
ações tentando colocar a culpa na crise econômica e assim obterem maiores lucros.  Por isso as futuras negociações neces-
sitarão de maior participação de todos os trabalhadores. Danilo ofereceu total apoio da Força Sindical para todos os        
sindicatos filiados do Vale do Paraíba. 
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PRESIDENTE DA FETRAVESP  

Assembléia da Coordenadoria Regional 

da Força Sindical Vale do Paraíba   
   No último dia 04/08/2016 aconteceu na sede do Sindicato dos Vigilantes de 
Guaratinguetá e Região a assembléia dos sindicatos filiados da Força Sindical 
que contou com a presença do Presidente Estadual da Força sindical, o Sr. 
Danilo, o Coordenador Regional da Força o Sr. Luiz Carlos e os Presidentes e 
Diretores dos sindicatos filiados à Força Sindical. 
   A Reunião teve como pauta a discussão de um plano de ação conjunta dos 
sindicatos para brecar as ameaças de demissões que vem assolando os       
trabalhadores da nossa região. 

VISITA O SINDSEG 

   No último dia 22 de Junho  o Presidente da FETRASVESP ( Federação dos Vigilantes de São Paulo), o Sr.    
Pedro Araujo, esteve em visita ao Sindicato dos Vigilantes de Guaratinguetá e Região para tratar de assuntos  de 

importância para a categoria bem como  
acompanhar os trabalhos que o Sindseg 
têm realizado em  nossa base de territorial. 
   O Sindicato dos vigilantes de Guaratin-
guetá e Região lançou uma campanha de 
valorização dos profissionais da Segurança 
Privada com visitas periódicas aos postos 
de trabalho para apurar e reprimir abusos 
contra os Vigilantes, bem como tem feito 
fiscalizações em eventos para coibir a    
contratação de serviços clandestinos de 
Segurança. 
   O Sr. Pedro Araujo na oportunidade colo- 

cou os recursos da FETRAVESP a disposição do sindicato no apoio do combate da clandestinidade e da explora-

ção dos Vigilantes e no fortalecimento da categoria. 

   O Sr. Danilo expôs o que anda acontecendo no Congresso Nacional como, 
por exemplo, o projeto de lei que trata sobre as mudanças na relação do tra-
balhador com o patronato dando maior poder de negociação aos sindicatos e 
com isso mais garantias, melhorias de benefícios e renda aos trabalhadores. 
Mas se mostrou apreensivo, pois o governo ameaça alterar vários direitos já 
conquistado pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). 
   Falou também das dificuldades que os trabalhadores estão enfrentando em 
todo o estado de São Paulo, pois muitos patrões estão dificultando as negoci- 
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AÇÃO ANTI SINDICAL DE ALGUMAS EMPRESAS 
   A fiscalização do Sindseg tem dado resultado tanto é que algumas   
empresas estão dificultado as visitas dos Diretores aos postos de traba-
lho, mas isso não nos desanimará ao contrario, prova que estamos no 
caminho certo e continuaremos as visitas fiscalizando e coibindo os    
abusos praticado. 
   O Sindicato dos Vigilantes de Guaratinguetá e Região está tomando as 
devidas providencias para acabar com as ações anti sindicais, pois o    
acesso dos diretores do sindicato estar resguardado em nossa CCT 
( Convenção Coletiva de Trabalho) na Clausula 58ª “ As empresas man-
terão nos locais de trabalho à disposição do Sindicato Profissional, qua-
dros de avisos com livre acesso aos empregados, que servirão para afi-
xar comunicados de interesse coletivo da categoria...”. 
   Esta Fiscalização é assegurada pela nossa CCT, pois a mesma Clau-
sula no seu parágrafo único assegura a fiscalização inclusive nas depen-
dências internas das Empresas. 
  “Parágrafo único - Os dirigentes sindicais da categoria profissional  

terão acesso aos locais de trabalho para o desempenho das suas atribuições, inclusive acompanhado de um     
assessor, com o prévio conhecimento da empresa." 
 

 TRABALHADOR NÃO SEJA EXPLORADO DENUNCIE AO SINDICATO 
“ Sindseg Juntos somos forte” 


