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TODOS OS ASSOCIADOS E VIGILANTES   

ESTÃO CONVIDADOS A PARTICIPAR. 
 

TRAGA A FAMILIA E VENHA PASSAR  

MOMENTOS DE LAZER E 

DIVERSÃO. 

Para Conhecimento de todos o Sindseg informa que  desfilando - se  da CNTV ( Confederação Nacional dos 
Vigilantes e Prestadores de Serviço) por entender que a mesma não nos vem representando de acordo com 
a necessidade da nossa categoria. E que a partir de agora o Sindseg está filiando a CONTRASP           

( Confederação Nacional dos Trabalhadores de Segurança Privada) instituição que tem mostrado ter uma 
diretoria mais empenhada em trabalhar por  melhores condições para nossa categoria 

LOCAL: SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE GUARATÁ (em frente ao Cemitério do Centro) 

HORÁRIO: a partir das 14:00 horas 
DIA: 01/05/2015 - Sexta-feira 
- O associado poderá retirar o convite na Sede do Sindicato a partir de 06/04/2015 

até o dia 29/04/2015. 
- Dependente maior de 15 anos pagará R$ 15,00 e o não associado R$ 25,00. 
- Não será vendido convite para o não associado no dia. 
- No dia do evento somente o titular poderá adentrar, portando documento de identificação . 

SINDSEG FILIA - SE A CONTRASP 

____________________________________________________________________ 
 

                Base sindical: Guaratinguetá,Pindamonhangaba, Campos do Jordão, Roseira, Aparecida, Potim, Cunha, Lorena,  
               Canas, Cachoeira Paulista, Piquete, Silveira, Cruzeiro, Lavrinhas, Queluz, São José do Barreiro, Areias, Arapeí,  
                   Bananal. Distrito/Povoado/ Vila: Moreira Cesar,Barreiro de Baixo, Campos de Cunha, Embaú, Embú-Mirim,  
                                         Lageado, Pedra Branca, Pinheiro, Posses,Queimada, Rocinha e Santana. 

CONVÊNIO COM  O 
SISNATURCARD 

PLANO ODONTOLÓGICO 
DO SINDSEG  

ASSESSORIA JURIDICA  
TRABALHISTA ESPECIALIZADA 

                     Entre em contato para mais informações: Telefone: (12) 3133.8481 / 3132.1343 

“SINDSEG - UNIDOS SOMOS MAIS FORTES”  



____________________________________________________________________ 
 
               Base sindical: Guaratinguetá,Pindamonhangaba, Campos do Jordão, Roseira, Aparecida, Potim, Cunha, Lorena,  
                Canas, Cachoeira Paulista, Piquete, Silveira, Cruzeiro, Lavrinhas, Queluz, São José do Barreiro, Areias, Arapeí,  
                   Bananal. Distrito/Povoado/ Vila: Moreira Cesar,Barreiro de Baixo, Campos de Cunha, Embaú, Embú-Mirim,  
                                         Lageado, Pedra Branca, Pinheiro, Posses,Queimada, Rocinha e Santana. 

Ligue e faça parte dessa luta 
12 3133-8481\ 3132-1343 

Mantenha seu e-mail atualizado 
 Para continuar recebendo avisos, informações e   
notícias, da sua categoria mantenha sempre        
atualizado o seu  endereço, telefone e e-mail. 

PPR-PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS 

A apuração do período do PPR para 2015 termina em 31/05/2015 e o 
respectivo pagamento deverá ser até o último dia do mês de Julho. 
A apuração Coletiva passou a ser por tomador de serviços e ou seja  
agora é por posto de trabalho. 
O valor do PPR é 25% do piso vigente no último mês de apuração  

Regras para contratar trabalhadores deve ir à votação em Abril, mas Planalto teme perder arrecadação de FGTS 

Preocupado com a queda na arrecadação do FGTS, fonte de recursos para o programa Minha Casa Minha Vida, 
o governo quer alterar o projeto 4.330, que cria novas regras para a terceirização de trabalhadores. Como o    
presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ) já avisou que colocará a matéria em votação em Abril, o        
Executivo pretende negociar com o relator da proposta, deputado Arthur Maia (Solidariedade-BA), mudanças no 
texto. Entre elas, a exigência que as empresas que contratam firmas prestadoras de serviço sejam responsáveis 
pelo depósito dos empregados no FGTS. 

Polêmico e com mais dez anos de tramitação na Casa, o projeto abre a possibilidade ampla de contratação de 
terceirizados, não apenas na atividade meio das empresas. 
Eduardo Cunha defendeu a aprovação do projeto. Para ele, há motivação “ideológica” por parte daqueles que 
são contrários à medida. O presidente da Câmara vai se reunir com o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, para 
falar de ajuste fiscal e do projeto sobre terceirização. Segundo Cunha, Levy não teria se manifestado contra o 

projeto, mas demonstrou preocupação em fechar no texto qualquer brecha para sonegação de impostos. 
— A terceirização já existe no Brasil, não está sendo criada com esse projeto. Dos 22 artigos do relatório, 19  
protegem o trabalhador. Os trabalhadores acabam saindo mais protegidos com a proposta do que se deixar   
desregulamentada. Se não fizermos, o Poder Judiciário, já está fazendo... criando um vácuo jurídico nessas rela-
ções de trabalho afirmou Cunha. 

A proposta cria novas obrigações para as prestadoras de serviço. Entre elas, a exigência de que a firma fornece-
dora da mão de obra seja especializada, tenha objeto social único e faça um depósito caução, contrate seguro ou 
pague fiança no valor equivalente a 4% do valor do contrato para assegurar o pagamento dos direitos              
trabalhistas. 

Nos novos contratos, a responsabilidade será subsidiária, ou seja, os empregados lesados deverão primeiro   

acionar na Justiça a prestadora de serviço e só depois a contratante do serviço, conceito diferente de responsabi-

lidade  solidária, em que os patrões respondem ao mesmo tempo. Por outro lado, os contratantes terão que    

fiscalizar mensalmente se a contratada está em dia com a legislação trabalhista, podendo segurar repasses de 

faturas para assegurar o cumprimento da lei e efetuar o pagamento diretamente aos empregados prejudicados. 

 

O Salão do Sindicato têm uma nova promoção para os 
associados e seus  dependentes no mês de Abril   

Progressiva por R$ 100,00 

PROMOÇÃO NO SALÃO DO SINDICATO 

GOVERNO QUER MUDAR PROJETO DE TERCEIRIZAÇÃO 

sindicato vigilantes                                                                 
de Guaratinguet á 

Sindseg nas redes Sociais 

@sind_seg 
Facebook/sindseg  

Sindseg 
(12) 99121-5293 


