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Atenção, Vigilantes da alvo segurança 
  

         Atenção, vigilantes que trabalham na empresa V&C Seguranca, gostaríamos de lhes informar 

que entramos em contato com a empresa e nos foi passado que o valor da cesta básica que substi-

tui o plano de saúde que antes era de R$ 80,00 foi regularizado ou seja, o valor correto é de R$ 

111,92 e outra reivindicação apresentada a empresa foi a F.T (folga trabalhada) a resposta da mes-

ma foi que por se tratar de um ato voluntario do vigilante não seria mudado os valores pagos.  

          Gostaríamos então de solicitar de todos os vigilantes da V&C que não façam mais hora extra 

pois isso é um favor que a empresa presta para vocês e não vocês fazem para a empresa e a mes-

ma se acha no direito de pagar qualquer valor, agora me responda você acha correto isso? Denun-

cie ao sindicato para que continuemos a pressionar a empresa para que seja pago o valor devido.  

_______________________________________________________________________________ 

VIGILANTES DA GP — GUARDA PATRIMONIAL, ATENÇÃO 
 

Recentemente a empresa perdeu alguns postos em nossa região e com isso veio com um papo de 

fazer “um acordo” com os vigilantes mas alem de ser irregular e de ser crime o sindicato chamou os 

vigilantes para receberem orientação do departamento jurídico na pessoa do Dr. Elyseu.  

Porem, mesmo após dos esclarecimentos a maioria dos vigilantes aceitaram esse acordo e o mais 

grave foi que após a assinatura no termo de demissão com a promessa que seria depositado o 

mais rápido possível o “acerto” alguns estão a ver navios ou seja não houve o deposito de nenhum 

acerto pois a empresa estará fazendo o acerto na frente do juiz quando o vigilante mover um pro-

cesso trabalhista.  

____________________________________________________________________
___  
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Câmara aprova projeto de lei que institui o Dia do Vigilante 
 

No início de maio, o vigilante teve sua função reconhecida com a instituição da data de 20 de junho como o 

“Dia do Vigilante” pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), na Câmara dos Deputados. 

Segundo informações da CNTV, a data foi mantida pelo Projeto de Lei (PL) 7399/2010, de autoria do depu-
tado Paulo Pimenta (PT-RS), que considerou o dia simbólico para a categoria, em referência ao mesmo do 

ano de 1983, quando ocorreu a aprovação da Lei 7.102/1983, que regulamentou a profissão de vigilante. 

_______________________________________________________________________________ 

PPR— Programa Participação de Resultados 
 

O prazo para pagamento é até o ultimo dia útil do mês de julho desde ano e uma conquista importante foi 
conseguida junto ao patronato - a apuração por posto de trabalho e não mais pela empresa tem geral. 

 Com essa conquista ficará mais fácil a fiscalização e a apuração de irregularidades caso as empresas não 
apontem com justificativa alguma falta ou desconto de cada vigilante no posto de trabalho. O valor 
continua a ser de 25% (vinte e cinco por cento) do piso da categoria. 



2ª FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHO 
Foi um sucesso, a 2ª festa do Sindicato em homenagem ao dia do Trabalho realizado no dia 1º de mai-
o.Queremos agradecer a todos que participaram deste evento e agradecer pela presença  de todos. 

Aos associados que entenderam a nossa intenção de propiciar momentos de lazer, interação como outros asso-
ciados de outras cidades e aproveitar um dia tão importante para todos nós. Foram momentos de lazer onde 

teve boa musica, ambiente familiar, sem nenhum incidente , muita conversa boa e que pelo ambiente tão agra-
dável foi alem do horário previsto. 
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