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O tradicional sorteio de fi nal de 
ano aconteceu em nossa sede dia 
20. E foi um sucesso. 

Sorteamos vários prêmios e 
cestas de Natal aos sócios: fer-
ro elétrico, cafeteira, venti lador, 
sanduicheira, secador de cabelo, 
grill elétrico e muitos outros itens 
foram entregues.

A alegria estava estampada no 
rosto dos contemplados. Foi um 
dia feliz, repleto de união e con-
fraternização da categoria!

OBRIGADO A TODOS. 
VALE A PENA SER SINDICALIZADO!

Novo Piso 
R$ 2.399,23
Somando-se o Piso de R$ 1.845,56 
ao Adicional de Periculosidade de R$ 553,67,
o salário-base chega a R$ 2.399,23.
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SORTEAMOS MUITOS PRÊMIOS AOS SÓCIOS!

Negociar com patrão é sempre 
difí cil. Mas esta Campanha foi ain-
da mais dura. A crise econômica, 
o ataque a direitos e problemas li-
gados à pandemia pioraram tudo.

Mas nosso Sindicato conseguiu 
fechar o acordo salarial e a Con-
venção Coleti va de Trabalho.

O salário subiu 10,74%. 
O Piso chega a R$ 2.399,23.
No vale-refeição passamos de 

R$ 29,00 pra R$ 32,11. 

AGENTES DE SEGURANÇA/PORTARIA E SIMILARES: ESTAMOS COM VOCÊS! 

Também garanti mos a todos os 
direitos da Convenção Coleti va 
de Trabalho, que vigora a parti r 
de 1º de janeiro.

Geizo - Nosso presidente Geizo 
Souza afi rma: “Procuramos sem-
pre o melhor pra categoria. Peço 
que cada um fi scalize a aplicação 
da Convenção Coleti va. Se hou-
ver descumprimento, avise o Sin-
dicato.” - sindivigilancia.org.br  

ao Adicional de Periculosidade de R$ 553,67,

20/DEZEMBRO - Sócios e dependentes participam do sorteio na sede. Dentre os itens, foram sorteados diversos eletrodomésticos

O Sindicato não mede esfor-
ços pra bem representar os pro-
fi ssionais agentes de seguran-
ça/portaria, que têm entre suas 
atribuições o controle de aces-
so, atendimento telefônico, re-

cepção e contato com o público. 
São companheiros que atuam 
em condomínios, hospitais, in-
dústrias, comércio etc.

Prezado agente: Procure saber 
mais sobre os seus direitos, be-

nefí cios e representação. Faça 
contato com o Sindicato. Sede 
(19) 3368.6661; subsede Ame-
ricana, (19) 3405.2766; subse-
de Ati baia, (11) 4418.3272. 

sindivigilancia.org.br 
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Presidente
Geizo de Souza

• Editorial

Mando um abraço fraterno 
a todos os trabalhadores e a 
seus familiares. 

Peço que mantenham os 
cuidados quanto à Covid-19 
e tomem todas as doses reco-
mendadas pelas autoridades.

A atual negociação reno-
vou a Convenção Coleti va de 
Trabalho e preservou nossos 
direitos. Vamos exigir que as 
empresas cumpram.

ESPERANÇA - Tenham to-
dos um bom Ano Novo, com 
saúde, paz e prosperidade. 

Aqui em nosso Sindicato ja-
mais faltaremos com o apoio e 
a mão amiga.

Um abraço fraterno!

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

Site
www.sindivigilancia.org.br

•SERVIÇO

STJ GARANTE APOSENTADORIA ESPECIAL DO VIGILANTE

Problema frequente: empresa 
perde o posto e não paga os em-
pregados. Isso acontece princi-
palmente no setor público. 

Pra ganhar a concorrência e pe-
gar o posto, o mau patrão joga o 
preço lá embaixo. 

O mau patrão sabe que não vai 
segurar o custo, então começa a 
atrasar pagamento, não depositar 
o FGTS  e prati car outros abusos.

São estas empresas: NaviSeg; 
Jumper; Kelson&Kelson Vigilância;  
Malbork; e DNS.

Diante disso, o Sindicato dispo-
nibiliza assistência pelo Departa-

PATRÕES DESONESTOS DESCUMPREM
NOSSA CONVENÇÃO COLETIVA

mento Jurídico, em ações cole-
ti vas pra garanti r os direitos dos 
trabalhadores lesados e também 
tomará outras medidas cabíveis. 

Nossa diretoria está sempre  
operante pra que, na esfera ad-
ministrati va, se obtenha a guia de 
seguro-desemprego e liberação 
do Fundo de Garanti a, através de 
ato homologatório na enti dade, 
com 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 desrespeita a lei e os direitos, denuncie. 
Ligue na sede: (19) 3368.6665; Americana: (19) 3405.2766; e Ati baia, 

(11) 4418.3272. Ou acesse nosso site - www.sindivigilancia.org.br

Em setembro de 2020, o Supe-
rior Tribunal de Justi ça liberou a 
contagem do tempo especial pra 
aposentadoria do Vigilante. Vale 
inclusive pra segurados que não 
portam arma de fogo no exercício 
da função.

Foi uma vitória da categoria, 
depois de muita luta. Para nosso 
diretor Valnei Gomes da Silva, a 
justi ça foi feita.

“Agora, a aposentadoria espe-
cial tem segurança jurídica. O STJ 
fez justi ça a uma categoria que 
desempenha suas obrigações ex-
posta à violência. A vitória deve 
ser comemorada”, avalia Valnei.

Aplicabilidade - A aplicação da 
decisão vale pra todos os proces-
sos relacionados ao tema.

MAIS - Procure nosso Sindicato. 
Acesse www.sindigilancia.org.br

Somos categoria essencial, 
que não parou durante a pan-
demia da Covid-19. O Sindicato 
também atuou o tempo todo.

Adotamos todos os cuidados 
necessários, como higienização, 
revezamento de diretores/fun-
cionários e distanciamento. Tudo 
deu certo.

Nesse período, esti vemos a 
postos, orientamos, apuramos de-
núncias e pressionamos empresas 
a cumprir os protocolos sanitários.

Vacinação - Aos poucos, a vida 
volta ao normal e a maioria da 

SINDICATO NÃO PAROU NA PANDEMIA

população já está vacinada. Mas 
esteja sempre atento. 

Em caso de problemas, avise 

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 2022.

JUNTOS
E AVANTE!

de pronto o Sindicato. Na sede 
ou numa das nossas duas subse-
des: Americana e Ati baia.

HOMENAGEM
AO COMPANHEIRO 

PARANÁ

A diretoria do Sindivigilância ex-
terna as condolências aos familia-
res e amigos do nosso companhei-
ro Lázaro Bernardino, o Paraná, 
falecido em novembro último.

Ele esteve à frente de diversas 
lutas sindicais. E será sempre lem-
brado por tudo o que fez pela ca-
tegoria.

Obrigado, companheiro. Paraná 
presente!

DENUNCIE IRREGULARIDADES!

ATENDIMENTO - Mesmo em meio à pandemia, atendemos as demandas dos trabalhadores
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A Campanha Salarial renovou a 
Convenção Coleti va de Trabalho. 
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 gover-
nos e patrões atacam duramente 
as conquistas trabalhistas.

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

AUXÍLIO FUNERAL - Somos 
profi ssão de risco. Portanto, o 
Auxílio Funeral em nossa catego-
ria tem valor ainda mais especial. 
Esse ti po de Auxílio nem sempre 
é valorizado. Até que acontece o 
pior. Caso isso ocorra, nossa Con-

Encerrada a Campanha Sala-
rial. Acordo coleti vo vale a parti r 
de 1º de janeiro de 2022, em toda 
a nossa base, cobrindo cerca de 
12 mil trabalhadores. São bene-
fi ciados Vigilantes Patrimoniais, 
Agentes de Portaria e Similares.

RESULTADO - Pisos e salários 
sobem 10,74%, conforme o IPCA. 
Esse índice também atualiza be-
nefícios como vale-refeição ou 
vale-alimentação.

CONFIRA - Nosso Piso salarial 
passa pra R$ 1.845,56. Com os 
30% do Adicional de Periculosi-
dade, o salário-base do Vigilante 
chega a R$ 2.399,23.

NOSSOS DIREITOS FORAM PRESERVADOS

ENTENDA A COMPOSIÇÃO SALARIAL

CAMPANHA SALARIAL DO VIGILANTE

REAJUSTE SALARIAL: 10,74%

PISO DO VIGILANTE: R$ 1.845,56

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE: R$ 553,67   

VALORES SOMADOS (SALÁRIO-BASE): R$ 2.399,23

TÍQUETE-REFEIÇÃO: R$ 32,11 POR DIA TRABALHADO

CONSEGUIMOS 
REAJUSTE NO 

VALE-REFEIÇÃO
Segundo nosso diretor Ronaldo 

de Souza, o vale-refeição é conce-
dido ao empregado caso a empresa 
não disponha de restaurante.

“Quando a empresa tem refeitório 
e fornece almoço ou jantar, o traba-
lhador não recebe tíquete. Mas, se 
não tiver restaurante próprio, aí o 
funcionário tem direito de receber o 
vale-refeição”, explica Ronaldo.

BENEFÍCIO - Com o reajuste de 
10,74%, o tíquete-refeição passa de 
R$ 29,00 para R$ 32,11. “Ressalto 
que esse benefício é concedido ao 
companheiro que não dispõe de re-
feitório na empresa”, diz o presiden-
te Geizo de Souza.

ACESSE NOSSO SITE 
www.sindivigilancia.org.br

venção garante esse direito à fa-
mília, na hora mais dura.

SEGURO DE VIDA - Oferece 
cobertura de 52 Pisos salariais 
no caso de invalidez permanente, 
total ou parcial dentro do exer-

• Assistência/convênio médico
• Seguro de vida individual e coletivo
• Custos da Reciclagem pelo empregador
• Uniformes e EPIs por conta da empresa
• Homologação no Sindicato
• PPR - Programa de Participação nos 
Resultados, de 25% do Piso salarial

ACORDO GARANTE BENEFÍCIOS TAMBÉM 
AOS AGENTES DE PORTARIA E SIMILARES

Atenção: Porteiros, Controla-
dores de Acesso e similares tam-
bém são representados por nos-
so Sindicato. 

O acordo coleti vo será nego-
ciado a parti r de 1º de janeiro.

INTEGRANTES - Entre os re-
presentantes desse segmento 
estão Agentes de Segurança, Por-
teiros, Recepcionistas, Vigias no-
turnos, Controladores de Acesso, 

Fiscais de piso, Controladores de 
páti o, Brigadistas e similares.  

Nosso diretor Pedro Barbosa  
pede aos companheiros que co-
nheçam seus direitos, exijam res-
peito e, em caso de problemas, 
procurem o Sindicato.

DIREITOS - Entre os principais 
pontos do Acordo de Portaria, 
destacam-se: horas extras, adi-
cional noturno, jornada 12x36, 

vale-refeição, cesta básica, segu-
ro de vida, PPR e vale-transporte. 

Pedro conta: “Esses direitos 
dão mais segurança para o tra-
balhador e são superiores ao que 
consta na CLT. Por isso, é impor-
tante valorizar cada item”.

A parti r de 1º de janeiro, pro-
cure o Sindicato e se informe so-
bre os índices do acordo salarial.

Ligue na sede: (19) 3368.6665.

cício da função, e até 26 vezes o 
Piso, acrescido do Adicional de 
Periculosidade, em caso de inva-
lidez fora do exercício da função. 

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

OUTROS AUXÍLIOS DA CATEGORIA

• Custos da Reciclagem pelo empregador

OUTROS AUXÍLIOS DA CATEGORIA
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SORTEAMOS MUITOS PRÊMIOS
Nosso tradicional sorteio de fi -

nal de ano foi um grande suces-
so. A diretoria sorteou para os 
associados diversos prêmios, in-
clusive cestas de Natal.

Vigilantes e Agente de Segu-
rança e Portaria saíram felizes da 
nossa confraternização.

PRÊMIOS - Entre os prêmios 
sorteados, estavam venti ladores, 
panela elétrica, cafeteiras, ferros 
de passar, sanduicheiras, batedei-
ras, secadores e muitos outros. 

Nossa diretoria agradece e rea-
fi rma: o Sindicato fi ca orgulhoso 
da grande parti cipação de toda a 
categoria.

FIQUE SÓCIO - Uti lize 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.

SORTEIO - Sócios e dependentes participam do sorteio. Diversos prêmios e cestas de Natal foram entregues

FIQUE SÓCIO. GANHE SERVIÇOS E VANTAGENS

DIAS E HORÁRIOS - De segunda a sexta, das 8 às 16 horas, por ordem de chegada DENTISTA - Atende com hora marcada. LIgue na sede e subsedes

O Sindicato oferece uma ampla 
rede de parcerias, que propicia 
serviços e assistência a associados 
e seus dependentes.

SEDE E SUBSEDES - Disponibili-
zamos em nossa sede e subsedes 
atendimento jurídico, odontoló-
gico e salão de cabeleireiro.

OUTROS CONVÊNIOS 
PARA A CATEGORIA 

Educação - Faculdade Anhan-
guera; Colégio Politécnico Bento 
Quirino; Faculdades Integradas.

Especialização em segurança - 
CTT/CBC - Centro de Treinamen-
to Táti co; CTA ANVIL - Centro de 
Treinamento e Clube de Tiro em 
Campinas; IPEP - Escola Paulista 
de Formação e Especialização 
de Vigilantes; Assessoria docu-
mental Brazileiro - Aquisição de 

Certificado de Registro, ati rador/
caçador e colecionador, e arma 
de fogo; CTT Centro de Treina-
mento Táti co - Curso de capacita-
ção de armas.

Lazer - Sisnatur Gerenciadora 
de Colônias de Férias; e Sesc. 

Saúde - Óti ca Multi vision; Óti ca 
Celi; e Academia Grigoletti  .

Benefí cios - Vital Prime Benefí -
cios Consignados. 

CONHEÇA MAIS
www.sindivigilancia.org.br


