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Negociar com patrão é sem-
pre difí cil. Mas a recente Cam-
panha Salarial foi ainda mais 
dura. A crise econômica, o ata-
que aos direitos e a pandemia 
da Covid-19 pioraram tudo.

Por isso, Sindicatos e Federa-
ção se uniram, conseguindo fe-
char um acordo coleti vo digno. 

O salário subiu 4,31% - Piso 
chega a R$ 2.166,54. 

No vale-refeição passamos de 

R$ 27,44 pra R$ 29,00. Também 
preservamos todos os direitos 
da Convenção Coleti va de Tra-
balho, que já está em vigor des-
de 1º de janeiro.

Geizo - Nosso presidente Gei-
zo Souza afi rma: “Procuramos 
sempre o melhor pra categoria. 
Peço que cada um fi scalize a 
aplicação da Convenção Coleti -
va. Se houver descumprimento, 
avise sem demora o Sindicato”.

Novo Piso chega a 
R$ 2.166,54

Somando-se Piso de R$ 1.666,57 ao 
Adicional de Periculosidade de R$ 499,97 

(ou seja, 30%  sobre o Piso), 
o salário-base chega a R$ 2.166,54.
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Nosso tradicional sorteio de fi nal de ano foi um grande su-
cesso, mais uma vez. 

Aconteceu dia 18 de dezembro, em nossa sede. Sorteamos 
mais de 80 itens para os trabalhadores. Venti ladores, cafetei-
ras, ferros elétricos, sanduicheiras, batedeiras, secadores e 
muito mais.

Os companheiros sorteados fi caram muito felizes. Aliás, foi 
um dia repleto de alegria, união e confraternização!

Fotos: Diretores Ronaldo e Valnei com sócios premiados.

maiS de 80 prêmioS!

Nosso Sindicato não mede es-
forços pra representar o profi ssio-
nal de portaria, que tem entre suas 
atribuições o controle de acesso, 
atendimento telefônico, recepção 
e o contato com o público.

Esses profi ssionais atuam nos 
condomínios, hospitais, indústrias, 
supermercados, comércio etc.

Atenção, trabalhador: procure 
saber mais sobre seus direitos, 
benefí cios e representação.

Entre em contato com nosso 
Sindicato. Ligue na sede, (19) 
3368.6661; subsede em Ame-
ricana, 3405.2766; subsede em 
Ati baia, (11) 4418.3272.

Acesse - sindivigilancia.org.br  

ATENÇÃO AGENTES DE SEGURANÇA/PORTARIA
E SIMILARES: O SINDICATO REPRESENTA VOCÊS 

Jornal Vigilante Campinas JANEIRO 2021 FIM.indd   1 22/01/2021   16:01:02



www.sindivigilancia.org.br

 Vigilância e Segurança   Janeiro de 20212

Presidente do sindicato
Geizo de Souza

• Editorial

ABRAÇO!
Quero mandar um abra-

ço fraterno a todos os traba-
lhadores e a seus familiares. 

Peço, por favor, que to-
mem todos os cuidados, pra 
evitar contaminação pela 
Covid-19, que já matou mais 
de 210 mil brasileiros.

rENoVAmos A NossA 
CoNVENÇÃo CoLETiVA. 

O Sindicato fi scalizará o 
seu cumprimento pelas em-
presas.

mas cada trabalhador tam-
bém pode, e deve, ajudar 
nessa tarefa.

Tenham todos um Bom 
Ano, com saúde, paz e pros-
peridade. saibam que aqui 
no sindicato nunca faltarão 
apoio e a mão amiga.

Um abraço!

Sede Campinas - (19) 3368.6665 
Americana - (19) 3405.2766
Atibaia - (11) 4418.3272 

Site
www.sindivigilancia.org.br

•SERVIÇO

StJ aprova apoSentadoria 
eSpeciaL para vigiLante

Problema sério e frequente: a 
empresa perde o posto, cai fora e 
não paga empregados. 

Isso acontece muito, mas prin-
cipalmente nos postos do setor 
público. Pra ganhar a concorrência 
e pegar o posto, o mau patrão joga 
o preço lá embaixo. 

Ele sabe que não vai 
segurar o custo, en-

Vitória dos vigilantes. Depois 
de muita luta organizada da ca-
tegoria, conquistamos o direito à 
aposentadoria especial de vigilan-
tes, de forma defi niti va. 

A decisão foi tomada dia 9 de 
dezembro, por unanimidade, no 
STJ. E vale inclusive pra segurados 
que não portam arma de fogo no 
exercício da função.

Nosso diretor Ronaldo de Sou-
za fala sobre a importância da 

PATRÃO DESONESTO REBAIXA CONTRATO 
E DÁ CALOTE NAS VERBAS DO EMPREGADO

tão começa a dar calote no salá-
rio, atrasar pagamento, não de-
positar o FGTS etc.

Diante disso, o Sindicato dis-
ponibiliza assistência através do 
Departamento Jurídico, em ações 
coleti vas pra garanti r os direitos 
dos trabalhadores lesados. 

E nossa diretoria está sempre 
atenta pra que, na esfera admi-

DENUNCIE IRREGULARIDADES. FAÇA VALER A LEI!

nistrati va, se obtenha a guia de 
seguro-desemprego e liberação 
do Fundo de Garanti a, através de 
ato homologatório na enti dade, 
com todas as ressalvas de direito.

NÃo VACiLE - Se você perce-
ber que sua empresa anda mal 
das pernas, avise logo o Sindica-
to. Quanto antes agirmos, menor 
será o prejuízo!

Se a empresa onde você trabalha desrespeita a lei e os direitos, denuncie. 
Ligue na sede, (19) 3368.6665; em Americana, 3405.2766; Ati baia, (11) 4418.3272. 

Ou acesse nosso site - www.sindivigilancia.org.br

Ele sabe que não vai 
segurar o custo, en-

DENUNCIE IRREGULARIDADES. FAÇA VALER A LEI!

conquista. “Agora, a aposenta-
doria especial do vigilante tem 
segurança jurídica. O Tribunal faz 
justi ça a uma categoria que de-
sempenha suas obrigações com 

exposição à violência. Uma vitó-
ria que deve ser comemorada”.

Validade - A aplicação da deci-
são é imediata e vale pra todos os 
processos relacionados ao tema.

Tomamos todos os cuidados, 
tratamos da higienização, fi ze-
mos revezamento de diretores e 
funcionários, manti vemos o devi-
do distanciamento. 

Mas o fato é que nosso Sindi-
cato não fechou as portas duran-
te todo o longo e penoso período 
de pandemia pela Covid-19.

Sindicato nÃo paroU na pandemia
Ou seja, esti vemos a postos, 

demos orientações, apuramos 
denúncias e pressionamos em-
presas a cumprir os protocolos 
sanitários.

Atendimento - Ligue em nossa 
sede, (19) 3368.6661; em Ame-
ricana, 3405.2766; em Ati baia, 
(11) 4418.3272. 

SINDIVIGILÂNCIA CAMPINAS - Jornal do Sindicato da Categoria Profi ssional Diferenciada, Empregados e Trabalhadores do Ramo de Atividade de Vigilância e Segurança Privada de Campinas e Região. Sede: Rua Jorge Miranda, 
97, Botafogo, CEP 13020-180. Telefones (19) 3368.6661 e 3368.6665. Americana: avenida Campos Sales, 435, Centro. Telefone (19) 3405.2766. Atibaia: rua José Alvin, 62, sobreloja, Centro. Telefone (11) 4418.3272. Site: www.
sindivigilancia.org.br E-mail: atendimento@sindivigilancia.org.br DIRETORIA EFETIVA - Geizo de Souza (Presidente), Valnei Gomes da Silva (Tesoureiro), Wilson Aguiar da Silva (Secretário-geral), Ronaldo de Souza (Secretário de 
Formação, Política Sindical, Comunicação, Esporte e Lazer), Pedro João Barbosa (Secretário de Assuntos Jurídicos, Trabalhistas e Previdenciários). SUPLENTES - Antonio Cândido de Carvalho, Edielson Ribeiro Souza, Lázaro Bernardino de 
Oliveira, Paulo Marinho da Silva e Everton Dos Santos Conceição. CONSELHO FISCAL - Maria de Lourdes Bezerra, Eloar Oliveira dos Santos e Lucilio Silva. SUPLENTES  - Inamar Portugal das Neves, Elso Ap. de Lima e Cristiano Pereira Ferreira.
REPRESENTANTES NA FEDERAÇÃO - Geizo de Souza e Valnei G. da Silva. PRODUÇÃO - Agência Sindical (11) 3159.1961. Site - www.agenciasindical.com.br. Jornalista: João Franzin (MTb 12.865). Janeiro de 2021.
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ENTENDA A COMPOSIÇÃO SALARIAL
REAJUSTE SALARIAL: 4,31%

PISO DO VIGILANTE: R$ 1.666,57

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE: R$ 499,97

VALORES SOMADOS (SALÁRIO-BASE): R$ 2.166,54

TÍQUETE-REFEIÇÃO DE R$ 29,00 POR DIA TRABALHADO

A campanha salarial renovou 
a Convenção Coleti va. Com isso, 
nossos direitos foram preservados. 

Isso é importante, pois os direi-
tos agregam ganhos e garanti as 
ao trabalhador. Até porque vive-

mos uma época em que governos 
e patrões atacam duramente as 
conquistas trabalhistas.

Portanto, manter a Convenção 
é luta que exige pulso das dire-
ções e união da categoria.

O ano de 2020 não foi nada 
fácil. A crise econômica, o ata-
que aos direitos dos trabalha-
dores e a pandemia da Covid-19 
tornaram tudo difí cil.

O Sindicato, porém, não pa-
rou de atuar um só dia. Por este 
moti vo, conseguimos fechar um 
bom acordo que contempla os 
anseios da categoria.

O salário subiu 4,31%. Com 
isso, o Piso chega a R$ 2.166,54. 
A Convenção Coleti va de Traba-
lho também foi renovada. Todos 
os direitos foram preservados.

AUXÍLIO FUNERAL - Somos profi ssão de risco. Portanto, o Auxílio Funeral 
em nossa categoria tem um valor ainda mais especial. Esse ti po de Auxílio 
nem sempre é valorizado. Até que acontece o pior. Caso isso venha ocorrer, 
nossa Convenção garante Auxílio Funeral à família na hora mais dura.

SEGURO DE VIDA - Oferece cobertura de 52 Pisos salariais no caso de 
invalidez permanente, total ou parcial dentro do exercício da função, e 
até 26 vezes o Piso, acrescido do Adicional de Periculosidade, em caso de 
invalidez fora do exercício da função. 

Trata-se de apoio fi nanceiro, moral e solidário. Pense nisso!

DOIS AUXÍLIOS IMPORTANTES!

direitoS da categoria 
foram preServadoS

• Assistência/convênio médico

• Seguro de vida individual e coletivo

• Custos da Reciclagem pelo empregador

• Uniformes e EPIs por conta da empresa

• Homologação no Sindicato

• Programa de Participação nos Resultados (PPR)

ALGUNS DELES

conSegUimoS Bom aUmento 
para o vaLe-refeiçÃo

Até 31 de dezembro, 
nosso vale-refeição (ou 

tí quete, como queiram) 
valia R$ 27,44. Na 
campanha salarial, 
conseguimos nego-

ciar e conquistamos 
aumento real. 

Com isso, o bene-

fí cio subirá pra R$ 29,00 por 
dia trabalhado. O vale é uma 
forma de salário indireto, que 
ajuda a compor a renda men-
sal do trabalhador. 

Atenção: trata-se de con-
quista sindical, pois, pela lei, a 
empresa não é obrigada a for-
necer tí quete.

para o vaLe-refeiçÃo
Até 31 de dezembro, 

nosso vale-refeição (ou 
tí quete, como queiram) 

valia R$ 27,44. Na 
campanha salarial, 
conseguimos nego-

ciar e conquistamos 
aumento real. 

Com isso, o bene-

CAMPANHA SALARIAL DO VIGILANTE

Ocorreram dois fatos deplorá-
veis ano passado - um no Carre-
four de Porto Alegre (RS) e outro 
junto à Rodoviária de Campinas.

Em Porto Alegre, havia policial 
ilegal na operação que resultou 
na morte de um cliente.

Na Rodoviária, o tal segurança 
era de empresa irregular. Portanto, 

sem autorização da Polícia Federal. 
Todos se lembram que ele arrastou 
um morador de rua.

Por isso, é importante que o pro-
fi ssional de segurança passe pela 
Reciclagem a cada dois anos.

DENUNCiE - Ajude nosso Sindi-
cato a combater irregularidades 
prati cadas por maus patrões!

ONDE TEM VIGILANTE PROFISSIONAL ISSO NÃO ACONTECE!

NA RODOVIÁRIA DE CAMPINAS CARREFOUR EM PORTO ALEGRE
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Sindicato Sorteia maiS de 80 prêmioS

Nosso tradicional sorteio de 
final de ano foi um grande su-
cesso. A diretoria sorteou para 

os associados mais de 80 itens, 
inclusive cestas de Natal.

Vigilantes e Agente de Segu-

rança e Portaria saíram felizes da 
nossa confraternização.

Prêmios - Entre os prêmios 

18 DE DEZEMBRO - Sócios e dependentes participam do sorteio em nossa sede, com a entrega de vários prêmios 

HORÁRIO - De segunda a sexta das 8 às 16 horas, por ordem de chegada MaRquE - Atende com hora marcada. Ligue na sede e subsedes

Esses serviços continuam a 
atender normalmente em nossa 
sede e subsedes, para os sócios e 
dependentes.

Procure o Sindicato, para servi-
ços, informações ou a fim de tirar 
dúvidas e obter esclarecimentos.

Além da sede, temos as subse-
des em Americana e Atibaia. 

Ligue e se informe sobre os 
serviços e o atendimento. 

Sede, (19) 3368.6661; Ameri-
cana, (19) 3405.2766; e Atibaia, 
(11) 4418.3272.

UtiLiZe oS ServiçoS do dentiSta e o caBeLeireiro

acordo coLetivo garante BenefícioS 
aoS porteiroS/agenteS de SegUrança

Nosso Sindicato não mede es-
forços para também representar 
os Porteiros. 

Acordo Coletivo de Trabalho 
garante reajuste de 4,31%, a par-
tir de 1º de janeiro, além da reno-
vação das cláusulas, que mantêm 
benefícios e amplia vantagens.

Entre os representados estão 
os porteiros, recepcionistas, vi-
gias noturnos, folguistas, fiscais 
de loja, controladores de pátio, 
zeladores, balanceiros, brigadis-
tas e outros companheiros.  

O presidente Geizo de Souza 
afirma: “Muito importante ob-
ter essa renovação que melhora 
os benefícios dos trabalhadores. 
Vamos continuar batalhando por 
avanços para todos”. 

Entre os principais pontos do 
Acordo de Portaria, destacam-se: 
Jornada 12x36, horas extras, adi-
cional noturno, vale-refeição de 
R$ 19,00, cesta básica, seguro de 
vida, PPR e vale-transporte.

Acesse nosso site
www.sindivigilancia.org.br

sorteados, estavam ventiladores, 
panela elétrica, cafeteiras, ferros 
de passar, sanduicheiras, batedei-
ras, secadores e muitos outros. 

Nossa diretoria agradece e re-
afirma: o Sindicato fica orgulhoso 
da grande participação de toda a 
categoria.

Fique sócio - Utilize as parce-
rias que o Sindicato disponibiliza.

Temos convênios nas áreas de 
Educação, especialização em Se-
gurança, Lazer, Saúde e Serviços. 

Ligue para a nossa sede (19) 
3368.6661 ou 3368.6665.
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