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MUDANÇAS NOS TELEFONES DO   SINDICATO 

          ATENÇÃO VIGILANTES E ASSOCIADOS, OS TELEFONES DO SINDICATO  

                           FORAM  ALTERADOS. TEL:  12 3133-2738 / 3133-4123  
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CAMPANHA SALARIAL 2015/2016 

                Atenção associados e demais vigilantes, tem circulado em vários grupos de whatsapp de várias  

localidades que já houve aumento de salario e que tudo já esta resolvido, esclarecemos que tudo é invenção 

de um grupo de baderneiros  que só querem tumultuar e desestabilizar o andamento legal das negociações 

salariais. Essas pessoas só pregam a desordem e a desunião. É importante salientar que toda e qualquer infor-

mação real e concreta  devera ser procurada através de nossos meios de comunicação social como facebook, 

site e whatsapp da entidade ou nos ligue nos novos telefones.    

                Para conhecimento do que esta ocorrendo na negociação salarial e reforma da convenção coletiva 

para o ano 2016 informamos que:  numa primeira negociação o patronato se negou a conceder qualquer rea-

juste ou aumento dos benefícios dizendo que esta fazendo um esforço enorme para manter os inúmeros em-

pregos gerados; mesmo quando o setor de segurança privada no Brasil será um dos poucos que terá um supe-

rávit apesar da crise. Em reunião com os sindicatos do Estado de São Paulo mais a Federação estivemos  no 

SESVESP( sindicato patronal) no dia 10/12 para mais uma rodada nas negociações da campanha salarial e 

mais uma vez o patronato nos apresentou propostas que só serviram mais uma vez para mostrar   o  pouco 

valor que é dado a nossa categoria. Como exemplo uma das propostas indecentes apresentadas é o reajuste 

abaixo da inflação ou seja 8% (oito por cento) para ser corrigido sobre o piso salarial somente na folha de 

pagamento de março de 2016. UM TOTAL DESINTERESSE EM VALORIZAR A CATEGORIA. 

               Na próxima quinta-feira estaremos indo novamente para São Paulo na SUPERINTENDENCIA DO 

MINISTERIO DO TRABALHO  para que seja feita uma mesa redonda com o intuito de mediar. É bom es-

clarecer que o órgão ministerial não tem poder de decidir ou impor nada a nenhuma das partes ; o objetivo 

principal é tentar conciliar as partes afim de evitar um futuro processo trabalhista que poderá culminar com a 

greve. Por isso é necessário companheiros, que estejamos atentos e cientes que se continuarem a não nos va-

lorizarem como merecemos iremos para a rua e demonstrar ao patronato como somos unidos e compromissa-

dos com a nossa categoria.  

SEM REAJUSTE DECENTE,  GREVE NELES!!!!! 



 

 

 

Juntos somos mais fortes,  filie-se ao sindicato. 
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Atenção Associados, 

               A partir de janeiro de 2016, não teremos mais o plano odontológico. Os planos que estão 

vigendo serão concluídos até o prazo final do contrato. O atendimento para o titular será gratuito pa-

ra os seguintes procedimentos: limpeza, obturação e aplicação de flúor, os demais serviços presta-

dos terão descontos. Os dependentes poderão utilizar os serviços do consultório odontológico e te-

rão descontos nos procedimentos clínicos. 

      

RECESSO DE FIM DE ANO 

        Estaremos em recesso de fim de ano a partir do dia 22/12 até o dia 

03/01/2016 e retornaremos dia 04/01/2016 as 8:00hs. 

Caso necessite, entrar em contato através do whatsapp: 12 97407-2471. 

 

 


