ABRIL DE 2013

Adicional de Periculosidade

A mobilização constrói a luta, a
participação de todos traz as conquistas!

O

Adicional de 30 % de periculosidade que foi sancionado no dia 8 de dezembro de 2012 e publicado no
Diário oficial da união no dia 13 de dezembro de
2012. Essa conquista é resultado de mais de nove anos de
luta dos trabalhadores e sindicatos da categoria de todo o
Brasil.
Em seu artigo segundo, a Lei do Adicional de Periculosidade (Lei nº 12.740/2012) diz que ela entrará em vigor
na data de sua publicação – ou seja, 13/12/2012. Mas
esta não é a realidade em várias regiões de nosso país.
Muitos patrões não cumprem a lei, alegando que a falta
de regulamentação pelo Ministério do Trabalho impede
seu cumprimento, uma desculpa infeliz para não pagar o
que é direito do trabalhador.
Tem quem trabalhe contra
Tem pessoas sem compromisso com nossa categoria
que se unem com os patrões para denegrir a imagem do
Sindicato e de nossa categoria. São as mesmas pessoas
que não participam da nossa luta, que nunca contribuíram com os nossos movimentos. Nada nos foi dado de
mão beijada pelos patrões ou pelo governo. Os sindicatos
do Brasil inteiro se movimentaram para arrancar o adicional na Câmara e no Senado, muitas vezes fomos a Brasília
participar de reuniões junto à Confederação, para tratar
de todos os projetos que têm reflexo sobre nossa categoria
nas Comissões. Mentem aqueles que dizem, sem responsabilidade alguma, que o adicional foi “dado” pelo Governo e pelos patrões.
O adicional tem extrema importância para nós, vigilantes, também na questão da aposentadoria especial por 25
anos de trabalho.
São os que lutam que garantem as conquistas
O Adicional, já aprovado, o colete à prova de bala e
outros projetos que estão em andamento na Câmara e no
Senado são fruto legítimo da luta dos trabalhadores e sindicatos. Nosso instrumento de luta é a nossa organização.
É participando do movimento dos trabalhadores, marcando presença nas mobilizações dos Sindicatos, Federação
e Confederação, que vamos valorizar a profissão de vigilante e conquistar melhores salários e condições mais
dignas de vida e de trabalho.

Tabela dos Estados que conquistaram
os 30% de Periculosidade e os que
ainda estão na luta para conquistar
Estado

Adicional de
Periculosidade

Piso (R$)

Distrito Federal

Conquistou 30%

1.473,08

Minas Gerais

Conquistou 30%

1.177,75

Paraná

Conquistou 30%

1.162,80

São Paulo

15%

1.085,01

Amapá

3%

1.039,72

Rio G. do Sul

Conquistou 30%

1.032,18

Espírito Santo

12%

1.001,50

Goiás

4%

960,00

Conquistou 30%

956,93

10%

953,00

Tocantins

Conquistou 30%

949,25

Rio de Janeiro

Conquistou 30%

924,48

Mato Grosso do Sul

Conquistou 30%

909,11

Ceará

Conquistou 30%

894, 94

Rondônia

Conquistou 30%

877,21

9%

874,76

4,35%

861,35

Amazonas

Conquistou 30%

852,38

Acre

Conquistou 30%

809,00

Pernabuco

Conquistou 30%

789,90

Maranhão

11%

763,03

Bahia

12%

739,94

Paraíba

Conquistou 30%

720,00

Roraima

Conquistou 30%

720,00

Alagoas

Conquistou 30%

700,00

Sergipe

15%

658,00

Santa Catarina
Pará

Piauí
Mato Grosso

Estamos
de olho
O Sindicato está atento
às irregularidades nos
locais de trabalho
O Sindvig estará realizando visitas
nos locais de trabalho, quando serão
fotografadas e anotadas as condições
do ambiente de trabalho encontrado.
Também será uma oportunidade para
conscientizar os trabalhadores da importância da filiação no Sindicato,
assim teremos um sindicato forte.
Vamos levantar todas as irregularidade e cobrar da empresa a solução
para os problemas e a melhoria das
condições de trabalho.

PEC das Domésticas agora é Lei
O Senado Federal aprovou no dia 26
de março, em segundo turno, por unanimidade, a chamada PEC das Domésticas. A emenda foi promulgada no Senado e se tornou lei neste dia 2 de abril.
O texto estende aos empregados domésticos direitos assegurados aos demais
trabalhadores, como: carga de trabalho
de 44 horas semanais, sendo no máximo
oito horas por dia; pagamento de hora
extra; Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS) obrigatório; aviso prévio
de 30 dias antes de demissão sem justa causa; multa de 40% para demissão
sem justa causa; entre outros. Vários dos
direitos previstos ainda precisarão ser regulamentados para entrar em vigor.
A categoria reúne 6,6 milhões de brasileiros, sendo a maioria formada pormulheres (6,2 milhões).

Sindvig em defesa dos
trabalhadores da Empresa
Serforte
O Sindvig denunciou anteriormente a situação em que se encontrava a empresa Serforte Serviços de
Vigilância e Segurança, alertando
aos trabalhadores. Esta situação se
agravou e a empresa já perdeu todos
os contratos em Florianópolis. Por
isso, solicitamos a todos os trabalhadores que foram prejudicados em
seus pagamentos e verbas rescisórias
que procure o sindicato.
O Sindvig, que estava alerta diante da situação e já tinha encaminhado ofício de alerta, agora agirá em
defesa dos direitos dos trabalhadores que tiverem sido prejudicados.

Novo estatuto da segurança privada pode valer já para a Copa

Trabalhador
quer respeito,
dignidade
e uma
sociedade
mais justa!
O SINDVIG homenageia todos os
trabalhadores e trabalhadoras vigilantes
neste dia 1o de Maio - Dia do Trabalhador!

Oração do Vigilante
Senhor, aqui estou para te agradecer
e pedir tua proteção; a mim e minha
família que estão em casa, afastando
para longe todos os perigos que por
ventura venha rondar nossa casa.
Peço que me guarde no trajeto do meu
trabalho, para que eu possa ir e retornar a salvo para o meu lar. Senhor, envia o teu anjo para nos guardar e nos
livrar de todas as maldades que nos
cercam. Senhor, que eu possa transmitir confiança a todos os semelhantes
que encontrar pelo caminho, que eu
seja uma luz, que erradia de ti Paz e
Alegria que o mundo tanto precisa.
Senhor, seja o meu escudo e a minha
Salvação contra todos os perigos.
Peço todas essas petições em nome
de Jesus. Obrigado meu Deus, por me
ouvires e me guiar. Amém.

O Ministério da Justiça concluiu a
discussão de um novo Estatuto da Segurança Privada, para regular a atividade
de mais de 2 mil empresas e 700 mil vigilantes em atuação no país.
O governo pretende encaminhar um
projeto de lei ao Congresso. “Tivemos
um intenso debate com todos os setores,
chegamos a um consenso quanto a alguns pontos e, em outros, o Ministério
da Justiça arbitrou, submetendo o texto
agora à Fazenda”, diz o secretário de
Assuntos Legislativos do Ministério da
Justiça, Marivaldo Pereira.
A expectativa é que o estatuto já seja
aplicado em grandes eventos, como na
Copa do Mundo de 2014, cujas operações de segurança privada nos estádiosestariam sujeitas às novas regras.
A segurança privada envolve áreas

como vigilância patrimonial (em prédios
públicos e privados ou eventos sociais),
transporte de valores, escolta armada
e segurança pessoal. No Brasil o setor
movimentou mais de R$ 30 bilhões em
2012. Apesar do tamanho relevante da
atividade, a legislação atual (Lei 7.102,
de 1983) é considerada ultrapassada.
Uma das novidades do novo estatuto
é criminalizar o ato de organizar, prestar ou oferecer atividade de segurança
privada clandestina, que estaria sujeita
a pena de dois a quatro anos de prisão,
além de multa. O uso da vigilância privada em locais não permitidos - como
no policiamento ostensivo das ruas, que
está a cargo da segurança pública - resultaria em pena de três meses a dois
anos de prisão.
Fonte: Valor Econômico

Empresas não cumprem a Convenção Coletiva
As empresas ORCALI e SUL BRASIL, que são filiadas ao Sindicato Patronal que
assinou a Convenção Coletiva, não estão pagando o DSR (Descanso Semanal Remunerado) da intrajornada aos trabalhadores. O descumprimento da Convenção
também está ocorrendo na empresa Mútua. O Sindvig encaminhará ofícios às
empresas, dando um prazo para que revejam esta situação e paguem o mais rápido possível.

28 de abril: Dia internacional de luta contra
acidentes e doenças do trabalho
Dia 28 de abril não é uma data qualquer. Trata-se do Dia internacional de
luta contra acidentes e doenças do trabalho. Trabalhadores de várias partes do
mundo vão levantar suas bandeiras contra essa verdadeira epidemia que mata
muita gente e deixa milhões de lesionados pelo mundo todo.
O dia 28 de abril foi criado no Cana-

dá, em 1995, para lembrar o trágico acidente do trabalho ocorrido em 1969 na
cidade de Farminghton nos Estados Unidos onde uma explosão em uma mina
matou 78 trabalhadores e deixou centenas de feridos.
É uma forma de denunciar e dar visibilidade à gravidade de um problema
que ocorre hoje em todas as empresas.
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