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EVOLUÇÃO DOS SALÁRIOS DOS VIGILANTES AO
LONGO DOS ANOS MOSTRA A NECESSIDADE DE TERMOS
GANHOS REAIS. E TEM QUE SER JÁ!

Com a chegada de mais
uma Campanha Salarial
cresce a necessidade de termos aumento real de salário.
Isso por que há mais de
20 anos que os vigiantes do
Estado de São Paulo não
têm aumento real de salário, apenas a reposição da
inflação.
E a reposição da inflação não é suficiente para
amenizar a perda do poder
de compra do trabalhador.

UMA DÉCADA PERDIDA
Levantamento
feito
pelo sindicato dos Vigilantes de Barueri mostra
que em 10 anos os vigilantes acumularam R$
763,45 em reposição salarial, uma média de R$
76,34 por ano.
E o que um trabalhador faz com R$ 76,34 por
ano? Hoje não dá sequer
para comprar um botijão
de gás, que já custa dos R$
110.
Para os vigilantes a década entre 2010 e 2020 foi
uma década perdida.
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Você já foi ao mercado e teve
a sensação de que o dinheiro está
valendo menos? Antes você comprava várias coisas com um determinado valor e hoje você não
compra nem a metade?

Índ

É isso o que a inflação faz. Ela
corrói o poder de compra. E é para
isso que serve a reposição salarial.
Entretanto, sem o aumento
real de salário a reposição pouco
adianta. Isso porque a reposição

salarial é insuficiente.
Para tentar conter essas perdas
o Sindicato dos Vigilantes de Barueri pede a reposição da inflação,
sim, mas também aumento real de
salário de 3%.

IPCA d

CAMPANHA SALARIAL: A OPORTUNIDADE
DE MUDARMOS NOSSA REALIDADE
Com a chegada da
Campanha Salarial os vigilantes têm a oportunidade de lutar por aquilo
que acreditam, de buscar

melhorias nos salários,
conquistar e reconquistar
direitos perdidos.
Precisamos lutar pela
obrigatoriedade da cesta

básica para todos, pelo ticket nas férias e em caso
de acidente de trabalho,
lutar para acabar com a
reciclagem nas folgas e

diversas outras pautas
É possível virar esse
jogo. Mas só vai mudar se
houver a participação de
todos.

CESTA BÁSICA: UM BENEFÍCIO
QUE PRECISA SER PARA TODOS
A cada dia que passa
e com a alta nos preços
dos alimentos torna-se
urgente que a Cesta Básica seja obrigatória para
todos os vigilantes.
De acordo com o
DIEESE São Paulo tem

a cesta básica mais cara
do país, custando R$
673,45.
Além disso, segundo
pesquisa da PUC/PR, a
inflação da Cesta Básica já
subiu mais de 16% este ano
e consome quase 2/3 de

um salário mínimo.
Mas se a Cesta
Básica for obrigatória para todos os
vigilantes já
haverá um alívio para todas
as famílias.

UM DOS GRANDES
VILÕES DOS MAIS POBRES
É O BOTIJÃO DE GÁS.
O botijão de 13 kg subiu quase
30% apenas este ano, um percentual 5 vezes maior que o da inflação.
Na Grande São Paulo o botijão de gás custa R$ 110 na média,
o que equivale a 10% do salário

mínimo.
Mas a reposição salarial que
recebemos nos últimos quatro
anos não chegou a 5%. Hoje não
daria para comprar nem um botijão de gás.
Isso é uma vergonha!

PRECISAMOS REAGIR!
O que os vigilantes podem fazer parência das diretorias dos sindicatos. são algumas das lutas do sindicato dos
para mudar essa realidade?
Reposição da inflação + aumento Vigilantes de Barueri.
Participar das lutas. Rejeitar acor- real de salário de 3% + obrigatoriedade
dos que nos prejudicam. Exigir trans- da Cesta Básica para todos os vigilantes
E você pode e deve fazer parte dela.
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