
A Convenção Coletiva de Trabalho 
dos vigilantes para o ano de 2019 foi 
fechada após vários embates com o 
patronal.

O reajuste a ser aplicado a partir 
de janeiro de 2019 é o IPCA de 4,05%, 
(acumulado de dezembro de 2017 a 
novembro de 2018). 

Vale destacar que o IPCA é o maior 
índice acumulado nos últimos doze 
meses, pois o INPC, que é o índice utili-
zado nos Tribunais Regionais do Traba-
lho em julgamentos de dissídios coleti-
vos, foi inferior.

No ticket refeição houve o reajuste 
de 7,80%, que corresponde ao valor R$ 
24,40 por dia trabalhado, que implica 

diretamente em um aumento real em 
relação à infl ação.

Vigilantes, estamos passando por 
uma grande recessão econômica e 
sofrendo com os efeitos da Reforma 
Trabalhista, que permite a retirada de 
vários direitos da classe trabalhadora, 
mas o SINDVIGILÂNCIA OSASCO, RE-
GIÃO E VALE DO RIBEIRA, em conjunto 
com a FETRAVESP e demais sindicatos 
do Estado, conseguiu manter todos os 
direitos assegurados na convenção vi-
gente (conquistados nos últimos anos) 
e, ainda, melhorar a redação de várias 
cláusulas para que não haja margem 
de dúvida das garantias. 

Estão mantidos o convênio médi-
co (extensivo aos dependentes do vi-

gilante), o adicional de horas extras, o 
adicional noturno, entre outros.

Houve também a inclusão da gratifi -
cação para os profi ssionais que deverão 
operar “drones”, pois alguns contratos 
de licitação já têm previsão dessa nova 
tecnologia na segurança privada.

As cláusulas sociais da Convenção 
Coletiva serão válidas por 2 anos, ou 
seja, até fi nal de 2020, assegurando 
vários benefícios da categoria por mais 
tempo, cabendo apenas, para a próxi-
ma data base, a negociação das cláusu-
las econômicas.

Veja na página seguinte como fi ca-
ram os salários para o ano de 2019:

Fevereiro/2019

Campanha Salarial 2019 é encerrada garantindo a 
Manutenção de direitos aos 

vigilantes de Osasco, Região e Vale do Ribeira

Comparativo dos reajustes 
salariais de outras categorias 

para o ano de 2018/2019

Pensou em ser sócio?

Venha para o 
SINDVIGILÂNCIA 
Osasco, Região e
 Vale do Ribeira

Um Sindicato forte precisa 
da sua participação!

• Empregados em Hotéis, 
Bares e Restaurantes : 2% 
Data base:  1º de julho                
(Fonte: sinthoresp.com.br)

• Empregados em Construção 
Civil: 2%   
Data base:  1º de março        
(Fonte: sintraconsp.org.br)

• Bombeiros: 4%
Data base:  1º de setembro
(Fonte: sindibombeiros.com.br)

• Porteiros: 4%
Data base:  1º de janeiro
(Fonte: sindeepres.org.br)

• Vigilante: 4,05%
Data base:  1º de janeiro
(Fonte: sindvigilanciaosasco.org.br)

Já ouviu falar em 
Aposentadoria Especial?  
Apresentamos uma breve ex-
plicação de como se dá a apo-
sentadoria especial para o vigi-
lante.

O atendimento Previdenciário 
é prestado por advogado que 
conta com mais de 20 anos de 
experiência em aposentadorias 
e benefícios do INSS.

Acompanhe na página 3
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Editorial

Iniciamos 2019 com o resultado 
positivo da nossa Campanha Salarial, 
e trazemos neste informativo a tabela 
com os valores dos salários, gratifi ca-
ção, valores de horas extras e orien-
tações sobre as escalas e horários de 
trabalho.
Conseguimos um reajuste de 4,05% 
sobre o salário (Piso). O ticket-refeição 
teve um aumento considerável de 
7,80%, atingindo o valor de R$ 24,40 
por dia trabalhado e a cesta-básica 
será de R$ 142,14 para os contratos de 

licitação que têm previsão orçamen-
tária. 
Mesmo em meio à Reforma Traba-
lhista, que diariamente ouvimos falar 
e que atinge diretamente a todos nós 
trabalhadores, conseguimos um saldo 
positivo na negociação, se comparado 
a outras categorias.
Apresentamos uma matéria rápida 
sobre a Aposentadoria Especial para 
o vigilante. Nosso sindicato tem par-
ceria com um escritório de advogados 
especialistas em Direito Previdenciário, 
com experiência de 20 anos atuando 
em aposentadorias a profi ssionais que 

Você sabe o que é a Aposentadoria Especial? Atendimento Jurídico

Não fi que em dúvida, 
Se oriente com um Advogado!

1. O que é aposentadoria especial?

A aposentadoria especial é um 
benefício previdenciário que tem 
por objetivo garantir o direito da 
integridade física e da saúde do tra-
balhador, permitindo sua aposenta-
doria mais rapidamente, para que 
não permaneça muito tempo expos-
to a agentes nocivos/periculosos.

2. O vigilante tem esse direito reco-
nhecido?

O INSS apenas reconhece o direito 
a aposentadoria do vigilante, por en-
quadramento profi ssional (aposen-
tava-se de acordo com a profi ssão 
que exercia), até o dia 28/04/1995, 
véspera a edição da Lei 9.032.

Atualmente, para que seja reco-
nhecido períodos posteriores a essa 
data, é necessário recorrer ao Judici-
ário, que continua a entender pela 
característica especial do trabalho.

3. A possível reforma previdenciá-
ria pode afetar esse direito ao vigi-
lante?

As propostas de leis que têm sido 
enviadas visam a diminuir a conces-
são e o reconhecimento das aposen-

Expediente: Jornal da Segurança Privada de Osasco, Região e Vale do Ribeira. Publicação Ofi cial do Sindicato dos Vigilantes de 
Osasco, Região e Vale do Ribeira ‒ “SINDVIGILÂNCIA OSASCO”. CNPJ: 60.550.068/0001-76. Sede: Av. Marechal Rondon, 519  
Centro ‒ CEP: 06093-015 ‒ Osasco - SP. Telefone: (11) 3699-3059 e 3699-3060. Subsede Santana de Parnaíba: Rua XV de Novembro, n° 189 ‒ 
CEP: 06501-145 ‒ Santana de Parnaíba ‒ SP. Subsede Vale do Ribeira: Av. Pref. Jonas Banks Leite, 890, 2º andar, sl. 35 (Shopping Registro)  
CEP: 11.900-000 ‒ Registro ‒ SP. Telefone: (13) 3821-7806. E-mail: secretaria@sindvigilanciaosasco.org.br. Site: www.sindvigilanciaosasco.org.br.
Jornalista Responsável: Graciana Siqueira ‒ MTb 48155. Assistente de Jornalismo: Larissa Molina. Distribuição Gratuita.

Previdenciário:

Quarta-feira, das 
8h às 12h

Trabalhista: Orientações em geral 

Cível: Fixação/Revisão/ Execução 
de alimentos; Inventário; Usuca-
pião; regulamentação de visitas; 
guarda dos fi lhos; divórcio.

Agendamentos:
(11) 3699-3060 / 3699-3059

tadorias especiais, apenas prevendo 
sua concessão para os casos em que 
haja efetiva exposição ao agente no-
civo. Isso pode signifi car que só seria 
reconhecido o direito a aposentado-
ria especial para aqueles que tivesse 
prejuízo na saúde e não pelo risco de 
sofrer, como hoje.

4. Existe idade mínima para reque-
rer aposentadoria especial?

Uma vantagem do benefício de 
aposentadoria especial (além de ou-
tros, como a não incidência do fator 
previdenciário) é que o segurado 
não tem requisito de idade mínima 
para requerer o benefício, pois o que 
se busca proteger é a SAÚDE DO 
TRABALHADOR que esteve exposto 
a um agente nocivo por 15, 20 ou 25 
anos, sendo este último o período 
mínimo a que deve estar exposto o 
vigilante para ter direito a aposenta-
doria.

Não tenha dúvida sobre 
seu direito a aposentadoria!

Providencie o CNIS e CTPS para fa-
zer a contagem de tempo.

Procure o Departamento Jurídico 
do sindicato. 

Se informe na subsede 
Registro sobre os 

plantões e orientações:

(13) 3821-7806

recebem acidionais de periculosidade/
insalubridade, a exemplo, de vigilantes, 
frentistas, metalurgicos e profi ssionais 
da saúde, além de outros benefícios 
e revisões previdenciárias, prestando 
o atendimento e orientação especial-
mente para a nossa categoria.
Na última página temos os benefícios 
oferecidos pelo sindicato e a nossa 
parceria com o Clube SABESP de Cara-
picuíba e a Jofi sa.   
 Que 2019 possa ser um ano de muita 
saúde, esperança, amor, paz e prospe-
ridade para todos.

A Diretoria 

Companheiros (as) 
Vigilantes!

Concessão/revisão de benefícios 
de aposentadorias, auxílio
 acidente/doença e pensões.

Segunda e quinta-feira, 
das 8h30 às 12h
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Benefícios do SINDVIGILÂNCIA Osasco, 
Região e Vale do Ribeira!

Seja sócio você também!

Momentos de descanço e de lazer para serem 
compartilhados com a família e amigos !

Lazer & Turismo

Base Territorial: Municípios de Osasco, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Santana 
de Parnaíba, Taboão da Serra, Apiaí, Barra do Turvo, Cajati, Jacupiranga,
 Cananéia, Eldorado, Iguape, Iporanga, Ilha Comprida, Juquía, Juquitiba,
 Miracatú, Pariquera-Açu, Registro, Ribeira, São Lourenço da Serra,

 São Miguel do Arcanjo, Sete Barras e Tapiraí-SP.

Sede Osasco: Av. Marechal Rondon, 519 - Centro, Osasco - SP. 
Fone: (11) 3699-3060

Subsede Vale do Ribeira: Avenida Pref. Jonas Banks Leite, 890 
(Shopping Registro ‒ 2º andar ‒ Sala 35). 

Fone: (13)  3821-7806

Seja Sócio!

Sede Osasco: Av. Marechal Rondon, 519 - Centro, Osasco - SP. 

Clube de Campo - São Roque Colônia de Férias Praia do Forte - 
Praia Grande

Pousada Doce Vida - 
Campos do JordãoPousada Jofi sa - Caraguatatuba

FALE COM O
Sindvigilância Osasco

(11) 95758-7316
Tire suas dúvidas

agende atendimentos!
dê sugestões &

* O prazo da resposta 
é de 24 horas. 

ATENÇÃO
Dúvidas Jurídicas não são

esclarecidas por esse Whatsapp!

Dentista

Cabeleireiro

Departamento Jurídico

Clube SABESP

Clube Sabesp - Carapicuíba
Momentos de descanso e lazer 
pertinho de você de Osasco, 
Carapicuíba e região. 

O clube SABESP conta com aca-
demia de musculação, piscina, 
campo e quadra de futebol, salão 
de festas e churrasqueira.

ATENÇÃO: Observe os dias em que 
é realizado o exame médico para 
fazer o uso da piscina. O exame 
tem o custo de R$ 10,00 e é váldo 
por 3 mêses. 

Rua Laerte Cearense, 290, 
Vila Gustavo Correia 
Carapicuíba/SP 

Ponto de Referência: 
(Portaria SABESP)


