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1º CHURRASCO DANÇANTE DO SINDSEG 
Em comemoração ao dia do Trabalho o Sindicato dos Vigilantes de 
Guaratinguetá e Região  estará realizando o 1º Churrasco Dançante  
 

DATA: 06/05/2017 ( SÁBADO) 
 

LOCAL: SINDICATO DO COMÉRCIO DE GUARATINGUETÁ 
 

ENDEREÇO: RUA CEL. PIRES BARBOSA, 190 - CENTRO - PROX. 
A RODOVIÁRIA 
 

HORÀRIO: DAS 19:00HS AS 23:00HS 
 

Todos estão convidados. Associados e cônjuge gratuito, dependente 

maiores de 15 anos e convidados pagam R$ 30,00 por pessoa. 
 

Os convites deverão ser retirados no sindicato a partir do dia 10 Abril 
até  o dia 04 de Maio de 2017, não haverá entrega de convite no dia. 

O Sindicato abrirá dia 29 de Abril ( Sábado) das 09:00 hs as 12:00hs  

Mobilização dia 28/04 
O Sindicato dos Vigilantes de Guaratinguetá e Região       
convida  todos os trabalhadores para participarem da     
MOBILIZAÇÂO contra os ataques do governo aos direitos 
dos trabalhadores. NÃO VAMOS PAGAR SOZINHO A  
INGERÊNCIA DOS NOSSOS GOVERNANTES. 
 

A HORA DE AGIR É AGORA, participem, temos que dar 
uma resposta ao governo que quer cobrar dos             
trabalhadores esta conta. BASTA 
 

Uma lei de TERCEIRIZAÇÃO que só favoreceu o patrão,  
uma REFORMA TRABALHISTA que só quer tirar os 
pouco direitos que nós trabalhadores conquistamos com 
muita luta. 
 

A REFORMA DA PREVIDÊNCIA que só vai penalizar 
ainda mais os trabalhadores. E o governo que é principal 
culpado da crise não esta fazendo seu sacrifício, não 
mexe nos seus privilégios e empurra para nós o custo da 
sua irresponsabilidade.  
 

CORRUPÇÃO, DESVIO DE VERBAS, SUPERSALÁRIOS 
e OUTROS 
 

Não vamos mais ficar quietos e aceitar mais este         
calvário, dia 28/04 ficará marcado na HISTÓRIA como o 
dia da RESPOSTA dos TRABALHADORES. 
 

Participem, venham dar a sua resposta! 

PRAÇA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 
 

CENTRO - GUARATINGUETÁ 
 

A PARTIR DAS 09:00 HORAS 
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Sindseg prestigia a posse da nova diretoria  

Do solidariedade de Guaratinguetá 
No último dia 31/03/2017 o Sindicato dos Vigilantes de Guaratinguetá e 
Região foi convidado para participar da posse da nova diretoria do        
Solidariedade de Guaratinguetá, cerimônia que  contou com a  presença 
do Deputado Federal Paulinho da Força e o presidente do PMDB de            
Guaratinguetá, Argus Ranieri. 
 

O presidente do Sindseg Leonel Teodoro aproveitou o evento para      
discutir com os políticos presentes apoio aos vigilantes, pois a nossa   
categoria é a que mais tem sofrido com a crise financeira e com o       
descaso dos governos e das empresas contratantes. 

Paulinho da força 
No dia 01/04/2017  o Presidente Leonel Teodoro e os     
diretores do Sindseg estiveram em reunião com os         
sindicalistas  da Força Vale do Paraíba e com o Deputado 
Federal Paulo Pereira ( Paulinho da Força) para discutir as 
medidas que os sindicatos irão  tomar para enfrentar a   
ofensiva do  governo contra os direitos dos trabalhadores. 
 

Neste circulo de debate o Deputado Paulinho falou sobre a 
terceirização, a reforma da previdência e a reforma        
trabalhista e os prejuízos que os trabalhadores terão se 
cruzarem os braços. 
 

Todos os presentes concordaram que devemos agir. E que 
dia 28/04 será o início do  combate as medidas que o        
governo nos que impor. À hora é agora, se nada for feito 
mais diretos perderemos. 

Debate com o deputado  

atuações do sindseg 

EMPRESA SERVI 
 

O Sindseg firmou convênio 
com a empresa SERVI, com a 
anuência dos vigilantes para 
substituir o plano de saúde 
por uma cesta básica no valor 
de R$ 150,00   descontando 
5% conforme preceitua a   
clausula 20 da CCT2017 
(Convenção Coletiva de     
Trabalho 2017). 
 

EMPRESA EMBRASP 
 

Em acordo recente com a  
empresa EMBRASP foi      
firmado a substituição do    
plano de saúde por uma cesta 
no valor de R$ 150,00 sem o 
desconto de 5%, conforme a 
clausula 20 da CCT 2017. 

Em visitação em um dos     
postos da empresa Souza   
Lima, foi constatado que os 
v igi lantes não estavam        
recebendo as F.Ts (folgas   
trabalhadas) com o valor     
correto e por isso o Sindicato 
notificou o cliente e a empresa 
Souza Lima que prontamente 
compareceu ao sindicato, o 
gerente geral operacional da 
empresa esteve em reunião 
com o presidente do sindicato 
Leone l Teodoro e  se          
comprometeu em regularizar o 
mais breve possível a          
irregularidade.  
 

Ficaremos de olho 

EMPRESA SESVI 
 

Como não houve consenso entre os vigilantes 
para decidirem se preferem o plano de saúde ou 
a cesta básica, informamos aos vigilantes da 
SESVI que entramos em contato com a empresa 
e nos foi solicitado um prazo para que fosse feito 
uma cotação de preços e caso não nos seja   
apresentado uma solução nos próximos dias, 
estaremos ingressando com as medidas judiciais 
cabíveis. 
 

É importante ressaltar a todos os vigilantes que, 
toda e qualquer acordo firmado é com a        
concordância dos vigilantes e que antes de      
assinar qualquer documento procuramos os   
postos de trabalho, conversamos e tiramos   
qualquer duvida. 
 

Esta diretoria sempre valorizou e sempre        
valorizará a opinião dos vigilantes e               
principalmente dos nossos associados. 

EMPRESA  SOUZA 
LIMA 


