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Companheiro(a): os avan-
ços da categoria não ocor-
rem só no campo traba-
lhista. Em breve, você terá 

casa nova, pois a constru-
ção da sede própria se en-
contra em fase adiantada.

O vigilante poderá dispor 

de uma sede ampla e moder-
na, mais qualidade e funcio-
nalidade no atendimento.

Página 3
O Sindicato oferece vasta 

rede de serviços a sócios e de-
pendentes. Atendimento odon-
tológico próprio, convênios em 
educação, lazer,  hospedagem, 
entre outros. Página 2

Utilize nossa rede 
de convênios 
e benefícios

A nova lei trabalhista ameaça muitos direitos. 
Vamos reagir e defender as conquistas. Se você já é sócio, 

procure o Sindicato. Caso não seja, sindicalize-se. 
A qualquer problema, ligue 3253.2004 ou 3251.7332.

Procure a sede em Campinas ou as subsedes em Americana e Atibaia. Dentistas atendem na sede e subsedes

NOVA E PRÓPRIA - Construção segue em ritmo acelerado. Objetivo da diretoria do Sindicato é entregar a sede nova o mais rápido possível

Fevereiro de 2018.

AVANÇAM OBRAS DA SEDE 
PRÓPRIA DO SINDICATO

CAMPANHA SALARIAL TEM GANHOS REAIS
O acordo coleti vo da nos-

sa data-base (1º de janeiro) 
foi fechado em dezembro 

com o sindicato patronal. 
Apesar das difi culdades ge-
radas pela reforma traba-

lhista, o resultado fi nal da 
negociação foi favorável.

Página 4

CASA NOVA DOS VIGILANTES FICA ENTRE OROZIMBO MAIA E JOSÉ PAULINO

UNIR. DEFENDER. GARANTIR!
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Companheiro(a):
A palavra união é muito forte. 

Mas ela significa muito mais 
quando acompanhada de outra 
palavra também forte: mobili-
zação!

A reforma trabalhista che-
gou. É uma ti jolada de Temer 
na classe trabalhadora.

Temos de nos defender e 
preservar nossos direitos.

Mas como fazer?
Com união. Com mobilização. 

Pense na força dessas palavras.
Pense e prati que. 

União na nossa família, em 
nosso local de trabalho, união 
entre a categoria e união tam-
bém com o seu Sindicato.

Geizo de Souza

HORA DE UNIR 
PRA RESISTIR

APROVEITE HOSPEDAGEM COM
DESCONTO EM HOTÉIS E COLÔNIAS

Use nossos serviços e a parceria do Sesc
O Sindicato oferece vasta rede 

de serviços e benefí cios aos só-
cios e dependentes. Entre eles, 
atendimento odontológico pró-
prio na sede e subsedes.

Além disso, nossos convênios 
asseguram descontos especiais 
na área de lazer.

SESC - O convênio com o Sesc 
garante aos sócios e dependen-
tes acesso a toda estrutura de 
lazer e serviços da insti tuição.

A unidade de Campinas, que 
tem área total construída de 
17.548 m², oferece estrutura 
completa pra você aproveitar ao 
máximo a diversidade de seus 
espaços e equipamentos.

Escola Paulista de Vigilantes - 
Uma das melhores academias 
de formação do Estado acaba 
de fechar parceria com nosso 

Sindicato, que propicia condições 
especiais. Confira: cursos de 
formação e de reciclagem com 
descontos de 20%. 

EDUCAÇÃO - O Sindicato reno-
vou convênio com as universida-
des Anhanguera e IPEP Faculda-
des Integradas. Temos  descontos 
especiais para sócios.

Treinamentos - Também man-

temos parceria com escolas de 
treinamento tático extracurri-
cular. São elas: Delta Holambra,  
CTT-CBC Ribeirão Pires e Villela 
assessoria para ati radores. 

Aproveite as opções que estão 
disponíveis nas áreas de Cultura, 
Educação, Formação, Lazer, Saú-
de e Assistência.

Informações, ligue 3253.2004.

Verão é a época ideal pra viajar 
com a família, desfrutando de 
lazer com qualidade ao ar livre.

Aproveite tudo isso por meio 
do convênio do Sindicato com a 
SisnaturCard, que já está valendo 
desde novembro. 

Essa nova parceria possibilita 
aos sindicalizados sair de férias 
com economia, pagando preços 
acessíveis.

Vantagens - Hospedagem com 
descontos que vão de 10 a 30% 
sobre a tarifa parti cular.

Aproveite. Mais informações, 
ligue para (19) 3253.2004. LITORAL - Pousada e hostel em Ubatuba está entre as muitas opções

SAÚDE - Associado recebe atendimento odontológico em consultório da sede

O site do Sindicato é um importante
meio de comunicação da categoria.

Ele foi repaginado pra facilitar 
o acesso às informações e notícias. 

Também está mais moderno e bonito.
Habitue-se a acessar e ler.

Outros sites - www.dieese.org.br
www.diap.org.br e www.ugt.org.br

ACESSE NOSSO 
NOVO SITE

www.sindivigilancia.org.br

A SisnaturCard oferece rápido e efi ciente serviço de orçamento e reservas on-line. Inclusive com 
aplicativo para celular, por meio de QR Code. Pra fazer seu orçamento no site, selecione o link 
hospedagem, escolha a cidade e preencha a fi cha. Confi ra os preços das pousadas, hotéis e colônias.

ACESSE O SITE -  WWW.SISNATURCARD.COM.BR
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SEDE NOVA FICA PRONTA EM BREVE
A futura sede própria do Sin-

dicato fi ca na rua Jorge Miranda, 
97, Jardim Botafogo (próxima ao 
Mercadão municipal).

A diretoria quer inaugurar logo 
a nova sede pra que o vigilante 
possa uti lizar toda a nossa rede 
de serviços e benefí cos, com 
mais conforto e facilidades.

O presidente Geizo de Sou-
za destaca: “As obras avançam 
apesar do ataque do governo ao 
custeio das enti dades”. Ou seja, 
o Sindicato está se empenhan-
do ao máximo pra fazer muito 
com pouco. Geizo afi rma: “Não 
medimos esforços pra que a ca-
tegoria tenha uma bela sede e 
os recursos das contribuições 
dos trabalhadores voltem ao 
próprio trabalhador”.

Com a sede própria, o Sindi-
cato também sairá do aluguel, o 
que vai gerar importante econo-
mia para nossa enti dade.

Prédio - O imóvel tem dois 

pavimentos acima do térreo. 
A garagem pode abrigar até 20 
veículos. A sede terá mais de 15 
cômodos, incluindo sala de reu-
niões e cursos, com capacidade 
pra 80 pessoas.

O prédio foi planejado a fi m 
de oferecer acomodações ade-
quadas aos serviços já prestados, 

OBRAS AVANÇADAS - A construção da sede própria do nosso Sindicato vai de vento em popa, como mostram as fotos

Homologações no 
Sindicato evitam 
calote nas verbas

O Sindicato atuou nos últimos 
meses visando solucionar os 
problemas dos vigilantes contra-
tados pelas  empresas Embrase 
e Quality.

Após várias tratativas, que 
envolveram o Ministério do Tra-
balho, o MPT, a Justiça e os to-
madores de serviço, o Sindicato 
negociou com a maioria dos to-
madores objetivando a quitação 
dos direitos dos trabalhadores.

As homologações ocorrem no 
Sindicato, com apoio e supervi-
são do Departamento Jurídico.

podendo agregar outros ti pos de 
benefí cios. O projeto arquitetô-
nico é moderno e responde a 
todas as exigências de qualidade 
e respeito ambiental.

Recursos - Ou seja: o dinheiro 
da categoria, quando bem apli-
cado, reverte em benefí cio dos 
trabalhadores e suas famílias.

Negociação com MPT garante pagamento na Embrase

Após procedimentos na Gerência 
do Trabalho, o Sindicato esteve dia 
30 de novembro em audiência no 
Ministério Público (MPT). Presen-
tes também tomadores de serviço, 
inclusive o Aeroporto de Viracopos.

Consignou-se, por solicitação 
nossa, que os tomadores de serviço 
pagariam salários, férias, 13º salário, 
vale-alimentação e vale-transporte 
diretamente aos trabalhadores (no 
limite das faturas retiradas), me-
diante intermediação do Sindicato.

AUDIÊNCIA - Nosso presidente Geizo em audiência no Ministério Público do Trabalho com tomadores de serviço

Também asseguramos que, em 
caso de sobra de valores das faturas 
devidas à Quality e Embase, elas de-
veriam ser usadas para pagar parte 
ou totalidade das verbas rescisórias.

Histórico - A solução dos proble-
mas na Embrase exigiu esforço e 
persistência. Há vários meses, a em-
presa descumpria direitos e atrasava 
salários e benefí cios.

O Sindicato solicitou mediação do 
Ministério do Trabalho. Agendou-se 
mesa-redonda pra 14 de novembro, 

da qual parti ciparam representantes 
da empresa, Sindicato, aeroporto e 
MTE, além de trabalhadores. A em-
presa prometeu quitar os salários 
até 22 de novembro - o que não 
ocorreu. Também fi cou agendada 
outra mesa-redonda, dia 23, visando 
à solução das outras questões. Mas 
a empresa não compareceu. 

Ante a situação, buscamos apoio 
no MTP, para que os tomadores fos-
sem autorizados a pagar os salários 
diretamente aos trabalhadores.

Vigilantes da Embrase em nossa sede
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A lei trabalhista vale desde 
novembro. Seu objetivo é cortar 
direitos e afastar o Sindicato das 
negociações. Fique atento. 
Banco de horas - Flexibiliza a 

quitação de horas extras. Você 
trabalha, mas não recebe.
Jornada 12x36 - Perde o caráter 

excepcional. Agora, trabalho em 
feriado não será pago em dobro.
Hora noturna - Acabou a ex-

tensão do adicional noturno do 
vigilante, iniciado às 22 horas até 
o fim da jornada.
Fique ligado com o Sindicato. 
Informações, ligue 3253.2004.

Lei trabalhista 
está recheada
de maldades

Convenção Coletiva garante direitos

CRISE PREJUDICA NEGOCIAÇÕES ATÉ EM GRANDES CATEGORIAS

O acordo coleti vo assinado em 
nossa campanha salarial, com 
data-base em 1º de janeiro, foi 
bem sucedido mais uma vez.

A negociação garanti u reajus-
te de 2,8% nos salários e no va-
le-refeição. O índice equivale ao 
IPCA (Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor – Amplo) acu-
mulado nos 12 meses encerra-
dos em novembro.

Nosso presidente Geizo de 
Souza destaca: “Conseguimos 
fechar o acordo salarial com 
o melhor dos índices, uma vez 
que o INPC, que balizava nossas 
negociações, fi cou acumulado 
em 1,94%. Sendo assim, o acor-

Em 2017, o Brasil sofreu baixo 
crescimento econômico e forte 
crise políti ca, que impactaram 
nas negociações coleti vas.

Com recessão, desemprego e 
alta informalidade, muitas cate-
gorias não conseguiram aumen-
tos reais signifi cati vos.

do garanti u um benefí cio real 
aos trabalhadores nesta época 
bastante difí cil”.

Conquistas - Asseguramos que 
o trabalho intermitente, previs-
to na nova lei trabalhista, será 
restrito aos eventos e episódios 

ocasionais. Com isso, a jornada 
intermitente não substi tuirá o 
regime de trabalho mensal.

Isso representa uma grande 
conquista contra as ameaças de 
precarização.

Homologação - Manti da a obri-
gatoriedade da homologação no 
Sindicato, como sempre foi.

Assim, o trabalhador conti nua-
rá a ter suas verbas rescisórias 
calculadas pelo Sindicato, evi-
tando calote nos direitos.

Hora de almoço - Ficou man-
ti do o intervalo intrajornada de 
uma hora e o pagamento das ho-
ras extras após o limite de 8 ho-
ras diárias e 44 horas semanais.

VEJA OS NOVOS VALORES SALARIAIS

A palavra de ordem nas nego-
ciações foi garanti r direitos, evi-
tando-se retrocessos da nova lei 
trabalhista.

Confi ra algumas campanhas 
de importantes categorias.

Químicos - Data-base 1º de 
novembro. Reajuste de 1,83% 

(INPC acumulado) para salários, 
Pisos e PLR.

Metalúrgicos CUT - Data-ba-
se 1º de setembro. Reajuste de 
1,73% (INPC acumulado).

Bancários - Data-base 1º de 
setembro. Aumento real de 1% 
nos salários, PLR e benefí cios. 

Sindeepres - Data-base 1º de 
janeiro. Reajuste de 2,5% nos 
salários. Índice abrange profi s-
sionais de contole de acesso.

Comerciários interior - Salário 
reajustado em 1,73%, percentual 
equivalente ao INPC acumulado 
na data-base, em 1º de setembro.


