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                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. 

NOVOS CONVENIOS 

O associado e seu dependente poderá cortar o cabelo uma vez por mês no salão Spaço Vitalli e  
para os outros serviços disponíveis no salão será concedido  descontos.  

 Sindicato firmou uma parceria com o Laboratório  de Analises CITOLOGUS, onde o nosso associado pode-

rá utilizar os diversos serviços incluindo uma gama de médicos em diversas especialidades pagamento a 

consulta com desconto que variam de 10 a 50% desconto. 

Para que o associado e seus dependentes possam utilizar esse beneficio, bastará levar a carteira de associ-

ado e no ato da inscrição para utilizar o convenio será expedida uma carteira do laboratório e o associado do 

sindicato terá 50% (cinquenta por cento) de desconto na confecção da carteira do CITOLOGUS. 

ASSEMBLEIA PARA DISCUSSÃO DE REIVINDICAÇÕES PARA  A  

CAMPANHA SALARIAL 201/2016 

Até o final do mês de setembro estaremos divulgando as datas e locais onde haverá as assembleias 

para que possamos discutir e formalizar uma pauta de reivindicação que levaremos a Federação 

para discutirmos junto ao patronato. Sua participação será muito importante. 
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          O Sindicato de Vigilantes tem o prazer de convidar os nossos associados e seus de-

pendentes a participarem de mais uma festa em homenagem ao DIA DAS CRIANCAS.  

          Venham passar momentos alegres juntamente com seus filhos/filhas num ambiente 

tranquilo, descontraído, onde haverá brinquedos, palhaços, alimentação e refrigerantes. 

          O associado deverá retirar os convites na sede do sindicato onde poderão levar os 

dependentes (no caso esposa ou esposo dependendo de quem seja o titular) e os filhos/

filhas com idade até 12 anos. 

          LEMBRAMOS QUE, a retirada dos convites na sede é obrigatória para uma maior 

organização do evento. 

         Os convites serão entregues  até o dia 10 de outubro as 17 horas. 

         O associado deverá apresentar os convites para adentrar ao recinto. 

          Local: Sindicato do Comercio Varejista de Guaratinguetá —SINCOVAG 

          HORÁRIO DO EVENTO : DAS 10:00 AS 14:00 HORAS. 


