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Vigilantes e Sindicalistas do Rio vão
à Brasília pelos 30% de risco de vida
foto: Bruno Maciel

Drª Alice, Fernando Bandeira (Federação), Senadora Serys Slhessarenko e José Calixto (NCST).

OLHO VIVO
Vigilantes aprovam
6% de reajuste
Nas assembléias realizadas
dia 27 de fevereiro, em Campo Grande, e no dia 28, na Cinelândia, os vigilantes do Rio
aprovaram a proposta patronal
de 6% de reajuste salarial e de
6,5% para o valor do tíquete refeição. O piso salarial passou de
R$ 651,55 para R$ 690, 64, e o
tíquete, de R$ 6,67 para R$ 7,10
- VEJA TABELA AO LADO Ficaram agendados protestos
para os meses de abril e maio
para exigir do patronato com-

A Federação dos Vigilantes do
Estado do Rio e a Nova Central Sindical dos Trabalhadores se encontraram em Brasília, dia 9 de abril, para
debater com senadores o projeto de
lei que garante 30% de adicional
de risco de vida aos profissionais
vigilantes. O principal encontro foi
com a senadora Serys Slhessarenko,
autora do projeto, que fez um relato sobre a tramitação do projeto nas
comissões legislativas.
O PL 682/2007 tramita com o
nome de “Adicional de Periculosidade de 30% para o profissional vigilante” e modifica o artigo 19 da lei
7102 de 1983, que regulamenta a vigilância privada no país. Os interessados no assunto podem acompanhar
a tramitação nas comissões através
do site www.senado.gov.br.
Para Fernando Bandeira, presi-

dente da Federação, a conversa com
os senadores foi importante para esclarecer a necessidade de garantir o
adicional pelo risco de vida para toda
categoria, assim como conquistou
o vigilante de carro-forte em 1994.
“Com as lutas e greves dos trabalhadores conquistamos há 14 anos
não apenas os 30% de risco de vida
como também o colete a prova de
balas, plano de saúde, um bom piso
salarial e a reblindagem do carroforte para evitar que os tiros de AR
15 perfurassem o veículo matando o
vigilante no seu interior”.
No dia 04 de abril o Sindicato dos
Vigilantes do Rio promoveu uma
manifestação na Central do Brasil
para dar inicio a mobilização da categoria para pressionar senadores e
deputados pela aprovação do projeto. Dirigentes da Federação contam
com o apoio da Nova Central Sindical dos Trabalhadores para mobilizar
os sindicatos de vigilantes de outros
estados nessa luta importante para
categoria.

plemento para o atual reajuste
e ainda aumento do valor do seguro de vida e de risco de vida
por acidente. Com a inflação
de março registrada em 4,6% o

ganho real foi de apenas 1,4%
acima da inflação. As demais
cláusulas foram mantidas, a
exemplo do seguro de vida, triênio e outras.

Garantir a gratificação de 30%
de risco de vida para os vigilantes é a proposta.

TABELA SALARIAL A PARTIR DE 01/03/08
REAJUSTE DE 6% NO SALÁRIO E 6,50% VR
Piso salarial
R$ 690,64
Dia do salário
R$ 23,02
Hora normal
R$ 3,14
Hora extra 50%
R$ 4,71
Hora extra 100%
R$ 6,28
Adicional noturno
R$ 0,63
Triênio (2º piso)
R$ 13,81
Vale refeição (unidade)
R$ 7,10
Mensalidade sindical (5% piso) R$ 34,53
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EDITORIAL

Fernando Bandeira

Gratificações pelo de risco de
vida e pela insalubridade são
direitos da categoria
A histórica luta dos vigilantes do Rio tem sido exemplo para os demais estados
do País. Em 1994, quando os
vigilantes de carro forte eram
mortos dento do carro blindado, nosso sindicato, que na
época representava esses trabalhadores, organizou várias
greves. Fizemos passeatas de
carro forte na Av. Rio Branco
até a sede do governo estadual, num grande protesto que
repercutiu em todo Brasil.
Com isso, o nosso Sindicato conseguiu 30% de risco de
vida para os vigilantes, colete a prova de balas, plano de
saúde pago pela empresa, piso
salarial mais elevado e ainda
a reblindagem nos carros e a
cobertura de escolta nas rotas mais perigosas. A partir
dessa vitória, outros estados
passaram a lutar por esses
benefícios. Nesse momento
em que acabamos de conquistar o colete , passamos a lutar pela gratificação de risco
de vida de 30%. Para tanto,
conseguimos no Congresso
Nacional o apoio de vários
senadores para essa causa. A
senadora Serys Slhessarenko
apresentou o projeto de lei
682/2007 para garantir essa

gratificação a toda categoria.
No último dia 09 de abril, nos
reunimos com a senadora, em
Brasília, acompanhados pelo
presidente da Nova Central
Sindical, José Calixto Ramos,
a advogada Alice Carvalho e
outros sindicalistas e entregamos a Convenção Coletiva
com o adicional de risco de
vida ao pessoal de carro forte
e a portaria do Ministério do
Trabalho que obriga os empresários a fornecer o colete.
A nossa Federação já entrou
em contato com os estados
para que os sindicatos peçam
aos senadores do seu estado o
apoio à aprovação do projeto.
No último dia 15 de abril, o
Delegado Regional do Trabalho, Carlos Correia, recebeu
do Sindicato a relação de postos onde os vigilantes estão
expostos a condições insalubres de trabalho, para que os
técnicos da DRT possam constatar o grau de insalubridade,
garantindo aos vigilantes a
gratificação, conforme prevê
a cláusula 41ª da Convenção
Coletiva.
Esses dois assuntos foram
expostos aos sete mil vigilantes que compareceram ao Sindicato nesses últimos 30 dias.

Desconto em ótica continua
O associado do Sindicato tem
direito a desconto de até 30%
para óculos no Centro de Optometria de Niterói. As consultas,
avaliações e exames médicos de
vista são realizadas na Clínica
de Olhos Dr. Evandil Júnior, no

Centro do Rio e em Niterói. O
atendimento é feito através de
encaminhamento na secretaria
da presidência do Sindicato.
Mais informações no Tel: 22539887 ou 3861-7050.

Novo convênio em Campo Grande
A subsede de Campo Grande
fez convênio com a Ótica “Vitrine dos Óculos”, com exame
de vista gratuito, pagamento
facilitado através de crediário

próprio (5 vezes sem juros) rua
Coronel Agostinho, 63- S/204
(Calçadão de Campo Grande).
Mais informações com Yone,
(tel.2413-1424).

Associados isentos das contribuições negocial e confederativa

7 mil vigilantes comparecem ao
Sindicato em apenas 22 dias
fotos: Cláudio José

Bandeira fala aos vigilantes após a exibição do
vídeo que conta a história do Sindicato

Diretores distribuem as cartas para o pedido de
cancelamento das contribuições

“Apenas dois minutinhos”,
assim começava a saudação do
companheiro Fernando Bandeira aos vigilantes que compareceram na sede do Sindicato para
entregar a carta de cancelamento das contribuições negocial e
confederativa. A participação
de Bandeira ocorria após a exibição do vídeo que relembra a
história de lutas do sindicato
dos vigilantes e apresenta os
benefícios oferecidos aos associados.
Para Bandeira foi importante aproveitar a presença desses
milhares de vigilantes para falar da importância do Sindicato
para todos os trabalhadores e
da necessidade da categoria se
unir para garantir novos direitos, a exemplo da gratificação
pelo risco de vida que tramita

no senado federal.
Em menos de um mês, entre
março e abril, compareceram 6
mil vigilantes na sede da André
Cavalcanti e mil vigilantes em
Campo Grande, para manifestar a sua oposição aos descontos
de 23 reais nos contra-cheques
de maio e outubro. Muitos trabalhadores reclamaram das empresas que adiantaram o desconto da contribuição negocial
para o mês de abril, acumulando com o desconto da contribuição sindical. Os associados do
Sindicato foram isentados das
duas contribuições, por já terem
o desconto da mensalidade.
Muitos vigilantes elogiaram a iniciativa e se associaram
levando material de leitura,
curiosos em conhecer melhor o
Sindicato.

Sindicato vai à DRT/RJ cobrar insalubridade
O Delegado Regional do Trabalho, Carlos Correia, recebeu dia 15
de abril no seu gabinete a comissão
do Sindicato dos Vigilantes do Município do Rio para tratar da fiscalização dos postos de trabalho onde
os vigilantes atuam em condições
insalubres. Segundo o Presidente
do Sindicato, Fernando Bandeira, a
cláusula 41ª da Convenção Coletiva
da categoria garante aos vigilantes
de postos insalubres o adicional de
insalubridade/periculosidade, desde
que atestado por laudo pericial. Bandeira relatou diversos postos, em geral hospitais, onde outras categorias
já recebem esse benefício com exceção do vigilante, mesmo que exposto
aos mesmos riscos à sua saúde.
Carlos Correia acompanhado
de auditores da DRT/RJ recebeu de
Fernando Bandeira a lista dos postos que receberão a visita dos fiscais
do trabalho e assumiu o compromisso de tratar o assunto com agilidade.
Correia falou da importância de ga-

rantir os direitos dos trabalhadores
através da atuação firme e fiscalizadora do Estado, para que as leis e
as convenções não se tornem letras
mortas.
Fernando Bandeira ao final da
reunião disse estar confiante no
resultado da audiência, até porque
conhece a trajetória política de Carlos Correia, “- Eu e Carlos fomos da
bancada do PDT na Assembléia Legislativa e atuamos com vigor na defesa dos direitos dos trabalhadores,
sempre pude contar com ele para as
matérias favoráveis aos vigilantes”.
foto: Cláudio José

Bandeira apresenta ao Delegado do Trabalho,
Carlos Correia, a lista de postos insalubres
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fotos: Bandeira, Antônio Carlos e Neto

Vigilantes realizam
a 1ª Copa de Futebol
na sede campestre
O Sindicato promove a lª
Copa Vigilantes de Futebol entre 5 de abril e 10 de maio, com
a participação de 16 equipes que
representam o mesmo número de
empresas. O campeonato acontece na sede campestre em Guaratiba, e está dividido em quatro
grupos de quatro times cada.
Segundo o Diretor Sebastião
Neto, atuam na competição 320
jogadores, o que qualifica o evento esportivo como o maior na
área sindical. Para o presidente
do Sindicato, Fernando Bandeira, além do futebol ser uma forma de confraternização entre os
trabalhadores, é também uma
atividade física que faz bem para
a mente e o corpo.
Confirmaram presença as
empresas, Delta Force, Centauro, Executive Service, GP, Gran
Rio, Protege, Dinâmica, Vigilance, Protex, Transegur, Coral, Alfaseg, Papa-Eco, Sermacol, Confederal e Vise.
Com muita emoção, a 1ª rodada nos dias 5 e 6 de abril contabilizou 45 gols, 8 cartões vermelhos e 27 cartões amarelos.
Os artilheiros foram Leonardo
Pereira (Dinâmica) com 4 gols,
Ricardo Bonfim (Protege) e Jefferson Domingos (Dinâmica)
com 3 gols. O goleiro mais vazado foi Jerry Adriane (Vigilance)
e os menos, Alessandro Oliveira
(Dinâmica), Élson Oliveira (Coral) e José Iran (Delta Force).
No sábado (12/04) e domingo
(13/04), ocorreu a 2ª rodada com
os seguintes resultados: 33 gols,
32 cartões amarelos e 5 cartões
vermelhos. Leonardo Pereira se
isolou na artilharia com 8 gols.
No Grupo 1 a empresa GP já
está classificada para a próxima
fase. A Delta Force e Executive
Service brigam pela outra vaga.
No Grupo 2 a Dinâmica e Protege estão classificadas, sendo definido na próxima rodada o 1º e
2º lugar do grupo. No Grupo 3,
a Transegur já está classificada.
A Protex e a Coral brigam pela
2ª vaga. No Grupo 4, o mais disputado, a Papa Eco é líder com
quatro pontos, e leva vantagem
na disputa com a Confederal e
a Vise pelas duas vagas para a
próxima fase.
A partida final será realizada no dia 17 de maio, quando haverá churrasco e a comemoração
do dia do Vigilante (13/05).
As equipes que conquistarem 1º, 2º e 3º lugar receberão
medalhas e troféus.

Gérson Torres - Assistente 1; Juiz - Marcelo
Guimarães; Luiz Gustavo - Assistente 2

Transegur - Jogadores: Denilson, José Chagas,
Marco Antônio, Wladimir, Uedson, João Carlos,
Marcio, Rogério, Júlio César,
Rui Pessanha e Daniel

Gandulas: Cláudio Ribeiro e Pablo Carvalho,
ambos com 14 anos e estudantes do Colégio
Municipal Jesus Soares em Campo Grande

Papa Eco - Técnico: Gilberto - Jogadores:
Décio, Carlos Antonio, José Bezerra, Alexandre,
Anselmo, Maurício, Marcelo, Humberto, Leandro, Maurílio, Jefferson, Edison tito, Valquir,
Wallace e Weverton

Delta Force - Jogadores: José Iran, Wagner,
Carlos Henrique, Andrpe, Hilton, Almir, Glenes,
Rodrigo, Alexandre, Wendel, André e Carlos
Protex - Jogadores: Denis, Marcos Motta, Carlos Renato, Sérgio Pedro, Alexander, Rodolfo,
Sérgio Luiz, Adalto, Luiz Eduardo, Jorge Ferreira
e Marcos Antonio

Centauro - Técnico: Gilmar de Souza; Jogadores: Roberto Carlos, José Roberto, Leonardo,
Waldeir, Jardel, Edson, Jaílson, Antônio Marcos,
Eliese, Alex, Adeílton, Edenival e Marcelo

Executive Service - Jogadores: Jorge Luiz, Willian, Fabio Adão, Carlos José, Adriano, Cleber,
Alexandre, Edson Santos, Cristiano, Marcos,
Mário, Denilson e Edson Pinheiro

Vise - Jogadores: Carlos José, Mauro, Anderson Oliveira, Cláudio, Ricardo, Anderson Luiz,
Alexander, Pablo e Aprígio
Dinâmica - Técnico: Lisboa. Edilson - Jogadores: Alessandro, Leonardo Honório, Luiz Henrique, Wendel, Fábio, Cosme, Robson, Bruno,
Leonardo Pereira, Ramon, Jefferson, Edmilson,
Welington, Anderson e Sebastião

GP - Jogadores: Diego, Francisco, Cláudio,
Eduardo, Luiz Carlos, Wellington, André Luiz,
Luciano, Roberto tadeu e João Daniel

Protege - Jogadores: Luciano, Leandro, Marcos, Roberto, Arnaldo, Roger, Renato, Marcelo,
Alexsander, Ricardo, Wenderson, Jorge, Eduardo, Júlio Cezar e José Luiz

Vigilance - Jogadores: Leonardo, Michel, Ricardo, Edwilson, Rogério, Anderson Silva, Darlan,
Márcio, Rodrigo, Vagner, Adilson, Jorge Breves,
Walmor e Anderson Macieira

Confederal - Técnico: Eduardo - Jogadores:
Paulo César, Otávio, Dalton, Júlio César, Fabrício, Jorge, Hermenegildo, Orlando, Robson,
Leônidas, Adauto, Genílson e Maurício
Gran Rio - Jogadores: Marcelo, Antonio Jorge,
Ricardo, Leandro, Wagner Fonseca, Marcio,
Leonardo, Vagner Santos, Rodnei e Marcelo

Sermacol - Jogadores: Cláudio Marques,
Luiz Carlos, Rafael, Edson, Douglas, Marcos,
Fernando, Luiz flávio, Alexsandro, Rogério e
Rubens José

Coral - Jogadores: Edson, Vanderson, João,
Jesué, José, Luciano, André, Thiago, Oséas,
Roberto e Daniel
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SINDICATO EM AÇÃO
Clientes das empresas
pagam recisão dos vigilantes

Loteamento dos Vigilantes
recebe visita de arquiteta

CONVÊNIOS
foto: Maria Goretti

Sindicato faz convênios
com faculdades

Vigilante recebe mais de 11 mil reais

Desconto de 20% Na UNISUAM

Um vigilante da Standard, empresa que desapareceu do mercado,
trabalhava no posto da Socicam, foi
mandado embora sem nada receber.
Recorreu ao Sindicato, que através
do Jurídico, acionou a Justiça do
Trabalho - 36a. VT-RJ - e recebeu
o valor de R$ 5.111,87 referente as
suas parcelas rescisórias.

O Sindicato fez convênio com o
Centro Universitário Augusto Motta – UNISUAM em Bonsucesso com
desconto de 20% para quem vai iniciar curso superior e 25% para quem
já tem curso superior e quer fazer outro. Associados e dependentes terão
acesso a vários cursos como: Administração, Arquitetura e Urbanismo,
Engenharia Civil, de Petróleo e de
Produção, Ciências Biológicas, Contábeis e Econômicas, Geografia, História, Enfermagem, entre outros.

Transforte paga mais de 19 mil

Hoteis Othon pagam mais de 11 mil
Alcir Soares dos Santos trabalhava na rede de Hotéis Othon, em
Copacabana, pela empresa ARM Fiscalização Patrimonial Ltda. Ao ser
demitido e nada receber, procurou
o sindicato, que acionou o Juridico,
ganhando na Justiça do Trabalho 7a. VT-RJ. Alvará 381 de 2004.
Hércules, Plesvi e Mercksul pagam
mais de 60 mil aos vigilantes
A Hercules fez acordo na Justiça
do Trabalho, através do Sindicato,
em processo na 60a. VT-RJ, com vigilante que fora demitido por justa
causa sem provas, e este recebeu R$
7.000,00 - sendo que desse valor R$
2.500,00 se refere à indenização a
título de danos morais em razão de
alegação de justa causa ser inverídica.
A Plesvi pagou ao vigilante, em
acordo feito atavés do Sindicato, na
24a. VT-RJ, o valor de R$ 42.533,68
referente ao seguro de vida, por invalidez permanente.
Em outro acordo, um vigilante
da Mercksul, recebeu pelo sindicato,
na 53a. VT-RJ, a importância de R$
10.000.00 referente a parcelas rescisórias.
Obs. Todas essas ações nada
custaram para os vigilantes. Foram
feitas gratuitamente pelo jurídico do
Sindicato.

Fernando Bandeira fala aos moradores sobre o processo de urbanização do Loteamento

Os moradores do Loteamento
dos Vigilantes no Bairro de Santa
Cruz receberam dia 13 de abril (Domingo) a visita da arquiteta Ana
Cristina responsável pelos projetos
urbanísticos de pavimentação (asfaltamento), abastecimento de água,
drenagem e esgotamento sanitário.
Os projetos são necessários para que
a Prefeitura possa executar as obras
previstas e aprovadas no orçamento
de 2008 pela Câmara dos Vereadores.
Participaram da reunião representando o Sindicato dos Vigilantes
o Presidente Fernando Bandeira, a
secretária-geral Maria Goretti, o ar-

quiteto Éber Nunes e o assessor sindical Antônio Carlos. Vários esclarecimentos foram dados a respeito do
andamento das obras, comprovando
que a burocracia exigida pelos órgãos públicos já foi resolvida e que
a última parte está sendo executada
com êxito.
Ao final da reunião os moradores Maria das Dores, Paulo Roberto
e Alexandre Alves foram escolhidos
para formar a comissão de representantes que vai acompanhar junto ao
Sindicato todos os trâmites do processo de urbanização do loteamento
e ainda discutir as soluções para os
problemas emergenciais.

Plano de saúde para
associados e dependentes

Fluminense, São Gonçalo e Niterói.
Para ter o benefício o trabalhador
deve procurar o Sindicato com os seguintes documentos: cópias da carteira
de associado, do contracheque do mês,
carteira de trabalho, certidão de nascimento dos filhos ou enteados, certidão de casamento ou da identidade da
companheira. A validade das carteiras
é de seis meses e quando vencidas,
podem ser atualizadas mediante novo
pedido. A relação das clínicas encontra-se à disposição no Sindicato.

O plano de saúde ACMERJ, com
atendimento médico em 16 especialidades em 45 clínicas conveniadas,
dispõe de pronto socorro para emergências (sem internações), estando
garantida a de porte ambulatorial de
24 horas. As clínicas se encontram no
Centro, Zonas Sul e Norte, Baixada

Dentistas no Centro e Zona Oeste
O plano odontológico garante aos
vigilantes associados e seus dependentes, através do convênio do Sindicato
com consultórios no Centro e em Campo Grande, além do atendimento emergencial, os seguintes serviços: obturações, limpeza completa, tratamento de
um canal (de canino a canino), colocação de próteses, dentaduras e remoção
de tártaro. O atendimento é feito de
segunda a sábado. Os associados interessados devem se dirigir ao Sindicato,
para fazer o encaminhamento. Mais

informações ligue 2242-3361 (Centro)
ou 2413-1424 (Campo Grande).

Faculdade Simonsen
com até 70% de desconto

O Sindicato mantém convênio
com a Faculdade Simonsen, de Padre
Miguel, beneficiando todo o quadro
de associados com bolsas de estudo
entre 50% e 70% na mensalidade.
Para ter direito é necessário pedir o
encaminhamento na secretaria da
presidência do Sindicato com o último contracheque e carteira de sócio.
Os cursos oferecidos são: Direito,
Administração, Ciências Contábeis,
Processamento de Dados, Pedagogia,
Letras, História e Geografia. Mais informações no Tel: 2253-9887 ou 38617050.

Plano de saúde
amplia na Zona Oeste
A Diretoria do Sindicato se reuniu com o gestor do plano de saúde
que atende os vigilantes associados e os dependentes para reclamar do fraco atendimento na Zona
Oeste. Ficou acertado que haverá
clínicas conveniadas para atender
a categoria nos bairros de Santa
Cruz, Campo Grande e Bangu. Os
contatos estão sendo feito para que
nos próximos dias seja iniciado o
atendimento.

IM P R ES SO

A Sociedade Brasileira de Instrução, posto em que trabalhava um
vigilante da Transforte, teve que pagar ao companheiro que recorreu ao
Jurídico do Sindicato, R$ 19.269,75.
O processo tramitou na 68a.VT-RJ e
esse valor foi pago ao vigilante como
parcelas rescisórias porque a Transforte fechou e não tinha pago nada
para o companheiro.

