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Monitore não cumpre Convenção
Coletiva e deixa de repassar reajuste
salarial de vigilantes

A Liquigás Distribuidora está localizada na
Rodovia Castelo Branco, em Barueri

Sob o argumento que o Sindicato dos
Vigilantes de Barueri não teria assinado a Convenção Coletiva de Trabalho
(CCT) 2019 a empresa Monitore Segurança Patrimonial está deixando
de repassar para seus vigilantes a reposição salarial de 4,05% acordada no
final do ano passado, além do reajuste
de 7,80% no ticket-refeição, horas extras,
adicional noturno, adicional de insalubridade, entre outros.
A Monitore Segurança Patrimonial é
uma empresa que tem sede no Rio de Janeiro e hoje presta serviço para a Liquigás Distribuidora, que está localizada ao
lado da planta da Petrobras, na Rodovia
Castelo Branco, em Barueri. E apesar de
já ter recebido da Liquigás todos os valores devidos, a Monitore insiste em não repassar o que é de direito dos trabalhadores.
Por isso o Sindicato dos Vigilantes de Barueri notificou a empresa nesta quinta-feira,
28/02, e deu um prazo de 48 horas para que
resolva o problema sob pena de medidas necessárias, inclusive uma manifestação no posto.

Empresa não respeita seus profissionais
quando deixa de cumprir a CCT
A denúncia de que a empresa não está repassando o
novo salário chegou até o sindicato nos últimos dias. Para
os dirigentes o caso é absurdo
e demonstra total falta de respeito da Monitore com seus
trabalhadores. Isso porque a
Convenção Coletiva foi assinada no dia 17 de dezembro
de 2018.
“O que nos causa estranheza é que em outros postos
de trabalho a Monitore fez o

repasse acordado na Convenção”, explicam os diretores do
sindicato. “A empresa recebeu
os valores da Liquigás. Por
que não repassar para os vigilantes?”, questionam.
A única explicação encontrada, segundo eles, é que
a Monitore pode estar boicotando o Sindicato dos Vigilantes de Barueri porque este
foi um dos que assinou a CCT
fora do bloco de sindicatos alinhados com a Federação.

A sede da empresa Monitore está no Rio de Janeiro

“Reforma Trabalhista é responsável
pelo cenário de caos e insegurança
que vivem os vigilantes”
“É muito comum os vigilantes perguntarem o por que
de a direitoria do sindicato assinar uma Convenção Coletiva
que não contempla as necessidades dos vigilantes”, conta o
diretor do sindicato, Nailton
Motinho.
Ele explica que é justamente para evitar que empresas
mal intencionadas - como a
Monitore - prejudiquem os
profissionais. “Se o sindicato não assina a Convenção o
trabalhador perde tudo o que
já conquistou e fica à mercê
do empresário. Estão em jogo
direitos básicos como reajuste
salarial, férias, ticket-refeição,
décimo-terceiro, plano de saúde, adicional noturno, entre

outros”, lembra.
Nailton conta que depois
que a Reforma Trabalhista foi
aprovada por Michel Temer,
o ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST),
Gilmar Mendes, assinou
a Súmula 231, que afasta os efeitos da Ultratividade. “Ela garantia
a validade da última
Convenção vigente
até que sindicatos
patronais e de trabalhadores chegassem a um acordo. Agora,
infelizmente, ela não existe
mais e se o sindicato não
assinar o vigilante perde
até os direitos já conquistados”, finaliza.
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