Novembro/2017

O Sindicato dos Empregados em Empresas de Segurança e Vigilância de Osasco,
Região e Vale do Ribeira – “SINDVIGILÂNCIA
OSASCO” -, convoca todos os trabalhadores
(as) da categoria de vigilância, segurança privada e guarda patrimonial, SINDICALIZADOS
OU NÃO, das cidades que compõem a base
territorial do sindicato: Osasco, Carapicuíba,
Itapevi, Jandira, Santana de Parnaíba, Taboão da Serra, Apiaí, Barra do Turvo, Cajati,
Jacupiranga, Cananéia, Eldorado, Iguape,
Iporanga, Ilha Comprida, Juquiá, Juquitiba,
Miracatu, Pariquera-Açu, Registro, Ribeira,
São Lourenço da Serra, São Miguel do Arcanjo, Sete Barras e Tapiraí – SP, para a assembleia geral de discussão, votação e aprovação da pré-pauta da Campanha Salarial
2018, que será realizada na sede e subsedes
da entidade sindical, nos seguintes dias e horários:
Santana de Parnaíba: 14 de novembro de
2017, às 9 horas em primeira convocação e,
em segunda e última convocação às 10 horas, na subsede do sindicato instalada Rua XV
de novembro, n°189 – CEP: 06501-145 – Santana de Parnaíba – SP.
Osasco: 14 de novembro de 2017, com
início às 18h30 (primeira chamada) e às
19h30 (segunda chamada), independente de
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quórum, na sede do Sindicato dos Empregados em Empresas de Segurança e Vigilância
Osasco, Região e Vale do Ribeira, localizado
na Avenida Marechal Rondon, 519 – Centro
- Osasco/SP.
Subsede Vale do Ribeira: 11 de novembro de 2017, às 10 horas em primeira convocação e, em segunda e última convocação às
11 horas, na subsede do sindicato instalada
Rua Miracatu, 313 - Vila Tupi – CEP: 11900-000
– Registro – SP.
Também será deliberado nesta assembleia a instituição da contribuição assistencial,
no percentual de 1% ao mês do piso salarial,
imposta a todos os trabalhadores, sindicalizados ou não, e sua forma de oposição, tudo
em conformidade com o TAC/MPT 071/2016.
O SINDVIGILÂNCIA OSASCO, REGIÃO E
VALE DO RIBEIRA representa os trabalhadores em segurança e vigilância privada, tanto
das empresas típicas de segurança privada
(setor terceirizado), quanto das empresas de
setores diversos que contratam diretamente
os seus profissionais (Segurança Orgânica),
representando também os trabalhadores na
de guarda patrimonial e demais ocupações
do segmento.
Participe conosco e apresente suas sugestões em prol da categoria.
Vamos dar início aos preparativos da ne-

gociação coletiva pós-reforma trabalhista.
O momento requer união para manter
nossos direitos e garantir melhorias.
O futuro da categoria se faz com a sua
participação nas Assembleias do sindicato e
só assim conseguiremos barrar os retrocessos
que a Reforma Trabalhista propõe.

Unidos vamos fortalecer,
reinventar e vencer...

COMPAREÇA!
Osasco - Onde: Sede do Sindicato
Endereço: Avenida Marechal Rondon, nº
519 – Centro – Osasco/SP. Quando: 14 de
novembro de 2017 (terça-feira). Horário: 1ª
Convocação às 18h30 e 2ª Convocação às
19h30.
Santana de Parnaíba - Onde: Subsede do Sindicato. Endereço: Rua XV de Novembro, nº 189 – Santana de Parnaíba/SP.
Quando: 14 de novembro de 2017 (terçafeira). Horário: 1ª Convocação às 9h e 2ª
Convocação às 10h.
Registro - Onde: Subsede do Sindicato
Endereço: Rua Miracatu, nº 313 – Vila
Tupi – Registro/SP. Quando: 11 de novembro de 2017 (sábado). Horário: 1ª Convocação às 10h e 2ª Convocação às 11h.
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Editorial

É hora de reagir
Companheiros (as),
Diante de um cenário adverso em que
a classe trabalhadora e o movimento sindical tem sido atacado gravemente, nesta
edição do Jornal da Segurança Privada,
convocamos os vigilantes da nossa base
territorial para a Assembleia da Campanha Salarial de 2018, pois precisamos nos
preparar para as negociações coletivas
que ocorrerão pós-reforma trabalhista.
Conclamamos aos vigilantes para participar desse momento histórico que vive-

mos e, mais que nunca, necessitamos de
união para mantermos direitos conquistados com muito suor e luta nas nossas Convenções Coletivas.
Temos que unir forças para não permitir
as atrocidades que o Governo tem praticado contra a classe trabalhadora.
O Governo Federal, a serviço dos patrões, não está preocupado em manter
uma vida digna para nós. Necessitamos de
união para lutarmos pelos nossos direitos,
caso contrário, seremos “engolidos” pelos
interesses da classe patronal.
Trazemos ainda um quadro demonstrativo com o impacto direto da Reforma Trabalhista na categoria e a nossa participação

no 1º Congresso da CONTRASP que nos
motivou continuar lutando.
Além da nossa luta por conquistas
e melhorias nas condições de trabalho,
de salários, de ticket refeição, entre outros, como a nossa batalha em conseguir o adicional de periculosidade, veja
também o que o sindicato oferece aos
associados na questão assistencial: cabeleireiro, jurídico, dentista, parceiras de
lazer e educacional.

Vamos UNIR forças, pois juntos
venceremos essa batalha!

Saudações sindicais,
A Diretoria

1º Congresso da CONTRASP fortalece os sindicatos
com estratégias de enfrentamento para a categoria
SINDVIGILÂNCIA OSASCO, REGIÃO E VALE DO RIBEIRA marcou presença no evento
Com o tema “Organizar, Fortalecer para Romper Barreiras”, o evento
ocorreu entre os dias 19
e 22 de setembro, em
São Paulo, com a presença de 180 participantes,
de 7 Federações e delegações de todo o Brasil.
Os participantes contaram com diversos estudos, dentre os quais o estudo da
Reforma Previdenciária, que teve como
palestrante o Advogado, Professor e Conselheiro de Recursos da Previdência, Dr.
Thiago Albuquerque; da Reforma Trabalhista, com o Procurador Francisco Gérson
Marques de Lima – dois grandes ataques
de perdas dos direitos dos vigilantes.
Outros temas também estiveram em
debate como a Segurança e Saúde do
Trabalhador, com o Advogado e Professor Clóvis Renato Costa Farias; Legislação,
Fiscalização e Números do Segmento;
Análise Política e Econômica e Conjuntura
Nacional, e, uma Análise das Condições e
Dificuldades do Trabalho do Vigilante Patrimonial e Escolta Armada.
No último dia do encontro a nova dire-

toria da CONTRASP (2018-2022) foi eleita
com o compromisso de continuar a atividade e a luta diária por melhorias nas
condições de trabalho dos companheiros
vigilantes; e a Construção da Pauta Nacional com proposta de erguer a unidade na
organização da categoria para enfrentamento que ocorrerão daqui em diante com
estratégias importantes a serem desenvolvidas para defesa dos vigilantes.

Da esq. p/dir.: Jueste , João Soares e Jecivaldo

Da esq. p/dir.: Jecivaldo, César, Lima e “Marrom”

João Soares, Jueste e Amauri (à direita)
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Retrocesso aos direitos trabalhistas

Reforma Trabalhista entra em vigor em novembro
A partir de 13 de novembro de
2017, os trabalhadores do Brasil sofrerão grandes perdas em seus direitos com a vigência da Reforma Trabalhista imposta pelo Governo Federal.

Confira alguns direitos
alterados com a Reforma:

4

Intervalo para refeição

Poderá ser reduzido para 30 minutos
sem pagamento do período de uma hora
extra, como ocorria anteriormente; da
mesma forma, indica que devemos lutar
pela permanência da situação atual, o que
somente poderá ser feito na negociação
coletiva.

5

1

Parcelamento das férias

A empresa poderá parcelar as férias do
trabalhador em três períodos, e ainda não
há disposição sobre como será o aviso de
férias. Dessa forma, o planejamento das
férias será dificultado, assim como perderão aqueles que necessitam de um período contínuo de 30 dias para visitar sua família em outros estados. A única maneira
de nos protegermos será negociar a continuidade de nossos direitos hoje convencionados.

2

Trabalho em Regime
Parcial de Horas

Regime em tempo parcial pode ser
fixado por acordo individual, ou seja, a
empresa não precisará seguir a Convenção Coletiva. Tal regime parcial por acordo individual poderá ser de até 30 horas
semanais, impedindo que o empregado
concilie outro emprego. O salário será
proporcional ao número de horas trabalhadas. Nossa categoria precisa de união
para garantir as cláusulas que temos hoje,
única maneira que teremos para evitar
perdas.

3

Escala de Trabalho 12x36

Há risco de que na escala 12x36, o empregado deixe de ser remunerado pelos
feriados e também pela prorrogação da
hora noturna, o que indica que temos de
ter força e união para negociar a continuidade da nossa cláusula coletiva.

Trabalho intermitente

Novo tipo de contratação. Autorização
de jornada não contínua, com alternância
de períodos de serviços e de inatividade,
determinados em horas, dias, ou meses;
sendo que o empregado apenas trabalhará nos períodos em que for chamado
e somente receberá pelo período de efetivo trabalho. Essa nova forma de contratação causa elevada insegurança e reduz
em muito as remunerações, deixando os
trabalhadores à mercê dos empregadores.
Os dados do índice de desemprego serão
afetados gravemente, expressando um número de desempregados menor do que a
realidade. Lembramos que a atual Convenção dos Vigilantes somente admite trabalho mensal, como é feito hoje. Necessitamos do seu apoio para manter esse direito.

6

Rescisão por acordo individual
entre patrão e empregado

Essa nova forma de dispensa, aliada à
pressão usual exercida pelos empregadores, poderá passar a ser a forma mais comum de dispensa, já que não foi prevista
a homologação/assistência sindical nesse
novo tipo de rescisão, inclusive
permitindo que os trabalhadores percam vários benefícios.
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Banco de Horas por
Acordo Individual

Entendemos que o banco de
horas não é aplicável ao tipo de ser-

viço exercido por nossa categoria, já que
somente se justifica nos casos de trabalho
por produção. Essa a razão de nunca permitirmos sua introdução em nossa Convenção Coletiva. Ocorre que a partir de
agora, o banco será possível por acordo
individual, ou seja, os patrões conseguirão se ver livres do pagamento das horas
extras.
Mais uma vez reiteramos, nossa categoria precisará se unir para evitar mais
este dano aos contratos de trabalho.
A única chance que temos de não perder os direitos já consolidados em nossa
Convenção Coletiva, será a nossa união
responsável e direcionada nas próximas
negociações. Por isso, fazemos um apelo
para que todos estejam presentes na Assembléia Geral.
Essas são algumas das alterações ocorridas nos cerca de cem artigos da CLT
com a Reforma Trabalhista, que atingem
diretamente a classe trabalhadora.
Só assim teremos forças para frear os
absurdos da denominada Reforma Trabalhista.
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Desfrute dos benefícios de lazer oferecidos para
todos os associados do Sindicato!

SINDVIGILÂNCIA OSASCO,
Região e Vale do Ribeira firma
nova parceria de lazer com a
Associação SABESP / Grêmio
Barueri.

Rua Laerte Cearense, 290, Vila Gustavo
Correia - Carapicuíba/SP (Ponto de
Referência: Portaria SABESP).

Se informe no Sindicato
sobre este novo benefício.

Telefone: (11) 3699-3060

Outubro Rosa & Novembro Azul
A informação pode salvar vidas!

A disseminação de informações sobre o Câncer de Mama, para
mulheres, e Câncer de Próstata, para os homens, aliada à consultas
regulares ao médico, auxilia no diagnostico precoce e tratamento
dessa doença.

Vença o preconceito e compartilhe essa ideia!

• 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.

Central de Reserva: (11) 3122-5349.

