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Resultado da Campanha Salarial 2018
Foi fechada a Convenção
Coletiva de Trabalho
para o ano de 2018, em
conjunto com a FETRAVESP.
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 econômicas, inclusive salário e ticket-refeição
com a aplicação do índice de 2,80%, correspondente ao IPCA. Dessa forma, diferente das notícias veiculadas sem qualquer
conhecimento técnico-econômico, nessa
negociação conseguimos o melhor índice,
pois o INPC ficou estabelecido em 1,94%.
Acreditamos que conseguimos um ganho aos trabalhadores nesta época bastante difícil, em especial pela troca dos índices
aplicados, com a manutenção de várias

Avaliação da Negociação
Destacamos alguns dos principais
pontos que foram mantidos em
Convenção Coletiva e retirados
da CLT pela Reforma Trabalhista.
A jornada intermitente – prejudicial
aos trabalhadores. Conseguimos na Convenção que essa jornada seja restrita para
eventos e episódios eventuais. Sendo assim, a jornada intermitente não poderá

Dezembro foi
marcado por
confraternização
no Sindicato

substituir o regime de trabalho mensal
existente na categoria; o que pode ser considerada uma das maiores conquistas em
face do cenário de precarização trazido
pela Reforma Trabalhista.
Mais uma vitória – conseguimos impedir que a jornada parcial seja praticada diretamente pelas empresas, como estabelecido pela Reforma Trabalhista. A prática da
jornada parcial continuará dependendo
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 com os adicionais
de 60% e 100% normalmente, quando a
jornada de trabalho for superior a 8 horas
diárias.
Mantivemos a obrigatoriedade da
homologação das rescisões na forma do
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 de grande importância, pois garante a
fiscalização das rescisões pelos sindicatos,
dando a possibilidade ao trabalhador de
questionar situações do contrato, já que na
empresa isso não aconteceria.
Impedimos também a utilização da denominada “jurisdição voluntária”, trazida
pela Reforma Trabalhista. Essa iniciativa se
dá quando a empresa obriga o empregado
a assinar uma quitação do seu contrato de
trabalho na Justiça, como condição para
receber seus direitos. Em nossa categoria
isso não será possível, o que é mais uma
grande conquista.

Em editorial,
Diretoria fala
com a categoria
Pág. 5
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Conseguimos ainda manter a obrigatoriedade dos intervalos intrajornadas de uma
hora; o pagamento das horas extras após o
limite de 8 horas diárias e 44 horas semanais,
que também deixou de ser obrigatório com a
Reforma Trabalhista e várias outras garantias
que foram retiradas.
Importante destacarmos que com essa
Reforma que entrou em vigor em novembro,
dando ainda mais poder aos empresários, a
proposta inicial do patronal era começarmos
a Convenção Coletiva do zero, cláusulas econômicas e sociais, pois queriam desconsiderar todo o histórico de conquista e avanços
que tivemos nos últimos anos.
Por isso, entendemos que apesar do reajuste de 2,80%, conseguimos manter vários
direitos que a Reforma Trabalhista retirou da
classe trabalhadora.
Acreditamos que seja hora de nos unirmos cada vez mais. Pedimos seu apoio para
enfrentarmos juntos a tentativa de destruição da classe trabalhadora e dos sindicatos
que construíram uma história de luta de conquistas para categoria

Fique sócio; contribua para o
futuro positivo de nossa classe.

VIGILANTES
falam do trabalho
do Sindicato
de Osasco

Págs. 3 e 4
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Editorial

Diretoria fala com a categoria

Companheiros (as)
vigilantes,
Inicialmente cumprimentamos a todos os trabalhadores e trabalhadoras
representados pelo SINDVIGILÂNCIA
OSASCO, REGIÃO E VALE DO RIBEIRA.
Apesar de não ser novidade, aproveitamos para falar que estamos passando por uma das piores fases já
enfrentadas pela categoria, desde o
surgimento da profissão de vigilante.
Estamos tendo uma redução drástica de postos de trabalho, substituindo
vigilantes por porteiros, vigias, controladores de acesso, fiscais de piso
e qualquer outra nomenclatura, mas
que exerce as mesmas atribuições,
desvirtuando a segurança que deveria
ser desempenhada pelo vigilante 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 sindical, em especial, para calar os trabalhadores, e, o pior é que ainda falta a
Reforma da Previdência.
Quando tentamos conscientizar
os trabalhadores para nos unirmos,
poucos entendem o que está por trás
dessa Reforma e que participam efetivamente do sindicato, seja com as
contribuições, com sugestões e com
orientações para continuarmos a luta.
Infelizmente uma parte de trabalhadores achou a Reforma muito boa
por acabar com o imposto sindical e,
com isso, dizem não vão mais sustentar alguns dirigentes, como foi plantando pela mídia, que são sindicatos
de “pelegos”!
Pois bem, saibam que isso é o que
mais alegra alguns empresários!

Companheiros, precisamos participar do sindicato, pois o sindicato – É
VOCÊ - e não uma meia dúzia de diretores e nem o seu colega de trabalho
que nunca foi sócio, nunca teve uma
militância e só sabe criticar o trabalho
realizado pelas entidades.

O Sindicato
não acabou.

O sindicato não acabou, estamos
nos adequando. Entristecemos quando somos atacados covardemente por
pessoas irresponsáveis, que não estão
preocupados com o coletivo da categoria. Esses têm espírito destrutivo e só
pensam em si.
Você acha que sozinho consegue
muito mais que um grupo de trabalhadores?
Para finalizar, informamos que estamos nos readequando, tivemos que
cortar despesas, dispensamos alguns
empregados que eram essenciais para
o bom funcionamento da entidade e
estamos nos desdobrando para manter benefícios aos associados e o atendimento geral.
Pedimos que façam uma reflexão de
todas as conquistas obtidas pelo sindicato ao longo dos anos.
Não se esqueçam que até 2007 não
existia horário de almoço, nem ticket-refeição e nem existia o adicional de

periculosidade.
Iniciamos em 2008 com um adicional de risco de vida de 3% até chegarmos hoje no adicional de periculosidade de 30%, e tantos os outros direitos
que temos plena ciência que foram
conquistados em negociação coletiva
e com muito suor.

Sinceramente, você acredita
que seu patrão é tão bom
e por isso ele quer te pagar
a periculosidade, ticketrefeição, cesta básica e outros
benefícios?
Acha que ele gosta de retirar o seu
atestado médico no seu posto de trabalho e te dar condições como água
potável, armários, EPI’s, etc ?
AGRADEÇEMOS AOS NOSSOS ASSOCIADOS QUE PARTICIPAM DO SINDICATO, DAS CONFRATERNIZAÇÕES, QUE
CONHECEM O DIA A DIA DA DIRETORIA
E DO TRABALHADO REALIZADO PELOS
PROFISSIONAIS DA ENTIDADE.

Aproveitamos para desejar
ótimo ano de 2018.

A diretoria
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VIGILANTES falam do trabalho
do Sindicato de Osasco

Ao longo de muitos anos de representação dos vigilantes de Osasco,
Região e Vale do Ribeira, o SINDVIGILÂNCIA OSASCO, desempenha seu trabalho de militância e defesa da classe
com muito afinco e dedicação.
A Reforma Trabalhista, em vigência
desde novembro de 2017, teve e tem

como principal objetivo enfraquecer
os sindicatos, e, em especial, calar o
trabalhador quando limita o seu acesso à Justiça diante da condenação que
poderá a vir sofrer em um processo.
Estamos diante de um cenário de
descrédito na política, de muitas críticas e poucas propostas efetivas que

Alguns dos nossos sócios
que sempre participam
conosco colaboraram para
demonstrar e engradecer o
nosso trabalho.
“Sou sócio do sindicato há mais de 25 anos e
sempre fui bem atendido por meio da diretora Fátima. Todas as vezes que precisei de solicitação para Reciclagem ou CNV sempre fui
muito bem atendido. Parabenizo a diretoria
pelo esforço e dedicação”. Claudimon Reis

“Quero aqui parabenizar o Sindicato dos
Vigilantes de Osasco e toda sua diretoria pelos
serviços prestados. Grande abraço a toda
diretoria”. Paulo Moreira Araújo de Azevedo

Sou sócio do sindicato desde 2014 e só tenho
a agradecer. Além de todo o trabalho que o
sindicato realiza a respeito de lutar por nossos
direitos, eu e minha família fazemos uso de
vários benefícios que o sindicato nos oferece,
como Clube de Campo em São Roque, o Clube de
Campo SABESP-Barueri, dentista, colônias de férias
e cabeleireiro. Só tenho a parabenizar o sindicato pelos
serviços e pelo que nos oferece”. . Luciano Antônio da Silva
“Nesses 12 anos de associado só tenho a agradecer
pelo esforço que os colegas diretores têm feito
por nós vigilantes, isso por que não tínhamos
conquistas e nem benefícios. Encontrei nos
diretores pessoas idôneas, e, acima de tudo,
seres humanos. São esses os motivos dentre
outros que me fazem permanecer nessa luta com
vocês. Batalha maior está por vir com a nova lei
trabalhista. Precisamos nos manter unidos e desde já
convido os colegas a se associarem, pois, unidos seremos mais fortes”.
Antônio Marques Matos de Oliveira
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podem colaborar com melhorias na
nossa atuação.
Não medimos esforços em atender
o trabalhador, pois sabemos que essa é
parte da nossa responsabilidade como
representante da classe, mas, precisamos que muitos outros conheçam o
nosso trabalho.

“Sou sócio do sindicato há mais de 10 anos e desde que
sou vigilante sempre fui sócio e participei. O sindicato sempre
me ajudou a arrumar novos empregos, a dar orientação na
homologação e tirar dúvidas com o jurídico. Minha sugestão
é que as pessoas conheçam o sindicato não apenas pelos benefícios, apesar de eu e minha família toda já ter usado. Não
tenho do que me queixar”. Rogério Tarcísio Lopes Prado
“Sou sócio do sindicato de Osasco
há mais de 10 anos e só tenho a
agradecer, em nome do diretor
Silva Rocha e toda a diretoria”.
Enéas Silva de Almeida

“Gostaria de deixar a categoria
ciente que o Sindicato de
Osasco é bem atuante, que é
sério e se preocupa com a vida
funcional do vigilante. Está sempre
mobilizado para conseguir nosso
salário e defender outros direitos que
conseguimos ao longo dos anos, como ticketrefeição e a periculosidade. Conheci vigilantes
que se aposentaram e não conseguiram receber
o adicional de periculosidade. Todos os anos
anteriores conseguimos um reajuste mais efetivo,
mas essas reformas do governo prejudicaram os
trabalhadores e a culpa não é do sindicato.
As pessoas que reclamam participaram da
Assembleia? O sindicato somos nós. Vamos
continuar acreditando e dando apoio ao
nosso sindicato. Não adianta só criticar, tem
que participar das assembleias, ser sócio e
conscientizar o colega de trabalho da importância
do sindicato. Fazer propaganda de desfiliação
em massa só enfraquece os trabalhadores. Um
vigilante pedindo aumento não é nada, mas
um grupo pode mudar toda essa situação. Não
havendo sindicato, não haverá mobilização. Isso
que o Governo Federal pretendeu. Vamos apoiar
a diretoria”. Maurício Mendes Pereira
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Mais comentários dos companheiros
que conhecem o nosso trabalho
“Olá companheiros e companheiras
vigilantes, meu nome é Paulo e
estou aqui para colocar meu
ponto de vista sobre os fatos
que estão acontecendo na
porta do sindicato de São Paulo.
Precisamos ter cuidado com o
poder de persuasão de pessoas que
não querem o melhor para nossa categoria. É visível
que existem pessoas incentivando a discórdia entre os
vigilantes e o sindicato. Gostaria que respondessem
uma pergunta: quem é o sindicato? Eu posso falar do
Sindicato dos Vigilantes de Osasco e digo que todas as
vezes que precisei, eu fui amparado e atendido desde a 1°
vez, quando a sede ainda era na rua João Collino. Estudei
dentro do sindicato pelo Telecurso 2000, posteriormente
precisei do sindicato para cobrar de uma empresa a
aplicação da lei com relação aos 30% de periculosidade
e entramos com uma ação conjunta com 15 vigilantes e
ganhamos a causa e fomos reembolsados. Já em 2017
entrei com outra ação contra outra empresa e mais
uma vez o setor jurídico do sindicato de Osasco que
tem uma ótima equipe de advogados garantiram meus
direitos trabalhistas. Bem pessoal, sugiro que tomem
suas decisões após conhecerem todos os aspectos que
envolvem nossa categoria e não se deixem manipular
por pessoas que nem vigilantes são, temos o direito de
cobrar sim, mas também temos nossa responsabilidade
como homens e profissionais e podemos fazer isso
de uma forma pacífica e sem agressão. Digo isso com
conhecimento de causa e experiência por que já fiz isso
na prática e funcionou. Ia me esquecendo: pedi uma
ajuda ao sindicato de Osasco para ajudar os vigilantes
de um posto onde a empresa estava atrasando o
pagamento e o resultado veio favorável aos vigilantes,
após o sindicato nos ajudar na manifestação que
ocorreu no posto de serviço. Bem pessoal, vamos cobrar
sim, fazemos o seguinte: marcamos com o sindicato
uma assembleia com uma pauta organizada daquilo
que desejamos como melhoria. É muito importante que
cada um de nós leia sempre o último acordo coletivo. Eu
sou sócio e sei colocar o sindicato para trabalhar a meu
favor e vocês também podem e devem fazer o mesmo.
Um abraço”. Paulo César da Silva

“Sou sócio do Sindicato
há muitos anos e quero
parabenizar a diretoria pelo
trabalho que faz. Sempre fui
muito bem atendido e quando
necessito de orientação sobre
as questões do meu trabalho é o sindicato que
procuro. Esse é um momento de união e não
podemos trabalhar contra o sindicato”. Joaquim
de Souza Rodrigues

Sou sócio do sindicato de Osasco há quase 20
anos. Acredito nessa diretoria e estou sempre
participando dos movimentos que fazem. Posso
dizer que uso o sindicato quase todos os dias,
desde o atendimento administrativo da diretoria
para cumprimento de cláusulas da convenção,
o departamento jurídico, encaminhamento
para recolocação profissional, auxílio para fazer
reciclagem e cabeleireiro. Posso dizer que sou
um sócio ativo. Edvaldo Juarez de Oliveira
“Companheiros vigilantes, gostaria de compartilhar
com os senhores a imensa satisfação de um dia
ter sido sócio do Sindicato dos Vigilantes de
Osasco, pois foi através deste sindicato que em
um momento difícil da minha vida, estava quase
1 ano desempregado, encontrei nele um grande
apoio para me recolocar na área novamente. Me
encaminharam para 3 empresas, sendo que fui aprovado e
trabalhei por 2 anos. Também não posso esquecer que há
aproximadamente 4 anos, trabalhei numa determinada
empresa que também foi indicação do Sindicato de Osasco,
onde trabalhei por 4 anos e depois fui demitido por Justa
Causa. Recorri ao sindicato e fui encaminhado para falar
com uma equipe de advogados que na minha opinião
foram fantásticos. Através de provas e empenho deles,
consegui receber todos os meus direitos trabalhistas. É isso
o que tenho a falar do sindicato e só tenho a agradecer, pois
inclusive sem ser sócio, sempre fui muito bem assessorado.
André Raimundo Medeiros Silva

“Sou sindicalizado há mais de 10 anos ao Sindicato
de Osasco. Sempre que precisei da representação
do sindicato eles atuaram em meu favor. Posso
dizer que sou um associado presente, pois participo
das reuniões, das assembleias de prestação de
contas, das decisões de mudanças no estatuto,
dentre outros. Nunca percebi nada que desabonasse a
conduta dos diretores deste sindicato. São diretores imbuídos de
representar a categoria. Não vamos cair em acusações sem créditos,
sem fundamento. Aos associados, eu peço que participem mais. Aos
não associados eu convoco para que venham se filiar ao sindicato de
Osasco. Vamos juntos fortalecer a categoria”. Marcelo Ferreira da Silva

“Agradeço ao Sindicato dos Vigilantes de
Osasco e toda diretoria. Sou sócio há muitos
anos e sempre tive o apoio do sindicato naquilo
que precisei. Convido os companheiros a
participarem mais efetivamente do nosso
sindicato”. Francisco Oliveira de Azevedo
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DEZEMBRO FOI MARCADO
POR CONFRATERNIZAÇÃO
NO SINDICATO
No dia 15 de dezembro de 2017, os sócios
do SINDVIGILÂNCIA OSASCO, REGIÃO E VALE
DO RIBEIRA estiveram presentes na confraternização oferecida pelo Sindicato, como forma
de retribuir e reforçar a parceria existente entre
os trabalhadores da categoria e a entidade de
classe que os representa.

Confira alguns momentos do evento
que ocorreu no Clube de Campo
SABESP – Grêmio Barueri.

Clube de Campo SABESP – Grêmio Barueri é
mais um benefício que o sindicato oferece
aos seus associados.
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Conheça os benefícios oferecidos para os associados e dependentes do

SINDVIGILÂNCIA OSASCO, REGIÃO E VALE DO RIBEIRA:
• Cabeleireiro
• Atendimento odontológico
• Assistência Jurídica Trabalhista

• Associação SABESP

Grêmio Barueri - Momentos de descanso e lazer merecido pertinho de você
de Osasco, Carapicuíba e região. Rua Laerte Cearense, 290, Vila Gustavo Correia Carapicuíba/SP (Ponto de Referência: Portaria SABESP).

• Clube de Campo São Roque

Endereço: Estrada do Carmo, 519 – Bairro do Carmo – Acesso pelo Km 45 da Rodovia
Raposo Tavares. Telefone: (xx11) 4717-1259

• Jofisa

Descontos em locação de apartamentos e pousadas em várias cidades turísticas e
do litoral paulista, dentre eles Caraguá, Praia Grande, Itanhaém, Guarujá, Campos do
Jordão, Ubatuba, Bertioga dentre outros.

(Para todos os associados do Sindicato)
Visite o site: www.jofisa.com.br e escolha o local da sua próxima temporada.

