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SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DO
ESTADO  DO  RIO  GRANDE  DO  SUL  -  SINDESP/RS,  por  seu
procurador  ao  final  firmado  vem nos  autos  do  procedimento  acima
identificado juntar suas credenciais e expor o que segue.

1. Inicialmente esclarecemos que no corrente ano não tivemos nenhuma reunião
com  o  segundo  requerente  que,  em  relação  a  nós,  só  representa  os
municípios de Esteio e Portão, em consequência a ela não foi feita nenhuma
proposta.

2. Em relação ao primeiro requerente foram realizadas reuniões de negociação
no início do corrente ano e das quais nada resultou porque não voltaram a
negociar a partir de março.

3. As negociações e os parâmetros para a formalização de uma CCT tinham
vigência  até  31.03.2020.  Como  o  primeiro  requerente  não  aceitou  e  não
voltou a negociar, não resta nenhuma proposta vigente, muito menos a pôr
ele mencionada no pedido de mediação.

4. As condições atuais de mercado são completamente diferentes das do início
do corrente ano. 

5. A retração da economia gerou uma sensível redução no nosso mercado de
trabalho  o  que  gerou  demissões,  suspensões  de  contrato  de  trabalho  e
reduções de cargas horárias.

6. A inadimplência por parte dos tomadores dos serviços de nosso segmento
aumentou.

7. As  empresas  do  segmento  estão  fazendo  o  possível  para  manter  suas
atividades,  o  maior  número  possível  de  trabalhadores  empregados  e
honrando com salários e obrigações.



8. O momento, na esfera pública e privada, não comporta majoração de custos
de nossos serviços sob pena de aumentar o desemprego, razão pela qual
torna-se impossível falar-se em reajustes salariais neste momento.

9. Acreditamos que o momento é de tentar manter o maior número de empregos
possíveis e, para tanto, torna-se necessário falarmos em redução salarial.

10.A redução  salarial  torna-se  necessária  diante  da  retração  da  economia  e
como tentativa de manutenção de postos de emprego.

11. A redução salarial necessária é de dois aspectos.

12.A primeira é a direta, reduzindo-se o valor da unidade hora em 12%.

13.A segunda é a proporcional, reduzindo-se a carga horária contratada porque
as reduções de carga horária permitidas pela MP 936 está com seu prazo de
90 dias se esgotando.

14.Se não houver  a  possibilidade de  redução da  carga  horária  contratada a
consequência será o aumento das demissões.

15.Colocada em síntese a situação que é de conhecimento público, hoje uma
negociação coletiva deve passar pela manutenção da redação das cláusulas
que vigeram até 31.01.2020, com redução no valor do salário na ordem de
12% e a possibilidade de redução das cargas horárias contratadas em até
50%.

Nestes Termos
Pede Juntada

Porto Alegre, 09 de junho de 2020.
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