Trabalhadores decidiram
aceitar proposta patronal
ção do adicional de risco de vida,
no percentual de 20% na folha de
pagamento dos anos anteriores.
Conquistamos também:
- um percentual de adicional
de risco de vida de 5%,
- reajuste salarial de 6%,
- o adicional de assiduidade,
A negociação deste ano garan- de 4% e
tiu avanços para nossa categoria.
- vale alimentação de R$ 9,00,
Entre as conquistas que devem a partir de fevereiro, para todos
ser destacadas está a incorpora- os trabalhadores.

Assembléia realizada
dia 2 de fevereiro, na
sede do Sindicato, decidiu
pela aprovação da nova
Tabela Salarial

Carga Horária
dos Vigilantes
Salário Base

8 horas sem
intrajornada
(R$)

8 horas com
intrajornada
20 dias (R$)

8 horas com
12x36
intrajornada
diurno
22 dias (R$) 15 dias (R$)

A diferença da proposta inicial
apresentada ao Sindicato ocorreu
justamente pela pressão da categoria imposta aos patrões. Sem
essa mobilização os avanços não
seriam possíveis.
Fizeram parte da comissão de
negociação os sindicatos dos vigilantes de São Bento, Chapecó,
Criciúma, Lages, Blumenau, Federação dos Vigilantes de SC e
assessoria jurídica.
12x36
diurno
16 dias (R$)

12x36
12x36
noturno
noturno
15 dias (R$) 16 dias (R$)

769,06

769,06

769,06

769,06

769,06

769,06

769,06

Adic. Noturno

-

-

-

-

-

83,89

89,49

Adicional Noturno
sobre DSR

-

-

-

-

-

13,98

14,91

Horas Normais
a título de Hora
Noturna Reduzida

-

-

-

-

-

62,92

67,11

Horas Normais a
titulo de Intervalo
Intrajornada não
Concedido

-

-

-

-

-

78,65

83,89

Prorrogação de
Jornada Noturna

-

-

-

-

-

20,97

22,36

Intrajornada

-

104,87

115,35

78,65

83,89

-

-

38,45

43,70

44,22

42,39

42,65

51,47

52,34

Adicional Risco de
Vida (5%)
Assiduidade (4%)

32,30

36,71

37,15

35,61

35,83

43,23

43,96

Total

839,81

954,34

965,78

925,71

931,43

1.124,17

1.143,12

Descontos
INSS (R$)

67,19

76,35

77,27

74,06

74,52

101,17

102,88

Vale Alimentação
(R$)

39,60

36,00

39,60

27,00

28,80

27,00

28,80

Vale Transporte 6%
(R$)

46,15

46,15

46,15

46,15

46,15

46,15

46,15

Centrais Sindicais e
Ministério do Trabalho
fecham projeto sobre
terceirização

Senadores atrasam a concessão
do Adicional para Vigilantes
Veja quem são os senadores que assinaram o recurso ao PL
220 (da Deputada Vanessa Grazziotin - PCdoB-AM) e com isso
atrasaram a concessão desse direito para nossa categoria
Vinte e cinco senadores atrapalharam a tramitação do Projeto de Lei que garante o pagamento do adicional de 30%
de risco de vida para a categoria dos vigilantes em todo o
país. Este grupo de senadores
ao apresentarem o recurso pedindo a votação no plenário do
Senado adiaram a aprovação do
projeto.
A diretoria do Sindicato dos
Vigilantes acredita que somente com a luta e mobilização de
toda categoria, em nível nacional, é que a proposta será aprovada. É importante ressaltar que
o Projeto de Lei tem por objetivo disciplinar o recebimento
do benefício para todos os vigilantes brasileiros, pois em 18
estados já existe alguma forma

de pagamento de adicional de
risco de vida que varia entre 3%
a 30%.
Em nossa região, os trabalhadores vigilantes já recebiam
20%, acertado em Acordo Coletivo nos anos anteriores. Mas,
em 2007 e 2008 os trabalhadores decidiram embutir no salário os adicionais. Na época, isso
significou uma grande vitória
para os trabalhadores, uma vez
que ninguém ganhava férias e
décimo terceiro sobre o adicional.
Agora, cabe a todos nós mobilizar a categoria em todo o
país. Este benefício ainda não
está garantido em lei e para isso
é nossa luta. Vamos nos organizar e mobilizar para participar
efetivamente dessa campanha!

Veja quem está trabalhando contra os Vigilantes:

SINDVIG
Florianópolis

Adelmir Santana - DEM-DF
Marconi Perillo - PSDB-GO
Rosalba Ciarlini - DEM- RN
Flexa Ribeiro - PSDB-PA
Marco Marciel - DEM-PE
Mario Couto - PSD -PA
Elizeu Resende - DEM-MG
Eduardo Azeredo - PSDB-MG
Antonio Carlos Junior - DEM-BA
Acir Gurgacz - PDT-RO
Romero Jucá - PMDB-RR
Osmar Dias - PDT-PR
Valter Pereira - PMDB-MS

Jarbas Vasconcelos - PMDB-PE
Garibaldi Alves Filho - PMDB-RN
Renan Calheiros - PMDB-AL
Roberto Cavalcanti - PRB-PB
Osvaldo Sobrinho - PTB-MT
Mozarildo Cavalcanti - PTB-RR
Romeu Tuma - PTB-SP
Antonio Carlos Valadares - PSB-SE
Alguto Botelho - PT-RR
José Agripino - DEM-RN
Valdi Raupp - PMDB-RO
Álvaro Dias - PSDB-PR

Um Anteprojeto de Lei sobre
terceirização, elaborado pela
CUT em conjunto com as demais
centrais e governo, foi entregue
ao Ministro do Trabalho, Carlos
Lupi, no início de fevereiro.
Para o presidente da Confederação Nacional dos Vigilantes,
José Boaventura, “qualquer alternativa que pretenda proteger
os direitos dos trabalhadores é
válida”. Ele lembra que a terceirização é uma prática constante
e que dificilmente será banida do
cenário trabalhista brasileiro. “O
que precisamos fazer é garantir
uma legislação capaz de proteger os terceirizados de práticas
comuns hoje em dia, como o calote, as demissões não indenizadas e a diferença de tratamento
em relação aos funcionários efetivos”, alertou. Boaventura acrescentou ainda que o objetivo de
todas as entidades representativas dos trabalhadores é extinguir
do país a prática de precarização
das relações de trabalho.
O texto do PL será encaminhado pela Casa Civil ao Congresso Nacional. Entre os principais
pontos estão a responsabilidade
solidária, a proibição da terceirização na atividade-fim e a exigência da comprovação de obrigações trabalhistas junto às
empresas tomadoras de serviços.

Convênios com a Personal Card
Para melhor atender
os associados, o SindVig
Florianópolis acertou o
convênio com o Personal
Card, operadora de cartão
onde os associados poderão comprar em supermercados, farmácias, clínicas
médicas e muitos outros
estabelecimentos.

A Personal Card é uma
empresa de gestão de benefícios que administra e
opera transações através
de cartões magnéticos. Há
quase uma década, atua no
mercado nacional com o
mais completo sistema de
administração de cartões
de benefícios e convênios.

Conheça mais no site:
www.personalcard.com.br
ATENÇÃO: Quem
ainda não possui o cartão
deve fazer o recadastramento para recebê-lo. Procure o
SindVig Florianópolis.

www.sindvigfpolis.com.br

