhamos 
para fazer valer a lei em todas as 
empresas, em toda nossa base. E 
conseguimos.

mogi - A diretoria cumpriu 
compromisso com a categoria 
e abriu um ponto de apoio do 
Sindicato, em Mogi Mirim.

paulÍnia - Firmamos parceria 
com o Sest Senat, assegurando 
tratamento odontológico para os 
vigilantes daquela região.

campinaS - E finalizamos o 
ano com o tradicional sorteio, em 
nossa sede, que contemplou 17 
associados.

2015 - Será um ano difícil 
na área econômica. Mas nossa 
união nos guiará nessa travessia. 
Conte sempre com o Sindicato!

Geizo de Souza

Há mais de um ano, cobramos
melhorias para vigilantes do Aterro 
Sanitário de Santo Antônio da Posse. 
Melhoras foram implementadas. Os 
companheiros merecem o melhor.

Vencemos 
desafios

Ação sindical põe fim a assédio 
moral no Shopping indaiatuba

Representantes do Sindicato, com encarregados do shopping e da prestadora de serviço

Em outubro, o Sindicato 
recebeu denúncia de assé-
dio moral no Polo Shopping 
Indaiatuba. Houve denúncia, 
por parte de vigilantes, que 
um supervisor estaria agindo 
de forma truculenta.

Nos reunimos com todos os 
envolvidos, do shopping e da 
empresa prestadora, e o pro-
blema foi resolvido. Denúncias, 
ligue (19) 3253.2004.

Exigimos condições dignas no Fórum Valinhos
Em outubro, nossos diretores foram até 

o Fórum de Valinhos e lá encontraram 
muitas irregularidades.

A saber: falta de espaço no refeitório, 
ausência de guarita, vestiário irregular, ba-
nheiros sujos, além da não-apresentação 
de documentação obrigatória. A empresa 
de vigilância é a Presseg.

O diretor Ronaldo de Souza relata: “Cons-
tatamos coisas absurdas, como o vestiário 
dos vigilantes ser também sanitário público”.

Lá, os companheiros manipulam arma-
mento e trocam de roupa num lugar onde 
todo usuário do Fórum tem acesso fácil. 
E, na hora de ir embora, guardam a arma 
num armário velho.

Fizemos relatório da situação e entre-
gamos no Ministério Público do Trabalho.

atenção: qualquer problema, ligue para 
o Sindicato (19) 3253.2004.

MUITO MAL - Banheiro público usado pelos trabalhadores, sem a higieni-
zação permanente garantida pela Norma Regulamentadora (NR 24)

O Sindicato negociou e conseguiu a reforma do refeitório 
- com mais cadeiras - no condomínio Office Premium, em 
Campinas, assegurando um espaço decente para a refeição 
dos vigilantes. A empresa Camp-Seg é a prestadora de servi-
ço. Nosso diretor Ronaldo de Souza diz: “Fica mais fácil se o 
patrão entende as reivindicações e negocia com o Sindicato”.

Pressão propicia ganho 
em Aterro Sanitário
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Campanha salarial termina 
com vitória para a categoria

colliers

alpha-ville

leroy merlin
Garantimos a reabertura da 

guarita dos vigilantes na Leroy 
Merlin, da rodovia Dom Pedro I.

Ação
Sindical

Reajuste salarial de 6,33%, 
aumento de 20% no tíquete-
refeição (sobe para R$ 17,68),  
e melhora no valor da cesta 
básica. Valor mínimo do bene-
fício agora é de R$ 111,92.

O presidente do Sindicato, 
Geizo de Souza, afirma: “Os 
resultados positivos mostram 
a força da categoria. O traba-
lhador, que é o bem maior de 
toda empresa, deve e merece 
ser valorizado”.

Periculosidade de 30% incide sobre todas as verbas

O pagamento do Adicional 
de Periculosidade de 30% é 
lei. Fique atento: o percentual 
também incide sobre todas as 
verbas trabalhistas, como fé-
rias, 13º e aviso prévio.

O benefício também está 
garantido na nossa Conven-
ção Coletiva.

Se a empresa onde você 
trabalha não cumpre, denun-
cie ao Sindicato.

denuncie - Informações ou 
denúncias, ligue para o Sindi-
cato: (19) 3253.2004 ou (19) 
3251.7332.

É direito de todo vigilante e 
dever de todo patrão.

A união da diretoria e da categoria fortalece as lutas e garante avanços para todos

acesse nosso site: WWW.sindivigilancia.org.br

Vigilantes do posto do condo-
mínio residencial Alpha-Ville (na 
rodovia Campinas-Mogi Mirim) 
denunciaram irregularidades ao Mi-
nistério Público do Trabalho (MPT). 
O Sindicato foi notificado a com-
parecer em audiência. Visitamos 
o local de trabalho, e constatamos 
situações de não-conformidade 
com a Convenção Coletiva. Rela-
tório foi encaminhado ao MPT.

Em visita ao condomínio em-
presarial, para entrega do nosso 
jornal, constamos situações irregu-
lares: portão enferrujado (e pesa-
do) e cobertura de proteção do sol 
rasgada. O pessoal do condomínio 
e a empresa prestadora acolheram 
as reivindicações do Sindicato.



www.sindivigilancia.org.br

 Vigilância e Segurança   Janeiro de 20154

Convênio odontológico atende 
sócios e famílias em Paulínia
O Sindicato oferece novo 

convênio odonto para sócios 
e dependentes. É em Paulínia, 
no consultório do Sest Senat 
(Serviço Social do Transporte/
Serviço Nacional de Aprendi-
zagem do Transporte).

Nosso diretor Elso A. de 
Lima afirma: “Estamos facili-
tando, principalmente, a vida 
dos trabalhadores de Paulínia, 
Cosmópolis e Arthur Nogueira”.

dias e horários - Atendimen-
to de segunda a quinta, das 8 
ao meio-dia e das 13 às 16h20. 
Às sextas, somente das 8 ao 
meio-dia.

local - O consultório do Sest 
Senat fica em Paulínia, na ro-
dovia Zeferino Vaz, km 129,7, 
bairro Cascata, dentro do ter-

minal de cargas, ao lado da 
indústria Katoen Natie, do Ipem 
e da Oficina Seta, na avenida 

Sidney Cardon de Oliveira. Para 
consultas, ligue nos telefones 
(19) 3874.4931 e 3874.4938.

Sede e subsedes - O Sindi-
cato também oferece atendi-
mento odontológico na sede, 
em Campinas, e nas subsedes 
de Americana e Atibaia.

Na sede, consultório atende 
às terças, quartas e quintas, das 
9 ao meio-dia e das 13 às 16 
horas. Agendar pelos telefones 
3253.2004 e 3251.7332.

Em Americana, atendimento 
às quartas, de meio-dia e meia 
às 15 horas, e às sextas, das 8 às 
10 horas. Agendamentos pelo 
telefone (19) 3405.2766.
atibaia - atendimento odonto 

às segundas, quartas, quintas  

e sextas, das 8 às 11 horas. para 

consultas, ligar (11) 4418.3272.

Kit escolar está disponível na sede e subsedes

premiação contempla 17 associados
Dia 12 de dezembro, o Sindicato 

realizou a tradicional premiação de 
final de ano, na nossa sede.

Sorteamos 17 produtos. A saber: 
geladeira, fogão, máquina de lavar, 
notebook, home theater, três TVs 
LED 42”, micro-ondas, bicicleta, fri-
tadeira elétrica, parafusadeira, forno 
elétrico, ventilador, liquidificador, pa-
nela elétrica, ferro de passar e grill.

Retirada dos prêmios - O prazo 
para que o vigilante sorteado retire 
seu prêmio na sede é até 27 de 
fevereiro. Confira no nosso site os 
nomes dos vigilantes contemplados. 
Acesse www.sindivigilancia.org.br

Não perca tempo. Informações, 
ligue (19) 3253.2004.

Sindicato convoca 
ex-funcionários da 
empresa Concreta

Todo início de ano, o Sindi-
cato entrega kits de material 
escolar para os filhos dos asso-

ciados em idade pedagógica.  
Retire o(s) seu(s) kit na sede, 
em Campinas, e nas subsedes 

de Americana, Atibaia e Mogi 
Mirim até o dia 24 de abril.

  dúvidas - (19) 3253.2004.

O Sindicato propicia atendimento na sede e em subsedes. Agora, também em Paulínia

NA SEDE DO SINDICATO - Acima, a vigilante 
Sandra Pereira Duran retira sua geladeira, na 
nossa sede; à direita, o vigilante Carlos Francisco 
Oliveira (camiseta branca) recebe seu fogão.

Atenção vigilantes que tra-
balharam no Banco do Brasil 
pela empresa Concreta, no 
período da perda dos postos 
em 2008.

Procurar o Departamento 
Jurídico do Sindicato, urgen-
te, às terças e quintas, so-
mente no período da manhã, 
das 8 horas ao meio-dia.

na sede - Mais informações, 
ligue: (19) 3253.2004 e (19) 
3251.7332. Ou vá direto à nos-
sa sede, à rua General Mar-
condes Salgado, 607, Bosque.

conheça seus direitos
Direitos da categoria são garantidos 

na nossa Convenção Coletiva.  
Conheça. Não aceite abusos. Veja 
no site: www.sindivigilancia.org.br


