Dezembro de 2015

Vigilância e Segurança

ASSEMBLEIA NA SEDE

APROVA REIVINDICAÇÕES
CAMPANHA SALARIAL COMEÇA MOSTRANDO FORÇA DA CATEGORIA EM CAMPINAS

Nossa campanha salarial está em pleno andamento. A pauta de reivindicações, que foi aprovada em grande assembleia na
sede (foto), cobra aumento justo nos salários e manutenção dos benefícios da Convenção Coletiva. Conﬁra na página 2

Sorteio de prêmios será dia 18

Imagem ilustrativa

ATENÇÃO AO RECESSO

O tradicional sorteio de prêmios
que o Sindicato realiza todo ﬁnal de
ano ocorrerá dia 18 de dezembro
na sede, em Campinas, às 14 horas.
Vários itens serão sorteados entre vigilantes sócios ativos.
ENDEREÇO - Rua General Marcondes Salgado, 607, Bosque,
Campinas.
“Será uma alegria receber os
companheiros”, afirma o presidente Geizo de Souza.
O recesso neste ﬁnal de ano começa dia 23 de dezembro (quarta), a partir
do meio-dia. O retorno às atividades será dia 4 de janeiro de 2016.
O Sindivigilância deseja Feliz Natal e um Ano Novo de realizações!

Ação sindical obtém
melhorias na base

A ação do Sindicato foi intensa durante todo o ano. Apoiamos greves, negociamos com
empresas e atuamos na Justiça.
Na foto, mobilização na Reak.
Nas páginas a seguir
www.sindivigilancia.org.br
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Campanha salarial já começou
e luta é por reajuste decente
Categoria aprova nossa
pauta em assembleia
que lotou a sede do Sindicato

UNIR E RESISTIR!
Os últimos 12 anos foram de
avanços para o trabalhador.
Destaco, entre outros, a política de aumento real no salário
mínimo e a lei do Adicional de
Periculosidade ao vigilante.
Porém, a situação mudou. A
crise afetou setores importantes da economia, os políticos
de direita ganharam espaço no
Congresso Nacional, o governo
vacilou e o segmento selvagem
do capitalismo passou a atacar
nossos direitos.
O PL das terceirizações foi
aprovado na Câmara e está no
Senado; as Medidas Provisórias
664 e 665, que são prejudiciais aos
trabalhadores, viraram leis.
Portanto, a classe trabalhadora
vive um período de resistência:
pra não perder direitos, assegurar
conquistas, continuar buscando
emprego decente e salário justo.
O Sindicato seguirá ﬁrme na
luta. Mas pedimos a união de todos e apoio às nossas ações.
Feliz Natal e um bom 2016.

Companheiro(a): iniciamos
mais uma campanha salarial.
Nossa pauta de reivindicações foi
aprovada dia 19 de outubro, em
assembleia geral na sede.
A etapa atual é a negociação
dos pleitos com o patronato. A
data-base é 1º de janeiro.
Até lá, negociaremos com a
classe patronal uma ampla pauta
de reivindicações. Nossa luta é
por reajuste decente nos salá-

Vigilantes aprovam reivindicações, por unanimidade, em assembleia dia 19 de outubro

rios, no vale-refeição, na cesta
básica e por mais benefícios.
O presidente Geizo de Souza
aﬁrma: “Vamos mobilizar toda
a categoria por aumento e direitos”. Ele ressalta que o momento
é de união e negociação, pois a

campanha deste ano vai exigir
esforço e determinação.
“As crises econômica e política
estão aí. Com isso, a choradeira
patronal aumenta”, diz.
Participe! Fique ligado com o
Sindicato, na sede e subsedes.

Sindicato apoia ato contra
ataques a carros-fortes
Nosso Sindicato marcou presença no protesto dos trabalhadores no setor de transporte
de valores, promovido dia 23
de novembro pelo Sindicato da
categoria (SindForte).
Os diretores Ronaldo de Souza,
Valnei Gomes da Silva e Wilson
Aguiar levaram apoio aos companheiros, que cobram providências
contra os assaltos, ataques a carros-fortes e mortes de vigilantes.

As manifestações ocorreram
em Campinas e Ribeirão Preto,
cidades que sofrem mais com a
atuação das quadrilhas.
Os protestos obtiveram forte
adesão da categoria, reunindo
vigilantes, pessoal administrativo
e sala de valores.
Participaram dos atos trabalhadores das empresas de transporte de valores Prosegur, Blue
Angels, Protege e Brinks.

Jurídico convoca
vigilantes do processo
da 318 Valente
Nosso Jurídico convoca os trabalhadores que prestaram serviços pela
empresa 318 Valente nos postos do
INSS, que fazem parte da ação coletiva
do Sindicato, a comparecer na sede com
cópia da Carteira de Trabalho (CTPS).
O motivo é dar seguimento ao processo visando ao recebimento das verbas
rescisórias, judicialmente.

Geizo de Souza

ATENÇÃO - Nosso Jurídico informa
ainda que o não comparecimento até o

Presidente do Sindicato
atendimento@sindivigilancia.org.br

dia 18 de dezembro de 2015 implicará
desistência do processo.
Caso isso ocorra, o trabalhador não

ATENÇÃO AO RECESSO
O recesso neste ﬁnal de ano começa
dia 23 de dezembro (quarta), a partir
do meio-dia. O retorno às atividades
será dia 4 de janeiro de 2016.

poderá mais reclamar o pagamento dos
seus direitos, por meio do processo coletivo distribuído pelo Sindicato.
Informações, ligue no Sindicato. TeleNosso diretor Ronaldo leva apoio à manifestação contra a violência

fones (19) 3253.2004 e 3251.7332.
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AÇÃO
SINDICAL
Como sempre, o Sindicato
atuou com ﬁrmeza em 2015 contra
as empresas que saíram da linha.
Nossa diretoria não aceita irregularidades. Quando recebemos
denúncias, apuramos e vamos pra
cima na defesa dos direitos.

ABUSO NA JORNADA

Foram várias paralisações para
impedir abusos na jornada de trabalho. Nossos diretores atuaram
forte contra jornadas irregulares,
parando postos de serviços das
empresas que burlaram a lei e
nossa Convenção Coletiva.

GARANTIR A PPR
Outra luta foi contra os atrasos no pagamento do Programa
de Participação nos Resultados
(PPR). O Sindicato comandou
manifestações em vários postos,
para garantir o acesso ao direito.

Pressão do Sindicato garantiu
regularização do PPR na CRB
Empresa não pagava PPR desde
2012. Por isso, foi chamada
no Ministério do Trabalho
A CRB Segurança foi convocada a mesa-redonda na gerência
regional do Trabalho, em Campinas, por atraso no pagamento do Programa de Participação
nos Resultados (PPR).
A reunião ocorreu em abril,
com a presença dos diretores Ronaldo de Souza, Pedro João Barbosa e do assessor técnico Sérgio
Bergamaschi.
No encontro, a CRB reconheceu o débito e foi negociado um
calendário de pagamento.
Ficou assim - O prazo de pagamento do PPR de 2015 venceu

FIQUE SÓCIO
Trabalhador sindicalizado
fortalece a categoria
e ganha benefícios para
toda a família. Conte
com o Sindicato, sempre.
Ligue (19) 3253.2004
e se sindicalize.

em 30 de julho. Para os atrasados, foi deﬁnido o seguinte cronograma: o benefício de 2012,
até 31 de maio; o valor de 2013,
dia 30 de setembro; e, em 30 de
novembro, o PPR de 2014.
O acordo beneﬁciou cerca de
25 vigilantes que atuam nos
postos da CRB em nossa base.

Lei do Estatuto da Segurança
Privada avançou na Câmara

CONTRA ATRASOS
A diretoria também pegou pesado contra as empresas que
deixaram de quitar compromissos
nos prazos legais.
Em 2015, apoiamos diversas
mobilizações contra atrasos no
pagamento de salários e benefícios, como tíquete-refeição e cesta
básica. Comandamos várias paralisações vitoriosas.
Não aceite abusos. Denuncie!

Diretor Ronaldo e assessor Sérgio Bergamaschi com representante da empresa na DRT

Vigilantes cobram criação do Piso nacional

A comissão especial da Câmara dos Deputados, instalada para
elaborar projeto de lei criando o
Estatuto da Segurança Privada,
que regulamenta os serviços do
setor, aprovou em setembro o
substitutivo do relator, deputado

Wellington Roberto (PR-PB). A
matéria será analisada agora pelo
plenário da Casa.
O projeto é dividido em 11 capítulos. Eles tratam da segurança privada; dos prestadores de
serviço; dos proﬁssionais e sua
formação; da segurança privada
em instituições ﬁnanceiras; das
penalidades administrativas; dos
crimes; e das taxas do setor.
A proposta cria ainda o Conselho Nacional de Segurança Privada, composto por trabalhadores,
governo e empresários.

Exija pagamento
correto do seu
13º salário
O prazo para o pagamento da primeira
parcela do 13º salário terminou dia 30 de
novembro. A segunda parcela deve ser
paga até 20 de dezembro.
Fique atento, pois muitas vezes ocorrem atrasos, principalmente por parte de
algumas empresas de vigilância.
Quem ainda não tem um ano de serviço recebe o 13º proporcional. Para saber
a quantia, divida o valor do salário de
dezembro por 12 e multiplique o resultado
pelos meses trabalhados.
Horas extras - As extras integram o
13º salário e o adicional noturno também.
Atenção - O pagamento do adicional
de periculosidade, de 30% sobre o salário,
é lei. Fique atento: o percentual também
incide no 13º salário.
Caso seu abono de Natal venha sem
os 30% referentes ao adicional, avise o
Sindicato. Tomaremos as providências
cabíveis.
Não abra mão
dos seus direitos.
Nosso Departamento Jurídico
pode ajudá-lo.
Ligue e denuncie Na sede (19) 3253.2004
e 3251.7332.

Parceria propicia palestra sobre Segurança no Trabalho
Nosso Sindicato realizou, em
parceria com as Faculdades Ipep
e o Colégio Bento Quirino, palestra sobre Segurança do Trabalho.
O diretor Ronaldo de Souza
destaca: “Foi a primeira de uma

série de palestras, que essa parceria vai propiciar”.
Ele explica que o objetivo do
Sindicato é oferecer mais uma
opção de formação à categoria.
A parceria também se estende

a descontos nas mensalidades
das Faculdades Ipep e Colégio
Bento Quirino, que beneﬁciarão
vigilantes associados.
Informações - No Sindicato, ligue (19) 3253.2004 e 3251.7332.

ACESSE NOSSO SITE E MANTENHA-SE INFORMADO: WWW.SINDIVIGILANCIA.ORG.BR
www.sindivigilancia.org.br
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Conquistamos acesso a refeitório
da Bosch para vigilantes da GPS
Trabalhadores passaram
a usar mesmo restaurante
dos funcionários da empresa

Os companheiros que trabalham no posto da GPS na Bosch
Louveira procuraram o Sindicato reclamando da falta de espaço adequado para alimentação.
Entramos na luta e garantimos uma importante conquista: agora, os vigilantes desfrutam da mesma alimentação dos
funcionários da multinacional.
Antes, o trabalhador da GPS
era obrigado a levar comida de
casa. Além disso, o Sindicato
apurou que a sala onde eram
feitas as refeições não tinha

Restaurante dos funcionários da Bosch (Louveira), que os trabalhadores que fazem a vigilância da empresa também podem utilizar

condições adequadas de higiene e conforto.
O acordo foi deﬁnido após
reunião em nossa sede com
representante da GPS e, pos-

teriormente, com a Bosch. Os
vigilantes estão se alimentando
no restaurante da empresa,
com os custos pagos pela GPS.
O presidente Geizo de Souza

diz: “Essa conquista valoriza o
vigilante. As empresas reconheceram a necessidade de
melhorar as condições de trabalho dos companheiros”.

Kit escolar beneﬁciou cerca de 1.000 estudantes
Todo ano, o Sindicato entrega kits de material escolar
para ﬁlhos de associados.
O kit contém itens básicos
que são utilizados no dia a dia,
tanto em sala de aula quanto
nos exercícios e tarefas que
são realizadas em casa.
Em 2015, a entrega do material começou com o início do

ano letivo e foi até abril, com
a distribuição de aproximadamente mil kits na sede e nas
subsedes de Americana, Atibaia e Mogi Mirim.
Caso não tenha sido beneﬁciado este ano, não perca a
oportunidade em 2016.
Aproveite mais esse benefício. Fique sócio, ainda dá tempo.

Convênios facilitaram o ﬁnanciamento da casa própria
O Sindicato ﬁrmou várias parcerias em 2015, pensando no
bem-estar da família dos sócios.
Convênio com a MRV Engenharia abriu novas perspectivas
de acesso à casa própria.

A parceria oferece descontos
especiais aos vigilantes interessados em adquirir um imóvel novo,
na cidade de Campinas.
Aurea - Outra parceria que
propiciou aos sócios uma excelente opção na hora de escolher
e comprar sua casa própria.
Com a incorporadora Aurea,

nossos associados tiveram descontos especiais para adquirir o
tão sonhado imóvel.
Promoção válida para o Residencial Clube Acquaville, com
possibilidade de ﬁnanciamento
do Minha Casa, Minha Vida.
Informações - No Sindicato.
Procure-nos. Ligue 3253.2004.

O SINDIVIGILÂNCIA DESEJA FELIZ NATAL
E UM ANO NOVO DE REALIZAÇÕES!
www.sindivigilancia.org.br

Oferecemos
ótimo serviço
odontológico
O Sindicato oferece atendimento de
qualidade a sócios e dependentes.
Sede e subsedes - O consultório da
sede, em Campinas, 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.
Americana - Atendimento às quartas,
das 12h30 às 15 horas; e, às sextas, das
8 às 10 horas. Agendamento pelo telefone
(19) 3405.2766.
Atibaia - Consultas às segundas,
quartas, quintas e sextas, das 8 às 11
horas. Ligar (11) 4418.3272.
Paulínia - Convênio com Sest Senat.
De segunda a quinta, das 8 ao meio-dia
e das 13 às 16h20. Às sextas, somente
das 8 ao meio-dia.

