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FALA PRESIDENTE

Inicio minhas palavras agradecendo a todos os companheiros
e companheiras vigilantes, que participaram da eleição do nosso
Sindicato, e que viram no processo democrático um momento
muito importante para nossa categoria, o momento que escolhemos as pessoas que conduzirão nossa “casa de direitos” pelos
próximos quatro anos. E é com muita alegria e expectativa que
passarei a presidência do Sindicato dos Vigilantes do Sul do Maranhão ao companheiro Jonas Rodrigues Costa, pois tenho plena
convicção da sua capacidade e competência para dar sequência
aos projetos desta entidade e garantir os direitos dos vigilantes
já conquistados em CCT. Sei que nos próximos anos não será
nada fácil, os desafios serão imensos para a diretoria e categoria,
precisamos nos manter unidos, fortes e de olhos bem abertos
contra as investidas dos patrões.
Samuel de Sousa
Presidente do SEESVTS - MA

UTILIDADE - Convênios nas seguintes cidade com as seguintes clínicas
Odontológico
Convênio nas seguintes cidades com as seguintes clínicas
Imperatriz – Espaço Odonto
Açailândia – Odonto Class
Estreito, Carolina, Porto Franco - Clínica DRª Flávia
Balsas – Odonto Company
Oftalmologista
Imperatriz – Clínica DRª Eusélia Sampaio
Clínica USI (Pediatra, ginecologista, clinica geral e odontologia)
Cabeleireiro (masculino)
Imperatriz, Açailândia, Estreito, Carolina, São Raimundo da Mangabeira, São Pedro da Água Branca, Itinga, Davinópolis, Campestre,
Porto Franco, Riachão, Balsas, Tasso Fragoso, Alto Parnaíba, Sambaiba, Feira Nova e Loreto.
Esporte
Na área do esporte o Sindicato dos Vigilantes também é ativo com o desejo de proporcionar aos associados a oportunidade de buscar
qualidade de vida com a prática esportiva. Por isso firmou parceria com o Campo da Laminadora Paraná. As partidas acontecem todos
os sábados entre 8h da manhã e meio dia com pelo menos cinco times formados pelos associados e dependentes. O campo é localizado
na estrada de acesso à Vila Machado, saindo da BR-010 na lateral do Posto Santa Teresa.
Clube recreativo
Reservar um horário ao lazer com a família é indispensável. O Sindicato dos Vigilantes disponibiliza o Clube Recreativo, aberto de
quarta-feira aos domingos e nos feriados. Fica localizado no município de Governador Edison Lobão, antes da entrada para Montes
Altos, próximo à BR-010. Aproveite.
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Fotos: Sindicato dos Vigilantes / Edição: Hemerson Pinto / Diagramação: Max Dimes / Revisão: Sindicato dos Vigilantes

3 Vi

Jornal dos Vigilantes

Sindicato dos Vigilantes elegeu nova diretoria
No mês de setembro o Sindicato dos
Empregados em Empresas de Segurança,
Vigilância e Transporte de Valores do Sul
do Maranhão elegeu diretoria que assumirá a frente da entidade a partir do próximo mês de dezembro, com posse marcada
para o dia 07.
Duas chapas disputaram as eleições e a
Chapa 1 conseguiu 602 votos contra 94 da
chapa concorrente. O pleito registrou dez
votos em branco e um nulo.
No total, 707 dos 1.395 associados aptos
a votar compareceram na sede do sindicato
para a escolha dos rumos que o órgão que
representa a classe deve tomar nos próximos quatro anos. Hoje o sindicato dos vigilantes tem 2.741 associados e o objetivo,
segundo a atual gestão, continua sendo o
compromisso com a categoria e abertura
de portas para novos filiados.
“Esse é o caminho e tem muita coisa ainda para ser conquistada para a categoria,
mas conseguimos tirar o sindicato do anonimato, hoje é reconhecido em nível nacio-

Jonas Rodrigues (presidente eleito) e Samuel de Sousa (atual presidente).

nal. Uma alavancada principalmente pela
quantidade de associados que o sindicato
conquistou”, disse o atual presidente, Samuel Sousa.
Para o presidente eleito, Jonas Rodrigues (atual secretário geral), obter 85% dos
votos “não foi apenas uma vitória, mas um
compromisso assumido e vamos continuar lutando para alcançar as metas da categoria, melhorar a qualidade de vida e não
abrir um milímetro no que é direito do trabalhador”, declara.

A Chapa 1 conseguiu eleger, além de
Jonas Rodrigues (presidente eleito), o vice-presidente Samuel de Sousa; secretário
geral, Valdson Rufino; subsecretário geral,
Zaqueu Ribeiro e mais 17 pessoas, divididas
nas secretarias de Administração e Informática, Imprensa e Comunicação, Assuntos Jurídicos e Previdenciários, Formação Sindical
e Qualificação Profissional, Política Sindical,
Política Social e Assuntos de Saúde do Trabalho e Convênios, Esporte, Cultura e Lazer
e os diretores do Conselho Fiscal.

Vigilantes preparam time para o Campeonato do Trabalhador
Será mais um desafio. Ficar de olho na
bola e não perder um lance do Campeonato do Trabalhador em 2016. Este ano o time
do Sindicato dos Vigilantes participou da
competição e conseguiu passar da primeira
fase, chegando às oitavas de final.
Entre as 16 melhores equipes do campeonato que reúne trabalhadores de diversas
áreas, o time dos Vigilantes vai aproveitar o
espaço que tem para as ‘peladas’ do fim de
semana no campo da Laminadora Paraná e
treinar com o objetivo de avançar as fases
no ano que vem e quem sabe conquistar o
título. Respeitando os adversários é claro.
O departamento de esporte do sindicato
está cuidando dos detalhes que irão definir
a participação da equipe no torneio, mas
já adianta que os ‘atletas de fim de semana’ podem ser preparar para vestir a camisa
da equipe e representar o sindicato no ano
que promete ser revelador para o setor de
esportes da entidade.

Se o futebol dos vigilantes está em alta
é bom você que deseja representar o
time no Campeonato do Trabalhador
procurar a diretoria de esportes para
obter mais informações sobre a possibilidade de calçar as chuteiras e entrar
em campo para representar um time de
campeões.
Novidade – A diretoria de esportes
faz questão de anunciar que no próximo
ano outra modalidade esportiva será incluída nas atividades voltadas para o lazer e a melhoria da qualidade de vida. O
ciclismo será a modalidade usada para
tirar muita gente do sedentarismo e
quem sabe até representar o sindicato
em competições. “Nós já temos gente
em nosso meio que pratica o ciclismo,
então vamos buscar o caminho para implementar e oferecer mais uma modalidade esportiva aos associados”, afirmou
o diretor de esportes, Queiroz.

Vi 4

Jornal dos Vigilantes

Trabalhadores precisam ficar de olho no contra-cheque
É um alerta que faz o Sindicado dos Vigilantes. Todos os trabalhadores devem ficar
atentos aos seus contra-cheques para observar se estão sendo cumpridas as cláusulas da
Convenção Trabalhista 2015. Atenção: tem
empresa que não está cumprindo o que foi
acordado e assim prejudicando os trabalhadores. A orientação da presidência é: “o trabalhador deve ser fiscal, célula multiplicadora
dos direitos do trabalho, ser os nossos olhos
nos postos de trabalho”.
Uma das observações que devem ser feitas
a cada recebimento de contra-cheques é sobre a redução de 20% para 10% no desconto
do valor total do ticket de alimentação, visto
que algumas empresas não estão cumprindo.
O trabalhador deverá olhar no documento e
fazer o calculo do valor recebido a cada mês
referente ao ticket. Multiplicado por 20% terá
o valor desejado. Estando irregular procurar
o sindicato imediatamente para a correção e
buscar o ressarcimento de valores.

DETERMINAÇÕES
Horas extras - Na convenção de 2015
ficou acertado para que a empresa pague hora extra 100% ao trabalhador que
exerce a escala 12 x 36 horas de trabalho e não 50% como algumas empresas
vem praticando.
Fim de contrato – Não importa se por
desistência da empresa ou se por abertura de nova licitação. Se encerrou o contrato a cláusula que trata sobre o incentivo a
continuidade diz que ao final do contrato
a empresa deve demitir o trabalhador sem
nenhum prejuízo aos direitos do mesmo e
a nova empresa deverá contratá-lo.
Reciclagem – Quando for a hora de voltar à sala de aula para reciclar os conhecimentos sobre a profissão o trabalhador
não poderá ter prejuízos no trabalho. Primeiro: todas as despesas devem ser pagas
pelo empregador; segundo: o vigilante não
pode trabalhar durante o curso e por último, o trabalhador que tiver de viajar para
outra cidade para fazer a reciclagem não
pode ser convocado para trabalhar cobrin-

do as horas que esteve fora. É obrigação do
empregador cobrir a vaga pelo tempo que
o curso demorar.
Adicional noturno – No final de junho
de 2015 foi fechado um Termo Aditivo que
trata sobre a adequação da súmula 60 do
TST à Convenção Trabalhista. É sobre a hora
noturna reduzida dos profissionais em regime de CLT do turno noturno, corrigindo
o pagamento do adicional noturno. A hora
noturna reduzida, aquela hora que excede
o final da hora noturna prevista em lei, a escala de 19h as 7h da manhã. O adicional,

em regra maior é de 22h às 6h da manhã.
Esse acordo vem pagar de 6h até o final da
jornada de trabalho, às 7h da manhã, por
exemplo. O trabalhador tem uma hora noturna a mais na jornada. Um aditivo de 146
reais sobre o salário e deve ser corrido além
do contra-cheque de julho, deve receber de
fevereiro a junho. São parcelas que devem
estar sendo pagas desde o mês de agosto
e seguindo até janeiro. O que precisamos
é que verifique o contra-cheque e se tem
a hora noturna reduzida e tudo o referente
ao retroativo do acordo.

