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Após intensa negociação, os sindicatos 
filiados à Federação dos Vigilantes do 
Estado do Rio Grande do Sul, se reuni-
ram na última quinta-feira (31), na sede 
da entidade, para apreciar e deliberar a 
contra proposta patronal. 

Os sindicatos concluíram que a propos-
ta não atendeu as principais reivindi-
cações dos trabalhadores da segurança 
privada do Estado.  

“As negociações continuarão, até que 
consigamos uma proposta que atenda os 
anseios da categoria e que minimize os 
efeitos da reforma trabalhista na Con-
venção Coletiva de Trabalho.” afirmou 
o Presidente da FEPSPRS, Claudiomir 
Brum.

 A classe patronal ofereceu: Reajuste de 

3,50%, vale-refeição de R$ 19,89 por dia 
de trabalho e manutenção de cláusulas 
firmadas em 2018.

A CONTRASP parabeniza a Federação 
e os sindicatos filiados, além de refor-
çar a importância da união da categoria 
neste momento de negociação. 

Com informações,  http://fepsprs.com.
br, 06/02/2019
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SINDIVIG RIO -  REALIZA DIVERSAS BLITZ 
PARA REIVINDICAR OS DIREITOS DOS 

TRABALHADORES 

No dia 31 de janeiro, o Sindicato dos Vi-
gilantes do Município do Rio de Janei-
ro, esteve na sede da empresa GP, no Rio 
de Janeiro, reivindicando a devolução 
imediata do desconto indevido realiza-
do pela empresa no valor de R$150,00 
(cento e cinquenta reais). 

Segundo o sindicato, o desconto foi efe-
tuado sem autorização e sem uma justi-
fica plausível para o mesmo. 

A diretoria do sindicato ficou de braços 
dados na porta da empresa denuncian-
do o abuso da empresa, até que algum 
responsável pela empresa atendesse suas 
reinvindicações. 

Após serem recebidos pela empresa, fi-
cou acordado com o sindicato que não 
haverá mais os descontos indevidos. Em 
uma próxima reunião, serão discutidos 
os outros assuntos em pauta, como: 
atraso do FGTS de seus colaboradores 
e a restituição dos valores descontados 
indevidamente. 

BLITZ SINDVIGRIO 
NA EMPRESA GP

BLITZ SINDVIGRIO 
NOS POSTOS DA 

CLAUFRAN/DETRAN
No ultimo dia 04, outra blitz foi reali-
zada pelo sindicato, dessa vez nos pos-
tos da empresa CLAUFRAN, que presta 
serviço para o DETRAN RJ. 

No Detran o sindicato protocolou ofício 
sobre o atraso de pagamento, FGTS e 
Vale alimentação  dos vigilantes da em-
presa lotados naquele órgão. 

Acompanhando de perto os proble-
mas da categoria, o SINDVIG RIO vem 
trabalhando incansavelmente para di-
minuir os abusos cometidos pelas em-
presas de vigilância que teimam em 
descumprir a legislação e a convenção 
coletiva. 

A CONTRASP parabeniza o excelen-
te trabalho e ressalta a necessidade dos 
trabalhadores se unirem ao sindicato.

Com informações, https://sindvig.org.br


