
Apesar de todos os prejuízos e receios 
causados pela Reforma Trabalhista e da 
dificuldade ainda maior de negociar diante 
desse argumento patronal, tivemos alguns 
pontos favoráveis na negociação, dentro do 
que se apresentava possível pelo atual cenário 
econômico e político.

Tivemos o reajuste das cláusulas econô-
micas, inclusive salário e ticket-refeição com a 
aplicação do índice de 2,80% do IPCA. Dessa 
forma, diferente de anos anteriores, nesta ne-
gociação fechamos com o melhor dos índices, 
pois o INPC ficou em 1,94%. 

Sendo assim, acreditamos que consegui-
mos um benefício real aos trabalhadores nesta 
época bastante difícil.

Avaliação da Negociação
Destacamos alguns dos principais pontos 

que foram mantidos em Convenção, mesmo  
com a Reforma Trabalhista.

• Jornada intermitente – está restrita à jor-
nada para eventos e episódios eventuais. Sen-
do assim, a jornada intermitente não poderá 
substituir o regime de trabalho mensal; o que 
pode ser considerada uma das maiores con-
quistas, já que a Reforma Trabalhista permite 
a jornada intermitente de qualquer forma.

• Impedimos que o banco de horas e a 
jornada parcial sejam praticados diretamen-
te pelas empresas, como estabelecido pela 
Reforma Trabalhista. Tanto o banco de horas 
quanto a jornada parcial continuarão depen-
dendo de um acordo coletivo a ser firmado 
com o Sindicato, mantendo a garantia de 
proteção dos trabalhadores da Categoria. 
Assim, os companheiros que fazem horas 
extras continuarão recebendo normalmente. 

• Mantivemos a obrigatoriedade da 
homologação das rescisões na forma que 
sempre ocorreu. Mesmo as rescisões por 
acordo entre as partes, trazida pela Reforma 
Trabalhista, terá de passar por homologação 
nos Sindicatos. Essa medida é grande impor-
tância, pois garante a fiscalização das rescisões 
pelos sindicatos, protegendo os direitos dos 
trabalhadores.

• Impedimos a utilização da denominada 
“jurisdição voluntária”, trazida pela Reforma 
Trabalhista, que se dá quando a empresa 

obriga o empregado a assinar uma quitação 
de contrato na Justiça como condição para 
receber seus direitos.

• Conseguimos ainda manter a obrigato-
riedade dos intervalos intrajornadas de uma 
hora; o pagamento das horas extras após os 
limites de 8 horas diárias e 44 horas semanais, 
o que também deixou de ser obrigatório com 
a Reforma Trabalhista e várias outras garantias 
que foram retiradas.

Importante destacarmos que no início 
das negociações tivemos a notícia que vários 
empresários, em assembleia, simbolicamente 
mostravam uma folha de papel em branco 
afirmando que a convenção seria escrita 
naquela folha, desconsiderando tudo que 
havia sido conquistado pela nossa categoria 
ao longo dos anos passados.

Felizmente conseguimos dar a volta por 
cima com o reajuste de 2,80%, diferente da 
proposta do patronal de não aplicar nada.  
Essa é a hora de nos unirmos cada vez mais. 
Pedimos seu apoio para enfrentarmos juntos 
a tentativa de destruição da classe trabalha-
dora e dos sindicatos.

Fique sócio; contribua para o futuro 
positivo de nossa categoria!

RESULTADO DA CAMPANHA SALARIAL 2018

JAN.FEV|2018

Foi fechada a Convenção 
Coletiva de Trabalho 
para o ano de 2018, 
sob a coordenação da 
FETRAVESP.
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Presidente fala com 
a categoria

Inicialmente quero cumprimentar a 
todos os trabalhadores e trabalhado-
ras representados pelo SINDVIGILÂN-
CIA PIRACICABA e Região. 

Apesar de não ser novidade, apro-
veito para falar que estamos passando 
por uma das piores fases já enfrenta-
das pela categoria desde o surgimen-
to da profissão. 

Estamos tendo a uma redução 
drástica de postos de trabalho, substi-
tuindo vigilantes por porteiros, vigias, 
controladores de acesso, fiscais de 
piso e qualquer outra nomenclatura, 
mas que exerce as mesmas atribui-
ções, desvirtuando a segurança que 
deveria ser desempenhada pelo vigi-
lante que é o profissional qualificado 
para exercer a verdadeira função e 
promover a segurança.

Lamentamos que o governo tenha 
trabalhado na Reforma Trabalhista 
para desmontar a organização sindi-
cal, como parte principal do pacote 
de maldades e para calar os trabalha-
dores, e, o pior é que ainda falta a Re-
forma da Previdência. E quando ten-

tamos conscientizar os trabalhadores 
para nos unirmos, a grande parte se 
esconde dizendo que pagam sindicato 
para que façam o seu papel!

Muito bem companheiros!!! Estão 
felizes por não terem mais que susten-
tar os pelegos? (como foi plantado na 
mídia?)

Pois bem, saibam que isso é o que 
mais alegra os empresários! Não quero 
generalizar, mas me refiro àqueles que 
só pensam no lucro e na ganância e 
que agora estão sorrindo à toa.

Companheiros, precisamos acabar 
com essa “SINDROME DO COITADIS-
MO”, de achar que os outros é que têm 
que resolver nossas vidas e que nós 
mesmos não precisamos participar.

O sindicato não acabou, estamos 
nos adequando. Entristecemos quan-
do somos atacados covardemente por 
pessoas irresponsáveis, que não estão 
preocupados com o coletivo da cate-
goria, estes têm espirito destrutivo, 
suas próprias vidas são vazias.

Para finalizar, informamos que es-
tamos nos readequando, tivemos que 
cortar despesas, dispensamos alguns 
empregados que eram essenciais para 
o bom funcionamento da entidade e 
estamos nos desdobrando para man-
ter benefícios aos associados e o aten-
dimento geral.

Pedimos que façam uma reflexão 
de todas conquistas obtidas pelo sin-
dicato ao longo dos anos. Não se es-
queçam que iniciamos em 2008 com 
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um adicional de risco de vida de 3% 
até chegarmos hoje no adicional de 
periculosidade de 30%, da mesma for-
ma se deu com o ticket-refeição que 
nem existia e tantos os outros direitos 
que temos plena ciência que foram 
conquistados com muito suor.

Agradecemos aos nossos 
associados que participam do Sindi-

cato, que são conscientes e 

VALORIZAM A PROFISSÃO  
VIGILANTE! 

Obrigado e aproveitamos 
para desejar ótimo ano de 

2018.          
Evaldo Lima (Márcio)

Presidente

Amigos e amigas vigilantes

O Sindicato 
não acabou.

Pensem 
nisso!

Sinceramente, você 
acredita que seu patrão é 
tão bom e por isso ele quer 
te pagar a periculosidade, 
ticket-refeição, cesta básica 
e outros benefícios?
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Destaque do balanço da atuação do 
SINDVIGILÂNCIA PIRACICABA E REGIÃO em 2017

Informamos também que esta-
mos questionando o Ministério do 
Trabalho, por meio da FETRAVESP e 
da CONTRASP sobre as atribuições 
constantes no Código Brasileiro de 
Ocupações (CBO) para porteiros, 
controladores de acesso, fiscais de 

piso, guardas patrimoniais e vigias. 
Esperamos em breve obter uma res-
posta para atuarmos contra os desvios 
de função que têm sido promovidos 
em massa por empresas de seguran-
ça, pois o nosso entendimento é que 
essas atividades estão todas ligadas 

à segurança dos estabelecimentos 
e temos relatos de que porteiros fi-
cam em guaritas fora do horário de 
funcionamento sem a circulação de 
pessoas, isso se caracteriza seguran-
ça do patrimônio. Estamos na bata-
lha nessa discussão. 

Alguns exemplos da atuação sindical, dentre muitos que são realizados no sindicato
Ao longo de 2017 o SINDVIGI-
LÂNCIA PIRACICABA E REGIÃO 
promoveu diversas intervenções 
e mediações para assegurar os 
direitos dos vigilantes.

Firmamos vários acordos de substi-
tuição ao convênio médico por cesta bá-
sica suplementar, que serão renovados 
para 2018

Ações coletivas de cumprimento na 
Justiça do Trabalho; Acordo realizado 
com a empresa ESC Segurança em Pi-
racicaba e Capivari está em andamento; 
em dezembro tivemos uma acordo com 
a empresa COPSEG Segurança firmado 
no Tribunal Regional do Trabalho em 
Campinas;  Acordo com a REAK Segu-
rança que teve como objetivo fazer a 
devolução de valores aos trabalhadores 
e a obrigação de fazer.  

SC SEGURANÇA 
em fase de execução

PATRIOTA SEGURANÇA e 
PREFEITURA DE  CAPIVARI 

já sentenciado
GOCIL E SANTANDER
Sobre intrajornada

 já sentenciado

Processos judiciais 
já sentenciados:

Firmados contra as seguintes 
empresas: 

ESQUADRA -  já quitado
SESVI -  já quitado
GP -  em andamento

Acordos de parcelamento das 
verbas rescisórias: 

PROSSEGUR
Fornecendo marmitas aos vigilan-

tes em troca do restaurante ou VR

GOCIL
Não fornece VR aos vigilantes em 

tempo parcial

GRUPO SEMPREL
Pagamento de FTs em dinheiro e 

por fora da folha; 
Jornada de 12 horas na escala 4x2 

para porteiros, 
Não concessão de intervalo intra-

jornada.

Convocações de empresas no 
sindicato para tentativa de 

solução:

Gestão Temer: 12 meses de avanço da miséria 
e do desemprego e de retirada brutal de direitos

Como numa volta ao seu pior passado, 
o Brasil terminou 2017 com a sensação de 
ter perdido décadas em um ano. O governo 
golpista de Michel Temer (MDB), que osten-
ta uma reprovação de 77% da população, 
segundo dados do Ibope, vem patrocinan-
do medidas para aprofundar ainda mais as 
desigualdades sociais e enfraquecer o Brasil 
no cenário internacional.

A volta da miséria e do desemprego em 
níveis alarmantes, além da retirada de direi-
tos trabalhistas e, mais recentemente, a ten-
tativa de restringir até a aposentadoria dos 
mais pobres formam a face mais perversa de 
um governo que só chegou ao poder depois 

de um golpe parlamentar que afastou uma 
presidenta eleita pelo voto direto.

O desmonte também inclui o congela-
mento de recursos para áreas como saúde 
e educação pelos próximos 20 anos, o corte 
de programas sociais de habitação, sanea-
mento básico, ciência e tecnologia, além da 
entrega das reservas de petróleo para em-
presas estrangeiras, que inclui isenção de até 
R$ 1 trilhão em impostos.

Como se não bastasse, Michel Temer 
ainda usou recursos públicos para comprar 
apoio parlamentar e evitar que fosse inves-
tigado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

O Brasil de Fato enumerou os principais 

retrocessos e as tentativas, ainda em curso, 
de retirada de direitos do conjunto da popu-
lação. Confira:
• Câmara livra Temer de processo criminal
• Orçamento congelado por 20 anos
• Reforma Trabalhista
• Reforma da Previdência
• Entrega do pré-sal às multinacionais
• Desemprego e miséria
• Cortes nos programas sociais, dentre ou-
tros.

A íntegra da matéria está disponível em Brasil 
de Fato: https://www.brasildefato.com.br/
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Cabeleireiro

Férias e diversão!
O SINDVIGILÂNCIA PIRACICABA 

mantém convênio para os associados e
 seus dependentes usufruírem de momentos de 

lazer em Colônia de Férias.
Conheça os benefícios que o SINDVIGILÂNCIA 

PIRACICABA oferece aos sócios. 
Não deixe de ser sócio!

Renove sua aparência! 
Temos cabeleireiros em Piracicaba, 

São Pedro e Rio Claro. 
*OBS. Benefício oferecido ao titular 

da associação. 

Dentista

O sindicato mantém atendimento 
odontológico em sua sede.

Mais informações faça contato com 
o sindicato.

Jurídico

Profissionais aptos para prestar a 
orientação Trabalhista devida a você 
vigilante que necessita ainda mais de 
orientação. Plantão Jurídico -  de se-
gunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. 

Quer mais uma dica de um lugar 
incrível de diversão para toda família?

Com piscina, academia, área de es-
portes e muito mais, o SESC Piracicaba 

oferece o melhor lugar para divertimen-
to e total segurança aos frequentadores.

Faça contato na sede do SINDVIGI-
LÂNCIA PIRACICABA e saiba as informa-
ções sobre todos os benefícios, convê-

nios e parcerias.

Se ligue em nosso site! www.sindvigilanciapiracicaba.org.br

Para que serve:
- Confirmação de consultas 
- Distribuição de senhas para 
   o cabeleireiro 
- Informações úteis etc.

Como funciona:
Você envia sua mensagem para o 

WhatsApp do Sindicato e, em pouco 
tempo, você recebe a *resposta de sua 
mensagem.

• As mensagens serão respondidas 
no horário de expediente.

• Destacamos que a utilização do 
aplicativo é exclusiva para sócios e fica 
proibido o envio de conteúdo alheio ao 
objetivo profissional (vídeos, imagens, 
ofensas etc).

 WhatsApp: (19) 97125-0044


