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SINDSEG NA ESTRADA 2017 
Em continuidade ao plano de visitas e fiscalizações 
a diretoria do Sindicato dos Vigilantes de           
Guaratinguetá e Região está traçando as metas e 
as ações para o ano de 2017.  
 

As visitas aos postos de trabalho e as fiscalizações 
do Sindseg nunca foram encerradas, mas em 2017 
essas ações serão intensificadas, pois com a velha 
desculpa da crise que vem assolando o nosso País 
muitas empresas tem prejudicado os trabalhadores 
da Vigilância com diversas ameaças e               
perseguições.  
 

Estamos atentos a tudo isso e não ficaremos      
parados, a crise é real, mas não pode ser usada  
como desculpa para punir ainda mais os            
profissionais da Segurança Privada, pois também 
somos vitimas dessa crise. 

Estamos trabalhando por melhorias na nossa      
categoria, vistamos os postos de trabalho, fazemos 
as devidas fiscalizações e as cobranças para que 
as irregularidades encontradas sejam sanadas. 
 

 Mas para que estas ações surtam efeito temos 
que contar com a total participação de todos os           
trabalhadores. 
 

Devemos estar engajados na luta para manter os 
benefícios já conquistados e só assim                
conseguiremos mais melhorias, sejam elas através 
de mais benefícios ou melhores salário. 
 

- Vigilantes façam parte dessa luta, participe das 
conquistas esteja ao lado do Sindicato. 
 

Não se cale diante das irregularidades,               
DENUNCIE. Você não esta só. 

SINDSEG, SEMPRE AO LADO DOS VIGILANTES 

Mudanças nas regras       

O ano de 2016 foi um dos piores anos para todas as categorias  
laborais, as negociações não obtiveram os êxitos desejados.  
 

Um dos principais objetivos do Sindicato dos Vigilantes de          
Guaratinguetá e Região foi manter os empregos e os postos de  
trabalhos; isso não quis dizer que não trabalhamos para obtermos 
novas conquistas, um exemplo é a alteração na forma de apuração 
e data de vigência do PPR (Programa de Participação nos           
Resultados). 
 

O período de avaliação mudou e já começou desde o dia 01       
Janeiro até 31 de Dezembro 2017, fechando um ciclo de 12 meses. 
 

NÃO HAVERÁ MAIS A AVALIAÇÃO COLETIVA SOMENTE A 
AVALIAÇÃO INDIVIDUAL, essa foi uma das conquistas mais     
solicitada pelos trabalhadores. 
 

O Valor do PPR ainda é 25% do piso. Não foi desta vez, mas a luta 
pelo aumento do valor da PPR continua, pois o aumento dos       
valores são um dos principais foco do Sindseg, porque é isso que o 
trabalhador mais quer pagamento digno, respeito e reconhecimento. 
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Os Profissionais da Segurança Privada devem ser             
respeitados, somos trabalhadores habilitados e pertencemos 
a uma categoria diferenciada, a Lei 7.102/83 e as demais 
portarias e decretos nos confirmam como profissionais      
capacitados para exercer a guarda e a proteção do           
patrimônio de pessoas físicas ou jurídicas. 
 

Há em nossa região empresas, estabelecimentos comerciais, 
casas de shows e eventos, centro de exposições entre outros 
que utilizam vigilantes com reciclagem e CNV (Carteira     
Nacional de Vigilante) em dia, mas que trabalham de forma 
irregular sem vinculo empregatício e com escalas que        
ultrapassam em muito as permitidas pela CCT (Convenção 
coletiva de Trabalho), recebendo valores irrisórios e sem  
nenhum dos benefícios, sendo colocados em riscos expostos 
a agressão, ameaças, fome e outras situações. 
 

Com o intuito de combater essas irregularidades na          
segurança privada o Sindicato dos Vigilantes de                
Guaratinguetá e  Região notificará todas as empresas,       
estabelecimentos comerciais, casas de shows e eventos, 
centro de exposições e qualquer estabelecimento  onde o 
vigilante é empregado de maneira exploratória para que   
estas praticas sejam encerradas e se for necessário          
acionaremos a fiscalização da Polícia Federal, do Ministério 
Publico do    Trabalho e do Próprio Ministério do Trabalho. 
 

O Combate a clandestinidade além de melhorar a segurança 
para os usuários que frequentam esses locais criam mais 
empregos através da contratação de vigilantes por empresas 
regulamentadas pela Polícia Federal dando mais              
tranquilidade para esses profissionais. 
 

A Lei Estadual 16.110/2016 obriga todos os estabelecimentos 
que realizam eventos abertos ao publico gratuitos ou pagos, 
tais como casas de shows, boates, discotecas, danceterias 
ou similares a identificar aos seus usuários o nome e os   
dados da empresa prestadora do serviço de segurança por 
meio de vigilantes, disponibilizando a imagem do alvará de 
autorização de funcionamento expedido pela Polícia  Federal. 
 

Em uma breve visita a um grande evento que é realizado  
todos os anos em nossa região conseguimos identificar    
diversas irregularidade, como: 
 

- Falta da identificação da Empresa Prestadora de Segurança 
(Lei 16.110/2016); 
- Contratação de trabalhadores sem carteira assinada; 
- Jornada de trabalho muito além da autorizada; 
- Intervalos de descanso entre as jornadas fora do permitido 
pela CLT; 
- Alojamentos inapropriados; 
- entre outras irregularidades 
 

Iremos fiscalizar e após as averiguações tomaremos as    
devidas providencias, denunciando e cobrando dos órgãos 
responsáveis uma ação contra todas as irregularidades    
encontradas. 

O SINDSEG INTENSIFICARÁ A FISCALIZAÇÃO  

NOS EVENTOS EM NOSSA REGIÃO 

Convênios do Sindseg  


