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Após denúncias de que o Banco Santander tem     
adotado a conduta de arbitrariamente exigir que os 
vigilantes façam seu almoço às 9 horas ou então às 
16 horas, o SINDSEG em parceria com a                 
FETRAVESP imediatamente notificou o banco para 
cessar com essa prática, concedendo-lhe o prazo 
de 48 horas para uma resposta formal à entidade. 
 

Diante da falta de qualquer retorno do banco dentro 

do prazo estabelecido, a FETRAVESP e o Sindica-

to dos Vigilantes de Guaratinguetá protocolaram 

um   Requerimento de Mediação e Intervenção 

em Conflito Coletivo de Trabalho ao Ministério 

Público do Trabalho, em caráter de urgência,     

Denúncia - Santander Atenta Contra a Saúde 

O SINDSEG EM PARCERIA COM A FETRAVESP FEZ REQUERIMENTO AO MPT PARA       

TRATAR DE CONDUTA ABUSIVA PRATICADA PELO BANCO SANTANDER 

solicitando a intervenção do órgão para que a conduta abusiva do banco seja cessada o mais rapidamente 

possível, sem que haja prejuízo de outras medidas judiciais que deverão ser tomadas tanto pelo SINDICATO 

ou individualmente por cada trabalhador que se sentir lesado. 
 

Ao adotar essa prática, além de comprometer fisiologicamente a saúde do trabalhador, o Banco desrespeita 

o que   dispõe a lei, artigo 71 da CLT, que trata da obrigatoriedade de concessão do intervalo para descanso 

e refeição, e,  principalmente, coloca em risco clientes, população e empregados, uma vez que a pausa no 

trabalho é necessária para amenizar a exaustão da jornada de trabalho. 
 

O SINDSEG e a FETRAVESP repudiam a atitude do Banco Santander e aguarda o posicionamento do 

MPT (Ministério Publico do Trabalho) para o agendamento de uma audiência de mediação com o 

Banco e com as empresas de segurança envolvidas. 
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CONTRASP se reúne com Ministro do Trabalho, que  

fiscalizará práticas abusivas do Banco Santander 
A CONTRASP – Confederação Nacional dos Trabalha-
dores de Segurança Privada, com a força das               
7 Federações Filiadas, entre elas a FETRAVESP, se 
reuniu no último dia (03/10) com o  Ministro do          
Trabalho, Ronaldo Nogueira, para recepcionar o       
Ministro na nova gestão e discutir os problemas da    
categoria do vigilante.  
 

O principal assunto do encontro foi a prática abusiva do  
Banco Santander, que obriga os vigilantes a              
almoçarem às 9h da manhã ou após às 16h. 

“Algumas empresas de segurança aceitaram pacificamente a prática e isso está afetando a saúde dos       
trabalhadores, além de causar centenas de demissões” denunciou João Soares, Presidente da CONTRASP. 
Na ocasião, o Ministro garantiu a fiscalização no Banco para proteger a saúde dos vigilantes. 
 

Sobre a conduta abusiva do banco, várias foram as ações já realizadas: os sindicatos filiados(Sindseg e  ou-

tros) denunciaram a prática no Ministério Público do Trabalho em suas bases, a CONTRASP no Ministério 

Público Federal e no Ministério do Trabalho. Juntos, continuarão atuando até o despautério do Banco acabar. 

→ Reajuste salarial INPC (baseado de Dezembro/15 a Novembro/16) + ganho real de 5% (será                  
acrescentado esse percentual encima do reajuste INPC). 

 

→ Acréscimo de 25% para os vigilantes que laboram em instituições, corporações ou agencias financeiras, 
agencias/postos bancários e suas extensões. 
 

→ Adicional de horas extras – passará de 60% para 100% incidente sobre a hora normal. 
 

→ Adicional noturno – passará de 20% para 50%. 
 

→ Vale ou ticket refeição – A empresa ficaria obrigada ao pagamento de vale-alimentação ou ticket-refeição 
no valor de R$ 26,00 por dia trabalhado, inclusive nos feriados. 
 

→ Cesta básica em cartão magnético – A obrigatoriedade do pagamento de uma cesta básica no valor     
apurado pelo DIEESE. 
 

→ Assistência médica e hospitalar – A empresa fica obrigada a proporcionar assistência médica e hospitalar 
em caráter habitual e permanente. As empresas somente poderão substituir nas regiões/locais onde não 
houver o direito/benefício ao convenio através de um acordo coletivo com o sindicato com a anuência dos 
empregados. 
 

→ Jornada do plantonista – fica vedada a utilização de veículos próprios dos plantonistas para locomoção 
até os postos designados para cobertura, salvo se houver acordo coletivo com o sindicato, para que possa 
ser  estipulado os pagamentos por quilometro rodado. 

PROPOSTAS DA CAMPANHA SALARIAL 2016 

O Sindicato dos Vigilantes de Guaratinguetá e Região tem trabalhado de    
forma atuante na luta pela valorização dos vigilantes, mas sem a               
participação dos trabalhadores nossas ações serão em vão. 

Vigilantes participem do SINDICATO, filie-se ao Sindseg e faça parte 

das conquistas. 

SINDSEG NA LUTA POR VALORIZAÇÃO E 
RECONHECIMENTO DOS VIGILANTES 


