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CAMPANHA SALARIAL 2020
Conheça as propostas em vigor para a nossa categoria

Benefícios qap/qrv para os sócios

Consulte toda a lista de benefícios disponíveis
para o associado e toda a sua família. www.sindicatovigilantes.com.br

Academias Faculdades e Cursos

Loja de Armas e Clube de Tiro

Auto Escolas

Convênio Médico
Empréstimos

O SINDSEG proporciona diversas vantagens
para os seus Associados. Veja abaixo alguns

lugares onde você é mais que bem-vindo!

Benefícios

Turismo

Advocacia

Imobiliária

Aconteceu no dia 4 de novembro, na sede do SINDSEG, em Guaratinguetá, a assembleia para 
discussão das propostas para a categoria dos Vigilantes, que estarão em vigor em 2020. Através 
delas, buscamos defender diversos pontos de melhoria na área salarial e benefícios.

vigilantes associados ao
sindseg têm desconto
no maior clube de tiro
da nossa região.

®
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1) Vale / Ticket Alimentação (Reajuste de MAIS de 
12%) = R$ 27,44 por dia trabalhado, com desconto de 
18% = R$ 4,94; valor líquido = R$ 22,50;

2) Cesta Básica: R$ 146,79 (valor mínimo); desconto 
5% = R$ 7,34; valor líquido = R$ 139,45;

3) Plano de Saúde: troca por cesta básica alimentar; 
obrigatória a negociação entre a empresa e o 
Sindicato, mediante expressa autorização dos 
empregados, votado em assembleia;

OCUPAÇÃO FUNCIONAL
Salário 

Piso
Gratificação

Adicional 

Periculos.

Salário 

Base

Hora 

Normal

H. Extra 

60%

H. Extra 

100%

Adicional 

Noturno

Vigilante R$ 1.597,71 Sem R$ 479,31 R$ 2.077,02 R$ 9,44 R$ 15,11 R$ 18,88 R$ 1,89

Vigilante Monitor de Seg. Eletrônica R$ 1.597,71 5% = R$ 79,89 R$ 479,31 R$ 2.156,91 R$ 9,80 R$ 15,69 R$ 19,61 R$ 1,96

Vigilante Condutor de Animais R$ 1.597,71 10% = R$159,77 R$ 479,31 R$ 2.239,79 R$ 10,17 R$ 16,27 R$ 20,33 R$ 2,03

Vigilante Cond. Veículo Motorizado R$ 1.597,71 10% = R$159,77 R$ 479,31 R$ 2.239,79 R$ 10,17 R$ 16,27 R$ 20,33 R$ 2,03

Vigilante / Segurança Pessoal R$ 1.597,71 10% = R$159,77 R$ 479,31 R$ 2.239,79 R$ 10,17 R$ 16,27 R$ 20,33 R$ 2,03

Vigilante /Balanceiro R$ 1.597,71 10% = R$159,77 R$ 479,31 R$ 2.239,79 R$ 10,17 R$ 16,27 R$ 20,33 R$ 2,03

Vigilante/ Brigadista R$ 1.597,71 10% = R$159,77 R$ 479,31 R$ 2.239,79 R$ 10,17 R$ 16,27 R$ 20,33 R$ 2,03

Vigilante /Líder R$ 1.597,71 12% = R$ 191,73 R$ 479,31 R$ 2.268,75 R$ 10,31 R$ 16,50 R$ 20,62 R$ 2,06

Vigilante Op. de Monit. Eletrônico R$ 1.597,71 11,77% = R$ 188,05 R$ 479,31 R$ 2.265,07 R$ 10,30 R$ 16,47 R$ 20,59 R$ 2,06

Vigilante Op. de Drone ou VANT R$ 1.597,71 11,77% = R$ 188,05 R$ 479,31 R$ 2.265,07 R$ 10,30 R$ 16,47 R$ 20,59 R$ 2,06

Vigilante em Regime Parcial R$ 944,14 Sem R$ 283,24 R$ 1.227,38 --------- --------- --------- ---------

Empregados Administrativos R$ 1.198,35 Sem Sem R$ 1.198,34 R$ 5,45 R$ 8,72 R$ 10,89 R$ 1,09

Inspetor de Segurança R$ 2.312,07 Sem R$ 693,62 R$ 3.005,69 R$ 13,66 R$ 21,86 R$ 27,32 R$ 2,73

Supervisor de Segurança R$ 2.791,43 Sem R$ 837,43 R$ 3.628,86 R$ 16,49 R$ 26,39 R$ 32,99 R$ 3,30

Coord. Operacional de Segurança R$ 3.349,75 Sem Sem R$ 3.349,75 R$ 15,23 R$ 24,36 R$ 30,45 R$ 3,05

CÁLCULO SALARIAL/ REMUNERAÇÃO - 2020
REAJUSTE SALARIAL IPCA/IBGE = 3,27% (100% do índice inflacionário) – TICKET REAJUSTE - MAIS DE 12%

4) Vigilante em regime de tempo parcial: somente 
possível, se fixadas às condições através de 
negociação de sindicato;

5) Adicional noturno: para escala 12x36 será 20% do 
salário base no horário das 22:00 horas até 05:00hs, 
nas demais escalas o adicional deverá ser pago até 
término do horário, inclusive se estendido.

Desfrute dos descontos especiais para associados 
SINDSEG nos exames, consultas e procedimentos. 

Descontos especiais para associados SINDSEG!
Faça sua reserva para o lançamento do
Residencial Itália, em Guaratinguetá

Associados SINDSEG 
contam com Advocacia 
Trabalhista gratuita, 
além da Previdenciária 
e a Civil com desconto. 
Entre em contato 
conosco e saiba mais.



Estamos começando mais 
um ano e com ele, antigos 
e novos desafios nos é 
apresentado. Neste início, 
gostaríamos de mostrar a 
todos os Vigilantes e 
p r i n c i p a l m e n t e  a o s 
associados algumas das 
realizações que fizemos 
em 2019, a começar por 
t e r m o s  c o n s e g u i d o 
viabilizar a coleta e a entrega das carteiras de trabalho 
dos Vigilantes que trabalharam na empresa SESVI, 
pois a mesma simplesmente fechou as portas e nem 
isso irão fazer como aconteceu com algumas 
empresas meses depois. Sabemos que com isso, 
amenizamos o grande prejuízo deixado pela empresa 
pois, com a carteira de trabalho e TRCT (Termo de 
Rescisão de Contrato de Trabalho) em mãos, muitos 
conseguiram a liberação do FGTS e o Seguro 
Desemprego.
Outra empresa que causou muitos prejuízos aos 
trabalhadores foi a empresa HP Vigilância. Que 
depois de muita luta e trabalho do Sindseg 
conseguimos o cancelamento do contrato junto ao 
cliente e não acabou por ai eles ainda fizeram de tudo 
para enganar os vigilantes propondo um acordo que, 
de imediato repudiamos, pois ao nosso entender “ 
tanto a empresa como o cliente” achavam que o 
vigilante teria que “colaborar (pagar pelos erros que 
eles cometeram) com a empresa”.
É importante que todos os vigilantes tenham a 
consciência que o sindicato é necessário para a 
proteção dos benefícios conquistados em nossa 
convenção coletiva e que se dependesse do 
patronato não haveria nenhum benefício pelo 
contrario seriam retirados todos. Aqueles vigilantes 
que pensam que o “cliente” se preocupa, está 
cometendo um erro muito grave, pois para eles o que 
vale é o valor que a empresa está cobrando pelo 
serviço e o vigilante só tem valor quando está no posto 
trabalhando dia a dia, pois no primeiro deslize já é 
cobrado. 
A única forma de manter os benefícios e os direitos 
conquistados é através de um sindicato atuante, forte 
e que esteja presente em todos os postos de trabalho 
por isso avaliem se o sindicato é ou não necessário 
para a proteção dos benefícios.

DEMISSÃO SEM a HOMOLOGAÇÃO NO SINDICATO É NULA
Para o TST (Tribunal superior do Trabalho) é nulo o 
pedido de demissão se não houver homologação no 
Sindicato. Na reclamação trabalhista, a funcionária 
disse ter sido coagida a pedir demissão após 
retornar da licença-maternidade. 
O ministro Alexandre Agra, relator do caso observou 
que a Subseção I Especializada em Dissídios 
Individuais (SDI-1) do TST decidiu que a exigência 
prevista na CLT é imprescindível à formalidade do 
ato. “Se o empregado tiver mais de um ano de 
serviço, o pedido de demissão somente terá validade 
se assistido pelo seu sindicato”, concluiu 
ressalvando seu entendimento sobre a matéria.

Fonte: Assessoria de Imprensa do TST

Editorial PROGRAMA VERDE E AMARELO pode CAUSAR A 
DEMISSÃO DOS VIGILANTES QUE ESTÃO NA ATIVA 

www.
sindicatovigilantes

.com.br

Sempre ao lado
do Vigilante.

Expediente

Acompanhe todas as
novidades do SINDSEG.

@sindseg

QAP - Informativo do Sindicato dos Trabalhadores em Serviços 
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Estamos à sua disposição
também pelo WhatsApp.

Leonel Teodoro
Presidente do SINDSEG

Mais uma armadilha do Governo que está se 
mostrando um verdadeiro Robin Hood as avessas, 
retirando dos pobres para dar aos ricos. A MP 
905/2019 – Programa Verde e Amarelo é um 
verdadeiro cavalo de Tróia, promete estimular a 
contratação dos jovens trabalhadores, mas que na 
verdade irá causar a substituição de 20% dos que 
estão na ativa, um verdadeiro retrocesso, pois a 
Medida Provisória reduz 
o “ Risco de Vida de 
30%” para 5% e só terá 
direito ao adicional de 
p e r i c u l o s i d a d e  o 
t r a b a l h a d o r  q u e 
c o m p r o v a r  e s t a r 
exposto ao risco em 
pelo menos 50% da sua 
jornada.  Quem vai 
fiscalizar isso? Essa 
medida vai atingir em 
cheio a nossa categoria, 
já que para ser vigilante 
a idade mínima é 21 anos e a MP retira direitos dos 
trabalhadores de 18 a 29 anos.
Além da redução do adicional de risco a MP reduz a 
contribuição do FGTS de 8% para apenas 2% e a 
multa rescisória de 40% para 20%.
O Governo alega que tudo isso será decidido em 
comum acordo na hora da contratação – acordo 
individual – mas sabemos que não haverá acordo e 
sim uma imposição na hora da contratação.
E não acabou por aí, tem a taxação de 7,5% dos 
trabalhadores que estiverem recebendo o seguro 
desemprego, isso mesmo o governo vai taxa o 

desempregado para isentar os empresários. Uma 
vez que esses valores serão para financiar o 
Sistema S que era pago pelos empresários.
Ainda tem o parcelamento das férias e do 13º salário 
em até 12 vezes, com tudo isso alguém acha que irá 
estimular a contratação de novos trabalhadores ou a 
dura realidade que é a substituição dos que estão na 
ativa, que serão demitidos para a contratação no 

novo modelo com muito 
m e n o s  d i r e i t o s . 
“Acorda, Vigilante, 
antes que seja tarde!”, 
o  G o v e r n o  t e m 
e n f r a q u e c i d o  o s 
Sindicatos, extinguiu o 
MTE – Ministério do 
trabalho e quer limitar a 
atuação do MPT – 
Ministério Público do 
Trabalho, com tudo isso 
q u e m  f a r á  a s 
fiscalizações contra os 

abusos?
A Confederação Nacional dos Trabalhadores de 
Segurança Privada – CONTRASP, que representa 
todos os sindicatos a nível nacional está preparando 
uma ADI – Ação Direta de Inconstitucionalidade que 
será protocolada nos próximos dias a fim de anular a 
MP 905/2019 e assim proteger os vigilantes ativos 
do Brasil.
Cabe agora a nós, vigilantes, nos unirmos e 
cobrarmos dos Deputados e dos Senadores que nós 
elegemos, uma ação em defesa da nossa categoria 
e dos nossos empregos, antes que seja tarde.

estamos de cara nova
O SINDSEG está com uma nova marca. Com ela, 
reforçamos a nossa presença ao seu lado e 
reafirmamos o nosso compromisso em levar para 
o Vigilante Associado um atendimento cordial, 
orientação jurídica profissional e benefícios 
exclusivos e vantajosos.

Com o cancelamento do contrato de vigilância da 
Pollus na BASF, em Guaratinguetá, a nova 
empresa a assumir o contrato - Gocil - exigiu o 
pedido de demissão coletiva dos vigilantes 
alocados neste posto de trabalho, alegando que só 
assim poderia recontratar os trabalhadores da 
Pollus. Após muito empenho e negociações do 
SINDSEG conseguimos, junto ao nosso 
departamento Jurídico, a suspensão dessa 
medida, a qual fere a nossa CCT (Convenção 
Coletiva de Trabalho).
Este é o SINDSEG, sempre atento para defender 
os interesses da classe e de nossos associados.

fim do caso pollus-gocil


