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Comentár io  da Presidente:  

Indignada com o que o governo vem fazendo com a popu-

lação, onde estamos cada dia mais a mercê de um País 

corrupto, onde estão sendo tirados os direitos que foram 

conquistados a anos. As mulheres, por sua vez; são as 

que mais sofrem com a crise. O machismo vem tomando 

conta e a mulher ainda encontra dificuldade de conquistar 

seu espaço. Muitas empresas estão restringindo vagas 

para o sexo feminino, alegando que o homem é o chefe da 

casa, sendo que hoje em dia os conceitos mudaram. Mui-

tas mulheres mantém o lar, são donas de casa, mães, es-

posas; exercendo dupla jornada em suas vidas, pois cui-

dam do lar e acabam trabalhando fora para complementar 

a renda familiar. Desta forma devemos nos valorizar, fazer 

valer nossos direitos, não aceitando o preconceito e o 

machismo como forma de obstáculos a nos impedir de 

crescer profissionalmente .  

   “Somos mulheres, somos mentes modernas!” 

 BANCO SANTADER ESCRAVIZA        
VIGILANTES 

 
A Sunset comunica que a empresa juntamente com 
o Banco Santander estão em negociação e voltarão  
com os vigilantes para rendição de almoço. Agra-
decemos ao MPT de Volta Redonda pelo empenho 
no caso dos vigilantes. O vigilante não é escravo, 
ele tem seus direitos garantidos como todo traba-
lhador. Os vigilantes da Sunset estão sem  rendi-
ção de almoço, tendo que sair para almoçar às  
09:00 (horas) da manhã ou depois das 16:00( ho-
ras)  .    

Sem hora extra 
Vila Forte -  Intactta  

Atenção às empresas que andam burlando a lei: O Gru-
po Vila Forte e  a Intactta tem dado um velho golpe  nos 
trabalhadores.  A empresa simplesmente não inclui o 
pagamento das horas extras no contracheque e não pa-
gam o 100% dos feriados nacionais trabalhados. Com 
isso, o funcionário fica no prejuízo, pois esse valor não 
será contabilizado no cálculo para pagamento das horas 
extras nas férias e nem do  FGTS. Haverá prejuízo tam-
bém na hora de aposentar. As mesmas já foram denunci-
adas ao MTE que por sua vez, vem desempenhando um 
bom trabalho na região, mesmo com quadro reduzido  
de funcionários. 
 
Solicitamos aos vigilantes que denuncie ao sindicato.                                                
Email: sindvigvrsf@hotmail.com 

O Sindicato está solicitando que seja regularizado a colocação de bancos de assento para reve-

zamento  dos  vigilantes que estão trabalhando em pé. Alguns   postos    já   providenciaram  os 

assentos como: Mercado Spani, Caixa Econômica ,  Sicredi , Sicoob   já   estão   cumprindo  a   

norma    regulamentadora   NR17.   Solicitamos   aos  vigilantes   que  a  empresa   que não  es-

tiver   cumprindo  com  este  direito  do   trabalhador  possa   entrar  em  contato com o Sindica-

to. TEL:3346-8819 
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Por unanimidade em assembleia  e  depois de  muitas  discussões no  GRTE de Volta Redonda e no SRTE do Rio de 

Janeiro, a CCT DE 2017/2018  foi assinada, porém continuamos na luta com o processo judicial para o cumprimento do 

triênio e da concessão da cesta básica.                                         

Tabela Salarial Piso 
(R$) 

Hora 
(R$) 

Ad. 
Noturno 

(R$) 

Dia 
(R$) 

Hora 
Ex. 
50% 
(R$) 

Hora 
Ex. 

100% 
(R$) 

Vigilante 
  
  

1.365,60 8,07 1,61 59,18 12,11 16,14 

Vigilante de Escolta 
  
  

  
1.775,28 

10,49 2,10 76,93 15,74 20,98 

Vigilante Motorista / Motocicleta 
  

1.639,54 9,69 1,94 71,05 14,54 19,38 

Vigilante Orgânico 
  

1.365,60 8,07 1,61 59,18 12,11 16,14 

Vigilante Recepcionista/Feminino 
  

1365,60 8,07 1,61 59,18 12,11 16,14 

Segurança pessoal privado 
  

1.639,54 9,69 1,94 71,00 14,54 19,38 

Supervisor de Área/coordenador 
  

2.049,45 12,11 2,42 88,81 18,17 24,22 

Fiscal de Posto 
  

1.512,73 8,94 1,79 65,55 13,41 17,88 

Instrutor 
  

2.298,81 10,45 2,09 76,63 15,68 20,90 

Vigilante Brigadista 
  

2.177,54 12,87 2,70 94,36 19,30 25,74 

Vigilante Condutor de Cães 
  

1.365,60 8,07 1,61 59,18 12,11 16,14 

Vigilante Monitoramento 1.365,60 8,07 1,61 59,18 12,11 16,14 

Nova Tabela Salarial 
Confira os valores atualizados CCT  de 2017/2018 

 

Periculosidade do vigilante: 30% (R$ 409,68) 

Diária de Evento:135,00  

Valor do Ticket Refeição: 19,71 

Triênio do vigilante: (2% do Piso): 27,31 

  CARTÓRIOS DA REGIÃO SÃO NOTIFICADOS 

 A diretoria do Sindicato esteve nos Car-

tórios da Região Sul Fluminense para 

entregar  a  decisão judicial  sobre o não 

pagamento da  Certidão Criminal  e al-

guns Cartórios já não estão cobrando a 

mesma .  Se na sua cidade você está pa-

gando entre em contato com o Sindica-

to. Encaminhamos também  para as em-

presas a clausula da CCT(Convenção 

Coletiva de Trabalho 2017/2018), em-

presa é obrigada a pagar todos os custos 



 

 

Fique esperto! 

 

 

Saiba alguns direitos  do vigilan-

te que está na CCT  

 

Clausula décima segunda 

Convênio Farmácia 

 

Fica estabelecido o direito do 

funcionário de adquirir medica-

mento junto as farmácias que 

mantenha com a empresa convê-

nio, visando que o pagamento 

dos remédios sejam descontados 

em folha, sendo que tal compra 

obedecerá, a cada mês, o limite 

máximo de até 30%(trinta intei-

ros por cento)do piso salarial da 

categoria do vigilante. Cada em-

presa ajustará junto às farmá-

cias interessadas o contrato 

com a autorização para o des-

conto em folha, das respectivas 

despesas efetuadas. Os funcio-

nários somente poderão adquirir 

para efeito do desconto em fo-

lha, medicamentos.   

 

  

Clausula décima terceira 

Concessão de Empréstimo 

 

Ficam facultadas as empresas a 

tomarem as providências neces-

sárias para que seus emprega-

dos possam usufruir dos emprés-

timos da Caixa Econômica Fede-

ral ou de outra instituição finan-

ceira, com base na Medida Provi-

sória nº 130 e pelo Decreto nº 

4.840, ambos de 17/09/2003.  

Quer saber mais entre no site do 

sindicato WWW.sindvigvr.com.br. 
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Uma denuncia feita no MPT contra o Sindicato Dos Vigilantes De Volta Redonda e Região 

Sul Fluminense, foi arquivada por não ter sido constatada nenhuma irregularidade que desa-

bonasse a conduta da entidade sindical. Entre no nosso Facebook Sindicato Vigilantes de 

Volta Redonda e Região Sul Fluminense e veja a matéria e outros.  

Agradecemos a categoria que tem confiado em nosso trabalho. 
 

SINDICATO MAIS UMA VEZ MOSTRA QUE É    

TRANSPARENTE  

Com uma economia absurda os Bancos da Região  Sul  

F luminense vem deixando c l ientes e  funcionár ios a  

mercê dos bandidos .  Diminuíram o numero de v ig i lan-

tes,  a lém de  t i rarem os v ig i lantes  que faz iam a  segu-

rança  noturna.  Com essa redução  na  segurança  quem 

sai  pre judicado são os c l ientes  que ao real izar  serv i -

ços bancár ios no horár io  noturno não contam com se-

gurança no in ter ior  das agências,  f icando assim vul -

neráveis  à  assal tos,  sequestros re lâmpagos e  a  famo-

sa said inha de banco.  É lamentável  saber  que  os ban-

cos que tem lucros  exorbi tantes não investem dev ida-

mente na segurança  de seus c l ientes e  funcionár ios.  

As  Cooperat ivas de Crédi to  Sicoob e  Sicred que agora 

funcionam como bancos na região ( tendo em suas uni -

dades caixas para  saque e  outros serv iços) ,  funcio-

nam com apenas um v ig i lante  em horár io  de expedien-

te  e  da mesma forma das outras agências,  com ne-

nhum v ig i lante  em horár io  noturno.     

        INSEGUR ANÇ A NAS AGÊNCI AS B ANCÁRI AS   

           POR F ALT A  DE V IGILANTES NOTURNOS  

                   PODEM  TRAZER  RISCOS  

           E PREJUÍZOS A CLENTES E  FUNCIONÁRIOS       

   D IRETORIA DO SINDIC ATO FISC ALIZ A POSTOS D A  

               REGI ÃO SUL FLUM INENSE                 

A di re tor ia  do S indi -

ca to vem t rabalhando 

em prol  da  categor ia .  

F iscal izando e to-

mando providênc ias 

contra  empresas  que 

vem bur lando a le i .  

Se a  sua  empresa es-

tá  pagando  fér ias 

sem os 30% ( t r inta  

por  cento) ,  décimo 

terceiro  fora  do prazo 

ou deixando de  pagar  

o u t r o s  b e n e f í c i o s ,   

entre em conta to com 

o Sindicato .  Temos 

compromisso com a 

nossa  categor ia  e  a -

gradecemos por  con-

f iarem em nosso t ra -

ba lho.  
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