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Sindicato distribui 2 mil cestas de Natal

ASSEMBLÉIA APROVA PAUTA
COM 10% ACIMA DA INFLAÇÃO
H
Vigilantes fazem fila para assinar a ata de presença

á 16 anos o Sindicato distribui cestas de Natal aos
vigilantes sindicalizados. Este ano receberam o benefício os companheiros presentes à assembléia da categoria, realizada na sede campestre de Guaratiba, no
dia 2 de dezembro. Foram entregues 2 mil cestas para
os trabalhadores ou seus familiares, na sede da rua
André Cavalcante, e na subsede, em Campo Grande.
As cestas natalinas contêm 23 itens, entre eles:

panettone, vinho tinto, uvas passas, ameixa seca, lentilha canadense, azeite português, entre outros produtos.
Os associados que estiveram na assembléia para
receber o cupom da cesta automaticamente se inscreveram para a Festa de Natal da família vigilante, ocorrida nos dias 9 e 10 de dezembro último, no parque de
diversões Quarto Centenário, em Marechal Hermes
(páginas 2 e 3).

Assembléia na sede campestre abre Campanha Salarial 2007

Duas filas foram feitas para agilizar a entrega dos
cupons para a cesta de natal.

O Sindicato realizou a assembléia na sede campestre
de Guaratiba para que os vigilantes tivessem oportunidade
de conhecer sua nova área de lazer. Cerca de 2 mil trabalhadores aprovaram a pauta provisória de reivindicações:
10% de reajuste acima da inflação, no salário e no tíquete
refeição; plano de saúde pago pelas empresas; não
complementação da carga horária na escala 12X36 e desconto menor no tíquete refeição de 20% para 10%. O Sindicato pretende fazer a campanha unificada com a federação, reunindo os sindicatos do interior (Campos, Macaé,

Friburgo, Petrópolis, São João de Meriti, Niterói, São Gonçalo, Angra dos Reis e Volta Redonda), a exemplo do que
ocorreu no início de 2006, quando os vigilantes de todo o
estado tiveram 9% de reajuste salarial, mais 1% no tíquete
refeição. O aumento foi superior ao dos bancários (3,5%),
rodoviários (6%) e serventuários da Justiça do Rio (4,5%).
No início de janeiro haverá assembléias no Centro,
em Campo Grande e nos demais municípios da Baixada,
Niterói e interior, para definir a pauta reivindicatória de
2007.

Ar puro, diversão, sombra e água fresca

Após a assembléia foi servido um delicioso
cachorro-quente com guaraná

No verde da sede campestre as crianças se divertiram
no pula-pula.

Com a sede campestre pronta, os torneios de futebol
e os campeonatos entre as empresas poderão ser realizados em datas comemorativas como Dia do Trabalho (1º
de maio), da Independência (7 de setembro), do Vigilante
(13 de maio), entre outras datas festivas. O campo de futebol - totalmente gramado - já está pronto, faltando apenas as obras de ampliação, para torná-lo oficial de acordo
com a CBF, a construção do alambrado, e a fixação das
duas traves. Em 2007 também serão construídas a sede
administrativa, quadra polivalente (vôlei, basquete e futebol de salão), piscinas de adulto e infantil, com vestiários;
e salão de festas e de jogos, com amplo estacionamento.
Estão prontos os vestiários do campo, com terraço e banheiros masculino e feminino. A sede campestre do Sindicato, cercada de verde, com variedade de árvores frutíferas, fica em Guaratiba, num terreno de 25 mil metros
quadrados. O endereço é: Estrada do Fragoso nº 555 – a
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Sob forte calor, Bandeira conduz a assembléia
da categoria
800 metros da Av.das Américas (perto do ranário) para
quem vem pela Barra ou Santa Cruz, e a 1.600 metros da
Estrada do Magarça, para quem vem de Campo Grande
ou pela Av. Brasil.

FAMÍLIA VIGILANTE SE DIVERTE
NO PARQUE

SEGURANÇA CLANDESTINA NO PLAYA
SESTMALL, NA BARRA

VIGILANTES ELEGEM NOVA DIRETORIA PARA 2007/2011
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EDITORIAL
MENSAGEM FELIZ ANO NOVO
Pela Paz
(Charles Chaplin)
Pensamos em demasia e sentimos pouco
Mais do que máquinas, precisamos de humanidade
Mais do que inteligência, precisamos de atenção e doçura.
Sem essas virtudes a vida será de violência e tudo será
perdido
Aos que podem me ouvir eu digo:
“Não deseperei!”.
(...)
Lutemos por um mundo novo
Um mundo bom que a todos assegure
O ensejo do trabalho,
Que dê futuro à mocidade e segurança à velhice.
Lutemos agora para libertar o mundo,
Abater as fronteiras nacionais,
Dar fim à ganância, ao ódio e à prepotência.
Lutemos por um mundo de razão,
Um mundo em que a ciência e o progresso
Conduzam à ventura de todos nós.
Onde te encontres, levante os olhos!
O sol vai rompendo as nuvens que se dispersam
Estamos saindo das trevas para a luz!
Vamos entrando num mundo novo.
Um mundo melhor
Em que os homens estão acima da cobiça, do ódio e da
brutalidade

Bandeira conversa com vigilante premiado
durante sorteio

Com essa mensagem, a diretoria do Sindicato, deseja à família vigilante um próspero Ano Novo, paz e saúde.
Fernando Bandeira

Sindicato on line
Companheiros, agora o Sindicato
dispõe do site www.sindvig.org.br
Visitem nossa página!
Muita disputa para brincar no
corsário
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CIRCULA EM TODAS AS EMPRESAS DE VIGILÂNCIA DO RJ

Na entrada do parque
todos ganham sorvete
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A garotada experimenta as emoções
da espaçonave

Confraternização de Natal e Fim de Ano

A família vigilante prestigia a festa participando
do sorteio.

FAMÍLIA VIGILANTE SE DIVERTE NO PARQUE
Cerca de 3.000 vigilantes e seus familiares se reuniram no
Parque de Diversões Quarto Centenário, em Marechal Hermes,
nos dias 9 e 10 de dezembro (sábado e domingo), numa grande
festa de confraternização. Crianças e adultos se divertiram à vontade, das 13 às 17 horas, nos 14 equipamentos do parque, oferecidos gratuitamente à categoria. Entre os brinquedos mais procurados, destaca-se o corsário, minhocão, twister, balão mágico,
autopista e minináutica.
A diretoria do Sindicato distribuiu na entrada do parque,
tíquetes com direito a sorvete, cachorro quente, refrigerante e água
mineral, para cada vigilante que se inscreveu durante o mês de
novembro na sede da rua André Cavalcante nº 126, ou na subsede,
na rua Albertina nº 70, em Campo Grande. A festa de Natal da
categoria teve o apoio do caminhão de som do Sindicato, que
animou a todos, com pagode e músicas natalinas, gerando
descontração e alegria.
A família vigilante foi contemplada com o sorteio de 26
brindes e 20 cestas de Natal nos dois dias de confraternização. A
relação de prêmios e sorteados é a seguinte: duas bicicletas masculina / feminina aro 26, para Mário Francisco da Silva
(VIGLEX) e Washington de Castro Moutinho (Arca da Aliança);
duas piscinas Capri de 400 litros, Julio César da Silva (Front) e
Joeval de Araújo Santiago (Dinâmica); duas batedeira de mesa
Maxmix da Faet, Hideraldo da Silva Nogueira (Prossegue) e
Valdelino Vieira Gonçalves (Fênix); um conjunto de baixelas
golden inox, Anderson Fritz Muniz (Executive Service); dois aparelhos de jantar c/20 peças, Robson Cruz Rufino (Executive
Service) e Luiza Paulo Silva (Juiz de Fora); dois aparelhos por-

Crianças se divertem
no brinquedo aquático

táteis Philips c/CD, Gilberto Machado de Azeredo (Centauro) e
Ane Glayce Guedes de Aguiar (Transvip); dois liquidificadores
Faet, José Antônio Moreira de Souza (Estrela Azul) e Eraldo Freire
de Souza (Fênix); duas sanduicheiras grill elétricas, Nilson
Norberto da Silva (aposentado na Proban) e Luiz Cláudio da Silva (Aliança); Uma furadeiras Hobby 420w, Ricardo Pires da
Silva (Maral); dois conjuntos de 3 peças caçarolas inox, Luiz
Carlos Oliveira Wood (GM) e Fernando da Silva (aposentado);
dois conjuntos de 12 peças p/sobremesa inox, Anacleto Pavão
da Silva (Vise) e Anísio Alves de Souza (Executive Service);
faqueiro c/16 peças Tramontina, Cláudio Henrique da Silva
(Fênix); dois edredons de casal azul/verde, para Luciano
Camargo da Silva (Centauro) e Demerval Galdino da Conceição
(aposentado na Transpev); ventilador de 30cm, Maria das Graças Francisco de Lima (Vigban); e garrafa térmica, para Levi
Gerado Jesus (Vise).
As 20 cestas de Natal, contendo 23 itens, foram sorteadas
para: Ruan Carlos Bonfim da Costa (Dinâmica); Valmir da Silva
Arcanjo (Vise); Rogério Pucente Pires (Segil); Diones Castro da
Silva (Atlas); Antônio Queiroz (Arca da Aliança); Jurandir Marques da Silva (aposentado); Ronaldo Alves da Silva (Proban),
Isac Santos de Aquino (Segil); Jair Silva (Plesvi); Reinaldo Ribeiro Matos (Dinâmica); Edson Marques Rodrigues (CJF); Paulo
Roberto Augusto (aposentado); Robson Malaquias (Emmanuel);
Ronaldo Anacleto Guimarães (Estrela Azul); Paulo Roberto Alexandre (Vigban); João Dutra Machado (Segil); Paulo Roberto de
Souza (Angel’s); Mauricio Cabral Ferreira (Guardian); Jorge
Teixeira Abreu (Hopvig); André Amaro de Santana (Sevseg).

A esposa do vigilante Gilberto Machado de Azeredo, Maria de Oliveira, recebe o parelho portátil de CD, ao lado dos diretores Haroldo (E), Goretti, Jomar (de pé), Marcelo e Elenilson.

Muito procurado o balão encantou a meninada

Luciano Camargo mostra o edredon azul e a cesta que
recebeu dos companheiros Bandeira e Haroldo.
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DIRETORIA DA NCST APROVA PLANO DE LUTAS
N

Bandeira defende os direitos conquistados na CLT
A NCST estabeleceu também como prioridade a defesa do artigo 8º da Constituição Federal, tendo como base o
PL 4554/05. Outro desafio encampado pela Nova Central,

VIGILANTES ELEGEM NOVA
DIRETORIA PARA 2007/2011
O Sindicato dos Vigilantes tem nova diretoria e Conselho Fiscal, composta por 34 membros efetivos e suplentes, para o quadriênio 2007/
2011. A eleição ocorreu no dia 3 de janeiro na
sede da rua André Cavalcante (Centro) e na
subsede de Campo Grande. A chapa única “A
Luta Continua” foi eleita pela categoria e teve
1.180 votos a favor, 5 nulos e 4 em branco,
totalizando 1.189 votantes. O pleito transcorreu
sem nenhum incidente. Houve ainda duas urnas
itinerantes: uma no Centro do Rio e outra em
Campo Grande. A Comissão Eleitoral foi constituída por Sérgio Luiz da Silva, vice-presidente
da Nova Central Sindical no Rio; Marcos Antônio Dias da Costa e César Gomes da Costa, presidente e diretor do Sindicato de Belford Roxo;
Aires de Oliveira e Arthur da Costa Junior, presidente e diretor do Sindicato de Niterói.
Na sede da André Cavalcante os mesários foram Aires de Oliveira (presidente); Maria
Alves da Cruz, diretora do Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos no Comércio
(1ª mesária) e Solange Soares dos Santos, do Sindicato dos Policiais Civis (2ª mesária). Como
fiscais Joaquim Vicente Fernandes e Sérgio Luiz
Francisco, da direção do Sindicato dos Vigilantes do Rio. A urna itinerante do Centro teve a
seguinte composição: Arthur Costa Junior (presidente), Sérgio Gomes da Costa e Ubiratan
Gomes da Costa (mesários), Ocimar da Costa e
Sebastião Freitas Neto (fiscais). Na subsede de
Campo Grande, o presidente da mesa coletora
foi Raimundo Adão da Silva, presidente do Sindicato de Volta Redonda tendo como mesários
Marion Rose Martins Silva, e José Agostinho
Hipólito. Os fiscais foram Elenilson Reis dos

Santos e Pedro Gustavo da Silva. A urna
itinerante de Campo Grande teve como presidente Rosemar Rodrigues da Fonseca, diretor
do Sindicato de Volta Redonda; Salvador de
Paula e Lair Mendes (mesários); Jorge dos Santos e Aparecida Corrêa Salles (fiscais).
A nova diretoria do Sindicato dos Vigilantes do Município do Rio ficou assim constituída – Membros Efetivos: Fernando Bandeira
(presidente), Jomar Firmino dos Santos (vicepresidente), Maria Goretti Lima Rodrigues (secretário-geral), Ocimar da Costa (secretário
adjunto), Oeliton Cruz da Silva (tesoureiro-geral), Joaquim Vicente Fernandes Filho (tesoureiro adjunto), Marino Novato Cardoso (diretor cultural), João Juremar Borges (diretor de
lazer), Sebastião Dias de Freitas Neto (diretor
de relações intersindicais), Ronelúcio Marques
de Lima (diretor de imprensa e divulgação),
Sérgio Barbosa Bruno (diretor de formação
sindical), e Silvio Marcelo Garcia Ferreira (diretor de patrimônio). Suplentes da diretoria:
Jorge Pereira Baltar, Elenilson Reis dos Santos,
Vanício da Silva Mendes, Gutemberg Paulo de
Jesus, Carlos Roberto da Silva Moraes, Ubirajara
das Neves Vieira, Jorge dos Santos, Mário César
de Oliveira Pereira, Paulo Roberto Teixeira do
Nascimento, Marcelo Meireles dos Santos, Denise Cristina Ribeiro de Oliveira, e Perácio
Corrêa. Conselho Fiscal: Pedro Gustavo da Silva, Adauto José Braga, Haroldo Fernandes, Sérgio Luiz Francisco e Sonia Maria Oliveira Santos. Suplentes: Paulo César Silva de Almeida,
Paulo Sérgio Lima, Jeovamir Teodoro da Silva,
Júlio César da Silva e Bernadette Torres Campos.

Vigilantes acompanham a contagem dos votos.

Nem a forte chuva impediu que os vigilantes
comparecessem em massa para a eleição na
subsede em Campo Grande.

é manter os trabalhadores mobilizados para evitar qualquer
alteração nas Legislações Previdenciária e Trabalhista.
Fernando Bandeira, diretor de Assuntos Parlamentares
da NCST, encaminhou documento ao presidente da entidade, José Calixto Ramos, contendo as metas da atividade
parlamentar específica da diretoria da qual é titular. Sugere
que a Nova Central propicie condições para o acompanhamento da tramitação, no Congresso Nacional, de todos os
projetos de interesse dos trabalhadores, além do contato permanente com os gabinetes dos parlamentares, principalmente da bancada do Rio. Para Bandeira é de fundamental importância que os parlamentares saibam que existe uma central que é diferente das outras, vindo das bases, sem recursos externos, tendo como compromisso intransigente a defesa da organização sindical, da CLT e demais direitos conquistados há mais de sessenta anos.

SEGURANÇA CLANDESTINA NO PLAYA SESTMALL, NA BARRA
O Shopping La Playa Sestmall, na Barra da
Tijuca, que já teve empresa legalizada, prestadora de
serviço, acaba de adotar o sistema com porteiros, para
atuar na segurança do local – desrespeitando a Lei
Federal 7.102/89 – que determina que somente vigilantes devidamente registrados na Polícia Federal podem fazer segurança privada no país. A Delegacia de
Controle de Segurança Privada, da Polícia Federal, já
foi avisada da irregularidade. Uma equipe de diretores
do Sindicato esteve no condomínio e constatou que os
trabalhadores recebem da empresa Portal 2002 Ltda,
contratada pelo condomínio para fazer a segurança do
La Playa Sestmall, um salário mensal de R$ 440. O
registro na carteira de alguns funcionários é de agente
de portaria, não podendo fazer vigilância ou segurança patrimonial, conforme determina a legislação federal. Outros trabalhadores sequer têm carteira assinada, trabalhando na informalidade. Sem registro, e controle dos órgãos competentes, a segurança do condo-

mínio fica sob responsabilidade de quem? Um vigilante legalizado e registrado na PF recebe um salário
de R$ 627 p/mês, enquanto um porteiro, recebe R$
440. Nesse caso, para os comerciantes e usuários, o
barato pode sair caro. O Sindicato também comunicou à DRT as irregularidades.

A diretoria do Sindicato constatou que o shopping
utiliza porteiros no lugar de vigilantes

Vigilante tem plano de saúde com 16 especialidades
Pelo plano de saúde do sindicato (Acemerj) a
categoria tem à disposição atendimento médico em 16
especialidades: clínica médica, cardiologia, angiologia,
ginecologia, obstetrícia, pediatria, pré-natal, pré-nupcial,
endocrinologia, puericultura, otorrinolaringologia,
gastroenterologia, ortopedia, dermatologia, psicologia e
fonoaudiologia. São 33 clínicas para os vigilantes e seus
dependentes. Para ter o plano basta procurar o Sindicato
com os seguintes documentos: cópia da carteira de associado, carteira de trabalho, contracheque do mês, certidão de nascimento dos filhos ou enteados, certidão de

casamento ou cópia da identidade da companheira. Para
renovar a carteira é necessário vir ao sindicato 15 dias
antes do prazo de vencimento, para que outra seja providenciada sem que o titular seja prejudicado no atendimento oferecido pelo plano. A validade da carteira é de
seis meses.
O Sindicato informa que por motivo de obras, a
Policlínica Pavuna Ltda atenderá provisoriamente (até o
início do ano), os vigilantes e seus dependentes em
Belford Roxo, na rua João Fernandes Neto, nº 1.094 (antiga Rocha Carvalho).

Atendimento odontológico no Centro e Zona Oeste
O Plano Odontológico oferecido pelo Sindicato, aos associados e dependentes, prevê atendimento emergencial nos seguintes serviços: obturações,
limpeza completa, tratamento de um canal (de canino a canino), colocação de próteses, dentaduras e remoção de tártaro. Profissionais qualificados e aparelhagem moderna dão segurança e tranqüilidade aos
companheiros que recorrem ao plano dentário.

Tel.: 2509-8283
2242-3361

Em Campo Grande, o atendimento é feito de
segunda a sábado. Já no Centro, de segunda a sexta.
No primeiro atendimento é cobrada uma taxa de R$12
por pessoa. Nos demais, só pagará outra taxa se faltar à consulta marcada. O encaminhamento deve ser
solicitado no Sindicato. Mais informações nos telefones 2242-3361 (Centro) ou 2413-1424 (Campo
Grande).

IMPRESSO

os dias 8 e 9 de dezembro, a Nova Central Sindical
dos Trabalhadores em âmbito nacional, realizou reunião da Diretoria Executiva Plena, em Brasília, para avaliar
a conjuntura nacional com a posse de Lula para o 2º mandato e a instalação do novo Congresso Nacional.
Foram estabelecidas as metas de atuação da Central,
destacando-se entre elas a luta intransigente pela recuperação do poder aquisitivo dos trabalhadores públicos, privados e aposentados, com a defesa da elevação do salário
mínimo para R$ 420,00. Em 2007, todos os esforços serão
feitos para garantir a correção do mínimo já que é o
parâmetro para todos os trabalhadores. Esse trabalho será
desenvolvido prioritariamente na Comissão Permanente de
Recuperação do Salário Mínimo, do Congresso, onde, a
NCST, provocará a realização de audiências públicas como
forma de mobilizar e conscientizar os trabalhadores.

