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AS ASSOCIADAS PELO SEU DIA 

O SINDSEG PARABENIZA TODAS  

Uma das maiores reivindicação dos vigilantes é a troca do armamento que já  
esta obsoleto para o enfrentamento como os criminosos que tem em seu poder 
armamento de guerra. Para mudar isso o Sindseg, a Fetravesp e as demais    
federações através da nossa confederação a "CONTRASP" encaminhou ao    
Senador Waldemir Moka o PLS (Projeto de Lei do Senado) que permite a troca 
do armamento da Segurança Privada. 
 

O PLS 16/2017 autoriza ao vigilante o uso da pistola .40 e, quando em transporte 
de valores, o Fuzil 5,56mm. O Senador que pessoalmente é contra o armamento 
da população, recebeu com apreço as reivindicações, pois entendeu a deficiência 
da categoria em proteger o patrimônio e a vida com equipamentos ineficazes, 
resultando na morte de vários companheiros. 
 

O Projeto apresenta, como justificativa, os sinistros cometidos pela bandidagem 
munidas de armamentos pesados contra vigilantes com armamentos obsoletos, 
regulamentados por lei editada em 1983. 
 

"É flagrante que essa lei, editada há mais de trinta anos, quando os criminosos 
não eram tão ousados, está defasada e coloca os vigilantes em situação de    
extrema fragilidade, caso precisem confrontar os bandidos", afirma a justificativa 
do PLS. 
 

Encaminhado para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o Projeto é 
terminativo (quando não há necessidade de ir ao plenário). Sendo aprovado pelo 
relator, o Projeto tem destino direto para a votação na Câmara dos Deputados. 

Pistola .40 aos vigilantes  

e fuzil no carro-forte 

DA SESVI 
ATENÇÃO, VIGILANTES   

 

Como não houve quorum na Assembléia marca-

da para o último dia 18/02 na sede do sindicato 

para decidir pela troca ou não do plano de saúde. 

Esta diretoria entendeu que os trabalhadores 

querem o plano de saúde e não aceitam a troca. 

Diante disso, enviamos oficio informando a em-

presa e já notificando a SESVI sobre o posiciona-

mento deste sindicato e solicitando a mesma que  

apresente uma operadora de saúde que tenha 

cobertura em toda a nossa região o mais breve 

possível. 

Lembramos a todos os trabalhadores  que este 

sindicato sempre trabalhou e trabalhará em prol 

dos vigilantes respeitando sempre suas decisões. 
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SINDSEG, SEMPRE AO LADO DO VIGILANTE 

PPR 2016  

O que é aviso prévio 

Até que enfim o patronato fechou acordo do PPR (Programa de              

Participação nos Resultado). Depois de muitas negociações  conse-      

houve aumento do percentual, será liberado o pagamento              
proporcional a 07/12 avos dos 25%  ou seja 14,58% do piso vigente 
no último mês de   apuração. 
 

O Pagamento será feito até o último dia útil de julho de 2017, o piso 
de referencia é o de Dezembro de 2016. 
 

Piso de Referencia Dezembro 2016 = R$ 1351,78 
 

Valor do PPR 2016 = R$ 197,09 
 

Para que haja mais melhorias e mais conquista é      
importante que os trabalhadores da Segurança        
Privada participem mais, o sindicato esta sempre a 
disposição de todos. 

guimos o acordo para o      
pagamento do PPR 2016. 
Como informado em boletins 
anteriores a data de apuração 
mudou, agora começa em 
Janeiro e vai até Dezembro. 
Por causa disso ficamos num  
impasse os patrões não   
queriam pagar os 07 meses 
referente a   junho de 2016 
até dezembro de 2016. 
 

F o i  u m a  n e go c ia ç ã o         
cansativa, mas conseguimos 
o acordo para o pagamento, 
não foi como queríamos, não  

Aviso Prévio é uma comunicação que deve ser feita pelo empregador ao funcionário 
(ou vice-versa), avisando o fim do contrato de trabalho, em determinado prazo.         
O aviso prévio é obrigatório quando a demissão de um funcionário não tem justa  
causa. 

QUAIS OS TIPOS DE AVISO? 
 

Existem dois tipos de avisos o AVISO TRABALHADO aquele que deve ser cumprido 
trabalhando pelo menos trinta dias com redução de duas horas diárias ou a redução 
de sete dias e que o pagamento tem que ser feito no 1º dia útil após o seu vencimento 
e o AVISO INDENIZADO quando o trabalhador é dispensado de cumprir               
trabalhando, nesse caso a empresa têm até 10 dias para fazer o pagamento do acerto. 

A EMPRESA NÃO TÊM POSTO PARA EU CUMPRIR O AVISO, POSSO CUMPRIR 
EM CASA? 
 

Não, isso é ilegal como dito o aviso só pode ser Trabalhado ou Indenizado, nesse 
caso o aviso deve ser indenizado. 
 
 

SE EU PEDIR DEMISSÃO TENHO QUE CUMPRIR O AVISO? 
 

Sim, caso não o faça terá de indenizar a empresa. 


