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PERDEU!
PERDEU!
PERDEU!

Em estado de sono profundo vigilantes são
roubados em seus direitos mais básicos, tanto
financeiros quanto morais e não conseguem reagir
Há anos o Sindicato dos
Vigilantes de Barueri vem
tentando alertar a categoria
sobre os riscos da omissão,
da não participação.
Outro pacote de maldades está sendo preparado. E os resultados devem

ser terríveis.
O informativo Ligeiro traz nesta edição um
resumo de tudo o que já
foi perdido, e mostra que
muito mais deve ser retirado dos vigilantes se não
houver reação.

VEJA ALGUNS PREJUÍZOS QUE OS VIGILANTES TIVERAM NOS ÚLTIMOS ANOS

REFORMA
TRABALHISTA
- Feriado 12x36
- Adicional noturno
- Intervalo Intrajornada
- Intervalo de refeição

REFORMA DA
PREVIDÊNCIA
- Aposentadoria Especial do vigilante
- Conversão do Tempo de Serviço
- Idade mínima maior para
a aposentadoria

- Acordado sobre o Legislado

- Mais tempo de contribuição

- Quitação Anual

para aposentadoria

TERMOS
ADITIVOS

OUTRAS
PERDAS

- Reciclagem na folga sem receber nada

- Dignidade/Respeito

- Férias passaram a ser fracionadas

- Saúde mental debilitada

- Prorrogação da PPR

- Piora na qualidade de vida

- Verbas rescisórias pagas em até 6 vezes

- Precarização das condições de trabalho

CAMPANHA SALARIAL 2021
O Sindicato dos Vigilantes de Barueri realizou no último dia 24/10 a Assembleia
Geral da categoria que definiu as pautas da Campanha Salarial 2021.

Veja as principais pautas aprovadas pelos vigilantes:
•

Reposição inflacionária equivalente ao INPC ou IPCA;

•

Aumento salarial real de 3%;

•

Adicional de 25% para vigilantes do setor financeiro;

•
Cesta Básica em Cartão Magnético com valor mínimo indicado pelo DIEESE e paga até o quinto dia
útil de cada mês;
• Convênio médico para o vigilante e sua família. Caso a empresa não conceda o benefício terá que pagar
de $500 por mês a cada empregado;
•
Vale-alimentação ou ticket-refeição no valor de R$ 36 por dia trabalhado inclusive nos feriados, folgas
trabalhadas e em quaisquer escalas/jornadas de trabalho; incluindo regime de trabalho em tempo parcial;
•
Adicional por Tempo de Serviço de 5% a cada dois anos completos de trabalho (biênio) limitado ao
máximo de 3 (três) biênios;
•
À vigilante grávida, garantia de transferência para um posto desarmado, de menor risco, e sem uso do
colete à prova de balas, na mesma região do posto anterior;
•

Folga no dia 20 de junho de cada ano como reconhecimento do dia nacional dos vigilantes;

•
Garantia de manutenção do emprego do vigilante em caso de afastamento por reprovação no exame
psicotécnico.

TODOS OS VIGILANTES NO DIA DO FICO!
O DIA DO FICO é um dia que todos os vigilantes
2020 foi um dos anos em que mais perdemos direitos
tiram para pedir por respeito, dignidade, melhores salários, e corremos risco.
condições de trabalho, saúde e manutenção dos direitos.
Nós só perdemos, não ganhamos nada.
O DIA DO FICO é 19 de novembro, um dia para
E a previsão para 2021 é a pior possível. E como evio vigilante ir ao médico, cuidar da saúde, doar sangue, tar essa barbaridade?
ficar com a família, etc.
SAINDO DAS REDES SOCIAIS E INDO À LUTA!
Basta de tanto descaso contra nós vigilantes!
Os vigilantes precisam reagir, participar, se revoltar.
O ano de 2020 foi terrível. Vigilantes ficaram durante
Por isso todos estão convocados
toda a pandemia na linha de frente da COVID 19 e ninpara o DIA DO FICO!
guém se importou.
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