Janeiro de 2017

Vigilância e Segurança

SALÁRIO BASE DO VIGILANTE
SOBE E CHEGA A R$ 1.880,32
ACORDO COLETIVO GARANTE GANHO REAL NO VALE-REFEIÇÃO
E aí, já conferiu
os resultados da
nossa campanha?

COMPANHEIRO(A):
Nosso acordo coletivo já está em
vigor desde 1º de janeiro. O acordo
assinado pelo Sindicato reajusta salários e garante outros benefícios à
categoria, em toda a base.
O reajuste salarial negociado foi
de 7%, assegurando a reposição integral da inflação.
Vale lembrar: não existe mais legislação que garanta reposição salarial pela inflação acumulada no
período. Agora, toda negociação
começa do zero.

Vi que
pegamos
7%!

PRINCIPAIS GANHOS
• Piso salarial: R$ 1.446,40.
• Adicional de Periculosidade:
30% do Piso salarial.
• Valor da Periculosidade sobre
o Piso: R$ 433,92.
• Remuneração básica (Piso
mais adicional): R$ 1.880,32.
• Vale-refeição: benefício subiu
para R$ 22,00 (valor bruto por dia
trabalhado).
Atenção: o valor relativo ao
vale-refeição recebeu reajuste de
10%, superando a inflação acumu-

Agora, temos de
fazer as empresas
cumprirem o acordo
assinado!

lada. O valor da cesta básica será
de R$ 132,89.
Companheiro(a): nossa negociação foi difícil, devido à grave
recessão econômica no País.
O presidente Geizo de Souza
diz: “A classe patronal se aproveitou do momento de crise pra endurecer a negociação. Mas conseguimos um bom acordo”.
Convenção - Asseguramos todas
as cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho. Veja em nosso site
www.sindivigilancia.org.br.

NOSSO SINDICATO
OFERECE AMPLA
ASSISTÊNCIA
O Sindicato propicia ampla
assistência e serviços aos trabalhadores. Na sede em Campinas e também nas subsedes de
Americana e Atibaia.
ADVOGADOS - Assistência trabalhista na sede e nas subsedes.
Não é raro o vigilante ser preso. Se for no exercício da profissão, a empresa lhe deve integral
assistência. De todo modo, em
todos os casos, o advogado do
Sindicato procura estar presente, para dar a melhor assistência.
Defenda seus direitos. Conte
com nossos advogados.
DENTISTA - Mantemos gabinetes na sede e subsedes. Trate da
sua saúde; é o nosso maior bem.
CABELEIREIRO - Na sede e nas
subsedes, o associado dispõe de
cabeleireiro unissex. Cuide bem
da sua aparência!

CONFIRA A TABELA SALARIAL - Leia, no verso do boletim, a tabela
de salários e outros ganhos obtidos pelo Sindicato na campanha salarial.
Na tabela, você confere o valor do salário mensal, por dia e por hora.
Exija pagamento correto. Em caso de dúvida, procure o Sindicato na sede e subsedes.
www.sindivigilancia.org.br
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CONFIRA A NOVA TABELA SALARIAL

Sindicato convoca tomadores de serviço

ESTAMOS JUNTOS!
A recessão econômica atual é muito forte e continuada. A crise política
também é grave.
Ou seja, temos a pior combinação
possível: crise econômica com encrenca política pesada.
O que fazer?
A classe trabalhadora deve se unir,
e se unir com firmeza.
Ao se unir, a categoria precisa também unir-se ao seu Sindicato, porque,
sem Sindicato forte, governos e patrões partem para o massacre - como
vem ocorrendo por meio da reforma
trabalhista e a previdenciária.
O Sindicato não pode tudo. Mas
pode muito, ainda mais se contar com
o apoio da base.
Procure o Sindicato. Não se isole;
não se exponha; não lute sozinho.

Geizo de Souza
Presidente do Sindicato
atendimento@sindivigilancia.org.br

No final do ano passado, convocamos a Emdec (Empresa
Municipal de Desenvolvimento
de Campinas), a Prefeitura e a
operadora de telefonia Vivo para
audiências no Ministério Público
do Trabalho (MPT).
Motivo: atrasos frequentes
nos salários e benefícios dos vigilantes que fazem a segurança
de seus prédios, decorrentes
da não quitação de faturas das
empresas contratadas.
EMDEC - Na reunião, dia 19
de dezembro, a prestadora de
serviço informou ter quitado o
salário de novembro no dia 14.

ACESSE
NOSSO SITE
E FIQUE BEM
INFORMADO

Ou seja, com atraso de quase
dez dias e sem honrar a multa
de 5% devida aos trabalhadores.
Alegou ainda que, em razão
do atraso nas faturas da Emdec,
teria dificuldades pra pagar a
segunda parcela do 13º salário.
A Emdec admitiu atrasos de
até 74 dias nos repasses.

O site do Sindicato também é um
importante meio de comunicação
para a nossa categoria.
Acesse e saiba mais

www.sindivigilancia.org.br

Vivo - A audiência, dia 21 de
dezembro, tratou do atraso de
salários e 13º dos vigilantes que
atuam na empresa.
A contratada informou que as
faturas vêm sendo pagas com
atraso, desde setembro de 2016.
Os representantes da empresa
mostraram e-mail da Vivo, indicando que as faturas de outubro
e novembro iriam ser pagas apenas em 23 de janeiro.
PRESSÃO - Nosso Sindicato
acionará todos os meios
legais pra garantir
os direitos dos vigilantes.

FIQUE SÓCIO
Vale e pena ser
sindicalizado.
Procure a sed
ou as subsedes
de Americana
e Atibaia.
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