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O acordo coleti vo da cate-
goria está valendo desde 1º 
de janeiro. O reajuste salarial 
negociado é de 10,97%. O ín-
dice repõe a infl ação integral 
(pelo INPC), de dezembro de 
2014 a novembro de 2015.

Vale relembrar: não existe 
mais lei que garante reajuste  
salarial. Portanto, toda cam-
panha começa do zero.

Pisos - O  Piso do vigilante  
subiu para  R$ 1.351,78.

Periculosidade - O Adicio-

ACORDO COLETIVO VALE DESDE 1º DE JANEIRO

REAJUSTE DE 10,97% REPÕE 
A INFLAÇÃO DO PERÍODO

Dia 18 de dezembro, o Sin-
dicato realizou o tradicional 
sorteio de prêmios. A sede  
fi cou lotada de sócios e depen-
dentes. Entre os prêmios, três 
aparelhos de TV 43 polegadas 
e uma geladeira. No verso.

Sorteio de prêmios
lota nossa sede

FAÇA O 
ACORDO 
VALER!

Convenção Coletiva tem força de lei. Se o patrão não cumprir, denuncie! 
Nossos diretores irão à sua empresa fazer valer o que foi assinado. Ligue 

no Sindicato: (19) 3253.2004 ou 3251.7332.  Procure nossa sede 
ou uma das subsedes em Americana, Atibaia e Mogi. Diretor Toninho (direita) entrega TV a sócio

nal de Periculosidade - equi-
lavente a 30% do Piso - passa 
a ser de R$ 405,53.

 Ganho total - Somados Piso 
e Periculosidade, o menor sa-
lário a ser pago a um vigilante 
alcança R$ 1.757,31.

Andamento - O acordo não 
foi fácil, devido ao radicalismo 
patronal. Somente após audiên-
cia na Superintendência Regio-
nal do Trabalho, em São Paulo, 
as negociações avançaram.

Nosso presidente Geizo de 

Souza conta: "De início, os pa-
trões ofereceram apenas 8% 
e ainda queriam parcelar. Não 
ia sequer repor a infl ação. Por 
isso, rejeitamos”.

Convenção - A negociação 
assegurou todas as cláusulas 
da Convenção Coleti va de Tra-
balho, preservando direitos e 
garanti as dos trabalhadores.
TABELA - Confi ra no verso 
do jornal a tabela com os va-
lores do Piso e demais itens 
salariais da categoria.

MINISTÉRIO DO TRABALHO - Federação, Sindicatos e empresários negociam na SRTE, em São Paulo. Patrões só queriam dar 8% de reajuste
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Nossa recente negociação cole-
ti va foi uma das mais difí ceis dos 
últi mos anos.

O Brasil vive uma forte crise 
políti ca e passa por grave reces-
são. Isso cria um ambiente ruim 
para as negociações e esti mula o 
patronato a endurecer o jogo.

Foi o que ocorreu. Durante 
várias rodadas, enfrentamos uma 
bancada patronal radical e disposta 
a embaralhar a campanha salarial.

Mas o comando da negocia-
ção teve paciência e habilidade, 
conduzindo a campanha para o 
acordo coleti vo.

Eu nunca saio sati sfeito da ne-
gociação, pois sei que os patrões 
sempre podem fazer uma propos-
ta melhor, mas não fazem.

Mas essa é a nossa luta: reivin-
dicar, buscar o melhor e sair da 
negociação com um acordo digno.

O restante a gente busca em-
presa por empresa, o ano todo, 
por meio de lutas e negociações.

Estamos juntos!

Geizo de Souza

BUSCAR MAIS!

CONFIRA COMO FICOU 
A TABELA DE REAJUSTE

Sorteio no Sindicato foi um sucesso
Dia 18 de dezembro, o Sindica-

to sorteou dez prêmios a sócios 
ati vos. Nossa sede fi cou lotada. 

Vigilantes e familiares con-
correram a três TVs; geladeira; 
lavadora; notebook; fogão; home 
theater; fritadeira; e uma bicicleta.

Nosso presidente Geizo afi r-
ma: “O sorteio é um momento 
de congraçamento da categoria e 
reforça a união com o Sindicato”.

SORTEADOS
TVs - Antonio Gomes e Wan-

derson Oliveira (CTS); e Sergio de 
Paula (Gocil). Geladeira - Vicente 
Pacagnela (Graber). Lavadora - 
Eliezer Araújo (Gocil). Notebook 
- João Oliveira (Graber). Home 
theater - Marcelo Brás (Impac-
to). Fogão - Shirley Machado 
(Gocil). Fritadeira - Evaldo Souza 
(Gocil). Bicicleta - Fernanda Ma-
rangoni (Gocil).

Outros - Também houve sor-
teio de cestas de Natal e brindes.FIQUE SÓCIO!

Vale a pena ser sócio do Sindicato. 
Participe das lutas da categoria 

e tenha acesso a benefícios. 
Ligue (19) 3253.2004.

Sede lotada para sorteio (acima).
 Diretor Lucílio Silva entrega fritadeira 

para Evaldo Souza, da Gocil (esquerda). 
Diretor Toninho entrega geladeira 
a Vicente Pacagnela, da Graber.

WWW.SINDIVIGILANCIA.ORG.BR
ACESSE O SITE 
DO SINDICATO

Nossa página na internet disponibiliza informações sobre direitos 
da categoria, ação sindical e serviços aos sindicalizados.


