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Assembléia decisiva em Campo Grande dia 27 e na Cinelândia dia 28

REAJUSTE DIGNO OU GREVE
A

Debaixo de chuva, vigilantes vão à
Cinelândia e não abrem mão dos 20%

No sindicato, vigilantes aprovam
20% de reajuste

A primeira assembléia foi na
sede campestre de Guaratiba

contra proposta dos patrões de apenas 80% da inflação do período (menos de
4%) para o reajuste deste ano, na primeira rodada de negociação, em 23 de janeiro, revoltou os vigilantes que, em cinco assembléias, aprovaram 20% de reajuste
salarial. Já na reunião marcada para o dia 28 de janeiro no Sindesp, os representantes
dos patrões não compareceram, demonstrando total desrespeito e descaso com os trabalhadores. Diante do impasse, o movimento vem ganhando às ruas e duas assembléias decisivas serão realizadas: uma no calçadão de Campo Grande, dia 27 próximo
(quarta-feira), às 18h; e outra na Cinelândia, dia 28/02 (quinta-feira), também às 18h,
para decidir se haverá paralisações na segurança dos bancos, hospitais e demais órgãos
públicos e privados.
Como não houve acordo, diante da proposta indecente do patronato, os trabalhadores foram às ruas defender seus direitos por um reajuste digno que venha compensar as perdas dos últimos anos. Duas assembléias ao ar livre foram feitas – uma em
Campo Grande (28/01) e outra no Centro (Cinelândia) dia 29 de janeiro – que resolveram manter a proposta inicial de 20% de reajuste, já aprovada por unanimidade em
duas assembléias na sede do Sindicato, dia 17 de dezembro, e na sede campestre de
Guaratiba, dia 8 de dezembro. Ao todo, cerca de dois mil vigilantes estiveram nas
cinco assembléias. Nem mesmo a forte chuva que caiu na cidade dia 29 último conseguiu impedir a participação dos vigilantes na assembléia convocada pelo Sindicato, na
Cinelândia. Esperamos que outros sindicatos de Petrópolis, Angra dos Reis e Caxias,
se unam aos demais sindicatos filiados à Federação – Rio, Niterói, Belford Roxo, Volta
Redonda, Campos, Macaé, Nova Friburgo, objetivando conseguir do patronato um
reajuste que não prejudique os trabalhadores.
Assembléias no Centro, Campo Grande e Guaratiba definem 20% de reajuste
O ponta pé inicial da Campanha Salarial 2008 foi dado na assembléia de Guaratiba, quando os vigilantes além de aprovarem a pauta reivindicatória, também aproveitaram para conhecer sua nova área de lazer e receber da diretoria os cupons que davam
direito a receber cestas natalinas, com 23 produtos, já entregues, na sede do Sindicato
e na subsede de Campo Grande.
Em 2007, os trabalhadores tiveram apenas 4% de reajuste nos vencimentos e 3%
no auxílio alimentação. A Campanha Salarial de 2008 prevê reajuste de 20% no salário
e 6% no tíquete-refeição. Outros itens reivindicados, são: 30% de risco de vida; redução da carga horária para 180 horas mensais; trocar triênio por anuênio de 1%
ao ano; proibir expressamente a substituição do tíquete–refeição por “quentinha”;
plano de saúde facultativo, contratado pela empresa, sem nenhum desconto para o
vigilante; entre outras cláusulas que beneficiam os trabalhadores. Algumas cláusulas
da Convenção anterior foram mantidas, como o seguro de vida no valor de 26 vezes o
salário base, no caso de morte natural, e 52 vezes em caso de morte acidental ou invalidez
permanente. Também mantido, o colete à prova de bala, conquistado este ano pelo
Sindicato, para todos os vigilantes bancários que trabalham na defesa do patrimônio.
“Num prazo máximo de 3 anos, todos os vigilantes das 160 empresas do estado estarão
usando a proteção”, diz Fernando Bandeira, presidente licenciado do Sindicato.

Setor
fatura R$
100 Bilhões

Salário
provoca
indignação
O presidente da república diz que o
rendimento médio do trabalhador aumentou
7,7%. Esta não é a realidade vivenciada pela
categoria vigilante.
O piso de R$ 651,55 é baixo frente ao
conjunto de despesas que tem de arcar para
o sustento da família. Segundo o DIEESE, o
valor do salário mínimo necessário para suprir as necessidades de um trabalhador e sua
família, em dezembro de 2007, seria de
R$1.803,00. O montante representa 4,5 vezes o valor do salário mínimo atual (R$
380,00) e quase três vezes o valor do piso
salarial do vigilante.
Se por um lado a inflação oficial fica
dentro das metas traçadas pelo governo, de
4,5%, de outro, os preços dos combustíveis,
plano de saúde, energia e telefonia, sobem
de forma assustadora, explodindo as contas
do trabalhador.
Outra questão a ser considerada é a
do setor de segurança privada, o que mais
cresce no país, em conseqüência do aumento da violência urbana. Faz circular por ano,
cerca de R$100 bilhões, segundo números
da OAB/SP. Os maiores clientes do setor são
os bancos, que detêm recordes sucessivos
de lucratividade. O Bradesco, maior banco
privado do país, obteve no ano passado lucro líquido de R$8,01 bilhões, valor 58%
maior que em 2006.
Diante desses números provoca indignação os reajustes salariais dos vigilantes,
responsáveis pela proteção e movimento
dessa espetacular montanha de dinheiro. Arriscando a vida dia e noite para proteger a
de terceiros, assim como o patrimônio público e privado são obrigados a sobreviver com
os atuais salários de fome.

ASSEMBLÉIAS DECISIVAS: CALÇADÃO DE CAMPO GRANDE,
DIA 27/02 (QUARTA-FEIRA), ÀS 18H; E NO CENTRO, CINELÂNDIA,
DIA 28/02 (QUINTA-FEIRA), ÀS 18H. COMPAREÇA !
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Brindes e ces

TRÊS MIL NA FESTA DE

Sorteio, momento de expectativa

A

Vigilantes e seus dependentes recebem cesta de Natal
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tradicional festa de Natal dos vigilantes contou com a
participação de cerca de 3.000 pessoas, entre associados e dependentes, nos dias 15 e 16 de dezembro, numa
grande confraternização promovida pelo Sindicato. A reunião
ocorreu no Parque de Diversões Quarto Centenário, em Marechal Hermes. Adultos e crianças se divertiram à vontade
nos brinquedos oferecidos gratuitamente à categoria.
Descontração e alegria marcaram os dois dias de festa, com o
sorteio de 38 brindes e 20 cestas natalinas. Os brinquedos
mais procurados foram: o corsário, roda gigante, espaçonave,
carrossel, autopista, minhocão e minináutica.
Na entrada a família vigilante recebia tíquetes que davam direito ao lanche (cachorro quente, refrigerante, sorvete
e água mineral), para cada trabalhador que se inscreveu durante o mês de novembro.
Os premiados
A relação de prêmios e sorteados é a seguinte: Quatro Bicicletas aro 26 para Émerson Pedro da Silva, (Vigban), Jorge Paulo
da Silva, (CJF), José Ephraim da Silva Franklin, (Steell Man) e
Sebastião Lobo, (aposentado); duas Batedeiras de Mão Britania para
Ailton Vital da Costa (CJF) e Celso Fernando, (Guardian); duas
Cafeteiras Homestar para André Ricardo da C. Paredes (Vigban) e
José Augusto Teixeira, (Segil); dois Edredons solteiro dupla face,
para Ubiratan da Silva (Confederal) e Carlos Augusto O. da Silva,
(Proseg); dois Espremedores de Frutas para Luiz Alberto R. Guimarães, (Atlas) e Gérson Francelino da Siva, (Vise); dois Faqueiros
de inox C/24 peças para Rogério Pires (Best) e Vanderlei Correa da
Silva, (Versane & Sandrine); dois Ferros Elétricos Black Decker
para Feliciano A. Macedo, (Pedra) e Lucinei Nunes Leal, (Proseg);

duas Fritadeiras Vicini para Cláudio Calixto de S. Silva (Vise) e
Marcos Guimarães Costa, (GP); duas Furadeiras Elétrica para Gerson Marques, (Confederal) e Zilmar Lima dos Santos, (Angel); duas
Garrafas Térmicas de 500 ml para Leonardo Alcântara de Carvalho, (Coral) e Ronaldo Alves da Silva, (Proban); dois
Liquidificadores Mallory para Arnaldo Jorge Damasceno (Vise) e
Paulo César Novena, (Proban); dois Minis Games “Homem Aranha” para Édson Marques Rodrigues (CJF) e Alexandre Luiz Rodrigues, (Dinâmica); duas Piscinas 1000 LT Capri para José Carlos
da Costa (aposentado) e Marcos José dos Santos, (Juiz de Fora);
duas Sanduicheiras Vicini para Jacó Melo da Silva (Transegur) e
Any Greace Guedes de Aguiar, (Transvip); dois Jogos de Panelas
C/4 Inox para João Dutra Machado, (Forte Macaé) e Samuel Francisco Xavier, (Arjo); dois Ventiladores de Mesa Faet para Amarito
Carolina (aposentado) e Vagner Gomes de Souza, (Aliança); dois
Edredons casal dupla face para Cleber Ribeiro Marques (Piraquê) e
Lenauro Cosme da Silva, (Segil).
As 20 cestas de Natal, com 23 itens, saíram para: José Antônio Moreira de Souza (Vise); Mailton Cláudio (Transegur); José
Otávio de Souza (Transegur); Luiz Cláudio da Silva (Aliança); Clério
Ferreira (Transegur); Vinícius Chagas da Silva (aposentado); Paulo
Lopes (Sbil); Luiz Munhoz Rodrigues (Executive Service);
Edenilson Xavier de Oliveira (Arca da Aliança); Sebastião Marques da Silva (aposentado); Cosme Silvério Ribeiro (Banco do Brasil); Edgard Gama (Transegur); Jair Aguiar Barbosa (CJF); Etelvino
Rodrigues dos Anjos (CJF); Edílson Demétrio de Paula (Vigban);
Antônio Mendes Costa (Dinâmica); Celso Evangelista (Executive
Service); Luiz Antônio da Silva Barros (Mega Forte); Eleci Corrêa
de Andrade (DLP); e Fraelson de Almeida.
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tas sorteados

NATAL DA CATEGORIA

Alegria e descontração das crianças no carrossel

Apesar do calor, muita gente compareceu no domingo

Crianças e adultos aguardam a vez de brincar

Minhocão, uma atração sempre disputada pela criançada

Os filhos dos vigilantes aproveitaram bastante o brinquedo

Satisfeitos, pais vigiam os filhos no brinquedo aquático

José Carlos Barbosa é um dos sortudos que ganhou uma piscina

O vigilante Sebastião Lobo (E) recebe de Bandeira a bicicleta

