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SE VOCÊ PARTICIPAR!

Dia 09/10 – Sábado – 10 Horas | Iremos discutir a proteção à mulher Vigilante
E neste ano as reuniões serão online ao longo do mês

VAI COMEÇAR A CAMPANHA SALARIAL 2022!

ATENÇÃO! TODAS AS 
REUNIÕES SERÃO VIRTUAIS

Das 79 cláusulas existentes em nossa Convenção Coletiva ano 2021, estas são as pautas prioritárias apontadas pela diretoria.

Texto atual - CCT / MR 069266/2020 Proposta de Redação Sindicato Sugestão do trabalhador

SEM PREVISÃO

Não reconhece a importância das mulheres 
para o setor da segurança privada, basta ob-
servar que nenhuma das 79 cláusulas da atual 
convenção Coletiva de Trabalho menciona 
estas pro� ssionais. 

CLAUSULA NOVA:

À vigilante grávida, a partir do sexto mês de 
gravidez, será garantida transferência para 
posto de serviço desarmado (posto de traba-
lho em que não se utilize arma de fogo), de 
menor risco, e sem necessidade de uso do 
colete à prova de balas, na mesma região em 
que se localizava o posto anterior de traba-
lho (distante não mais que três quilômetros 
do local em que se localizava o posto em que 
anteriormente trabalhava), salvo outra condi-
ção viável estabelecida em acordo com chan-
cela (concordância) obrigatória da entidade 
sindical representativa; bem como, da mesma 
forma, se obriga a empresa empregadora ao 
cumprimento de toda e qualquer recomenda-
ção médica ou de pro� ssional de saúde rela-
tivamente ao ambiente de trabalho e à even-
tuais limitações temporárias que atinjam esta 
pro� ssional.

Parágrafo primeiro. Fica garantido que em 
caso de aborto involuntário da empregada 
gestante o repouso remunerado e de 60 dias 
e garantia de emprego por 1 (um) ano após o 
vencimento do atestado.

Justi� cativa: Proposta de cláusula nova. Pro-
teção especial à gravidez e à criança, desde 
a concepção, como estabelecido na Norma 
Constitucional, em vista da atividade repre-
sentar risco excepcional, e bem assim res-
guardar a trabalhadora de desconforto e so-
frimento além do normal.  

Salve o número     (11) 91083-4661 
e envie um olá  para receber 

o link da reunião.

O trabalhador interessado em apresentar 
proposta para serem apreciadas nas reuni-
ões ou assembleia deverá obrigatoriamente 
enviar sua sugestão, um dia antes da data da 
realização, no seguinte e-mail secretaria@
vigilantesbarueri.com.br

Serão disponibilizados três minutos para 
cada inscrito, podendo ser estendido, e mais 
cinco em caso de apresentação de pauta.

Atenção! Todas as reuniões serão virtuais
A - Três dias antes de cada reunião será disponibilizado o link para inscrição. 
B - A reunião terá uma hora de duração.
C - Os participantes obrigatoriamente deveram permanecer com sua câmera 

ligada, não será permitido participante na reunião com a câmera desligada.
D - Toda reunião será gravada e arquivada no sindicato.
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