
Na noite de 19/11 os vigilantes patrimo-
niais do RN atenderam a convocação do 
Sindsegur e lotaram o auditório do Sinte, em 
Natal, durante mais uma assembleia vitorio-
sa. Na ocasião representantes do Sindsegur e 
da CNTV (Confederação Nacional dos Vigi-
lantes) avaliaram as últimas negociações da 
Campanha Salarial juntamente com os traba-
lhadores e as trabalhadoras presentes. Depois 
de intenso debate a assembleia aprovou a pro-
posta defendida pela direção do Sindsegur e 
a CNTV.

O mesmo ocorreu em Mossoró (20/11), 
onde os vigilantes da região participaram em 
massa da assembleia que avaliou o resultado 
das negociações do sindicato com os patrões. 
Assim como na assembleia realizada em 
Natal, os vigilantes em Mossoró aprovaram 
a proposta apresentada pelo Sindsegur e a 
CNTV.

No dia 30/11 o coordenador geral do 
Sindsegur, Francisco Benedito (Bené), e o 
presidente da CNTV (Confederação Nacional 

dos Vigilantes), José Boaventura, assinaram 
a nova Convenção Coletiva de Trabalho dos 
vigilantes patrimoniais do RN.

Além de manter todos os direitos adquiri-
dos anteriormente a nova Convenção Coleti-
va assegura um reajuste salarial de 11%, mais 
o Ticket Alimentação no valor de R$ 8,00 a 
partir de 1º de fevereiro de 2016. O reajuste 
que tem por base o INPC (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor) eleva o atual salário 
de R$ 1.104,06 para R$ 1.225,51. Já o Adi-
cional de Periculosidade passa dos atuais R$ 
331,21 para R$ 367,65.

A nova Convenção Coletiva de Trabalho 

fevereiro de cada ano como data-base dos vi-
gilantes patrimoniais.

2017 o salário da categoria terá novo reajuste 
equivalente ao INPC de 2016. Além de ga-
rantir o acréscimo de R$ 5,00 no Ticket Ali-
mentação, que passará dos R$ 8,00 para R$ 
13,00. Uma grande conquista que é fruto da 

luta organizada e encaminhada diariamente 
pelo Sindsegur.

Neste momento em que uma profunda 
crise econômica reduz direitos da classe tra-

salariais rebaixados, a combativa direção do 
Sindsegur acaba de assinar uma Convenção 
Coletiva de Trabalho que é o resultado de uma 
negociação bem-sucedida, onde estão garanti-
dos os direitos, a conquista do ticket alimen-

vitória que deverá ser celebrada por todos e 
todas que fazem parte dessa vitoriosa jornada 
de lutas e conquistas.

“Chegou a hora de comemorar mais uma 
importante vitória da nossa luta, que só faz 
avançar e fortalecer a nossa categoria. O rea-

alimentação representam uma vitória histó-
rica. Vamos continuar avançando em defesa 
do salário digno, das condições de trabalho 

Nessa caminhada diária o Sindsegur tem 
cumprido o importante papel de empunhar 

-
nidade. O momento, então, é de parabenizar 
todos e todas que reconhecem a luta da nossa 
entidade sindical como verdadeiro instrumen-
to de transformação em defesa da classe tra-
balhadora.

Segundo o presidente da CNTV, José Bo-
aventura, a negociação é sempre um caminho 
tortuoso e no RN não foi diferente. “Teve 
uma negociação difícil, uma greve, julgamen-
to do dissídio no Tribunal Regional do Traba-
lho, recurso com suspensão das conquistas e 
negociações há mais de seis meses no Minis-
tério do Trabalho e Emprego. Depois de toda 

proposta que foi aprovada em assembleia da 

direção do sindicato e todo o processo de or-
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Na ocasião Geovani Carlos, advoga-
do da UERN (Universidade Estadual do 
RN), onde 48 vigilantes da Garra prestam 
serviços, informou que o contrato foi re-
scindido em novembro passado devido 
os constantes atrasos nos pagamentos dos 
salários dos vigilantes. Diante disso, a 
UERN assinou contrato emergencial com 
a Flash Vigilância. Por isso, a UERN não 
repassou nenhum recurso à Garra desde 
setembro deste ano. Tais valores deverão 
ser repassados para a nova empresa con-
tratada com o objetivo de quitar salários e 
verbas rescisórias em atraso de setembro a 
novembro.

Ele declarou ainda que a empresa con-
tratada buscará aproveitar todos os empre-

gados da Garra que trabalham na UERN.

do Trabalho, Francisco Marcelo Almeida 
Andrade, recomendou à UERN a elabo-
ração de uma planilha de cálculos sobre 
os créditos e verbas rescisórias devidas a 
cada empregado. A referida planilha de-
verá ser submetida ao SINDSEGUR para 

-
uado os devidos pagamentos na presença 
do SINDSEGUR, observando o limite de 

para pagar todas as verbas rescisórias, a 
UERN, juntamente com o SINDSEGUR, 
deve elaborar uma planilha de forma 
proporcional para atender todos os tra-
balhadores.

A Garra Vigilância tem sido alvo de protestos pelos constantes abu-
sos praticados contra os direitos trabalhistas. Por esse motivo, no dia 
30/12/2015 os representantes do SINDSEGUR, Stepheson Ray e Valtecy 
Ferreira, participaram de uma audiência na Procuradoria Regional do 
Trabalho para tratar sobre salários e verbas rescisórias atrasadas.

Garra Vigilância: um mal exemplo 
da segurança privada
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Reajuste de 11% e Ticket Alimentação: Conquistas
são frutos de organização e muita luta!

PLANTÃO JURÍDICO                                            Atendimento nas áreas Trabalhista e Previdenciária
Advogado: Dr. Alécio Sanches

Quinta-feira, das 14h às 17h                                          
Sexta-feira, das 8h às 11h ||

Foto: Taian Marques

Uma grande e merecida vitória que expressa o nível de organização dos vigilantes patrimoniais 
no RN. Uma organização que avança a cada dia, superando os problemas com maturidade e 
fortalecendo a luta por valorização

Durante os protestos os representan-
tes do nosso sindicato manifestaram a 
indignação da categoria diante do desres-
peito da empresa com os direitos dos tra-
balhadores. A manifestação na empresa 
faz parte da jornada de lutas por valori-

O Sindsegur vai continuar denuncian-
do e encaminhando todas as formas de 
luta para fazer valer as conquistas dos 
trabalhadores. Por isso, faz-se necessá-
rio estar atento e forte para fortalecer a 
luta pelo pagamento das horas noturnas 
reduzidas.

Protestos na Monteforte
Ato público em frente à sede da empresa (05/10) serviu para cobrar 
o pagamento das horas noturnas reduzidas que a empresa deixou de 
cumprir desde fevereiro de 2015.

-
tou com a presença do diretor geral do 
Procon municipal e da gerente regional 
da Caixa Econômica Federal.

Aprovada pela Câmara Municipal e 
sancionada pela então prefeita Micarla 
de Sousa, em 18 de novembro de 2011, a 

-
ras a implantarem sistema de segurança 
em local que possua caixa eletrônico ins-

-
xas econômicas, sociedades de crédito, 

e casas lotéricas que realizam serviços 
bancários).De acordo com a referida lei, 
além de equipamentos o sistema de segu-
rança deve incluir a presença de vigilan-
tes durante o horário de atendimento ao 
público.

“O sindicato está aqui cumprindo o 
seu papel e cobrando para que a lei seja 
cumprida. Além da segurança dos traba-
lhadores e usuários o cumprimento da lei 
possibilita novos postos de trabalho para 

Audiência Pública sobre a Lei 6.309
O Sindsegur participou (09/09) de audiência pública na Câmara Muni-
cipal de Natal sobre a Lei 6.309, que torna obrigatória a presença do 

O Sindsegur deseja
a todos os seus filiados

Natal
de Paz e um

Ano Novo
repleto de

Conquistas!

“Me sinto bastante à vontade para desen-
volver meu trabalho ao lado do companheiro 
Benedito e dos companheiros que fazem parte 
da direção do sindicato. Me sinto agradecido 
pelas oportunidades que os companheiros vem 
dando, não só a mim, mas a toda direção do 
sindicato, acreditando sempre na luta. Então, 
com o apoio dos companheiros da direção e da 

vez mais para que possamos alcançar nossos 

Ele chama a atenção para o patrimônio do 
Sindsegur, que já ultrapassa os duzentos mil re-
ais. Dois carros, uma moto, uma sala de infor-
mática, que serve para oferecer cursos grtuitos 
para a categoria e familiares, estão entre as con-
quistas que fazem parte desse patrimônio.

“Quero , também reforçar que todo o patri-
mônio do nosso sindicato foi adquirido com o 
dinheiro da categoria. Por isso eu acho muito 
importante os companheiros que ainda não  são 

a luta dos trabalhadores.

|Acesse o site: sindsegur.org.br e assista a entrevista 
completa com Agricio Enedino na TV Sindsegur.
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NESTA EDIÇÃO VAMOS CONHECER UM POUCO 

O TRABALHO DO DIRETOR DE PATRIMÔNIO DO 

SINDSEGUR, AGRICIO ENEDINO



Além da constante mobilização nos 
postos de serviços, que conta com a aju-
da dos companheiros da base, a subsede 
do sindicato na cidade de Mossoró está 
aberta aos vigilantes toda segunda, ter-
ça e quarta, das 8h às 17h. O objetivo é 
avança na luta para garantir os direitos e 
ainda mais conquistas.

As constantes visitas em todas as re-
giões do estado tem contribuído para 

fortalecer a organização da categoria e e 

de cada local de trabalho.
Para o coordenador geral do 

Sindsegur, Francisco Benedito (Bené), 
“É importante ampliar cada vez mais 
esse contato direto com a base para forta-
lecer a luta e a mobilização dos vigilantes 
patrimoniais em todos os cantos do Rio 
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O encontro que teve uma grande 
participação das vigilantes discutiu temas 
como Direitos da Mulher, Assédio Moral 
e Sexual, além de Motivação no trabalho.

Durante o evento a presidente do 
Conselho Municipal da Mulher, Luci-

como esse dá mais empoderamento à mu-
lher vigilante que vem conhecer mais seus 
direitos e poder exigi-los na hora que ne-

Para a diretora do Sindsegur, Dalcilene 
Cabral, “Esse segundo encontro é muito 
importante porque esclarece dúvidas so-
bre questões como o assédio moral e se-

xual. Além disso esse evento mostra que 
as mulheres vigilantes são tão importan-
te quanto os homens, apesar deles serem 

vários brindes entre as participantes.
Para fortalecer ainda mais essa luta o 

Sindsegur está em constante contato com 
as mulheres vigilantes nos locais de traba-
lho e entregou a camiseta com o símbolo 
da luta das mulheres à todas as vigilantes 
que não puderam participar do encontro. 
Vista a sua camiseta e junte-se à essa 
luta contra toda forma de exploração e 
opressão.

O II Encontro das Vigilantes do RN, que aconteceu no dia 31 de outubro 
passado, no auditório do Sindsaude, deu mais um passo no combate à 
toda forma de violência contra a mulher.

O diretor do SINDSEGUR em Mossoró, Luiz Inácio, está visitando os lo-
cais de trabalho na região oeste, reforçando assim a organização dos 
vigilantes patrimoniais no interior do estado.

Sindsegur reforça a luta
no interior do estado

Mulheres vigilantes vestem a camisa da
luta contra a violência e a opressão

Esse é mais um passo importante para 
que os vigilantes patrimoniais desen-
volvam suas atividades de maneira dig-
na, reduzindo maiores esforços físicos 
e consequente desconforto. Uma antiga 
reivindicação da categoria encaminhada 
pelo Sindsegur (Sindicato Intermunici-

pal dos Vigilantes) e que agora se trans-
forma em mais uma conquista. “Vamos 
continuar avançando na luta por salário 
justo, melhores condições de trabalho e 

-
ordenador geral do Sindsegur, Francisco 
Benedito (Bené).

Postos de vigilância no Midway Mall
recebem cadeiras ergométricas

Os postos de serviços de vigilância do shopping Midway Mall rece-
beram cadeiras ergométricas que deverão ajudar a manter locais mais 

A reunião tratou sobre as demissões de 
vigilantes anunciadas pela universidade. 
Uma política que faz parte do pacote de 

-
põe a redução de gastos e o corte de verbas 
em todos os setores. Na ocasião os repre-
sentantes da UFRN prometeram avaliar a 
questão das demissões na perspectiva de 
evitar maiores prejuízos aos trabalhadores. 

Além disso, os representantes do Sindse-
gur foram informados sobre a ampliação 
dos serviços de segurança pela instituição.

A constante luta do nosso sindicato é 
garantir o emprego, inclusive com a am-
pliação do mercado de trabalho na vigilân-
cia patrimonial, por isso a batalha contra 
as demissões é uma das principais bandei-
ras da nossa entidade.

Reunião na UFRN buscou
a garantia do emprego

Na quarta-feira (21/10) os diretores Stepheson Ray (Jurídico) e Pablo 
Henrique (Relações Sociais) participaram de uma reunião com o pró-re-
itor de administração, Anailson Gomes, e o diretor de Segurança Patri-
monial da UFRN, Cleanto Pontes.

Lei apresentado pelo deputado George 
Soares contou ainda com a participação 
de representantes da Polícia Federal, da 
Secretaria de Segurança do Estado, do 
Ministério Público e da Confederação 
Nacional dos Vigilantes.

O referido projeto, que deverá ser 
analisado e votado pela Assembleia Le-
gislativa, determina a disposição de vigi-
lância armada 24 horas por dia em todos 
os dispositivos bancários instalados no 
Rio Grande do Norte. 

Segundo o coordenador geral do 
Sindsegur, Francisco Benedito (Bené), 
“O ponto principal dessa discussão é 
a necessidade de segurança nas insti-

chega no banco é uma potencial vítima 
de assalto, como no caso da saidinha de 

sendo mortas porque o próprio banco não 
oferece a segurança necessária aos traba-

dos vigilantes patrimoniais do RN Bené 
parabenizou o deputado George Soares 
pela iniciativa de apresentar um Projeto 
de Lei que trata sobre a questão da se-
gurança.

O diretor de assuntos jurídicos do 
Sindsegur, Stepheson Ray, falou sobre a 
importância da segurança para os usuá-
rios e os trabalhadores. Ele lembrou que 
há vários projetos similares no Congres-
so Nacional basicamente com o mesmo 
texto dessa proposta que está sendo enca-
minhada no RN. “Hoje o que entendemos 
como casas lotéricas, correspondentes 
bancários, cooperativas de crédito, são 
instituições que funcionam como ban-
co, onde se faz depósito, saque, abertura 
de contas. No entanto, não há nenhuma 

-

aproveitou para denunciar casos de segu-
rança clandestina nesse setor.

O Sindsegur participou (18/11) de uma audiência pública na Assembleia 
Legislativa do RN sobre Vigilância Ostensiva e Dispositivos de Segu-
rança nas Instituições Financeiras.

Audiência pública discute segurança 

Nos dias 2 e 3 de outubro o Sindsegur participou da 13ª Conferência 
Nacional dos Vigilantes, que aconteceu em Maceió (AL).

Sindsegur presente na 13ª
Conferência Nacional dos Vigilantes

Durante os dois dias do encontro vi-
gilantes de todo o Brasil discutiram so-
bre importantes questões de interesse da 
categoria, como a implantação e amplia-
ção do colete a prova de balas, cesta bá-
sica, participação nos lucros e o estatuto 
da segurança privada. O encontro ainda 

12×36.

carta compromisso que servirá como jor-
nada de lutas para o ano de 2016. Além 
da campanha pelo Piso Salarial de 3 mil 
reais, o plano de lutas aponta a necessi-

-

tivo de garantir os direitos e avanços nas 
conquistas dos trabalhadores.

Negociação coletiva nacional com 

proteção à saúde física e mental dos vi-
gilantes estão entre os 82 itens da Carta 
Compromisso. Uma luta que está vincu-
lada à melhoria das condições de traba-
lho e segurança.

Para o coordenador geral do 
Sindsegur, Francisco Benedito (Bené), 
“O Sindsegur vai reforçar cada vez mais 
a mobilização na categoria e encaminhar 
o plano de lutas aprovado na última con-

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]

Ação do sindicato evita que
vigilantes Garra paguem por exames
Audiência no Ministério Público do Trabalho (15/10) tratou sobre exames 
cobrados pela Garra Vigilância que eram custeados pelo trabalhador.

Após a proposta do TAC (Termo de 
Ajustamento de Conduta) e empresa Gar-
ra compromete-se a efetuar os exames 
médicos admissionais, demissionais e 
periódicos, sem qualquer tipo de custo ao 
empregado. O não cumprimento sujeitará 
à empresa uma multa mensal no valor de 
R$ 1.000 (mil reais) por trabalhador.

do Trabalho, José Diniz de Moraes, con-

tou com a participação do coordenador 
geral do Sindsegur, Francisco Benedito 
(Bené), dos diretores Agricio Enedino e 
Reginaldo Cruz, além do advogado do 
sindicato, Alecio Sanchez e da represen-
tante da empresa Garra Vigilância, Maria 
do Socorro.

Defender os interesses dos trabalhado-
res e combater todo tipo de exploração, 
essa tem sido a tarefa diária do Sindsegur.

| BAIXA VERDE | ADS
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Campeonato dos Vigilantes
O III CAMPEONATO DOS VIGILANTES CHEGOU À RETA FINAL.

CONFIRA AS EQUIPES QUE CHEGARAM ÀS QUARTAS DE FINAL.

| MARSEG

| MONTEFORTE | NATAL VIGILÂNCIA
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NÃO ACEITE ASSÉDIO MORAL!


