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QTC!: Não basta estar indignado com os resultados decepcionantes das últimas 
Negociações Coletivas conduzidas pela Fetravesp e não fazer nada, só postar críticas 

no Facebook. Temos de nos unir, nos mobilizar. O vigilante tem que participar 
da Negociação Coletiva! Se o trabalhador não participar, nada vai mudar!

Campanha salarial: sua participação 
é fundamental para manter e ampliar direitos!

CARTA AO VIGILANTE:

Estamos chegando à fase de-
cisiva da Campanha Salarial da 
nossa categoria. Com cada Sin-
dicato formalizando suas pautas, 
é momento de os vigilantes do 
estado chegarem a uma proposta 
em comum junto à Federação 
(FETRAVESP), responsável por 
discutir nossas reivindicações 
junto ao setor patronal. Nossa as-
sembleia geral de aprovação de 
pauta acontece dia 21, sábado, a 
partir das 9h, na Sede do Sindicato. Participe!

Temos feito críticas ao modo como a FE-
TRAVESP tem conduzido as negociações, 
sem transparência e sem diálogo junto à 
base. E para pressionarmos tanto a Fede-
ração quanto o Sindicato patronal na luta 
por melhorias para nossa categoria, é fun-
damental a participação ativa do vigilante no 
processo de negociação coletiva!

Não basta só estarmos indignados, in-
satisfeitos com os resultados das últimas 
negociações. Não basta estar indignado e 
não fazer nada, só postar críticas no Face-
book. Temos de nos unir, nos mobilizar. O 
vigilante tem que participar das negociações 
coletivas! Se não participar, nada vai mudar!

Temos cerca de 200 mil profissionais da 
segurança privada no estado de São Paulo. 
Essa negociação reflete diretamente em ques-
tões como a saúde, as condições financeiras, 
a assistência às famílias dos trabalhadores.

O Sindicato é um mero coadjuvante 
na negociação coletiva. A diretoria do Sin-
dicato nada mais é do que interlocutora 
entre o trabalhador e o empregador. Como 

presidente do Sindicato, minha obrigação, 
meu papel, é batalhar para atender às deman-
das do trabalhador junto ao Sindicato patro-
nal. O trabalhador, por sua vez, tem que parti-
cipar do Sindicato. Quando o trabalhador não 
participa, ficamos condenados ao fracasso! 

Precisamos reagir! 
Não basta o trabalhador criticar a direção 

do Sindicato. Claro que as críticas são sem-
pre válidas para avançarmos na luta, mas é 
fundamental o trabalhador se inteirar do Sin-
dicato, vir junto na luta por melhorias para a 
categoria e para melhorar o Sindicato, para 
fortalecer o Sindicato. Afinal, o Sindicato 
fortalecido é o trabalhador fortalecido. Prin-
cipalmente agora, nesse cenário complicado 
para a negociação coletiva, com uma reforma 
trabalhista que retira direitos dos trabalha-
dores e mudou todo o cenário, dando ainda 
mais peso à nossa Convenção Coletiva. 

O enfrentamento agora é que os patrões 
querem aproveitar este momento de ataques 
aos direitos trabalhistas para retirar ainda 
mais direitos dos trabalhadores. Temos de 

Transparência e diálogo permanente: uma das reuniões mensais realizadas pelo 
Sindicato dos Vigilantes de Barueri para discutir pautas da nossa campanha salarial

Amaro Pereira – vigilante e presidente do Sindicato 
dos Vigilantes de Barueri

nos manter unidos, na luta, para não perder 
direitos. Precisamos reagir! 

QTC: CAMPANHA SALARIAL 

ASSEMBLEIA GERAL DE 
APROVAÇÃO DE PAUTA
Sábado, 21 de outubro de 2017

A partir das 9h, na Sede do Sindicato
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Com transparência e diálogo, Vigilantes de 
Barueri definiram pauta em reuniões mensais
Transparência e diálogo 

permanente com a categoria 
mais uma vez são marcas do 
Sindicato dos Vigilantes de 
Barueri na definição de suas 
pautas prioritárias da Campa-
nha Salarial junto aos traba-
lhadores de sua base.

As pautas são discutidas, 
ponto a ponto, em reuniões 
mensais, algumas inclusive com 
transmissão ao vivo em nossa 
página no Facebook (facebook.
com/vigilantesbarueri). 

Nossa Assembleia Geral 
de Aprovação de Pauta da 
Campanha Salarial acontece 

dia 21 de outubro, sábado, a 
partir das 9h, na Sede do Sin-
dicato. Sua participação é fun-
damental!

“Para avançarmos, é fun-
damental a categoria unida, 
consciente, com os compa-
nheiros lutando para ampliar 
seus direitos, suas conquistas, 
não baixando a cabeça para 
tudo, perdendo um direito 
atrás do outro. Está mais do 
que na hora de o trabalhador 
acordar e fortalecer a luta con-
tra os ataques que estamos en-
frentando”, afirma o diretor do 
Sindicato, Nailton Motinho.

Q T C :  C A M PA N H A  S A L A R I A L  2 0 1 8

NOSSA CONQUISTA É DO TAMANHO 
DA SUA PARTICIPAÇÃO!

1) Definição da pauta
Cada um dos 24 Sindicatos de Vigilantes do estado define, junto à sua base, as pautas que defendem que sejam prioridade na Campa-

nha Salarial e levam à Federação. Nossa assembleia geral de aprovação de pauta acontece no dia 21 de outubro, sábado, a partir das 9h, 
na sede do Sindicato. Sua participação é fundamental para fortalecermos nossa luta! Por sua vez, a FETRAVESP convoca os representantes 
dos Sindicatos para discutir as demandas apresentadas e se chegar a um consenso sobre uma pauta unificada de reivindicações.

2) Negociação
Após a definição da pauta unificada, a Federação passa a coordenar o processo de negociação coletiva, encaminhando a pau-

ta unificada dos vigilantes do estado para negociação junto ao Sindicato Patronal, que é o SESVESP (Sindicato das Empre-
sas de Segurança Privada, Segurança Eletrônica e Cursos de Formação do Estado de São Paulo). Quem participa das reuniões de  
negociação são o presidente da FETRAVESP, os dirigentes sindicais e as comissões eleitas nas bases. Nesta etapa, nosso Sindicato avalia 
que têm havido falhas que estão comprometendo a ampliação de conquistas da categoria.

3) Reunião com sindicato patronal (SESVESP)
Momento em que os representantes dos sindicatos e comissão de trabalhadores, organizados pela Federação dos Vigilantes (FETRAVESP), 

se encontram para discussão com os empresários. Quem apresenta e faz a defesa das necessidades da categoria é o presidente da FETRAVESP, 
Pedro Francisco Araújo. Precisamos nos manter unidos e pressionar para que nossas reivindicações sejam atendidas. Participe da luta por 
valorização e melhores condições de trabalho para nossa categoria!

* Associados e não associados do Sindicato. Afinal,  a luta é de todos os trabalhadores! 

Sede do Sindicato: Rua Claro de Camargo Sobrinho, 358, 
Vila Pouso Alegre, Barueri

Sábado, 21 de outubro de 2017 - A partir das 9h

Vigilante, o Sindicato é sua casa e precisa da sua participação 
para te proteger e te atender melhor, na luta por valorização e 

melhores condições de trabalho para nossa categoria. 
O endereço do seu Sindicato é: Rua Claro de Camargo 

Sobrinho, 358, Vila Pouso Alegre, Barueri - SP. 
Telefones: (11) 4706-1211 / 4163-4138.

ASSEMBLEIA GERAL DE APROVAÇÃO DE PAUTA

Passo a passo da Campanha Salarial dos Vigilantes


