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Há muito tempo o 
Sindicato dos Vigilan-
tes de Barueri vem de-
nunciando uma prática 
nefasta que é realizada 
contra os vigilantes: o 
não fornecimento do 
Plano de Saúde.

A prática por si só 
já é absurda porque os 
vigilantes trabalham 
numa função perigosa, 
que exige uma cobertura 

A Cláusula 20 da CCT 
diz que as empresas � -
cam OBRIGADAS a for-
necer assistência médica 
hospitalar de boa quali-
dade aos empregados e 
seus dependentes contra-
tando uma operadora de 
Plano de Saúde.

E a operadora do Pla-
no de Saúde precisa estar 

Para evitar esse tipo 
de prática o Sindicato dos 
Vigilantes de Barueri in-
gressou na justiça contra 
empresas pelo não forneci-
mento do Plano de Saúde.

A empresa Santana 
Vigilância e Segurança 
Patrimonial Eirelli, por 
exemplo, foi acionada ju-
dicialmente em agosto de 
2020, e terá que explicar 
à Justiça o motivo do não 

fornecimento. A audiência 
está marcada para o próxi-
mo dia 08/04/2021.

Já a São Paulo Guarda 
de Segurança e Vigilância 
também foi acionada ju-
dicialmente em agosto de 
2020. A audiência aconte-
ce em 06/04/2021.

Por conta da gravidade 
do não fornecimento do 
Plano de Saúde aos vigi-
lantes em ambos os casos 

Convenção coletiva obriga o 
fornecimento do plano de saúde

O que diz a CCT

Sindicato cobra na justiça empresas que 
não fornecem plano de saúde

médico-hospitalar ade-
quada.

Mas em um momen-
to difícil como o que 
estamos vivendo, com a 
pandemia matando mais 
de mil pessoas por dia, o 
Plano de Saúde torna-se 
ainda mais necessário.

Mas o que diz a Con-
venção Coletiva de Tra-
balho (CCT) sobre o 
Plano de Saúde?

O que diz a CCT

cabe indenização. O sin-
dicato está pedindo R$ 
100 mil por danos morais 

e coletivos pelo não cum-
primento da Convenção 
Coletiva de Trabalho.

cumprindo as regras de-
terminadas pela Agên-
cia Nacional de Saúde 
(ANS).

Ou seja, não é opcio-
nal e nem um favor das 
empresas o fornecimento 
do Plano de Saúde. É um 

direito dos vigilantes e 
uma regra que vale para 
TODAS as empresas de 
segurança e vigilância.
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Convenção prevê possibilidade de 
troca do plano de saúde por cesta básica?

Qual o valor da cesta básica segundo o Dieese

Interesses econômicos ao invés da vida

egundo o Departa-
mento Intersindical de 
Estatística e Estudos So-
cioeconômicos (DIEE-
SE), o valor ideal da Cesta 
Básica em São Paulo, que 
é a capital mais cara do 
país, teria que ser de R$ 
654,15.

Isso porque com a su-
bida da in� ação os produ-
tos básicos estão custan-
do muito mais. O valor da 

Para a direção do 
Sindicato dos Vigilantes 
de Barueri ao propor a 
troca do Plano de Saúde 
por uma Cesta Básica ou 
quando os empresários 
se negam a fornecer o 
Plano de Saúde eles es-
tão prezando mais pelo 
seu interesse econômi-
co do que pela vida das 
pessoas.

Hoje os hospitais pú-

blicos estão lotados e 
quando um vigilante – 
que tem direito ao Plano 
de Saúde – chega para 
buscar atendimento no 
SUS ele está usando um 
serviço que poderia ser 
destinado a um traba-
lhador mais vulnerável, 
aquele que está desem-
pregado, por exemplo.

As empresas lucram 
muito com a segurança 

privada e elas têm que ter 
responsabilidade. Para os 
vigilantes, exigir o Plano 
de Saúde é também uma 
forma de contribuir para 
desafogar o Sistema Úni-
co de Saúde (SUS).

Se isso está acontecen-
do na sua empresa, se o 
Plano de Saúde não está 
sendo fornecido ou está 
sendo trocado por Cesta 
Básica sem a sua anuên-

cia, avise o sindicato.
Nunca os vigilantes 

precisaram tanto do pla-
no de saúde e se você não 
lutar pelos seus direitos 
eles serão tirados sem 
qualquer cerimônia.

Faça isso por você, pe-
los seus familiares e por 
outros vigilantes. Se tiver 
alguma dúvida fale co-
nosco. O sindicato é seu. 
Você é o Sindicato!

Infelizmente, sim.
Os empresários do setor de se-

gurança, por meio do sindicato pa-
tronal, conseguiram um avanço 
muito importante para eles que 
foi a inclusão do parágrafo 5º 
na cláusula 20 da CCT, que 
trata da assistência médica.
Com a inclusão desse pará-
grafo fica permitida a tro-
ca do Plano de Saúde por 

Cesta Básica subiu mais 
de 8 vezes do que a in-
� ação medida em 2020.

Os reajustes acumula-
dos de arroz (76%), fei-
jão (45%), carnes (18%), 

leite (27%) e óleo de soja 
(104%) estão pesando de-
mais para a camada mais 
vulnerável da população.

Sendo assim, numa 
eventual troca do Plano de 

Saúde pela Cesta Básica, o 
vigilante ainda toma pre-
juízo com uma cesta bá-
sica com ¼ do valor ideal.

O Sindicato dos Vi-
gilantes de Barueri não 
aceita esse tipo de troca 
porque não é uma troca 
justa.

Os vigilantes têm que 
ter os dois: o Plano de 
Saúde e a Cesta Básica no 
valor de R$ 645,15.

uma Cesta Básica desde que haja 
a anuência do sindicato da base. 

De acordo com o parágrafo 5º, caso 
o sindicato da base autorize a troca, 

a Cesta Básica deverá ter o va-
lor mínimo de R$ 153,12 
com desconto de 5%.

Ou seja, ao invés do Plano de 
Saúde o vigilante recebe uma 
Cesta Básica no valor de R$ 

145,35.


