
 A Campanha Sala-
rial dos Vigilantes de Minas 
Gerais de 2022 chegou 
ao fim, tendo como princi-
pais conquistas o reajuste 
dos salários e benefícios 
em 10,16% e a renovação 
das cláusulas da Conven-
ção Coletiva de Trabalho 
(CCT).  
 O Acordo Coletivo 
foi assinado no dia 7 de fe-
vereiro, ocasião em que a 
diretoria do Sindicato e das 
demais entidades repre-
sentativas dos vigilantes 
que participaram da Cam-
panha Salarial se reuni-
ram com a representação 
patronal para informar o 
resultado da assembleia 
dos trabalhadores e enca-
minhar a redação-final da 
Convenção de 2022.
 

Votação expressiva 
 
 A proposta de acor-
do, apresentada pelo Sin-
dicato à categoria, na as-
sembleia virtual realizada 
no dia 1º de fevereiro, pe-
las redes sociais da entida-
de, foi aprovada por 98% 

do total de trabalhadores e 
trabalhadoras que partici-
param da votação pelo site 
do Sindicato. Ou seja, dos 
7.241 votantes, 7.068 dis-
seram sim e apenas 171 
não concordaram com a 
proposta.
 A votação, no site 
do Sindicato, teve início 
por volta das 20h do dia 
1º de fevereiro, logo após 

o encerramento da assem-
bleia, transmitida ao vivo, e 
foi encerrada às 17 horas 
do dia 2. 
 Para o presidente 
do Sindicato, Edilson Silva, 
a grande audiência da as-
sembleia virtual, com cerca 
de 10 mil visualizações, e o 
expressivo número de tra-
balhadores e trabalhado-
ras que participaram da vo-

tação no site, mostram que 
o Sindicato está no cami-
nho certo, em sintonia com 
os anseios da categoria, e 
que é dessa forma que se 
faz a democracia. 

Decisão acertada
 
 ”A decisão da cate-
goria demonstra que nos-
sos esforços por um bom 

acordo não foram em vão, 
diante da gravidade da si-
tuação econômica e social 
que o país se encontra e 
das dificuldades impos-
tas pela patronal, que se 
aproveitou do momento 
para tentar retirar direitos 
e conceder reajuste zero  
nos salários e benefícios”, 
disse.
 “Para barrar retro-
cessos e perdas incalculá-
veis aos trabalhadores, o 
Sindicato e as demais enti-
dades representativas dos 
vigilantes instauraram “es-
tado de greve” na catego-
ria, no final de dezembro, e 
tiveram que ingressar com 
um protesto no Tribunal 
Regional do Trabalho em 
Minas Gerais (TRT-MG), 
que prorrogou a vigência 
da Convenção Coletiva por 
30 dias.
 A data-base da ca-
tegoria é 1º de janeiro. Com 
isso, todos os reajustes e 
benefícios conquistados na 
Campanha Salarial, bem 
como a Convenção Coleti-
va passam a valer retroati-
vamente a 1°/01/2022.

CAMPANHA SALARIAL 2022
Luta do Sindicato e da categoria garante renovação 
da Convenção Coletiva e reajuste salarial de 10,16% 

Proposta de Acordo Coletivo apresentada pelo Sindicato durante a assembleia vitural realizada 
no dia 1° de fevereiro, foi aprovada por 98% dos trabalhadores e trabalhadoras  

 Resistir e avançar. 
Essa foi a tônica do semi-
nário que deu a largada 
para a Campanha Salarial 
dos Vigilantes de Minas 
Gerais de 2022, realizado 
no dia 23 de setembro.
 O encontro, trans-
mitido pela internet, por 
conta das restrições im-
postas pela pandemia da 
Covid-19, reuniu diretores 
do Sindicato dos Vigilantes 
de Minas Gerais e dirigen-
tes de entidades represen-
tativas da categoria em 
Juiz de Fora, Montes Cla-
ros, Uberaba e Uberlândia.
 As palestras sobre 
as conjunturas política e 
econômica do país ficaram 
por conta da Confederação 
Nacional dos Trabalhado-
res de Segurança Privada 
(Contrasp), Central dos 
Trabalhadores e Trabalha-
doras do Brasil (CTB); e do 
Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos em Mi-
nas Gerais (Dieese-MG). 
 “Foi um seminário 
bastante produtivo, no qual 
debatemos a difícil situa-

ção que o Brasil atravessa 
e os desafios da classe tra-
balhadora nesse momen-
to. Lógico que o debate 
não produziu uma fórmula 
mágica, que irá resolver 
tudo pra gente. Mas, certa-
mente, nos deu um norte, 
apontou o caminho a ser 
seguido. Ou seja, resistir e 
avançar”, disse o presiden-
te do Sindicato dos Vigilan-
tes de Minas Gerais, Edil-
son Silva, que conduziu os 
trabalhos.
 Segundo ele, é ta-
refa dos vigilantes compre-
enderem seu papel nesse 

processo, cujo resultado 
será uma Convenção Co-
letiva com validade de um 
ano. “Estamos deflagrando 
a campanha com mais de 
três meses de antecedên-
cia da data-base da cate-
goria, que é 1º de janeiro. 
Ou seja, tempo mais do 
que suficiente para que to-
dos participem da constru-
ção e aprovação da pauta 
de reivindicações, assem-
bleias, negociações e com-
preendam o tamanho, im-
portância e dificuldades da 
luta”, acrescenta Silva.
 Por fim, o dirigen-

te ressalta a unidade das 
entidades representativas 
dos vigilantes em Minas 
nesse início da Campanha 
Salarial. “Com a união de 
todos os sindicatos e dos 
trabalhadores do estado, 
começamos nossa jornada 
mais fortes”.

Assembleia
 
 A primeira assem-
bleia Campanha Salarial 
com os trabalhadores(as) 
será dia 19/10, às 19h, 
pelo Facebook e YouTube 
do Sindicato. Participe!

O VIGILANTE FECHAMENTO
 AUTORIZADO.

PODE SER ABERTO
PELA ECT

Informativo do Sindicato dos Empregados das Empresas de Segurança e Vigilância do Estado de Minas Gerais 
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RESISTIR E AVANÇAR 
Seminário aponta rumo da 
Campanha Salarial de 2022

Nova Diretoria do 
Sindicato toma posse 
para gestão 2021-2025
PÁGINA 2

Trabalhadores dão mais 
um passo no STJ rumo à 
aposentadoria especial 
PÁGINA 2

Sindicato luta contra 
transformação de agências 
em postos de serviços
PÁGINA 3

Veja como está a situação 
dos vigilantes da Minas-
guarda e Esquadra
PÁGINA 4

 O Clube dos Vi-
gilantes de Minas Ge-
rais, em Contagem, está 
funcionando a todo va-
por, com todos os pro-
tocolos de prevenção à 
Covid-19.
 Aproveite os 
dias quentes da prima-
vera e venha usufruir de 
toda a infraestrutura que 
o Clube oferece. Aos 
sábados, não perca a 
tradicional “Pelada dos 
Vigilantes”, das 10h às 
12h, na moderna Arena 
de Futebol.
 Convites para 
o Clube também estão 
liberados, sendo três 
para cada associado. 
Adquira já o seu na sede 
do Sindicato, com 50% 
de desconto, ou na por-
taria do Clube. Informa-
ções: (31) 3270-1300.

Clube dos Vigilantes 
está funcionando com 
todos os cuidados de 
prevenção à Covid

Belo Horizonte-MG, fevereiro de 2022

SE LIGA NO QUE INTERESSA À CATEGORIA,  ASSISTA AO PROGRAMA VOZ DO VIGILANTE MG: 
TODA TERÇA-FEIRA, ÀS 19 HORAS, NO SITE, FACEBOOK E YOUTUBE DO SINDICATO 
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Principais conquistas da Campanha Salarial 
dos Vigilantes de Minas Gerais 2022

> REAJUSTE SALARIAL
- Percentual: 10,16%

> PLANO 
DE SAÚDE

- Plano de saúde: R$ 117,18
- Plano de saúde familiar 
(enfermaria): R$ 198,38
- Plano de saúde por de-
pendente: R$ 99,19
- Consulta coparticipação 
externa: R$ 20,84
- Consulta rede: R$ 16,18
- Exames simples: R$ 11,43
- Exames especiais: R$ 
26,08
- Fisioterapia: R$ 5,34
- De janeiro/2022 a
 junho/2022 os valores 
das coparticipações não 
serão reajustados 

> VIGILANTE 
PATRIMONIAL

- Salário: R$ 2.062,39
- Salário/dia: R$ 68,75
- Salário/hora: R$ 9,37
- Hora extra: R$ 14,99
- Adicional noturno: R$ 3,75
- Hora noturna: R$ 13,10
 
> SALÁRIO COM 
ADICIONAL DE 
PERICULOSIDADE 

- Adicional de pericu-
losidade de 30%: R$ 
618,72
- Salário + adicional de 
periculosidade de 30%: 
R$ 2.681,11
- Adicional de periculo-
sidade/dia: R$ 89,37  
- Adicional de periculo-
sidade/hora: R$ 12,17
- Adicional de pericu-
losidade/hora extra: R$ 
19,48
- Adicional de periculo-
sidade/noturno: R$ 5,25 
- Adicional de periculo-
sidade/hora noturna: 
R$ 17,05

> ESCOLTA 
ARMADA

- Salário: R$ 2.577,98
- Salário/dia: R$ 85,93
- Salário/hora: R$ 11,72
- Salário/hora extra: R$ 
18,75
- Adicional noturno/
hora: R$ 4,69
- Hora noturna: R$ 16,41
- Lanche: R$ 6,26
- Lanche a partir da 
oitava hora: R$ 3,12

> SALÁRIO COM 
ADICIONAL DE 
PERICULOSIDADE

- Periculosidade: R$ 
773,38
- Salário + periculosida-
de = R$ 3.351,36
- Valor/dia: R$ 111,71
- Hora normal: R$ 15,23
- Hora extra: R$ 24,37
- Hora/adicional notur-
no: R$ 6,09
- Hora noturno: R$ 
21,32 

> SEGURANÇA 
PESSOAL COM 
ADICIONAL DE 
PERICULOSIDADE

- Salário: R$ 2.062,39
- Adicional de pericu-
losidade de 30%: R$ 
618,72
- Adicional de fun-
ção/30 dias: R$ 618,72
- Salário/dia: R$ 109,99
- Salário/hora: R$ 15,00
- Salário/hora extra: R$ 
24,00
- Adicional noturno/
hora: R$ 6,00
-  Adicional de periculo-
sidade/hora noturna: R$ 
R$ 21,00  

>  ADMINISTRATIVO
E CONTÍNUO

- Salário administrativo: 
R$ 1.830,51
- Salário contínuo e 
assemelhados: R$ 
1.214,35 

> TÍQUETE 
REFEIÇÃO

- Tíquete refeição/dia 
trabalhado: R$ 23,06 

> CESTA 
BÁSICA

- Cesta Básica: R$ 160,00

> PLANO 
ODONTOLÓGICO 

- Plano odontológico: 
gratuito
- Plano odontológico 
por dependente: R$ 
17,56

> HORA EM 
EVENTOS

- Valor: R$ 19,48

> MANUTENÇÃO 
DO SINDICATO

- Mensalidade sindical: 
R$ 41,24
- Contribuição as-
sistencial: R$ 123,74 
dividido por 2 = R$ 
61,87 (meses de maio 
e junho)

> RETROATIVOS

- As diferenças de 
janeiro e fevereiro de 
2022, bem como seus 
reflexos, serã quitados, 
respectivamente, no 
quinto dia útil de 
março/2022 e no 
quinto dia útil de 
abril/2022.
- As diferenças salariais 
e das verbas rescisórias 
do mês de janeiro de 
2022, bem como seus 
reflexos, para aqueles 
que foram demitidos a 
partir de 1º de Janeiro 
de 2022, serão 
quitados pelas 
empresas no prazo de 
10 (dez) dias, após o 
requerimento do
 mesmo junto à em-
presa.

O Vigilante - Informativo do 
Sindicato dos Vigilantes de Minas 
Gerais. Presidente: Edilson Silva. 
Coordenador de Imprensa: Afonso 
Nonato Neto. Jornalista respon-
sável: Eliezer Dias (MG 06553JP). 
Sede: Rua Curitiba, 689, 9º andar, 
Centro, Belo Horizonte.Telefo-
ne: (31) 3270-1300. Clube dos 
Vigilantes: Rua Sindicalista Lúcio 
Guterres, 537, bairro Chácaras 
Cotia (Nacional), Contagem. Site: 
www.ovigilante.org.br

EXPEDIENTE

O Sindicato dos Vigilantes 
de Minas Gerais acaba de 
obter mais uma importan-
te conquista para os traba-
lhadores e trabalhadoras, 
o  convênio médico Uni-

med-BH. Para conhecer 
seu novo plano de saúde, 
clique no quadro que apa-
rece na página inicial do 
site do Sindicato: www.
ovigilante.org.br.

Unimed-BH é o novo convênio 
médico dos vigilantes de Minas
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