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PRINCIPAIS CONQUISTAS 

Trabalhadores de 
Minas conquistam 
reajuste de 11,40%

 Os vigilantes de Minas Gerais acabam de conquistar 11,40% de reajuste 
nos salários. O aumento foi garantido na Campanha Salarial de 2016, aprovado 
em assembleias realizadas entre os dias 28 de janeiro e 3 de fevereiro, na capital e 
interior do Estado. A Campanha Salarial também assegurou aos trabalhadores da 
Escolta Armada o recebimento de um piso salarial, a partir de 1º de janeiro deste 
ano, uma vitória histórica e um passo importante para a valorização da função den-
tro da vigilância. PÁGINA 3

CAMPANHA SALARIAL
SALÁRIO VIGILANTES PATRIMONIAIS / SEGURANÇA 
PESSOAL SEM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
- Reajuste salarial: 11,40%.
- Salário: R$ 1.503,90.
- Valor / dia: R$ 50,13.
- Hora normal: R$ 6,83.
- Hora extra: R$ 10,93.
- Adicional noturno por hora: R$ 2,73.
- Hora noturna: R$ 9,56.
- Mensalidade social: R$ 30,07.
- Valor da contribuição assistencial: R$ 75,19 / 2 = R$ 37,59.

SALÁRIO VIGILANTES PATRIMONIAIS / SEGURANÇA 
PESSOAL COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
- Adicional de periculosidade: R$ 451,17.
- Salário: R$ 1.955,07.
- Valor / dia: R$ 65,16.
- Hora normal: R$ 8,88.
- Hora extra: R$ 14,21.
- Adicional noturno por hora: R$ 3,55.
- Hora noturna: R$ 12,43.
- Salário do administrativo: R$ 1.334,81.
- Salário do office-boy: R$ 885,52.
- Cesta básica: R$ 105,93.
- Tíquete refeição por dia trabalhado: R$ 15,00.
- Plano de saúde: R$ 85,46.

DIFERENÇA DE SALÁRIO COM PERICULOSIDADE 
RETROATIVA A JANEIRO E FEVEREIRO
- Diferença de Salário: R$ 200,07 x 2 = R$ 400,14 / 2 = R$ 200,07. 
- Diferença do tíquete refeição por dia trabalhado: R$ 2,00.
- 15 dias trabalhados: R$ 2,00 x 15 = R$ 30,00 x 2 = R$ 60,00 / 2 = 
R$ 30,00 (média).
- 22 dias trabalhados: R$ 2,00 x 22 = R$ 44,00 x 2 = R$ 88,00 /2 = 
R$ 44,00 (média).
- 22 dias trabalhados para horistas: R$ 2,00 x 22 = R$ 44,00 x 2 = 
R$ 88,00 / 2 = R$ 44,00 (média).

PLANO DE SAÚDE RETROATIVO A JANEIRO
- Plano de saúde: R$ 85,46 (pago pela empresa).
- Plano familiar: R$ 144,67.
- Plano por dependente: R$ 72,33 (até duas pessoas).
- Consulta coparticipação: R$ 15,20.
- Consulta na Clínica da Promed: R$ 11,80.
- Exames simples: R$ 8,35.
- Exames especiais: R$ 19,03.
- Plano odontológico: R$ 12,57.

SALÁRIO ESCOLTA ARMADA ACIMA DE 5 EQUIPES
- Reajuste salarial: 11,40%.
- Salário: R$ 1.879,88.
- Valor/dia: R$ 62,66.
- Hora normal: R$ 8,54.
- Hora extra: R$ 13,67.
- Adicional noturno por hora: R$ 3,42.
- Hora noturna: R$ 11,97.

SALÁRIO ESCOLTA ARMADA ACIMA DE 5 EQUIPES 
COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
- Adicional de periculosidade: R$ 563,96.
- Salário: R$ 2.443,84.
- Valor do dia: R$ 81,46.
- Hora normal: R$ 11,10.
- Hora extra: R$ 17,77.
- Adicional noturno por hora: R$ 4,44.
- Hora noturna: R$ 15,54.

Vem aí o 
Clube dos 
Vigilantes 

de Minas 
Gerais
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Revitalização e reforma do Clube 
dos Vigilantes está a todo vapor

 Em breve, os vigi-
lantes sócios do Sindicato 
poderão desfrutar de um 
moderno complexo de 
lazer, em Contagem, na 
Região Metropolitana de 
Belo Horizonte (RMBH). 
Adquirido no final do ano 
passado, o antigo clube 
dos Tecelões, localizado 
no bairro Nacional, está 
passando por uma gran-
de reforma, para propor-
cionar aos trabalhadores 
e seus familiares todo o 
conforto que merecem.

 O clube, que 
possui 10 mil metros de 
área, terá piscinas adul-
to e infantil, campo de 
futebol soçaite, quadras 
poliesportivas, saunas, 
anfiteatro, área de jogos, 
churrasqueiras, parque 
infantil, vestiários, restau-
rante/lanchonete e esta-
cionamento.
 “Estamos revita-
lizando e modernizando 
toda a área para que se 
transforme em um grande 
centro de lazer, desporto 

e descanso dos trabalha-
dores associados. Com 
as obras em ritmo acele-
rado, esperamos entregá-
lo aos trabalhadores o 
quanto antes, realizando 
esse antigo sonho da ca-
tegoria, compromisso da 
atual diretoria”, avisa o di-
retor do Sindicato Ronal-
do Gomes.
 Veja como vai ficar 
o Clube dos Vigilantes no 
Facebook e na seção de 
fotos do site do Sindicato 
(www.ovigilante.org.br). 

Sindicato promoverá 
encontro sobre os 

desafios da mulher 
na vida e no trabalho

 No dia 8 de 
março, comemora-
se o Dia Internacio-
nal da Mulher, uma 
data especial que 
deveria ser lembra-
da todos os dias 
para homenagear 
as mulheres, sejam 
mães, irmãs, espo-
sas, companheiras, 
filhas, colegas de 
trabalho, entre ou-
tras. 
 O Dia da Mu-
lher também é uma 
oportunidade para 
se refletir sobre o 
valor da mulher e a 
respeito da igualda-
de entre homens e 
mulheres. 
 Para marcar 
a data, o Sindicato 
dos Vigilantes de Mi-
nas Gerais vai reali-
zar, no 18 de março, 

às 18 horas, em sua 
sede em Belo Hori-
zonte (Rua Curitiba, 
689, 9º andar, Cen-
tro),  um encontro 
sobre os desafios 
da mulher na vida e 
no trabalho, em es-
pecial na segurança 
privada.
 O evento 
contará com a pre-
sença de represen-
tantes da Central 
dos Trabalhadores 
e Trabalhadoras do 
Brasil (CTB), Con-
federação Nacional 
dos Trabalhadores 
de Segurança Priva-
da (Contrasp), Fede-
ração Interestadual 
dos Vigilantes (FITV) 
e de entidades re-
presentativas da ca-
tegoria no interior do 
Estado. Participe! 

Contribuição é  fundamental para 
manutenção e fortalecimento do Sindicato 

 Nas assem-
bleias de encerramento 
da Campanha Salarial, 
foi aprovada a contribui-
ção assistencial de R$  
75,19, dividido em duas 
parcelas de R$ 37,59, 
para manutenção do 
Sindicato. 
 Esse recurso é 
fundamental para o fun-
cionamento da sede, 
das subsedes, manu-

tenção da assistência 
jurídica e das atividades 
realizadas pela entida-
de em prol da categoria 
ao longo do ano. 
 Por isso, a dire-
ção do Sindicato conta 
com a compreensão e 
colaboração de todos, 
pois, ao se opor ao fi-
nanciamento do Sin-
dicato, o trabalhador 
que assim o fizer esta-

rá dando uma grande 
contribuição para o en-
fraquecimento da enti-
dade, dificultando ainda 
mais as lutas e negocia-
ções com a patronal. 
 Um Sindicato 
fraco e sem recursos só 
interessa aos patrões. 
Portanto, faça sua par-
te, contribua e ajude a 
manter seu Sindicato  
cada vez mais forte!
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Campanha foi marcada por boa 
participação dos trabalhadores

Luta garante conquista 
história para a Escolta

 Além do reajuste 
dos salários e benefícios 
dos vigilantes em geral, 
uma das principais con-
quistas da Campanha Sa-
larial deste ano foram as 
vitórias históricas obtidas 
pelos trabalhadores da 
Escolta Armada, que de-
ram um passo importante 
na qualificação da função 
dentro da vigilância, o que 
já é uma realidade em Mi-
nas Gerais. 
 Ou seja, desde 1º 
de janeiro de deste ano, 
os vigilantes da Escolta 
passam a ter um piso sa-
larial, o que profissionali-
za esses trabalhadores. A 
eles também passa a ser 
aplicada a jornada de tra-
balho prevista na Conven-
ção Coletiva de Trabalho 
dos Vigilantes. 
  A partir de agora,  
as empresas especializa-
das em Escolta Armada 
que possuem mais de cin-
co equipes deverão adicio-
nar o adicional de 25% ao 
piso salarial dos Vigilantes 
Patrimoniais, formando, a 
partir daí, o piso da Escol-
ta, que é de R$ 1.879,88. 

Já as empresas espe-
cializadas em Escolta 
Armada que têm menos 
de cinco equipes deverão 
continuar pagando o adi-
cional de 25%. 
 Vale lembrar que 
a atividade dos trabalha-
dores da Escolta Armada 
tem início a partir do ins-
tante em que se deslocam 
da empresa até o bem a 
ser escoltado e termina 
quando retornam à empre-
sa. 
 “O compromisso 
de fiscalizar as empresas 
quanto à quantidade de 
equipes é do Sindicato. 
Mas, para fazer com que 
as empresas cumpram o 
negociado, é fundamental 
a participação dos traba-
lhadores. Portanto, caso 
tenha conhecimento de al-
guma empresa que esteja 
funcionando com mais de 
cinco equipes e que não 
esteja pagando o piso ne-
gociado, comunique ime-
diatamente ao Sindicato 
para que possamos tomar 
as devidas providências”, 
orienta o vice-presidente 
da entidade, José Carlos.

 Em assembleias 
realizadas entre os dias 28 
de janeiro e 3 de fevereiro, 
trabalhadores aprovaram 
a proposta de Conven-
ção Coletiva de Trabalho 
(CCT) de 2016, formula-
da pela Superintendência 
Regional do Trabalho e 
Emprego em Minas Ge-
rais (SRTE).
 O acordo prevê o 
reajuste salarial de 11,40% 
para os trabalhadores da 
Vigilância Patrimonial, 
Segurança Pessoal e da 
Escolta, além de outros 
benefícios estabelecidos 
pela CCT.
 As assembleias 
foram realizadas em Belo 
Horizonte, Betim, Ipatinga, 
Governador Valadares, 
Ipatinga, Itabira, Pouso 
Alegre, São João Del-Rei, 
Sete Lagoas, Teófilo Otoni, 
Ubá, Uberaba, Varginha e 
Vespasiano.
 “Mesmo com to-
das as dificuldades en-
frentadas na mesa de 
negociação e do atual ce-
nário político-econômico, 
a Campanha Salarial des-
te ano foi vitoriosa. Além 

da recomposição salarial, 
conseguimos barrar todas 
as investidas dos patrões 
pela retirada de direitos 
dos trabalhadores, con-
quistados com muita luta 
nos últimos anos”, avalia 
o presidente do Sindicato, 
Romualdo Alves Ribeiro.

Participação

 A significativa par-
ticipação dos trabalhado-
res nas assembleias rea-
lizadas pelo Sindicato foi 
fundamental para o resul-
tado da Campanha Sala-
rial, ressalta Romualdo.
 “Durante toda a 
campanha, os trabalhado-
res demonstraram vontade 
de lutar, juntamente com o 
Sindicato, em defesa dos 
seus direitos e souberam 
reagir à intransigência 
patronal. Portanto, a ca-
tegoria e, principalmente, 
aqueles que tiveram dis-
posição em comparecer 
às assembleias estão de 
parabéns”.
 O presidente do 
Sindicato também destaca 
a importância da participa-

ção da Superintendência 
Regional do Trabalho e 
Emprego em Minas Gerais 
na Campanha Salarial.
 “A mediação do 
Ministério do Trabalho foi 
decisiva para convencer 
os patrões a recuarem no 
desejo de retirar direitos 
dos trabalhadores. Por 
isso, não poderia deixar 
de registrar nosso agrade-
cimento”.
 Com o encerra-
mento da Campanha Sa-
larial, a luta agora é para 
fazer com que as empre-
sas cumpram a Conven-
ção Coletiva de Trabalho, 
manter os postos de tra-
balho, impedir a troca de 
vigilantes por porteiros e 
fazer com que as empre-
sas garantam boas condi-
ções de trabalho, saúde e 
segurança a seus empre-
gados.
 “São grandes os 
desafios que temos pela 
frente, mas com a conti-
nuidade da mobilização e 
união dos vigilantes junto 
ao Sindicato alcançare-
mos as vitórias”, afirma 
Romualdo.

Teófilo Otoni Ouro Preto Itabira

Governador Valadares Betim Ubá
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DIA-A-DIA DA CATEGORIA De olho no patrão!

Ação do Sindicato obriga Esquadra 
a devolver diferença do plano 

odontológico cobrada indevidamente

EXPEDIENTE
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 A Esquadra Vigi-
lância terá que devolver a 
seus empregados a dife-
rença do plano odontológi-
co cobrada indevidamente. 
A devolução, que começou 
a ser feita no pagamento de 
janeiro, é mais uma vitória 
obtida pelo Sindicato para 
os trabalhadores.
 Segundo denúncias 
feitas à entidade, a empre-
sa desrespeitou a Conven-
ção Coletiva de Trabalho 
(CCT) e contratou um pla-
no de saúde bucal que não 
tem parceria com sindicato 
e com valores superiores 

aos previstos na CCT, cau-
sando prejuízos aos traba-
lhadores. 
 Os vigilantes pre-
judicados com o desconto 
indevido do plano odonto-
lógico devem verificar  seus 
contracheques e conferir 
a restituição, que deverá 
ser feita até o pagamento 
de março, que recebe em  
abril. Caso os valores não 
sejam devolvidos, o Sindi-
cato solicita aos trabalha-
dores para que entrem em 
contato com a entidade o 
mais breve possível.
 Esta não é a pri-

meira vez que a Esquadra 
Vigilância prejudica seus 
empregados. No ano pas-
sado, diversos trabalhado-
res denunciaram a empresa 
por contratar um plano de 
saúde diferente do estabe-
lecido pela CCT.Após muita 
luta do Sindicato, a empre-
sa também foi obrigada a 
regularizar essa situação.
 O Sindicato lembra 
aos trabalhadores que, em 
caso de descumprimento 
do plano de saúde, o tra-
balhador prejudicado tem 
direito ao recebimento de 
multa de um salário.

Intervenção do Sindicato 
garante direitos na MEG-CBTU

 Entra ano e sai 
ano e a Servi-San não 
toma jeito. Como de 
costume, a empresa 
continua dando cansei-
ra em seus emprega-
dos com os recorrentes 
atrasos no pagamento 
de salários e benefícios. 
Não bastasse, a empre-
sa também sonegou 
a seus funcionários e 
seus familiares o direito 
ao plano de saúde.
 Para por fim a 

tamanho desrespeito, 
o Sindicato acionou 
a Servi-San para que 
apresente uma solução 
definitiva para esses 
problemas. Para que 
respondam solidaria-
mente por essas ques-
tões, a entidade tam-
bém citou os tomadores 
de serviço da empresa, 
dentre eles os seto-
res Caixa Econômica 
Federal (CEF), Hospi-
tal Sarah Kubitscheck, 

Condomínio Alphaville, 
Barragem de Unaí e ad-
ministrativos.
 Diante das de-
núncias de suspeita 
de atrasos no depósito 
do Fundo de Garantia 
por Tempo de Servi-
ço (FGTS), o Sindicato 
pede aos empregados 
da Servi-San para que 
confiram o extrato do 
benefício. Em caso de 
irregularidade, denun-
cie à entidade. 

 O trabalhador 
demitido a partir do dia 
1º de janeiro de 2016 
tem direito às diferen-
ças nos salários e be-
nefícios conquistados 
na Campanha Salarial 
deste ano. Para que 
possa obter a resci-
são complementar 
é preciso protocolar 

na empresa em que 
trabalhava uma car-
ta solicitando o paga-
mento das diferenças 
devidas, que deverá 
ser feito no prazo má-
ximo de 10 dias. Caso 
a empresa não efetue 
o pagamento neste 
prazo, entre em conta-
to com o Sindicato. 

Sindicato aciona Servi-San e seus 
tomadores para que solucionem 

pendências trabalhistas

 Após muita luta, 
mais uma vez o Sindi-
cato interveio em favor 
dos trabalhadores da 
MEG Vigilância, que 
prestam serviços da 
Companhia Brasilei-
ra de Trens Urbanos 
(CBTU), e conseguiu 
evitar que ficassem no 
prejuízo. Nas negocia-

ções com a empresa 
e o órgão, os direitos 
rescisórios dos tra-
balhadores do setor 
dispensados recente-
mente foram garanti-
dos. Mais uma prova 
de que, quando os tra-
balhadores caminham 
junto com o Sindicato, 
a vitória é certa. 

Demitidos  têm direito à 
diferença salário e benefícios

Todos contra o mosquito da 
Dengue, Zika e Chikungunya!


