
O protesto reforçou a unidade 
sindical. A Marcha também mos-
trou que está na hora de Michel 
Temer pegar o boné e se reti rar.

A greve geral nacional de 28 de abril 
foi forte em Campinas. Nosso Sindicato 
parti cipou. Os vigilantes reforçaram a 
luta contra as reformas previdenciária e 
trabalhista, que são lesivas e desumanas.

Nosso presidente Geizo de Souza co-
menta: “O movimento surpreendeu pela 
força da paralisação. Houve parti cipação 
intensa da categoria”.

A paralisação ati ngiu o comércio da 
região central, várias vias foram bloqueadas, os trans-
portes não funcionaram. Ruas do Centro fi caram vazias 
durante a manhã. Houve manifestação no Largo do 
Rosário, que reuniu metalúrgicos, bancários, rurais, pe-
troleiros, químicos, servidores, professores, enfermei-
ros, operários, segurança e serviços.

MANIFESTAÇÃO UNIU SINDICALISMO CONTRA REFORMAS DE TEMER

SINDICATO COMBATE ABUSOS - Nossa diretoria tem atuado em toda a base, 
para exigir o que é de direito do vigilante. Essa luta não tem tréguas. Apoie! Veja no verso

O Programa de Parti cipação 
nos Resultados é direito garan-
ti do em nossa Convenção Cole-
ti va, desde 2012.

O valor mínimo é de 25% do 
Piso da categoria. Fique atento 
aos critérios de apuração, para  
receber integralmente o PPR.

Prazo - O valor deve ser cal-
culado e informado a cada vigi-
lante até 31 de maio. O paga-
mento é até 31 de julho.

Demonstrati vo - A empresa 
é obrigada a disponibilizar, até 
10 dias antes do pagamento, 
um demonstrati vo com os
valores e eventuais
descontos.

FIQUE ATENTO 
AO VALOR DO PPR
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VIGILANTES REFORÇAM MARCHA 
QUE LEVOU 150 MIL A BRASÍLIA

Brasília parou dia 24 de maio. A 
Capital foi ocupada por trabalhado-
res de todo o País, de diferentes se-
tores de ati vidade.

Nossa categoria marcou presença 
na mobilização histórica. O ato uniu 
Centrais, Confederações, Federa-
ções e Sindicatos contra as refor-
mas neoliberais do governo Temer. 
Essas reformas cortam direitos con-
quistados em anos de luta da classe 
trabalhadora e do povo.

Nossos diretores Inamar Portu-
gal das Neves, Elso Aparecido Lima, 
Cristi ano Pereira Ferreira e Lucilio 
Silva representaram o Sindicato.

ORDEIRA - A marcha saiu ao 
meio-dia do Estádio Mané Garrin-
cha e seguiu tranquila até as proxi-
midades do Congresso Nacional.

MOBILIZAÇÃO - Vigilantes da base participam da grande manifestação em defesa dos direitos e da democracia

Greve geral foi forte também em Campinas

O protesto começou cedo, com o bloqueio de rodo-
vias Santos Dumont, Zeferino Vaz e Adhemar de Barros. 
Vias municipais, como a John Boyd Dunlop e a Avenida 
da Saudade foram ocupadas por manifestantes.

Foto: nossos diretores e ati vistas durante manifesta-
ção no Largo do Rosário, Centro de Campinas. DÚVIDAS
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Companheiro(a): a luta dos vigi-
lantes é na base e na cúpula.

Na base, ao defender nossos di-
reitos, combater abusos patronais e 
buscar melhorias.

Na cúpula, ao combater os ataques 
a nossos direitos, vindos do Congresso 
Nacional e do governo Temer.

Fácil não está. Mas desde quando 
a vida do trabalhador foi fácil?

Não podemos esmorecer, desa-
nimar, achar que tudo está perdido.

Ao contrário. Nós, brasileiros, so-
mos um povo de fé e de esperança.

Temos fé em nossa capacidade de 
resisti r. Temos esperança de que  este  
será um País justo, onde o povo possa 
trabalhar e viver em paz, em sua terra 
e com sua família.

Os vigilantes não fogem à luta. 
Somos brava gente brasileira!

Geizo de Souza

BRAVA GENTE!

Os trabalhadores da Esc Fon-
seccas, que prestam serviços na 
Prefeitura de Indaiatuba, cruza-
ram os braços dia 19 de abril.

Eles protestavam contra atra-
sos de salários e benefí cios, além 
de irregularidades na prestação 
de assistência à saúde.

O Sindicato foi chamado e 
apoiou os companheiros. Houve 
reunião em nossa sede, com re-
presentantes da empresa e uma 
comissão de trabalhadores.

Os funcionários se queixavam 
de atrasos recorrentes no pa-
gamento do salário e desconto 
indevido de convênio médico.

Após negociações, a empresa 
se comprometeu a regularizar as 
pendências.

As diferenças salariais referen-
tes ao 13º salário, vale-transpor-
te e vale-refeição foram lançadas 
na folha de abril. Nosso diretor 

Ronaldo de Souza diz: “Após a 
pressão, a empresa teve de re-
gularizar a situação”.

O Sindicato deixou claro que, 
se as pendências conti nuassem, 
o passo seguinte seria denúncia 
ao Ministério do Trabalho.

Companheiro(a): quem é que te
defende e orienta nas horas boas
e nas amargas? É o seu Sindicato! 
Fique sócio. Procure nossa sede ou

as subsedes de Americana e Atibaia.

O site do Sindicato é um importante
meio de comunicação da categoria.

Habitue-se a acessar o site.
Outros sites - www.dieese.org.br
www.diap.or.br e www.ugt.org.br

ACESSE NOSSO SITE
www.sindivigilancia.org.br

Utilize nossa assistência e serviços
O Sindicato propicia ampla assis-

tência e serviços. Vários são exten-
sivos aos dependentes. Procure a 
sede em Campinas ou nossas sub-
sedes de Americana e Ati baia.

ADVOGADO - Assistência traba-
lhista na sede e nas subsedes. 

Atenção: não é raro o vigilante 
ser preso. Se isso ocorrer durante 
o exercício da profi ssão, a empresa 
lhe deve integral assistência. 

De qualquer forma, em todos 
os casos, nosso advogado procura 
estar presente para dar a melhor 
assistência. Defenda seus direitos. 
Conte com o Sindicato.

DENTISTA - Mantemos gabinetes 
na sede e subsedes. Trate da sua 
saúde; é o nosso maior bem.

CABELEIREIRO - Na sede e nas 
subsedes, nosso associado dispõe 
de cabeleireiro unissex. Uti lize.

GREVE REVERTE ATRASOS NA ESC

19 DE ABRIL - Vigilantes param em protesto contra atrasos de salários

Justiça garante direitos na Colt Security
A Justi ça homologou dia 2 de 

março acordo entre o Sindicato e 
a Colt Security. O acordo garante 
verbas rescisórias aos vigilantes 
da empresa lotados na Emdec.

Em audiência no Tribunal Re-
gional do Trabalho, foi fi rmado 
que os demiti dos pela empresa, 
após o encerramento do con-
trato da Emdec, receberão as 
verbas trabalhistas em cinco 
parcelas - a parti r de março.

A SABER - A primeira parcela, 
com vencimento em 7 de março, 

por meio de pagamento bancário 
na conta corrente de cada traba-
lhador; as outras quatro serão 
pagas todo dia 7 dos meses sub-
sequentes (ou no primeiro dia 

úti l, quando este cair em sábado, 
domingo ou feriado).

O diretor Ronaldo de Souza 
explica que, quando terminou 
o contrato com a Emdec, a Colt 
dispensou os vigilantes sem pa-
gar as verbas. A empresa alegou 
que restavam faturas em aberto, 
para quitação do contrato pela 
tomadora de serviços.

Multa - Em caso de descumpri-
mento do acordo, a Colt  deverá 
pagar multa no valor de 50% 
sobre o débito em atraso.

Vigilantes atuavam na Emdec

Requeira o Cartão
Cidadão. É grátis.

O Cartão Cidadão garante acesso aos benefícios sociais
e trabalhistas. O Cartão informa saldo do FGTS, PIS, abono salarial

e seguro-desemprego. Como obter - Se você ainda não tem o Cartão
Cidadão, solicite pelo telefone 0800-726-0207. Ligação grátis! 

FIQUE SÓCIO


