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O Sindicato dos Vigilantes de Minas Gerais comemorou em grande estilo o Dia do Vigilante - 20 de junho. 
Foram realizados oito edições do “Café com Vigilantes”, em Belo Horizonte (foto) e no interior do Estado, que 
reuniram centenas de trabalhadores. Nos eventos, os vigilantes foram recebidos com farto café da manhã e 

participaram de sorteios de brindes. Este ano, o Sindicato também presenteou os associados com uma prática 
e útil mochila, que pode ser apanhada na sede ou subsedes até o dia 31 de julho. PÁGINA 3  
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Patrões se organizam 

pelo fim da jornada 
de trabalho 12 por 36

 A Federação 
Nacional de Empresas 
de Segurança e Trans-
porte de Valores (Fe-
navist) aprovou, no dia 
23 de junho, a criação 
de uma comissão de 
dirigentes da entidade 
para elaboração de 
estudos visando aca-
bar com a jornada de 
trabalho de 12 por 36 
horas dos vigilantes e 
a implantação da jor-
nada diária de 8 horas.
 Os patrões ale-
gam que, para manter 
a jornada de 12 horas 
de trabalho com o des-
canso de 36 horas se-
guidas, “é preciso que 
se continue como sem-
pre foi, durante as mais 
de cinco décadas da 
atividade, considera-
dos na compensação 
os intervalos intrajorna-
das, eventual prorroga-
ção de jornada noturna 
e os feriados”.
 Para o presi-
dente do Sindicato, 
Romualdo Alves Ri-
beiro, o objetivo dos 
patrões é se livrar das 
pressões do Sindica-
to, Ministério Público 
do Trabalho, Justiça e 
de reclamações traba-
lhistas dos vigilantes 
referentes ao regime 
de compensação que 
envolve essa jornada.
 “O Sindicato é 
contrário a essa me-
dida da patronal, pois, 
além de prejudicial aos 
trabalhadores, na me-
dida em que poderá 
interferir no descanso 
dos vigilantes, deve-

rá resultar na redução 
de inúmeros postos de 
trabalho”, critica.
 Segundo Ro-
mualdo, o Sindicato 
está acompanhando o 
caso de perto e, junta-
mente com entidades 
representativas dos vi-
gilantes em outros es-
tados, poderá acionar 
as autoridades para 
garantir a preservação 
dos direitos dos vigi-
lantes. 
 De acordo com 
a Consolidação das 
Leis do Trabalho, em 
trabalhos contínuos, 
deve ser concedido ao 
trabalhador um interva-
lo intrajornada, ou seja, 
dentro da execução da 
própria jornada de tra-
balho. 
 Esse descanso, 
que não é computado 
na jornada de trabalho, 
será de 15 minutos, 
para jornadas de qua-
tro até seis horas, e de 
no mínimo uma hora 
e no máximo de duas 
horas (salvo acordo ou 
convenção coletiva em 
sentido contrário), para 
jornadas superiores a 
seis horas, destinados 
ao repouso e/ou ali-
mentação.
 “Por ser norma 
protetiva à saúde do 
trabalhador, não se ad-
mite a redução do in-
tervalo intrajornada por 
meio de contrato cole-
tivo de trabalho, como 
convenção ou acordo 
coletivo de trabalho”, 
observa o presidente 
do Sindicato.

 A  Campanha Sa-
larial de 2015, fechada em 
março, garantiu aos vigi-
lantes de Minas Gerais 
7,57% de reajuste sala-
rial. O reajuste, retroativo 
ao mês de janeiro deste 
ano, deveria constar no 
salário de abril, pago até 
o quinto dia útil de maio. 
Já as diferenças salariais 
referentes aos meses de 
janeiro, fevereiro e mar-
ço deveriam ser quitadas 
até o quinto dia útil dos 
meses de junho e julho.
 Nesta Campa-
nha Salarial, o tíquete 
refeição diário também 
aumentou, passando de 
R$ 9,42 para R$ 13,00, 

o que corresponde a um 
reajuste de 38%. Ou-
tra importante conquista 
deste ano é que os em-
pregados que não re-
cebiam alimentação no 
setor, como os horistas, 
também passaram a ter 
direito ao benefício de 
forma integral.
 Mas, algumas em-
presas, num desrespeito 
aos trabalhadores, não 
têm cumprido com suas 
obrigações trabalhistas, 
prejudicando seus em-
pregados. Segundo de-
núncias feitas ao Sindica-
to, além de não pagarem 
integralmente o reajuste 
salarial, elas também não 

teriam quitado as diferen-
ças salariais e do tíquete 
referentes a janeiro, fe-
vereiro e março.
 “O Sindicato já 
está tomando as medi-
das necessárias para 
que as empresas inadim-
plentes cumpram a Con-
venção Coletiva de Tra-
balho (CCT) e pague a 
seus empregados o que 
lhes é de direito. Assim, 
pedimos aos trabalhado-
res que, caso isso esteja 
ocorrendo na empresa 
em que trabalham, para 
que denunciem à entida-
de o quanto antes”, orien-
ta o vice-presidente do 
Sindicato, José Carlos.

Recebimento das diferenças 
salariais e do tíquete-refeição 

é direito dos vigilantes

 Ao ingressar na 
profissão, todo vigilante 
é submetido ao exame 
psicotécnico. Anualmen-
te, o profissional é obri-
gado a fazer o exame 
periódico e, a cada dois 
anos, passar pela reci-
clagem, na qual também 
volta a fazer o psicotéc-
nico. 
 Mas, alguns tra-
balhadores têm sido 
considerados inabili-
tados no psicotécnico.
Caso isso ocorra, o tra-
balhador não pode ser 
dispensado pela empre-
sa. “Nesse caso, o vigi-
lante deve solicitar ao 

psicólogo que o avaliou 
um retorno e o laudo do 
exame à qual foi sub-
metido. Além disso, ele 
deve ser encaminhado 
a atendimento para que 
se esclareça o motivo da 
inaptidão, já que quando 
ingressou na empresa 
estava apto para exer-
cer a atividade”, orienta 
o diretor do Sindicato Vi-
tor dos Santos. 
 Em caso de re-
sistência nesse sentido 
ou de dúvida, o traba-
lhador deve procurar o 
Sindicato.

Reciclagem

 Vale lembrar 
que, conforme prevê a 
legislação, a empresa 
na qual o trabalhador 
está registrado é res-
ponsável pelos custos 
da reciclagem, incluin-
do as despesas com 
deslocamento, estadia 
e alimentação para sua 
realização. 
 “Portanto, a obri-
gação da empresa com 
relação à reciclagem vai 
desde o instante em que 
o trabalhador ingressa 
na empresa até o último 
dia de prestação do ser-
viço”, alerta o diretor do 
Sindicato. 

Trabalhador considerado
inapto no psicotécnico

deve exigir laudo do exame
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Comemorações reuniram centenas 

de trabalhadores do Estado
 Centenas de trabalhadores associa-
dos do Sindicato participaram dos “Café com 
Vigilantes”, realizados entre os dias 18 de ju-
nho e 20 de julho, em comemoração ao Dia 
do Vigilante – 20 de junho.
 A abertura das comemorações, em 
Belo Horizonte, no dia 18 de junho, foi em 
grande estilo, no Cine Theatro Brasil, uma 
das mais tradicionais casas de espetáculos 
do Estado, no coração da capital.
 Logo na chegada ao local, os traba-
lhadores foram recebidos com um farto e va-
riado café da manhã. Em seguida, os cerca 
de 500 vigilantes ocuparam o auditório princi-
pal do cine-teatro.
 Após uma prece, os vigilantes foram 
saudados pela diretoria do Sindicato, por 
meio do presidente da entidade, Romualdo 
Alves Ribeiro, e do vice, José Carlos, que co-
ordenaram a solenidade.
 

Homenagem
 Em seguida, o vigilante aposentado 
Geraldo da Silva Fonseca (foto - primeira da 
esquerda para a direita), primeiro trabalhador 
a se filiar e presidir o Sindicato, foi homena-
geado com uma placa de Honra ao Mérito, 
em reconhecimento à sua conduta profissio-
nal e pela inestimável contribuição, desde 
1979, para a existência e fortalecimento da 
entidade.
 “Fiquei muito honrado em receber em 
vida esta homenagem da diretoria do Sindica-
to. Nunca pensei que um dia fosse lembrado 
por minha trajetória como vigilante e dirigente 
do Sindicato”, disse Geraldo, em saudação 
aos vigilantes presentes.
 A comemoração do Dia do Vigilante 
promovida pelo Sindicato foi encerrada com 
o tradicional sorteio de brindes aos sócios 
presentes no local e aos demais, de todo o 
Estado, que não puderam comparecer à ho-
menagem. Foram sorteados televisores de 
LED, aparelhos de som, notebooks, smar-
tphones, bicicletas, entre outros.
 No interior, o Sindicato realizou co-
memorações em diversas cidades, como 
Ipatinga, Pouso Alegre, São João del-Rei, 
Ouro Preto, Sete Lagoas, Varginha e Itabira, 
sempre com expressiva participação de tra-
balhadores e trabalhadoras. Confira as fotos 
dos eventos no Facebook do Sindicato.

POUSO ALEGRE

ITABIRA

IPATINGA

BELO HORIZONTE

VARGINHA

SETE LAGOAS

SÃO JOÃO DEL-REI

OURO PRETO
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DIA-A-DIA DA CATEGORIA D  h  n  patrã !

Sindicato pede fiscalização na Servi-San por 
descumprimento da legislação trabalhista

 O Sindicato vol-
tou a denunciar a Servi-
San Vigilância por des-
cumprimento de suas 
obrigações trabalhistas. 
Desta vez, por não pagar 
os salários e retroativos 
de seus empregados 
que prestam serviços na 
Universidade Federal de 
Lavras (UFLA).
 Em audiência de 
mediação na Superinten-
dência Regional do Tra-
balho e Emprego em Mi-
nas Gerais (SRTE-MG), 
em Belo Horizonte, no  

dia 8 de julho, que contou 
com a participação de di-
retores do Sindicato e de 
representante da Univer-
sidade, a representação 
da Servi-San admitiu a 
procedência da denúncia 
feita pela entidade.
 A representa-
ção da empresa tam-
bém confirmou que a 
Servi-San não cumpriu 
o compromisso assumi-
do em reunião anterior, 
de efetuar o pagamento 
dos salários referentes 
a junho de 2015, junta-

mente com os retroati-
vos vencidos no quinto 
dia útil de junho de 2015 
e no quinto dia útil de ju-
lho de 2015. Segundo a 
empresa, o pagamento 
seria efetuado no dia 15 
de julho, o que também 
não foi cumprido.
 Questionada pelo 
Sindicato, a patronal ad-
mitiu, ainda, que, no dia 
7 de julho, venceu parte 
dos acertos rescisórios 
dos vigilantes que presta-
vam serviços na UFLA.
 Diante da gravida-

de da situação, o Sindica-
to solicitou à SRTE-MG a 
realização de ação fiscal 
na empresa para verifi-
cação destas e de outras 
irregularidades pratica-
das pela Servi-San, refe-
rentes aos trabalhadores 
que prestavam serviços 
na UFLA e também dos 
demais setores.
 

Servi-San X Itaú

 A Servi-San tam-
bem não cumpriu o acor-
do firmado na Justiça 

do Trabalho referente 
aos ex-funcionários que 
prestavam serviços no 
banco Itaú. Acordo esse 
que venceu no dia 22 de 
julho.   
 Diante de tama-
nho desrespeito e afron-
ta aos direitos dos tra-
balhadores, o Sindicato, 
por meio do seu Depar-
tamento Jurídico, irá pe-
dir à Justiça a execução 
da Servi-San e do banco 
Itaú, para que os vigilan-
tes possam receber seus 
direitos.

 Em audiência 
de mediação na Supe-
rintendência Regional 
do Trabalho e Empre-
go em Minas Gerais 
(SRTE-MG), em Belo 
Horizonte, no dia 8 de 
julho, o Sindicato de-
nunciou a Vanguarda 
Segurança e Vigilância 
por não cumprir com o 
fornecimento do tíque-
te-refeição a seus em-
pregados intervalistas.
 O representante 
da empresa reconhe-
ceu a irregularidade e 
assumiu o compromis-

so de regularizar a si-
tuação até o dia 31 de 
julho, sem, contudo, 
quitar a multa prevista 
na Convenção Cole-
tiva de Trabalho dos 
Vigilantes (CCT) decor-
rente desse descumpri-
mento.
 Diante do ex-
posto, o Sindicato soli-
citou à SRTE uma fis-
calização na empresa 
para verificação da irre-
gularidade e tomará as 
medidas cabíveis para 
que a empresa cumpra 
a CCT.

Vanguarda é denunciada 
por não fornecer tíquete-

refeição a intervalistas

 O Sindicato infor-
ma que o atendimento ju-
rídico na Subsede do Sul 
de Minas também pas-
sará a ser feito na pró-
pria subsede, em Pouso 
Alegre (Rua Marechal 
Deodoro, 524, Centro) 
às quartas-feiras, das 8h 
às 17h. O agendamen-
to pode ser feito com a 
secretária Angélica: (35) 
3423-3318.

Atendimento 
jurídico no Sul 
de Minas agora

também na subsede

 A Águia Vigilân-
cia foi denunciada pelo 
Sindicato à Superin-
tendência do Trabalho 
e Emprego de Minas 
Gerais (SRTE) por 
não pagar a seus em-
pregados os salários e 
retroativos previstos na 
Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT).  
 Em audiência 
de mediação, no dia 
16 de julho, a repre-
sentação da empresa 
reconheceu a denúncia 
e disse que a previsão 
de pagamento dos tra-

balhadores seria no dia 
20 de julho. 
 Além do paga-
mento dos direitos dos 
trabalhadores, o Sindi-
cato pleiteou o paga-
mento da multa previs-
ta na cláusula 61ª da 
CCT, com o encami-
nhamento dos compro-
vantes de pagamento 
no dia 21 de julho. 
 Assim, o Sindi-
cato pede aos trabalha-
dores para que, caso o 
compromisso não te-
nha sido cumprido, de-
nunciem à entidade.

Águia é acionada na 
SRTE por descumprir a 

Convenção Coletiva

EXPEDIENTE
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