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PLANTÃO JURÍDICO
Advogado: Dr. Alécio Sanches

ATENDIMENTO NAS ÁREAS
 TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA

Quinta-feira, das 14h às 17h

O SINDSEGUR ESTÁ SEMPRE NA 
LUTA EEM DEFESA DOS DIREITOS.

SE VOCÊ AINDA NÃO É
SINDICALIZADO, FILIE-SE.

JUNTE-SE À NÓS E AJUDE A
FORTALECER AS LUTAS DA
CLASSE TRABALHADORA.

Essas imagens representa 
passos importantes da batalha 

diária do SINDSEGUR em defesa 
dos vigilantes patrimoniais do 
RN. São exemplos de homens e 

mulheres que lutam contra todo 
tipo de injustiça social.

Em 2017 é preciso continuar 
lutando para garantir todos 

os direitos já conquistados e 
avançar cada vez mais na luta 

pela garantia dos direitos e 
por valorização profissional. 

Como disse o poeta Victor Hugo: 
“Vivem somente os que lutam”.

Só a luta muda a vida.
Em 2017

Queremos você junto
conosco brigando

pelos nossos direitos.
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Fotos: Rogério Marques

No dia 17 de dezembro passado foi realizada a grande final do campeonato de 
futebol minicampo promovido pelo Sindsegur. Ao vencer o time da ADS União 

pelo placar de 1×0 a equipe Behring foi a grande campeã. A entrega dos troféus e 
premiação aconteceu logo após o final da partida no Clube Telern.

É CAMPEÃO!
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| Equipe Behring - Campeã 2016

| Equipe ADS União - Vice-Campeã 2016



 O processo número 0001727-
02.2016.5.21.0041, distribuído para a 11ª 
Vara do Trabalho, tem o objetivo de fazer 
valer o pagamento em dia dos salários dos 
vigilantes que trabalham nos postos da 
Sesap. O coordenador geral do Sindsegur, 
Francisco Benedito (Bené), explica que 
“Esse é o lema do sindicato, estar sempre 
ao lado dos vigilantes. Para assegurar o 
pagamento dos trabalhadores a ação judi-
cial está solicitando à Justiça do Trabalho 
o bloqueio da conta do governo do esta-
do. Uma história que se repete com a In-

terfort. A empresa sabia que esse contrato 
é barca furada, agora se faz de inocente e 
tenta justificar em vão o atraso de salári-
os. Reafirmamos que a responsabilidade 
de pagar aos trabalhadores é da empresa. 
Vamos continuar encaminhando todas as 
formas de luta para que a categoria não 
seja mais prejudicada”.

É preciso estar atento e participar das 
atividades convocadas pelo sindicato. Va-
mos todos à luta e gritar numa só voz: IN-
TERFORT, TIRE A MÃO DOS NOSSOS 
SALÁRIOS!
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Por conta das denúncias contra essas 
empresas caloteiras o SINDSEGUR tem 
participado com frequência de audiên-
cias de conciliação na Superintendência 
Regional do Trabalho para tratar sobre o 
atraso de pagamento. No caso da Inter-
fort, a empresa que recentemente assinou 
contrato com a Sesap em substituição à 
Garra Vigilância, informou que há três 
meses não recebe o devido repasse do 
governo do estado.

O governo, que era esperado para 
prestar esclarecimentos sobre o atraso 
dos repasses, não compareceu à audiên-
cia de conciliação. A Interfort afirmou 
que não tem dinheiro para pagar os vi-
gilantes da Sesap. Para o coordenador 

geral do Sindsegur, Francisco Benedito 
(Bené), a afirmação da empresa sobre a 
falta de dinheiro para pagar os próximos 
salários é preocupante.

O governo do estado repete o calote 
do passado e volta a atrasar os repasses 
para a empresa contratada pela Sesap. 
Até o momento a dívida com a empresa 
é de 1.609.000,00. “Mesmo com o atraso 
por parte do governo do estado, a respon-
sabilidade de pagar os vigilantes é da em-
presa Interforte”, explica Bené.
O Sindsegur está atento, denunciando o 
desrespeito contra os trabalhadores, e vai 
continuar organizando todas as formas de 
luta para preservar os direitos, a exemplo 
do pagamento do salário em dia.

2016 foi um ano de muitos ataques aos direitos dos trabalhadores. Empre-
sas como Garra, Interfort, Behring, DMB, Flash e Empreserv vivem descum-
prindo direitos trabalhistas. Um dos abusos mais frequentes é o atraso de 
salários.

Interfort diz faltar dinheiro para pagar 
vigilantes da Sesap

O coordenador geral do Sindsegur, 
Francisco Benedito (Bené), criticou o 
plano de reestruturação do governo fede-
ral, que fecha 402 agências do Banco do 
Brasil em todo o país. “O Sindsegur está 
preocupado com o emprego dos vigilan-
tes que trabalham nas agências incluídas 
no plano do governo. Ao mesmo tempo 
repudiamos essa política que prejudica 
os trabalhadores e a população”, afirmou 
Bené.

Para o diretor do Sindsegur, Pablo 
Henrique, a saída do governo para a cri-
se só prejudica a classe trabalhadora com 
desemprego e retirada de direitos, en-

quanto os grandes empresários continu-
am aumentando seus lucros.

Segundo Wellington Félix, diretor do 
sindicato, o vigilante é uma profissão que 
merece todo respeito, pois exerce um im-
portante serviço de segurança em defesa 
do patrimônio, público ou privado, e da 
população que se utiliza desses serviços.

O presidente da Força Sindical, José 
Antônio, também criticou o atual cenário 
político e econômico do país, que ameaça 
direitos trabalhistas e gera desemprego.

O Sindsegur está atento e vai continu-
ar a jornada de lutas em defesa dos direi-
tos e do emprego.

Protesto em frente ao Banco do Brasil da avenida Rio Branco, em Natal, de-
nuncia medidas do governo que só aumenta o desemprego.

Diante de tantos ataques o coordenador 
geral do Sindsegur, Francisco Benedito 
(Bené), denunciou as reformas do governo 
Temer, que entre um golpe e outro fecha 
postos de trabalho e aumenta o desem-
prego. Um exemplo dessas maldades é o 
fechamento de 402 agências do Banco do 
Brasil em todo o país. Um plano de reestru-
turação do governo federal que significa 
desemprego. No Rio Grande do Norte, 6 
agências do Banco do Brasil serão fechadas 

e outras seis serão transformadas em postos 
de atendimento

O diretor do Sindsegur, Pablo Henrique, 
criticou a Proposta de Emenda à Constitu-
ição – PEC 55, que congela investimentos 
no serviço público, como saúde e educação, 
por 20 anos. Um pacote de medidas que 
prejudica os trabalhadores e a população. 
São políticas que só favorecem os grandes 
empresários e os banqueiros, que vivem lu-
crando com a desigualdade social.

Em meio a tantas lutas o SINDSEGUR tem participado de muitas atividades 
junto ao movimento sindical e popular. São manifestações e protestos contra 
as políticas que retiram direitos e arrocha salários.

Mobilizações
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Ato em defesa do emprego
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“OS DESAFIOS DA MULHER MODERNA NA SEGURANÇA PRIVADA”, este foi 
o tema do 3° Encontro da Mulher Vigilante do RN, que aconteceu em 2016. Mais 
um compromisso do SINDSEGUR com a luta das mulheres contra a opressão e 
o praticada pelo machismo que ainda impera em nossa sociedade.

A luta da mulher contra a opressão
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Segundo da empresa há três meses 
os Correios não faz o devido repasse 
do pagamento referente ao contrato de 
serviços. Vale lembrar que o Sindsegur já 
denunciou a empresa ao Ministério Públi-

co do Trabalho pelo atrasos de pagamento. 
“Mesmo assim o sindicato está sempre co-
brando o cumprimento do salário em dia 
e demais direitos dos vigilantes”, afirmou        
Bené.

A diretoria do SINDSEGUR voltou a cobrar da empresa Behring o pagamento 
dos salários atrasados dos vigilantes dos Correios.

Salários atrasados na Behring.
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O curso de informática funciona no 
térreo da subsede do Sindsegur, que fica 
na rua Professor Zuza, 729, no centro de 
Natal (vizinho à Suisse Color). Os inte-
ressados devem procurar o diretor de pa-
trimônio Agrício Enedino no horário das 
8h às 12h e das 14h às 17h.

A formação e qualificação profissio-
nal são tarefas fundamentais que estão 
sendo levadas em conta pelo Sindsegur, 
que busca valorizar cada vez mais a ca-
tegoria vigilante. Se você ainda não é só-
cio, filie-se e ajude a fortalecer a luta por 
direitos e valorização profissional.

CURSOdeINFORMÁTICA
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A luta do sindicato em relação a essa 
questão já garantiu muitas conquistas, 
a exemplo das cadeiras para os postos 
de vigilância que estão sendo colocadas 
em todas as agências bancárias do RN. 
Além disso, estão sendo instaladas por-
tas giratórias e detectores de metais nas 
agências dos Correios. Tudo isso é fruto 
da incansável luta do Sindsegur, que en-
caminhou ação judicial junto ao TRT (Tri-
bunal Regional do Trabalho), que por sua 
vez determinou ações de proteção e pre-
venção à saúde e segurança do trabalhador.

O sindicato está atento e vai continuar fis-
calizando e cobrando as devidas providên-
cias para garantir saúde e segurança no 
local de trabalho.

Ações em defesa da
SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR

Em dezembro de 2016 o Sindsegur protocolou no Tribunal Regional do Trabalho 
uma ação judicial contra a Interfort Segurança e o governo do estado do RN.

Ação judicial contra governo do estado e 
Interfort cobra salário em dia
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Já estão abertas as inscrições para nova turma de informática. Todos os sindicali-
zados e seus dependentes têm direito a matricular-se.

O Alvará Judicial determinou à Caixa 
Econômica Federal as transferências em 
conta dos valores constantes das planilhas 
dos referidos salários, cuja fonte de 
custeio provém do depósito judicial de R$ 
1.375.000,00.

O mesmo ocorreu para as transferên-
cias em conta do percentual de 58% dos 
valores constantes das planilhas, referentes 

às multas de 40% do FGTS, cuja fonte de 
custeio provém do depósito judicial de R$ 
969.528,37.

Esse é o resultado de mais uma 
batalha do Sindsegur junto ao Ministério 
Público do Trabalho. Portanto, mais uma 
demonstração de que as conquistas dos 
trabalhadores são frutos de muita luta. 
Junte-se a nós e fortaleça o seu sindicato.

A Juíza Aline Fabiana Campos Pereira, da 11ª Vara do Trabalho de Natal, publi-
cou decisão judicial referente aos valores devidos pelo Estado do Rio Grande 
do Norte, com os contratos da empresa Garra Vigilância, na prestação dos 
serviços terceirizados à Sesap.

GARRA

Justiça do Trabalho determina trans-
ferência dos salários de junho e julho, 
além de 58% de multa do FGTS.

| Visitas aos locais de trabalho fortalecem a organização dos vigilantes patri-
moniais em todo o RN. Vamos manter a mobilização em cada canto do estado e 
avançar cada vez mais nas conquistas da categoria.

| Ato público na UERN de Mossoró garante pagamento dos salários em dia. Esta 
é mais uma importante ação do sindicato que demonstra a força da luta junto à cat-
egoria. Para o coordenador geral do Sindsegur, Francisco Benedito (Bené), “A vinda 
do nosso sindicato à Mossoró e demais cidades do interior do Estado mostra a im-
portância da nossa entidade sindical na defesa dos direitos dos vigilantes patrimo-
niais. Este é o papel que a direção do Sindsegur tem desempenhado muito bem ao 
lado do trabalhador”.

NÃO ACEITE ASSÉDIO MORAL!
Se você está sendo vítima ou testemunhou algum tipo de
abuso no local de trabalho, não fique calado. Denuncie!
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