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NOVO CONVÊNIO: OURO PARK LAZER 

          Com o intuito de sempre buscar o melhor para o nosso associado e seus dependentes firmamos  

mais uma parceria. Localizado na estrada Guara-Lorena (estrada velha) antigo clube dos funcionários 

do Banco do Brasil (AABB), um espaço totalmente restaurado, um ambiente familiar com piscinas, sau-

na, campo de futebol,  quadra de tênis, quadra de areia, quadra de futsal, salão social e de churrasco, 

quiosques com churrasqueiras, lago para pesca e ampla área verde. 

          O associado titular poderá incluir o cônjuge (marido ou esposa) e os dependentes  com até 18 

anos e se quiser acrescentar algum parente (agregado) deverá pagar uma taxa de R$ 10,00 por cada 

parente. O associado pagará uma taxa mensal de R$40,00 e para se beneficiar desse convenio basta  

assinar uma ficha de adesão que se encontra no sindicato e uma autorização para desconto em folha de 

pagamento. Documentos necessários:  

• CPF, RG e 2 fotos 3x4 do titular e dos dependentes 

• Certidão de nascimento (para crianças menores) 

• Comprovante de endereço 

 



 

 

Conforme foi acordado com o Departamento 

Jurídico, pedimos aos Vigilantes que termina-

ram seus contratos com a Empresa Security 

nas agencias da C.E.F. em nossa região que 

fiquem atentos quanto ao pagamento do PPR 

(Programa de Participação no Resultados) que 

será depositado no final de Julho (29/07). 
 

Verificando quaisquer irregularidades ou        

duvidas entrem em contato com o sindicato  

através dos nossos meios de comunicação: 
 

Telefone: (12) 3133-2738 / 3133-4123 ou pelo  

Whatsapp : (12) 9740 - 72471 / 9740 - 77613 

Aviso aos                      

Ex - funcionários  

da Security 
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Reunião com a         

Empresa Aço Forte 
Conforme Informação do boletim anterior a   Em-
presa Aço Forte esteve em reunião com o Sin-
dseg para tratar das  irregularidades da    empre-
sa com seus colaboradores que laboram em nos-
sa base, na ocasião a Empresa Aço  Forte com-
prometeu - se a regularizar todas as pendências 
apresentadas pelo Sindicato. 
 

O Sindseg foi verificar se o acordo foi comprido e 
constatou que no posto do INPE  a Aço Forte já 
regularizou os pagamentos das FTs, que   agora 
serão pagos nos  holerites e com o valor correto 
segundo nossa CCT, Ficando ainda o PPR que a 
empresa informou que será acertado assim que 
fizer todo o levantamento com os  vigilantes do 
INPE. 
 

Nos postos de Campos do Jordão as irregularida-
des apontadas eram o não pagamento do  PPR 
ou o pagamento com valor incorreto. Constata-
mos que também já foi feito o levantamento   pela 
Empresa e a diferença dos valores já 

A Auto Escola São Sebastião agora também faz 
parte das Empresas parceiras com o  Sindseg e 
com isso nossos associados e seus dependentes 
terão um desconto de 50% na matrícula e tam-
bém 10% nas aulas práticas e exames,   tanto 
para pagamentos à vista como parcelados. Basta 
retirar uma declaração no sindicato para ter 

mais esse beneficio. 

Praça 13 de Maio, 15 - Pedregulho 
 (Em Frente à Câmara Municipal) 

Tel: (12) 3132 - 4060  
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CAMPANHAS DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

 DE Serviço Clandestino 
A INSEGURANÇA NA PRESTAÇÃO  

 

Em continuidade ao projeto de    me-

lhorias e valorização da profissão de 

vigilante o Sindseg tem   intensificado 

as fiscalizações nos postos que pos-

suem vigilantes para combater as ex-

plorações com os profissionais da 

segurança privada. Mas só isso não é 

o bastante,     temos que acabar com 

os desvios de funções feitos pelas 

empresas e combater a prestação do 

serviço de segurança clandestina. 

Em uma fiscalização feita pelos   dire-

tores do Sindicato dos Vigilantes de 

Guaratinguetá em um grande evento 

que é realizado anualmente em nos-

sa região foram verificadas várias ir-

regularidades que vão    desde a con-

tratação de Empresas Clandestinas 

de segurança, o      excesso na carga 

horária, todos  trabalhavam um total 

de 12 horas diárias sem folga até o 

fim do evento o que não é permitido 

pela Legislação Trabalhista Brasileira, 

como se só isso não bastasse ne-

nhum dos profissionais que ali esta-

vam trabalhando tinham carteira assi-

nada. 

Outra irregularidade encontrada 

foi o não comprimento da Lei 

16.110/2016 que obriga todos 

os estabelecimentos que reali-

zam eventos abertos ao publico 

gratuitos ou pagos, identificar 

para cada um dos seus usuá-

rios, tanto no acesso principal 

como internamente, em locais 

que sejam visíveis ao público, o 

nome e os dados da empresa 

prestadora do serviço de segu-

rança o que também não esta 

sendo cumprido por esses esta-

belecimentos. 

 
Para serem Vigilantes os pro-
fissionais são submetidos a 
exames psicotécnicos e curso 
de formação com reciclagem 
a cada 02 anos além de com-
provarem sua idoneidade com 
vários atestados de antece-
dentes da Justiça Eleitoral, 
Federal, Militar e Civil e esses 
Prestadores de Segurança 
Clandestina quem são eles? 
Para quem respondem se não 
tem vinculo. 
O Sindseg está tomando as 
devidas providencias para  
acabar com essas praticas 
que tanto prejudica o trabalha-
dor da Segurança Privada e 
coloca em risco a sociedade. 
Continuaremos com as       
fiscalizações em todas as   
Casas de Shows e demais 
locais com eventos na nossa 
região. 
 
Estamos encaminhando as 
denuncias para a Polícia Fe-
deral que é responsável pela 
fiscalização da Segurança Pri-
vada e ao Ministério do Traba-
lho para que sejam apuradas 
as irregularidades na contrata-
ção sem carteira assinada. 
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PPR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS 
O pagamento do PPR é no mês de Julho e as       

Empresas tem até o dia 29/07 para fazê-lo, mas ca-

so isso não aconteça entre em contato com seu sin-

dicato para  podemos tomar as devidas providências. 

Lembramos que a avaliação coletiva é por posto de         

trabalho e que agora a empresa é obrigada a               

disponibilizar em até 10 dias após o pagamento do 

PPR um demonstrativo informado os valores pagos e 

quais os motivos dos descontos quando houver. O 

valor do PPR é 25% do atual Piso ou seja R$ 337,94. 

Para melhor atender os trabalhadores o Sindseg disponibiliza vários meios de comunicação  que 

poderão ser usados para tirar duvidas como também para denuncias. Não fique na duvida se     

precisar entre em contato. 

Conforme solicitação dos vigilantes o Sindseg 

acordou com a Atento a troca do VR (Vale      

Refeição) pelo VA ( Vale Alimentação)             

atendendo ao pedido dos Vigilantes que agora 

terão mais flexibilidade para adquirir produtos 

alimentícios em diversos lugares inclusive em 

Supermercados. 

No último dia 11 de Junho de 2016 foi realizado 

na Sede do Sindseg uma assembleia com os  

vigilantes da Empresa Atento que irão trabalhar 

nas Agencias da Caixa em nossa região  para 

tratarmos sobre a substituição do Plano de     

Saúde por uma Cesta Básica conforme rege a 

cláusula 20 da nossa  CCT (Convenção Coletiva 

de Trabalho) e por uma ampla maioria ficou    

decidido pela substituição do Plano de Saúde 

pela Cesta Básica.  

vigilantes da Atento 
Atenção ! 

O Sindseg negociou com a Empresa Atento um valor de Cesta Básica acima do valor que consta 

em nossa Convenção Coletiva e também que não houvesse o desconto dos 5%. 


