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As negociações da Convenção Coletiva de Escolta Armada 2.012 foram 
marcadas pela interatividade e participação empresarial, fatores impor-
tantíssimos para o setor.

Além do empenho pessoal do Presidente do SEMEESP , vários empresários 
abnegados participaram de forma ativa em todas rodadas de negociações. 
Isto demonstra que a cada ano que passa o comprometimento Patronal 
aumenta e os objetivos são alcançados mais rapidamente, deixando claro 
que o anonimato empresarial não tem mais espaço entre nós.

As rodadas foram exaustivas porém politicamente bem conduzidas e 
culminaram com o seguinte desfecho para a categoria de vigilante de Es-
colta Armada:

A)Piso salarial de :R$ 1.136,54
B)Adicional Risco de vida de: 27 %
C)Vale Refeição de :R$ 11,50 , limitado a 10 % de desconto

O que resultou em um impacto de reajuste em contratos junto aos 
clientes de: 9,28 %

Para a manutenção do convênio Médico, fica mantido o desconto de 6% 
do piso da categoria de Vigilante de Escolta Armada.

Para as empresas que exercem a Escolta Armada ficou facultativo o 
fornecimento de café da manhã, para as operações que se iniciem até às 
06:00 horas da manhã. Para aquelas empresas que já forneciam o café da 
manhã, mantém-se o benefício.

Foi negociado também nesta Convenção que 
para o ano de 2.013, está assegurado mais 2% de 
Adicional Risco de Vida, ou seja, de 27% passará 
para 29%.

Estas são as mudanças ocorridas em nossa Con-
venção Coletiva de Escolta Armada 2012. Agradeço 
novamente aqueles empresários que nos auxilia-
ram na condução das negociações.

Sindicato das Empresas de 
Escolta do Estado de S.Paulo

LIStAgEM dE ASSOCIAdOS

BLUE ANgELS SEgURANÇA 
PRIVAdA E tRANSPORtE 
dE VALORES LtdA

CtS VIgILÂNCIA E SEgU-
RANÇA LtdA

ENgEFORt SIStEMA AVAN-
ÇAdO dE SEgURANÇA S/S 
LtdA

EtHICS SERVIÇOS dE VI-
gILÂNCIA E SEgURANÇA 
LtdA

gP gUARdA PAtRIMONIAL 
dE SÃO PAULO LtdA

MACOR SEgURANÇA E VI-
gILÂNCIA LtdA

MANHAttAN’S SEgURANÇA 
PAtRIMONIAL LtdA

MS SERVIÇOS dE SEgURAN-
ÇA PRIVAdA LtdA

PROEX SEgURANÇA E VI-
gILÂNCIA LtdA

PROtEgE S/A PROtEÇÃO E 
tRANSPORtES dE VALORES

QUALItY INtELIgÊNCIA EM 
SEgURANÇA LtdA

SOLdIER SEgURANÇA S/S 
LtdA

SOUZA LIMA SEgURANÇA 
PAtRIMONIAL LtdA

VERZANI & SANdRINI SE-
gURANÇA PAtRIMONIAL 
LtdA
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