
 
 
 
 
 

 

 

1 

 

ELEIÇÕES NO SINDICATO 
O Sindicato dos Vigilantes de Guaratinguetá e    

Região informa que as eleições do Sindicato serão 

realizadas nos dias 25 e 26 de Maio de 2018 das 

08:00 horas ás 17:00 horas. 

As inscrições para as chapas concorrentes serão 

nos dias 25, 26 e 27 de Abril das 09:00 horas ás 

16:00 horas na secretaria eleitoral no Sindicato. 

O Edital completo de inteiro teor está afixado no     

quadro de avisos do Sindicato.  

Empréstimo  

CONSIGNADO 

Somente as Empresas: Atento, Aço  orte e o 

Santuário  acional responderam que não estão 

interessados, pois os mesmos  á tem conv nio 

para empr stimos com desconto em folha. 

As demais empresas at  a presente data não 

deram retorno para o sindicato se irão ou não 

aceitar o conv nio. 

BANCO DE CURRICULO 

DO SINDICATO 

 

O Sindseg mant m um banco de currículos para a recolocação dos trabalhadores e para abertura de 
oportunidade para os  novos vigilantes que estão iniciando no mercado de trabalho. 
 

Várias empresas que atuam em nossa região e aquelas que estão chegando t m buscado  unto ao sindicato 
os currículos para entrevistar os trabalhadores. O Sindseg tamb m disponibiliza suas depend ncias para 
a seleção e contratação, tudo para facilitar a integração dos profissionais da segurança privada. 
 

Os currículos deverão ser entregues na sede do Sindicato, Rua Jos    Vianna  Credídio, 80—Campo do 
Galvão em Guaratinguetá, a um dos nossos diretores ou enviados para o e-mail: 
comunicacao@sindicatoseguranca.com.br 
 

Mais informações pelo nosso whats : 12 97407-2471 / 9747-7613 

CONTRATA VIGILANTE   

A empresa Centurion Segurança e Vigilância está  

contratando Vigilantes em nossa região, os interessados 

deverão encaminhar seus currículos ao Sindicato, Rua 

Jos  Vianna Credídio, 80 no Campo do Galvão em 

Guaratinguetá ( próximo a garagem da empresa de 

ônibus São Jos ). 

Os currículos devem conter foto e cópia da formação 

e/ou reciclagem de vigilante. 

Os currículos tamb m ficarão em nosso Banco de      

currículo a disposição de outras empresas de Vigilância. 

NA REGIÃO 

EMPRESA CENTURION  
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Contribuição Sindical 

ATENÇÃO VIGILANTES 

 Comunicamos a todos os vigilantes que o Sindicato dos Vigilantes de 

Guaratinguetá e Região não solicitou nenhum desconto referente a   

Contribuição Sindical para as Empresas de Vigilância. 

Recebemos a denúncia  que alguns vigilantes tiveram esse desconto em 

seus contracheque, o que não era para acontecer. 

 Se isso aconteceu com voc  tamb m entre em contato com o Sindseg 

para tomarmos as devidas providencias. 

  

 

Senado aprova proposta que      

permite saque do FGTS a quem pede 

demissão 

O trabalhador que pedir demissão está mais perto de poder sacar integralmente o  undo de Garantia do 

Tempo de Serviço ( GTS). Um pro eto de lei do Senado com esse ob etivo, o PLS 392/2016, foi         

aprovado nesta quarta-feira (11) pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS) da Casa. 

Como o pro eto foi apreciado em caráter terminativo, caso não ha a apresentação de recurso para análise 

do tema no plenário do Senado, o texto seguirá diretamente para apreciação na Câmara dos Deputados. 

Atualmente, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)  á prev  o resgate de 80% do  GTS em casos 

de demissão por acordo entre patrão e empregado. 

Para o relator da mat ria na CAS, senador Paulo Paim (PT-RS), este   mais um passo rumo à “correção 

de uma distorção histórica” na legislação que trata do  GTS, que buscava restringir o acesso a esses 

recursos que são do trabalhador. 

Ainda falta alguns passos para a aprovação definitiva que   a votação na Câmara dos Deputados e a 

Sanção do Presidente da Republica para a lei entrar em vigor. 
Fonte: Congresso em Foco 

Whats do Sindseg 12 97407-2471 / 97407-7613  

 Tel. 12 31334123 / 3133-2738 

CONVÊNIO COM A 

USISAÚDE 

 


