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SindValores-CE: Vigilantes cruzam
os braços e paralisam a empresa
Corpvs Segurança em Fortaleza

A ação faz parte da luta dos
vigilantes contra os abusos do
patronal na Negociação Salarial
2018
Na manhã de hoje (05/02), os
vigilantes da empresa Corpvs
Segurança cruzaram os braços e
nenhum carro-forte saiu das 6h30
às 9h. Organizado pelo SindValoresCE, a ação faz parte do calendário
de luta contra a intransigência dos

patrões nas negociações salariais.
Amanhã haverá uma nova
paralisação, na empresa a ser
sorteada, e os vigilantes continuarão
mostrando sua força até a próxima
reunião com o patronal, marcada
para o dia 15 de fevereiro.
“Após duas rodadas de negociações,
não conseguimos avançar porque
os empresários estão levando
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a Campanha Salarial 2018 na
brincadeira. Eles acham que os
trabalhadores não tem força e tão
pagando para ver. Precisamos que
os trabalhadores venham para a luta
fazer o enfrentamento. Até quando
vamos enriquecer os empresários
enquanto nós ficamos apenas com
migalhas?”, convoca o SindValoresCE.

IPCA nos salários, vale-alimentação
de R$25 por dia trabalhado, 20
tíquetes nas férias e a manutenção
dos
direitos
dos
vigilantes
conquistados com anos de luta.
A CONTRASP parabeniza a luta
dos trabalhadores e do SindValoresCE, na batalha pela valorização
profissional e defesa dos direitos da
categoria. Parabéns aos guerreiros!

Com data-base em janeiro, os
vigilantes reivindicam o reajuste do *Com informações do SindValores-CE

HERÓISAnônimos

Todos os dias os vigilantes salvam vidas, evitam roubos, ataques
e garantem a segurança do patrimônio e da sociedade. Fazem
milagres diante do armamento defasado e da violência no Brasil.
A CONTRASP agradece a todos os vigilantes pelo heroísmo
diário.

Nesta coluna, noticiaremos casos novos e antigos, pois o heroísmo dos vigilantes é
um feito atemporal.

Vigilante impede saque a posto de saúde em
comunidade Santa Fé (CE)
Na madrugada da última segundafeira (29/01), um vigilante impediu
a ação criminosa de bandidos que
tentaram invadir o posto de saúde da
Maria Graciela Teixeira Barroso, na
comunidade Santa Fé, em Fortaleza
(CE).
A ação ocorreu por volta das 3h20min.
Devido a ação do guerreiro, o saque
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ao estabelecimento foi frustrado, a
Polícia Militar acionada e um dos
criminosos foi pego. A CONTRASP
parabeniza a ação do guerreiro,
garantindo a segurança do local. E
de todos os vigilantes que exercem
a profissão de risco, atuando
diariamente como heróis anônimos.
*Com informações do Portal O Povo Online
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FEV-RJ: Segunda rodada de
negociação da Campanha Salarial
Unificada 2018
Na última quinta-feira (01/02),
ocorreu a segunda rodada de
negociação da Campanha Salarial
Unificada 2018 do Rio de Janeiro.
E firmes no posicionamento
em defender as reivindicações
dos trabalhadores e proteger os
direitos já adquiridos, a reunião
foi marcada pela luta contra os
A CONTRASP parabeniza a
abusos da reforma trabalhista.
união para o fortalecimento
A negociação foi em torno da pauta da categoria. Com a reforma
apresentada pelo patronal, que trabalhista, a atual conjuntura
insiste nos pontos devastadores da exige muita luta e união. Só assim
reforma trabalhista. A estratégia não deixaremos absurdos como
nesta reunião foi impedir que bancos de horas, homologações
incluíssem na Convenção Coletiva feitas pelas empresas, férias
de Trabalho os abusos da nova lei. parcelas e pagamentos pelas
horas trabalhadas (acabando
A pauta apresentada pelos com o piso da categoria) serem
por
esses
trabalhadores já havia sido implementados
discutida no dia 26 de janeiro e usurpadores de direitos. Junteuma nova reunião deverá ocorrer se ao seu sindicato e proteja seus
hoje (05/02). Com data-base em direitos!
março, os vigilantes do estado
pleiteiam o reajuste nos salários *Com informações do Sindvige no vale-alimentação do INPC + RIO
100%.
SBN Qd. 2 Bloco J - Edifício Engenheiro
Paulo Maurício - 6° andar - salas 601/608
Asa Norte - DF
CEP: 770.040-020
Telefones:
(61) 3327-9813
(61) 3326-1904

Presidente: Jõao Soares
Secretaria de Imprensa e Comunicação: Dayane da Penha de Oliveira
Editora e Arte Finalista: Regina Domingues
Jornalista: Ana Roberta Melo
Diagramação: Amauri Azevedo e Ana Roberta Melo
Arte: Amauri Azevedo

3

