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Em reunião, na FEDERAÇÃO, com os demais sindicato foi unificada as reinvindicações em assembleia 
realizadas nos sindicatos : 

A SEGUIR ALGUMAS PROPOSTAS ACORDADO ENTRE AOS DEMAIS SINDICATOS: 

Índice Reajuste do Salário para 2019 

 – O Índice do IPCA ou INPC (dezembro/17 a novembro/18, o que tiver maior valor) + ganho real de 5%. 

Adicional Noturno e Escala nos Feriados 

– Prolongar o horário noturno das 22:00 até o término da jornada de trabalho para todas as escalas de trabalho. 

– Os vigilantes que trabalham na escala 12x36 nos dias de feriados, terão direito ao pagamento de 
100% sobre o valor trabalhado. 

Cesta Básica e Ticket 

–  A Obrigatoriedade de uma cesta básica de alimentos no valor R$ 150,00  

- Ticket Alimentação para o valor de R$ 30,40 e redução no desconto de 18% para 5%. 
 

PROPOSTAS DO PATRONATO 

- AUMENTO SALARIAL - Metade do menor índice ( 2% aproximadamente). 

- CUSTO DA RECICLAGEM por conta dos Vigilantes (documentação, estadia, valor do curso, 
alimentação e outros valores que vierem a surgir). 

- AUMENTO DO TICKET o mesmo do SALÁRIO (2% aproximadamente), COM AUMENTO NO 
DESCONTO DE 18 % PARA 20%. 

- REDUÇÃO do valor da HORA EXTRA de 60% para 50%. 

CAMPANHA SALARIAL 2019 

NÃO FIQUE A MERCÊ Dos maus Patrões, FILIE -SE  

AO  SINDICATO E Fortaleça a nossa LUTA. 

CONVÊNIOS DO SINDSEG 
TRABALHISTA 

PREVIDENCIÁRIA 

CIVIL E CRIMINAL 

LABORATÓRIO 

MÉDICO 
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FIM DE ANO 

Neste ano iremos distribuir aos associados do Sindicato uma Cesta de Natal. 

A retirada da Cesta de Natal será a partir do dia 

10/12/2018 até o dia 21/12/2018, de segunda a           

sexta-feira das 08 :00hs às 17:00hs. O Sindicato  

abrirá no dia 15/12/2018 (Sábado), das 09:00 hs às 

12:00hs, para atender os vigilantes que não poderão 

vir durante a semana. 

Os associados poderão autorizar que outras pessoas 
retirem a cesta em seu nome, através de uma        
autorização por escrito e com a apresentação da    
carteira de associado (a). 

Obs.: A cesta somente será entregue a terceiros com 
autorização legível e com a apresentação da carteira 
de associado (a).

Primeiro ano da reforma 
trabalhista não trouxe ganho a 

trabalhador, indica debate 
    A Subcomissão do Estatuto do      
Trabalho avaliou em audiência        
pública nesta terça-feira (6) o primeiro 
ano de vigência da reforma trabalhista 
(Lei 13.467/2017). Para os participantes 
do debate, não houve benefício ao 
trabalhador. Nos contratos em tempo 
parcial, a remuneração média não  
chega a R$ 900 nem para homens 
nem para mulheres, afirmaram. Nos 
contratos intermitentes, pagos por   
hora trabalhada, a remuneração      
média das mulheres é de R$ 773,  
também inferior ao salário mínimo; e, 
no caso dos homens, R$ 970. 
    De acordo com a pesquisadora   
Marilane Teixeira, da Universidade  
Estadual de Campinas (Unicamp), há 
o problema da rotatividade: entre abril 
e setembro de 2018, 29.986 pessoas 
foram contratadas para o trabalho   
intermitente e, dessas, 8.801 foram 
dispensadas. 
    — Essa forma de contratação não 
traz absolutamente nenhuma           

segurança, não tem nenhuma          
proteção e também tem dispensa.   
Corresponde a 5% do saldo de           
empregos gerados neste período — 
afirmou. 
    A terceirização das atividades-fim 
também foi apontada como um       
problema. O procurador do Trabalho 
Paulo Vieira citou casos de demissão 
em massa para a contratação de    
terceirizados. 
    — A empresa Latam demitiu mais 
de mil empregados para terceirizar. 
Um hospital em Porto Alegre demitiu 
cerca de 400 trabalhadores para   
terceirizar as atividades. Escolas no 
Rio de Janeiro estão com 
“pejotização” — relatou 
    O presidente da Associação Nacional 
dos Magistrados da Justiça do        
Trabalho (Anamatra), Guilherme      
Feliciano, destacou que a nova      
legislação trabalhista é alvo de 25 
ações de inconstitucionalidade no 
Supremo Tribunal Federal (STF). 

    — [São ações] sobre as               
contribuições sindicais ( movida pelo 
sindicato patronal), trabalho insalubre 
de gestantes e lactantes, trabalho    
intermitente. Tudo isso está lá por    
decidir. 
    O senador Paulo Paim (PT-RS), 
vice-presidente da subcomissão,   
voltou a defender a aprovação do   
Estatuto do Trabalho, proposta em 
debate no Senado e apelidada de 
“nova CLT”: 
    — Queremos a nova CLT, queremos 
o novo Estatuto do Trabalho, e a    
correlação de forças no próximo ano 
é que vai dizer para onde vamos. 
Mas a preocupação é grande em  
matéria de direitos. 
    De acordo com o IBGE, 36% das 
pessoas empregadas têm carteira 
assinada, e 12,1% dos assalariados 
estão sem registro. Dos 12,8 milhões 
de desempregados, 51% são mulheres.  
  

Fonte: Agência Senado 
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     DÚVIDAS DO VIGÃO 

QUANDO SERÁ PAGO O 13° SALÁRIO? 

Se o pagamento for parcelado a primeira parcela deve ser pago até o dia 30 de novembro 

e a segunda parcela deve ser paga  no dia 20 de dezembro. 
 

O 13° PODE SER PAGO EM MAIS DE DUAS PARCELAS? 

Não, somente em duas parcelas ou em parcela única dia 20 de dezembro. 

 

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA 


