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Base Sindical: Aparecida, Areias, Arapei, Bananal, Cachoeira Paulista, Campos do      

Jordao, Canas, Cruzeiro,  Cunha,    Guaratinguetá, Lavrinhas, Lorena, 

Pindamonhangaba, Piquete, Potim, Queluz, Roseira, São Jose do     

   Silveiras e   Barreiro. 

 

MUDANÇAS NOS TELEFONES DO           
SINDICATO 

ATENÇÃO VIGILANTES E ASSOCIADOS, 
OS TELEFONES DO SINDICATO FORAM        

ALTERADOS. 

TEL:  12 3133-2738 OU 3133-2323  

_____________________________________ 

CAMPANHA SALARIAL 2016 

Para o conhecimento de todos o andamento da campa-

nha salarial, segue as propostas principais que serão 

apresentadas junto ao patronato: 

 Reajuste do piso da categoria pelo índice INPC 

mais 5% (cinco por cento) de ganho real, 

 Extinção do regime em tempo parcial (almocista), 

 Reajustar o valor do ticket – alimentação em R$ 

25,00 e isentar o desconto, 

 Aumentar o índice do adicional noturno para 50% 

( cinquenta por cento), 

 O vigilante que ficar a disposição da empresa 

(plantonista) terá direito a mais um ticket alimen-

tação quando o posto de trabalho ultrapassar 

15Km do local do de plantão. 

                É importante ressaltar que devido ao cenário 

de retração da economia e o pretexto do patronato de 

que o setor esta em crise, deveremos estar TODOS 

estar unidos, mobilizados e cientes de que  para con-

quistarmos condições melhores deveremos, se neces-

sário for, realizar paralisações ou até mesmo uma greve 

para que tenhamos êxito em nossas  reivindicações.  

NÃO CRUZE O BRAÇO NESSA LUTA, SÓ ASSIM  

GANHAREMOS OQUE E NOSSO POR DIREITO. 

 

NOVO VALOR DA CNV 

Conforme a Portaria Interministerial  nº703 de 31 de 

agosto de 2015, os MINISTROS DE  ESTADO DA FA-

ZENDA E DA JUSTICA,          reajustaram  os valores 

de vários procedimentos de competência da Policia Fe-

deral, muitos deles referentes a vigilância. 

Para o vigilante adquirir a CNV , antes era   R$ 10,64 e 

agora passou para R$ 28,69 um reajuste de mais 

169%. 

Esse valor já esta em vigor desde o dia 09 de setembro 

de 2015. 

  ESTATUTO DA SEGURANCA PRIVADA 

          O Estatuto da Segurança Privada foi criado com a finali-

dade de atualizar a nossa categoria em todo o território naci-

onal, pois a lei 7102/83  é a que nos protege e normatiza a 

nossa profissão e já esta ultrapassada. A concretização do 

Estatuto surgiu do Projeto-Lei 4.238/2012 do Senado           

Federal.  

          Houve uma tentativa de acrescentar mais de 122  pro-

jetos, a maioria deles nos tirariam direitos e nos limitariam 

muito. 

          Devido a evolução da nossa profissão e os avanços  

tecnológicos que nos rodeiam, foi necessário uma atualiza-

ção. Uma das conquistas que estarão no Estatuto da Segu-

rança Privada é a escala 12X36, a partir de então não haverá 

mais ameaças do patronato querendo acabar ou fazer barga-

nhas e causar terrorismo na categoria. Uma definição melhor 

das obrigações que a nossa categoria devera realizar. O pro-

jeto de lei foi encaminhado para o plenário da Câmara     

Federal em   regime de prioridade. 

Facebook/sindseg Sindicato Vigilantes de Guaratingueta 12 97407-2471 



 

 

 

Juntos somos mais fortes,  filie-se ao sindicato. 

   

 

Facebook/sindseg Sindicato vigilantes de Guaratingueta 12 97407-2471 

 

  

FESTA DO DIA DAS CRIANCAS 

                Em mais um evento de sucesso, gostaríamos de agradecer aos associados que nos 

honraram com a presença  em nosso festa e levaram seus filhos e filhas para passarem     

momentos de pura descontração com brincadeiras, palhaços, som   ambiente , brinquedos 

com monitores para que pudessem nossos associados pudessem relaxar e curtir momentos  

felizes. NOSSO MUITO OBRIGADO. 

___________________________________________________________________________ 

 

 CESTA DE NATAL 2015 

Este ano estaremos  entregando uma cesta de natal para os nossos associados, a 

partir de 01/12/2015.  Como já é de costume e   de       conhecimento de todos alguns 

procedimentos são adotados para que possamos distribuir as cestas e pra uma maior 

organização, a saber: 

 O titular poderá retirar a cesta apresentando a carteira de associado ou        documento de iden-

tificação, onde será confirmado a filiação. 

 O dependente, qualquer parente ou conhecido só poderá retirar a cesta com uma       autoriza-

ção por escrita, onde deverá constar o nome do titular e do individuo que retirará juntamente 

com algum documento de identificação de ambos.  

 P.S: A autorização só terá validade se for entregue em uma folha de sulfite ou ate mesmo de 

caderno e não em pedaços ou tiras de papel como já ocorreu em tempos atrás.  

 A sede estará aberta para entrega das cestas de natal no dia 19/12 (sábado) das 09:00 

até as 12:00hs. 

Foto meramente    

ilustrativa 


