
Este ano a equipe campeã receberá um 
prêmio de R$ 3.000 mil, o dobro do últi-
mo campeonato.  Para o time vice-campeão 

o prêmio será de R$ 1.500.  Além disso, 
serão entregues troféus e medalhas às 
equipes campeãs, ao artilheiro e o goleiro 
menos vazado. Para o coordenador geral 
do Sindsegur, Francisco Benedito (Bené), 
“o esporte tem sido mais um incentivo do 
nosso sindicato para que o vigilante tenha 
uma qualidade de vida cada vez melhor”.

Confira as equipes que irão disputar o 
III Campeonato dos Vigilantes.

Baixa Verde F.C.
Juventude F.C.
ADS Segurança F.C.

Marseg Segurança F.C.
Coritiba F.C.
Rolanda Vigilância F.C.
Behring Segurança F.C.
Central Segurança F.C.
Natal Vigilância F.C.
Alecrim F.C.
Arsenal F.C.
Flash Segurança F.C.
Empresserv F.C.
Remo Esporte F.C.
União F.C.
CVE Esporte Clube
Natal Vigilância - B
Monte Forte F.C.

Caros colegas vigilantes, todas as 
vitórias e conquistas da categoria, desde a 
fundação do SINDSEGUR, são frutos da 
força da mobilização que sempre contou 
com o apoio em massa dos vigilantes. O 
nosso sindicato está atento para combater 
toda forma de exploração e opressão. Por 
isso, é preciso continuar atento e forte para 
defender os direitos e garantir as conquis-
tas. Mas é preciso também analisar cada 
passo a ser dado, cada palavra a ser dita. 
A organização da classe trabalhadora não é 
tarefa fácil. Por isso, a direção do Sindsegur 
convida a categoria para refletir sobre a 
política de comunicação do sindicato.

O site sindsegur.org.br cumpre um pa-
pel fundamental na divulgação de notícias e 
informações de interesse dos trabalhadores, 
juntamente com as mídias sociais, como o 
facebook. Porém, liberdade de expressão 
não pode ser confundida com ofensa, in-
sulto ou qualquer desrespeito aos direitos 
humanos. Então, proteste, bote a boca no 
mundo, demonstre sua indignação com as 
injustiças sociais, mas de maneira política. 
Afinal, os direitos serão garantidos através 
da força da mobilização e da luta política, 
como tem sido até o momento.

A diretoria do SINDSEGUR

www.sindsegur.com.br
facebook.com/sindsegur.rn

twitter.com/sindsegur

Fo
to

s:
 T

ai
an

 M
ar

qu
es

Greve histórica
Categoria foi à luta sem medo e paralisou agência bancárias e demais postos de serviços.

Uma das medidas do governo Dilma 
Rousseff vai tirar o emprego de centenas de 
trabalhadores vigilantes em todo o país. Ao 
determinar a substituição imediata dos pos-
tos de vigilância noturna (12 x 36) por vig-
ilância eletrônica, nas unidades do INSS, o 
governo federal contribui para aumentar o 
número de desempregados no Brasil. Essa 
política de ajuste de despesas só prejudica 
a classe trabalhadora, que é cada vez mais 
explorada para manter o lucro fácil dos 
grandes empresários.

As determinações do INSS também 
atinge os contratos de ascensoristas e tele-
fonistas.

De acordo com a Flash Segurança 
Privada, responsável pela vigilância pat-
rimonial nos postos do INSS, somente no 
RN oitenta e dois vigilantes terão seus con-
tatos de emprego rescindidos. “Ao invés de 
garantir emprego a presidente Dilma reduz 
postos de trabalho, aumenta o desemprego e 
joga trabalhadores no olho da rua”, protes-
tou Bené, coordenador geral do Sindsegur.

Diante dessa política que retira o em-
prego e os direitos dos trabalhadores, em 
todo o país estão sendo organizados pro-
testos contra as medidas de ajuste fiscal do 
governo federal. Não dá para ficar de braços 
cruzados enquanto o governo e os patrões 
se lambuzam na corrupção e colocam a 
conta dos prejuízos para os trabalhadores. 
Essa desastrosa política econômica adotada 
pelo governo Dilma Rousseff só beneficia 
os banqueiros e grandes empresários.

Bené afirma que “O Sindsegur repu-
dia essa política de ajuste de gastos que só 
prejudica os trabalhadores. Enquanto isso 
os patrões ficam cada vez mais ricos à cus-
ta da exploração da classe trabalhadora. A 
luta contra as demissões é uma das princi-
pais bandeiras do nosso sindicato. Por isso, 
vamos fortalecer as mobilizações contra as 
medidas provisórias 664 e 665, editadas 
pelo governo Dilma, que arrocha salários, 
corta verbas do serviço público e promove 
o desemprego.”

O Sindsegur alerta a categoria de vigilan-
tes patrimoniais para a necessidade de com-
bater essa política que causa desemprego 
e favorece a exploração do trabalhador. 
É preciso lutar contra essas medidas que 
atacam os vigilantes e demais categorias. 
“Para isso, vamos continuar organizando e 
mobilizando os vigilantes patrimoniais do 
RN para garantir o emprego e os direitos da 
classe trabalhadora”, declarou Bené.

O pacote de ajuste fiscal do governo federal impõe a redução de gastos 
e o corte de verbas em todos os setores do serviço público.

Sindsegur repudia
demissões
nos postos so INSS

Depois de um balanço geral da greve e 
das negociações sobre a Convenção 
Coletiva de Trabalho os vigilantes 

patrimoniais do RN oficializaram o fim do 
movimento que duratne três dias paralisou 
bancos e demais postos de serviços. Du-
rante a assembleia realizada dia 19/3, na 
Câmara Municipal de Parnamirim, o co-
ordenador geral do Sindsegur, Francisco 
Benedito (Bené), fez uma avaliação pos-
itiva das paralisações. “Essa foi um greve 
histórica. Mostramos aos patrões que a nos-
sa categoria é forte e nunca vai se render, 
pois estamos unidos”, afirmou Bené.

Ao final, num auditório lotado e sob 
aplausos, a assembleia aprovou o encerra-
mento da greve com apenas uma abstenção. 

Porém, a luta não acabou e nem acabará. O 
sindicato está sempre em alerta, mobilizan-
do e fortalecendo cada vez mais a batalha 
por valorização profissional e qualidade de 
vida para toda a categoria.

NEGOCIAçõES

Depois de duas negociações sem acor-
do no TRT (Tribunal Regional do Trabalho) 
o dissidio coletivo dos vigilantes patrimo-
niais do RN aguarda julgamento na Justiça 
do Trabalho. O Sindsegur informa que a 
data base da categoria está mantida no mês 
de fevereiro. Portanto, o reajuste e demais 
benefícios da Convenção Coletiva de Tra-
balho, que serão definidos pelo TRT, terão 

efeito retroativo. “Todos os direitos dos 
trabalhadores deverão ser cumpridos tendo 
como base o mês de fevereiro. Ninguém vai 
perder um centavo. Inclusive, o nosso sindi-
cato não vai aceitar nenhuma proposta de 
parcelamento”, declarou Bené.

De acordo com o representante da 
CNTV, Gervalino Bispo, “Os empresári-
os maquiaram a proposta apresentada pela 
desembargadora para dar um reajuste bem 
abaixo do que havia sido acordado na re-
união passada”.

O advogado da CNTV, Jonas Duarte, 
esclarece que os empresários “pegaram a 
média dos salários do Nordeste brasileiro, 
que é muito inferior no Rio Grande do 
Norte, e aplicaram os 12%. Isso, na práti-

ca, deixa o reajuste em menos de 7% se le-
varmos em consideração o salário dos tra-
balhadores potiguares”.

O Sindesegur apresentou a proposta de 
um acordo para dois anos, com 7,5% de 
reajuste salarial imediato. Além do INPC, 
mais 1% de reajuste, e o vale alimentação 
de 15 reais para 2016. Sem acordo nas ne-
gociações agora a decisão sobre a data-base 
da categoria caberá à Justiça do Trabalho. 
“Ficou claro na reunião que os empresári-
os tentaram enganar os vigilantes com uma 
proposta vergonhosa. Então, nós preferi-
mos deixar nas mãos do poder judiciário, 
pois acreditamos que a justiça será feita”, 
afirmou o coordenador geral do Sindesegur, 
Francisco Benedito (Bené).

VEM AÍ O III CAMpEONATO DOS VIGIlANTES

Todos sabem que o 1º de maio é o dia 
da luta pelas 8 horas. Isto foi 130 anos atrás. 
Naquela época os traba lhadores não tinham 
nenhum direito reconhecido. Com muita 
luta, muitas greves, protestos e manifestações 
aos poucos a classe trabalhadora arrancou os 
chamados direi tos trabalhistas. Não foi mole, 
não. Precisou muita força e participação de 
milhares de trabalhadores. Só para lem brar, 
no 1º de maio de 1919, no Rio de Janeiro (RJ), 
na Praça Mauá, 60 mil manifestantes se reuni-
ram para exi gir esses direitos. Foram 10% da 
população da época. Mas demorou muitos 
anos ainda até se conquistar algum “di reito”. 
Só anos depois os trabalhadores começaram a 
con quistar as “Leis Trabalhistas”.

E hoje? Não há mais nada a fazer? Ao 
contrário. Os em presários, os patrões querem 
voltar atrás. Querem reti rar o que demorou 
130 anos para ser conquistado. Como? Eles 
querem aumentar seus lucros ao extremo, por 
isso a exploração aumenta.

Muitos trabalham muitas horas a mais 
sem ganhar um tostão a mais. Estão sempre 
conectados ao celular ou ao computador e re-
solvem, o dia todo, os problemas da em presa. 
E o ritmo de trabalho? Aumenta a cada dia. 
Cada dia tem nova “meta” a alcançar e a pro-
dução pró-patrão au menta. Com isso o estres-
se avança e a saúde vai pro espaço.

Os planos da política que chamamos de 
neoliberal estão claros: diminuir custos para 

o patrão e aumentar seu lu cros. Como? Nas 
costas do trabalhador. Com crise ou sem crise 
querem mais lucros. E para isso precisam 
manter o governo amarrado aos seus planos, 
quietinho, sem se me xer, sem mudar quase 
nada. E aí, o 1º de maio como fica? Fica um 
alerta. Ou nós, trabalhadores, partimos para a 
lu ta – organizados nos sindicatos, centrais e 
associações e pressionamos os partidos com-
prometidos com os traba lhadores ou perder-
emos muitas das conquistas de séculos atrás. 
O 1º de maio nos lembra: de um em um, os 
patrões nos papam todos. Unidos e lutando 
firmes venceremos.

                                  por Vito Giannotti                

1º de maio: A velha luta continua.
Os planos da política que chamamos de neoliberal estão claros: diminuir custos

para o patrão e aumentar seu lu cros. Como? Nas costas do trabalhador.

8

Não confunda
lIberDaDe De expreSSão
com ofensa e desrespeito

Dia 11 abril teve início o III Campeonato de Futebol Minicampo dos Vigilantes. As inscrições foram
encerradas no dia 26 de março com a participação de 18 equipes.



Depois de várias audiências de 
negociação na Superintendên-
cia Regional do Trabalho e Em-
prego, sem acordo, a categoria 
aprova a greve geral durante as-

sembleia ocorrida no dia 23 de fevereiro. 
Logo em seguida uma decisão judicial de-
termina a suspenção da greve. Porém, nem 
a justiça nem os patrões conseguiram parar 
a luta.

Em protesto, no dia 23 o SINDSEGUR 
realiza uma grande manifestação em frente 
ao Banco do Brasil da avenida Rio Branco.  
De lá os vigilantes sairam em passeata pe-
las ruas de Natal para denunciar o proces-
so de criminalização contra o movimento 
sindical.

No dia 24 foi realizada uma nova 
manifestação em frente ao Ministério do 
Trabalho e Emprego, onde ocorreu mais 
uma negociação entre trabalhadores e 
patrões.Sem nenhum avanço nas nego-
ciações os vigilantes saíram em passeata 
até o centro da cidade.

Durante a audiência o Sindsegur e a 
CNTV reafirmaram a proposta dos tra-
balhadores, isto é, 12% de reajuste salarial e 
15 reais de vale alimentação. Do outro lado, 
os patrões reafirmaram a proposta deles, ou 
seja, 6,23% de reajuste. A questão é que o 
patrão ignora que a data-base da categoria 
é no mês de fevereiro, que acumulou uma 
inflação acima de 7%. Não bastasse essa 
indiferença, os empresários apresentaram a 
vergonhosa proposta de 4 reais de vale ali-
mentação a partir de 2017.

Indignados, os vigilantes decidiram ini-
ciar a greve geral por tempo indetermina-
do.  A paralisação iniciada dia 2 de março 
se estendeu a todos os postos de serviços da 
vigilância privada em Natal e diversas ci-
dades do interior.

pERSEGUIçãO

Num flagrante de desrespeito à Lei 
de Greve a empresa de vigilância Prose-
gur substituiu os vigilantes que estavam 

paralisados pelos controladores de acesso 
que trabalham no Midway Mall. Diante da 
ação ilegal e desvio de função o Sindsegur 
encaminhou denúncia junto a Delesp, 
órgão da Polícia Federal responsável pela 
fiscalização e controle de Segurança Privada.

Além disso, insatisfeita com a greve dos 
trabalhadores e preocupada com os seus lu-
cros fabulosos, a multinacional Prosegur en-
caminhou uma ação de interdito proibitório 
na Justiça do Trabalho, que determinou a 
suspensão da greve nos postos de serviços 
da referida empresa.

O Sindsegur repudiou essas atitudes 
antisindicais por parte das empresas, bem 
como a decisão judicial que contribuiu para 
favorecer a exploração, quando de forma 
contraditória proíbe o direito de greve, que é 
um instrumento legítimo e de luta.

Apesar desse processo de criminalização 
do movimento sindical, os vigilantes patri-
moniais decidiram manter a greve por tem-

po indeterminado nas agências bancárias e 
demais postos de serviços, com exceção dos 
locais de trabalho da Prosegur, onde a greve 
foi suspensa por determinação judicial.

A diretoria do Sindsegur parabeniza os 
vigilantes da Prosegur, que não correram da 
raia e foram à luta, paralisando suas ativi-
dades e fortalecendo a greve.

Interfort tenta acabar greve praticando 
assédio moral contra vigilantes

Durante a greve a Interfort Segurança 
espalhou o terror através da prática de as-
sédio moral e uso da força policial na ten-
tativa de impedir os piquetes e a mobili-
zação dos trabalhadores. Imediatamente o 
SINDSEGUR encaminhou ação judicial 
junto ao Ministério Público do Trabalho 
denunciando a prática de assédio moral, 
além do desrespeito à Lei de Greve também 
praticado pela Interforte.

Não adiantou ameaçar nem usar a re-
pressão contra os trabalhadores, que não fu-
giram da luta e realizaram uma forte greve 
que durou três dias.

“Os vigilantes do RN escreveram 
uma bela história nesses dias de 

greve. São guerreiros que 
participaram de um movimento 

que não se via há 20 anos no 
Estado. Como o exemplo dos 

bravos companheiros de
Mossoró que participaram em 

massa das paralisações”.

[Bené, coordenador geral do Sindsegur]

4 SINDSEGUR 5

Greve 
UMA lIçãO DE
coragem

A última greve dos Vigilantes patrimoniais do Rio Grande do Norte teve início no
dia 2 de março e foi suspensa três dias depois, quando foi marcada a audiência de

julgamento do dissídio coletivo no Tribunal Regional do Trabalho (TRT). 
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Em pleno século XXI as mulheres con-
tinuam ganhando salários menores que os 
homens. Além disso, a tripla jornada de 
trabalho predomina, pois a mulher também 
é responsável pela educação dos filhos e 
afazeres domésticos, muitas vezes, assum-
indo este trabalho sozinha sem divisão de 
tarefas. Por isso, o combate ao machismo e 
à violência física e psicológica é uma luta 
constante das mulheres. Seja a violência 
institucional cometida pelo Estado ou a vi-
olência doméstica e no trabalho.

No período de 30 anos mais de 90 mil 
mulheres foram mortas. Os casos de estu-
pro crescem cada vez mais e as principais 
vítimas são mulheres da classe trabalha-
dora. A Lei Maria da Penha foi um grande 
avanço. O problema é que no Brasil as 

leis são desrespeitadas e prevalece a im-
punidade. Além disso, muitos inquéritos 
são instaurados e poucos são concluídos 
por falta de estrutura nos serviços de aten-
dimento à mulher. Daí, a necessidade de 
políticas eficientes de combate à violência 
e de proteção às mulheres. Enquanto isso, 
os governos federal, estaduais e municipais 
reduzem verbas para a construção de crech-
es e para os serviços de combate à violência 
contra a mulher.

O capitalismo explora e oprime em 
qualquer canto do mundo, alimentando 
ditaduras e a sociedade do machismo. Se-
gundo o Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), 5.664 mulheres são assas-
sinadas de forma violenta por ano ou 15 a 
cada 90 minutos. Por isso, em toda parte as 

mulheres lutam por uma sociedade sem es-
tupro político, econômico e social. Então, 
além deste 8 de março, todos os dias as 
mulheres e os homens precisam lutar contra 
o machismo, o racismo, a violência e toda 
forma de opressão.

“Eu sou aquela mulher
a quem o tempo muito ensinou.
Ensinou a amar a vida
e não desistir da luta,
recomeçar na derrota,
renunciar a palavras
e pensamentos negativos.
Acreditar nos valores humanos
e ser otimista.”
                 [Cora Coralina]

SINDSEGUR2 7

por que as mulheres lutam
Além da luta diária contra todo tipo de violência, no Dia Internacional da Mulher, 8 de março, mulheres de todos 
os cantos do mundo ocupam as ruas para lutar por conquistas e garantia de direitos. O SINDSEGUR declara 
toda solidariedade às lutas das mulheres por igualdade social e parabeniza todas as filiadas, desejando um 
ano de sonhos realizados.

Os vigilantes do Rio Grande do Norte 
comemoraram mais uma conquista recen-
temente. Trata-se de uma grande vitória 
referente à Ação Trabalhista contra a em-
presa Nordeste Segurança de Valores Ltda, 
atual Prosegur. São 334 trabalhadores 
beneficiados, um total de R$ 1.608.730,33 
(Um milhão, seiscentos e oito mil, sete-
centos e trinta reais e trinta e tres centa-
vos). Todos os vigilantes que trabalharam 
em jornada noturna, no período de 2011 a 
2014, na empresa acima citada têm direito 
ao pagamento da hora noturna reduzida. O 
trabalhador beneficiado que não constar o 
nome na lista abaixo deverá trazer os con-
tracheques ao Sindsegur para provar que 
recebeu adicional noturno no período em 
questão. Se o nome constar na lista e não 
tiver todos os anos, é necessário também 
trazer os contracheques relacionados aos 
anos faltosos.

pagamento da hora
noturna reduzida

pl da terceirização
destrói proteção ao 

trabalhador

procurador-geral do trabalho 
afirma que aprovação do

pl 4330 precariza direitos e  
expõe trabalhador a situação de 

desproteção social

O procurador-geral do Trabalho, Luís 
Camargo, vê uma possibilidade significati-
va de destruir todo um sistema de proteção 
e de normas do direito do Trabalho caso o 
Projeto de Lei 4330, de 2014, seja aprova-
do hoje (7), na Câmara dos Deputados.

O PL pretende acabar com os limites 
à terceirização, que só é admitida na ativ-
idade-meio das empresas e desde que in-
existente a subordinação e a pessoalidade, 
incitando sua prática de forma indiscrim-
inada.

Caso o projeto venha a ser aprovado da 
maneira como está, representará, na práti-
ca, mais acidentes de trabalho, mais rota-
tividade no mercado, mais precarização, 
menos direitos, menos salário e menos 
respeito aos trabalhadores.

O procurador-geral do Trabalho, Luís 
Camargo, ressalta que a aprovação de um 
projeto como esse revela pouca preocu-
pação com a ética e a solidariedade, 
porque coloca o trabalhador em uma situ-
ação de grande desproteção social. “Se 
for aprovado caminharemos na direção de 
destruir pilares importantes dos direitos 
trabalhistas.”

A empresa Prosegur (Nordeste Segu-
rança de Valores) terá que regularizar as 
jornadas de trabalho e conceder os devidos 
repousos aos seus empregados, dentre out-
ras obrigações, sob pena de multa diária de 
R$ 20 mil por eventual descumprimento. 
As medidas foram impostas em decisão 
liminar obtida a partir de ação ajuizada 
pelo Ministério Público do Trabalho no Rio 
Grande do Norte (MPT/RN), que pede ain-
da a condenação da empresa de vigilância 
patrimonial em R$ 15 milhões, por dano 
moral coletivo.

Como prova das práticas abusivas, o 
MPT/RN apresentou relatórios de fiscal-
izações da Superintendência Regional do 
Trabalho e Emprego (SRTE/RN), com di-
versos autos de infração aplicados devido 
ao excessivo número de horas extras ex-
igidas, supressão dos intervalos dentro da 
jornada e entre duas jornadas, além da falta 
de concessão do repouso semanal remu-
nerado após o sexto dia consecutivo de tra-
balho. Houve caso de empregado que tra-
balhou 18 dias consecutivos, sem usufruir 
qualquer repouso semanal, além de registro 
de jornada superior a 18 horas em um dia.

Foram identificadas 1.768 ocorrências 
de extrapolação de limite diário da jornada, 
envolvendo 350 empregados que deveri-

am trabalhar 12 horas por 36 de descanso 
(12 x 36). Quanto aos trabalhadores com 
jornada superior a seis horas diárias, 852 
foram prejudicados com 58.693 ocorrên-
cias de supressão do intervalo mínimo de 
uma hora para alimentação e descanso, e 
734 empregados totalizaram 29.840 casos 
de concessão do intervalo inferior a 60 
minutos.

Para a procuradora regional do Trabalho 
Ileana Neiva, que assina a ação, “o núme-
ro alarmante de ocorrências revela o des-
respeito à legislação trabalhista, à saúde, à 
segurança e à vida dos trabalhadores, espe-
cialmente quando se trata da atividade de 
vigilante, já naturalmente perigosa”. A de-
cisão liminar, proferida pelo juiz da 4ª Vara 
de Trabalho de Natal Manoel Medeiros 
Soares de Sousa, reconheceu que “os autos 
de infração impressionam pelos números 
de casos apurados pelo auditor fiscal do 
Trabalho”.

Também ficou comprovada a não re-
alização dos exames médicos e a falta de 
emissão das Comunicações de Acidente de 
Trabalho (CAT), apesar do adoecimento de 
trabalhadores de carros fortes da empresa, 
com afastamentos registrados no INSS por 
transtornos mentais relacionados ao tra-
balho e enfermidades dos sistemas osteo-

muscular e circulatório. Foi demonstrado, 
ainda, que a empresa utilizava o mesmo 
empregado em contratos de terceirização 
diferentes, para exercer a jornada 12 x 36. 
Ou seja, depois de trabalhar uma jornada 
extensa de 12 horas no dia, ele era impedi-
do de usufruir o repouso de 36, pois tinha 
que trabalhar para outro contratante. 

“Em vez de descansar, o empregado 
trabalhava mais, sem nenhum controle dos 
órgãos e empresas públicas contratantes, 
que também são vítimas, pois recebem um 
vigilante cansado, sem condições de prote-
ger-lhes o patrimônio”, ressalta a procura-
dora. Diante do fato, o juiz do Trabalho 
determinou que a Prosegur deixe de uti-
lizar empregados de um posto de trabalho 
em outro, para que possam usufruir os in-
tervalos devidos e o descanso de 36 horas 
subsequente às 12 trabalhadas.

Além disso, foi fixada uma série de out-
ras providências a serem adotadas desde 
já pela Prosegur, para garantir a proteção 
à saúde e à segurança dos trabalhadores, 
antes mesmo do julgamento final da ação.

Fonte: http://www.prt21.mpt.gov.br

NOTA: O SINDSEGUR acompanha todos 
os passos desse processo à convite do MPT.

 MpT/rN consegue decisão liminar contra
empresa de vigilância patrimonial

A empresa também precisa conceder às 
trabalhadoras um intervalo de 15 minutos, 
antes do início da prorrogação do horário 
normal, que não pode ser superior a duas 
horas extras diárias.

O tratamento especial estabelecido às 
empregadas foi um dos pontos requeridos 

na ação do MPT/RN. “Por causa das dif-
erenças fisiológicas entre os sexos, a Con-
solidação das Leis Trabalhistas reservou o 
capítulo III somente às medidas de proteção 
ao trabalho da mulher, que incluem as 
obrigações contempladas na decisão lim-
inar”, explica a procuradora regional do 

Trabalho. Eventuais casos de violação dos 
direitos de proteção ao trabalho da mulher, 
ou o descumprimento das exigências elen-
cadas na decisão liminar, podem ser denun-
ciados. Para isso, entre em contato com o 
SINDSEGUR.

DECISãO ESTABElECE MEDIDAS ESpECIAIS DE
proTeção ao Trabalho DaS MulhereS

Diante destas considerações, em juízo 
de retratação, defiro o pedido de anteci-
pação parcial da tutela final pretendida para 
determinar que a ré cumpra as seguintes 
obrigações de fazer e não fazer:

1) NÃO PRORROGAR a jornada de 
trabalho dos seus empregados de forma ha-
bitual e em desobediência ao limite legal de 
duas horas diárias (art. 59 da CLT), quando 
contratados para jornadas de trabalho de 6 
(seis) a 8 (oito) horas diárias;

2) NÃO PRORROGAR a jornada de tra-
balho dos seus empregados que laboram na 
jornada 12x36, não exigindo horas extras de 
empregados que já laboram nesse regime de 
compensação de jornada de trabalho;

3) CONCEDER, às empregadas do sexo 
feminino, quando houver necessidade de 
prorrogação da jornada de trabalho não su-
perior a duas horas diárias, no regime de tra-
balho de 6 (seis) ou de 8 (oito) horas diárias, 
um intervalo de 15 (quinze) minutos, antes 
do início da prorrogação da jornada de tra-
balho, nos termos do art. 384 da CLT;

4) CONCEDER, a todos os seus empre-
gados, o intervalo intrajornada (art. 71, ca-
put e § 1º, da CLT);

5) CONCEDER, a todos os seus empre-
gados, o intervalo interjornada de, no míni-
mo, 11 (onze) horas consecutivas para des-
canso (art. 66 da CLT);

6) CONCEDER, a todos os seus empre-
gados, o repouso semanal remunerado de 24 
(vinte e quatro horas consecutivas) exata-
mente após o 6º (sexto) dia consecutivo de 
trabalho;

7) CONCEDER, aos empregados que 
laboram na jornada especial de 12 x 36, as 
36 (trinta e seis) horas de descanso após as 
12 (doze) horas consecutivas de trabalho;

8) ORGANIZAR ESCALAS DE REVE-
ZAMENTO de empregados que trabalham 
sob o sistema 12x36, garantindo, na orga-
nização das escalas, que o repouso semanal 
remunerado coincidida, ao menos uma vez 
ao mês, com o domingo, em se tratando de 
empregados do sexo masculino, e coinci-
da quinzenalmente com o domingo, em se 
tratando de empregadas do sexo feminino, 
nos termos do art. 386, da CLT;

8) NÃO UTILIZAR empregados de um 
posto de trabalho em outro, de modo a su-
primir-lhes os intervalos inter e intrajornada 
e o descanso subsequente às 12 horas tra-
balhadas; 

9) REALIZAR os exames médicos ad-
missionais, periódicos, de mudança de 
função, de retorno ao trabalho e demission-
ais dos seus empregados, observando as de-
terminações da Norma Regulamentadora nº 
07, do Ministério do Trabalho e Emprego;

10) EMITIR a Comunicação de Acidente 
de Trabalho, nos casos em que haja suspeita 
de doenças relacionadas ao trabalho, nos ter-
mos do artigo 169 da CLT, artigos 22 e 23 
da Lei nº 8.213/91 e artigo 134 do Decreto 
nº 2.172/97; e

11) REGISTRAR a jornada de trabalho 
dos seus empregados, com Registrador 
Eletrônico de Ponto, nos termos da Portaria 
nº 1.510/2009, do Ministério do Trabalho e 
Emprego. 

Em caso de descumprimento qualquer 
uma das obrigações acima relacionadas in-
cidirá multa diária de R$20.000,00.

Ciência ao d. MPT.
Expeça-se mandado em desfavor da ré 

para cumprimento das obrigações aqui im-
postas, no prazo de 30 dias, sob pena de 
imposição da penalidade pecuniária acima 
definida.

Após, aguarde-se a audiência.
Natal, 09 de fevereiro de 2015.

MANOEL MEDEIROS SOARES DE SOUSA
Juiz do Trabalho

CONFIRA AS
exigências

Com a decisão, o repouso semanal remunerado das mulheres que trabalham naescala 12 x 36,
na prosegur, terá que recair aos domingos, a cada 15 dias, enquanto para o sexo masculino a

obrigatoriedade do repouso dominical é de pelo menos uma vez no mês. 

prosegur terá que cessar práticas abusivas, sob pena de multa diária de R$ 20 mil por descumprimento

Mais uma conquista fruto da luta 
dos trabalhadores organizados



Há dois anos o Sindsegur começou 
a receber a arrecadação referente ao 
repasse que é descontados dos filiados. 
Nesse período o dinheirdo arrecadado tem 
sido investido com zelo, transparência e 
responsabilidade. Hoje, o patrimônio da 
nossa entidade soma 153 mil reais. Isto 
inclui um carro Classic, uma moto Yama-
ha 2014 e um carro Voiagem 2015. Todos 
em nome do Sindsegur. Portanto, um pat-
rimônio que peretence à categoria.

Além disso, a contribuição de cada 
filiado é essencial manter a organização 
doa categoria. São despesas com alu-
guel da sede e subsedes, assessorias de 

comunicação e jurídica, pagamento dos 
funcionários, entre outros compromissos 
indispensáveis para continuar constuindo 
um sindicato de luta e cada vez mais forte.
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Kaio Silas, 26 anos, nascido em 
Pau dos Ferros no interior do Rio 
Grande do Norte, começou a treinar 

Jiu-Jitsu com 15 anos de idade. A vocação 
pelas artes marciais veio através de um 
primo que o levou para o esporte com a 
finalidade de perder peso. Dois meses de-
pois dos primeiros treinos sem kimono e 
contra a vontade da mãe participou da pri-
meira competição. Chegou em casa com a 
medalha que ajudou a convencer sua mãe 
a comprar o quimono. Para isso teve que 
abrir mão de brincar o carnaval. “Escolhi 
o quimono, isso foi o início da paixão”, 
conta o lutador.

De lá para cá o esporte mudou radi-
calmente a sua viada. Hoje Kaio trabalha 
como vigilante no Hospital Regional de 
Pau dos Ferros. Mesmo trabalhando na es-
cala 12 x 36 conseguiu se formar em Edu-
cação Física e também é personal trainer. 
“O Jiu-Jitsu foi uma escola de vida pra 
mim. A arte marcial me ajudou a ter mais 
respeito e me ensinou a ajudar quem ne-
cessita, não só no esporte, mas na vida”, 
diz Kaio, um lutador que promete orgul-
har o esporte potiguar.

Ele explica que treina três vezes por 
dia, tendo que conciliar o trabalho com 
os treinos. Nas épocas de campeonato 
bate de porta em porta buscando o apo-
io necessário para participar das com-
petições. “Agradeço ao meu patrão, que 

me libera em épocas de competição, às 
empresas e pessoas que me apoiam, mas 
ainda não consigo ter a certeza de que vou 
participar das competições”, lamenta.

A lista de títulos de Kaio é exten-
sa. Campeão estadual, campeão mosso-
roense, campeão pan-americano, quarto 
lugar no campeonato brasileiro, terceiro 
lugar absoluto e categoria faixa marrom 
nordeste open, campeão Copa Costa 
Branca, campeão Open Beach e campeão 
Open Internacional Juazeiro do Norte.

Agora Kaio vai encarar o desafio de 
entrar no mundo do MMA (Artes Marci-
ais Mistas), onde estreia no dia 22 de maio 
na capital potiguar. 

Sobre o sonho de ser campeão UFC, 
principal competição do MMA, Kaio afir-
ma: “Tudo começa com um sonho, eu já 
tive vários sonhos. Consegui me tornar lu-
tador, me formei na faculdade, então, ser 
campeão será mais um sonho que vou me 
empenhar para que se torne realidade”.

O Sindsegur parabeniza o companheiro 
de profissão na sua vitoriosa carreira de 
lutador profissional. “Pode ter certeza, 
companheiro, que você vai participar das 
competições e fazer a nossa categoria 
comemorar muitas conquistas nesse seu 
novo desafio”, disse Bené, coordenador 
geral do Sindsegur, ao declarar o apoio 
da entidade à luta de Kaio Silas rumo ao 
UFC.

UM VIGIlANTE RUMO AO UFC

Desde o ano de 2014 a empresa Garra 
vem apresentando dificuldades em pagar 
em dia os salários  dos vigilantes que tra-
balham nos postos da Sesap. O sindicato 
tem cumprido seu dever de cobrar da em-
presa a responsabilidade do pagamento aos 
seus trabalhadores. “É necessário deixar 
bem claro que toda responsabilidade do pa-
gamento dos vigilantes cabe a Garra, não 
podendo a mesma jogar a responsabilidade 
ao contratante”, afirma Bené, coordenador 
geral do Sindsegur.

No mês de fevereiro, por exemplo, foi 
preciso a cobrança do sindicato junto à 
Garra Vigilância para a empresa efetuar o 
pagamento referente ao mês de janeiro que 
estava em atraso. O Sindsegur está atento 
e vai  denunciar  ao Ministério Público do 
Trabalho (MPT) e a Superintendência do 
Trabalho e Emprego ( SRTE) as empresas 
que atrasam salários e desrespeitam dire-
itos trabalhistas. “Este é o papel de uma 
entidade séria, cobrar os direitos dos tra-
balhadores que representa”, declarou Bené.

Não ao atraso de pagamento
O SINDSEGUR informa aos vigilantes da Garra Vigilância que trabalham 
nos postos de serviço da Sesap (Secretaria Estadual de Saúde), que tem 
cobrado insistentemente o cumprimento do calendário de pagamento 
até o quinto dia útil de cada mês, de acordo com a convenção coletiva 
de trabalho.

Até o fechamento desta edição do jor-
nal a direção do Sindsegur visitou 49 ci-
dades  no interior do Rio Grande do Norte 
este ano. Além da entrega do jornal e da 
carteira de sócio, durante as visitas nos 
postos de serviços, os diretores do sindi-
cato se reúnem com os vigilantes patrimo-
niais para conversar sobre as negociações 
da campanha salarial, condições de tra-
balho e as demais lutas da categoria.

O objetivo é manter os trabalhadores 
informados e ao mesmo tempo fortalecer 
a organização e a mobilização em defesa 
do emprego, dos direitos e das conquistas. 
O sindicato vai continuar cumprindo essa 
tarefa, indo a cada cidade e aproximando 
cada vez mais a entidade da sua base.

Para reforça a moblização o Sindsegur 
conta com dois carros e uma moto que 
fazem parte do nosso patrimônio.

Visitas ao interior reforçam 

mobilização
O Sindsegur não pára de mobilizar e organizar os vigilantes patrimo-
niais. As constantes visitas ao interior do estado tem demonstrado a 
preocupação do sindicato com a categoria.

Kaio Silas
Na ocasião, a direção do Sindsegur re-

uniu os vigilantes da região e denunciou 
as tentativas de golpe praticadas por es-
ses traidores. Na verdade, são pelegos já 
conhecidos da categoria que tentam a todo 
custo ressuscitar o falecido Sindvigilantes.

Ao se reunir com o Sindsegur os vigi-
lantes de Santa Cruz e região condenaram 
as manobras da Fesvine, que junto com a 
turma do faz-de-conta tentam enrolar os 
vigilantes com assembleias fantasmas. 
Porém, ao tentar dividir a categoria es-
ses pelegos foram vaiados e reconhecidos 
como traidores.

Essa mesma turma do faz-de-conta 
não quer aceitar o fim das picaretagens 
e traições que praticavam quando diri-
giam o antigo Sindvigilantes. Uma triste 
história que faz parte do passado. Agora, 
a história é outra bem diferente. Vamos 
fortalecer ainda mais o Sindsegur para as-

segurar todos os nossos direitos e garantir 
mais conquistas através da luta.

Portanto, companheiros e compan-
heiras vigilantes, a categoria precisa estar 
atenta e forte para barrar toda e qualquer 
tentativa de golpe armada pelos traidores. 
A direção do Sindsegur está preparada 
para impedir qualquer política de sub-
missão aos patrões e de ataque contra os 
trabalhadores.

Chega de traição! Não reconhecemos a 
Fesvine, muito menos essa turma do faz-
de-conta que tenta trapacear a categoria. 
O Sindsegur segue firme junto com os 
trabalhadores vigilantes na luta por valo-
rização profissional e uma vida cada vez 
melhor. Como disse o cantador popular 
Gonzaguinha: “A gente não tem cara de 
panaca, A gente não tem jeito de babaca, 
A gente quer viver pleno direito, A gente 
quer viver todo respeito…”

alerta sobre golpe contra a

categoria
A Fesvine amargou mais uma frustração ao tentar realizar
uma assembleia na Câmara de Vereadores de Santa Cruz. 

Para valorizar a auto estima da mulher 
trabalhadora o Sindsegur montou um salão 
de beleza na subsede do sindicato. Uma 
atitude que beneficia todas as vigilantes fil-
iadas. O atendimento ocorre duas vezes ao 
mês, sempre aos sábados, e pode ser mar-
cado através do Telefone (84) 3322-2076. 

Até o momento 30 mulheres vigilantes 
já usufruiram do salão de beleza. A cada 
sábado são realizados 7 atendimentos. “Na 

minha opinião esse é um trabalho único. 
Hoje a mulher vigilantes está se sentindo 
valorizada e reconhecida no Sindsegur,. 
Antes não existia isso”, afirma Dalcilene 
Souza, delegada sindical.

Neste mês de abril o atendimento ocor-
rerá nos dias 18 e 25. “A gente costuma 
sempre fazer dois sábados seguidos que 
é para atender quem trabalha na escala 
12x36”, acrescenta Dalcilene.

B e l e z a
Feminina

Agende seu atendimento no
Salão de Beleza do Sindsegur.

Festa 
pRA COMEMORAR AS CONqUISTAS 

“A gente quer comida, diversão e arte...”

pATRIMôNIO

A estrofe acima, cantada pelo Titãs, é 
uma afirmação de que os trabalhadores 
precisam de lazer para viver melhor. Por 
isso, além da luta diária, o SINDSEGUR 
vem realizando festas duas vezes ao ano, 
em Natal e no interior do estado. O obje-
tivo é promover diversão e qualidade de 
vida para os vigilantes e seus familiares.

Mais uma vez o Dia Internacional do 
Trabalhador vem reafirmar as bandeiras 
históricas do 1º de maio. Para recarregar 
as energias da categoria e continuar firme 
na luta o nosso sindicato organizou uma 
agenda de festas.

abril
Dia 11 - pau dos Ferros
local: Associação dos Servidores da Caern

Dia 18 - Caicó
local: AABB

Dia 25 - Mossoró
local: Associação dos servidores da Caixa

1º de Maio - Natal
local: Área de lazer do Japonês - Zona Norte.

participe e leve sua família!

A Travessa Pax é alvo deliberado de 
abuso contra a memória histórica e cul-
tural da cidade. A rua localizada na Ci-
dade Alta, em Natal (RN), ainda conserva 
o calçamento original do século 19 feito 
com pedras de maré. Abandonada pelo 

poder público e diariamente molesta-
da por motoristas ignorantes, a Travessa 
Pax é mais uma vítima da destruição do 
patrimônio histórico.

Abrigando de um lado a Casa de 
Câmara Cascudo, e do outro o Solar Bela 
Vista, a pequena grande rua se defronta 
com a Fundação Cultural Capitania das 
Artes. Um panorama histórico e cultural 
que desperta preocupação com a preser-
vação da memória da cidade.

O pesquisador e historiador Luciano 
Capistrano chama a atenção para a neces-
sidade de interdição de veículos nesta via 
e a reurbanização do local com o objetivo 
de dialogar com o Corredor Cultural da 
cidade, que continua clamando por algum 
projeto de valorização para a região.

Memória cultural
vítima do abandono

Motoristas trafegam e fazem ponto de estacionamento
em patrimônio histórico
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O objetivo é informar os trabalhadores 
em formação sobre as lutas e a importân-
cia da filiação junto ao sindicato. Além 
de orientações sobre a profissão a direção 
do sindicato chama atenção para que os 

futuros vigilantes participem e ajudem a 
fortalecer a organização da categoria.

“Que todos venham para a categoria, 
não pelo dinheiro apenas, mas acima de 
tudo pelo profissionalismo”, afirma Bené.

Visitas ao CTV
A direção do SINDSEGUR tem feito constantes visitas ao
Centro de Treinamento dos Vigilantes (CTV), que fica na

rua Meira e Sá, 128, Barro Vermelho, em Natal.


