
 

CHAPA 1 VENCE AS ELEIÇÕES   

DO SINDSEG 

 O Sindicato dos Vigilantes de Guaratinguetá e Região realizou 

nos dias 25 e 26 de maio, as eleições da nova diretoria Execu-

tiva, Conselho Fiscal, Representantes da Federação e seus 

respectivos Suplentes do Sindicato. E com 79,69% dos votos, 

os vigilantes elegeram a Chapa 1 “FORTALECER PARA 

CONQUISTAR!”, pautado pelo   compromisso de lutar pela 

categoria e com propostas inovadoras, já chapa 2 obteve um 

total de 18,03% dos votos. 

Gostaríamos de agradecer a todos os associados que partici-

param de forma democrática e ordeira do processo eleitoral do 

Sindseg. Agradecemos também ao Sindicato dos Vigilantes 

de São Paulo, Sindicato do Transporte de Valores do Estado  

de São Paulo, a FETRAVESP, a CONTRASP e ao Sindicato dos Químicos de Lorena pelo apoio.  

Um agradecimento especial à Polícia Militar por garantir a tranquilidade e a segurança de nossos associados e a Justiça do 

Trabalho de Guaratinguetá por ter designado um oficial de justiça para acompanhar a abertura, o fechamento e a apuração 

das eleições, tornando assim todo o processo eleitoral mais transparente possível. 

Fonte: Sindseg 
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Comunicado sobre PPR / 2018 

 O período de apuração para o PPR 2018 teve início em 01/01/2017 e encerrou no dia 31/12/2017.  
 

- Apuração foi individual e por posto de serviço. 
 

A data de pagamento é até o último dia útil de julho de 2018 e o valor é de 25 % do piso Salarial no último mês de 
apuração. 
 

Valor:  R$ 361,60  
Data limite para pagamento: 31/07/2018. 
 

As empresas são obrigadas a disponibilizar, até 10 dias antes da data de pagamento do PPR, um           
demonstrativo com os valores pagos e a apuração de descontos se houverem. 

CONSELHO DE ASSOCIADOS 
 

Com a intenção de proporcionar maior envolvimento dos associados junto ao Sindicato nas decisões sobre a realização 
de eventos ou formalização de convênios, a nova gestão do Sindseg, através da sua diretoria executiva, conselheiro  
fiscal e demais suplentes estão criando o conselho de associados. 
 

Esse Conselho será consultivo e opinativo, formado por 2 associados de cada cidade que compõem a nossa base 
sindical. 
 

Os associados que quiserem participar, devem encaminhar o seu nome para compor o conselho e caso haja mais de 
duas indicações por município, o nome será escolhido através de sorteio feito pela diretoria. 
 

Os membros da diretoria executiva, conselho fiscal e suplentes poderão participar sendo que o presidente ou o vice-
presidente administrativo deverão estar presentes. 
 

 A pauta da reunião será feita com a presença dos presentes, não podendo ser inferior a 4 conselheiros. 
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PRESIDENTE:  
LEONEL TEODORO DE OLIVEIRA 

DIRETORES: 

ELY DE JESUS 

LUIZ CLAUDIO ESCOBAR 

VALENTIM DALLÓ JÚNIOR 

EMISAEL DA SILVA DOMINGOS 

SÉRGIO  DE OLIVEIRA JÚNIOR 

JOSÉ ROBERTO DA SILVA 

RICARDO ALEXANDRO MARTINS 

MARCIO JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS 

CLEBER DE BRITO SANTOS FRANCISCO 

JOSÉ DA SILVA CARLOTA JÚNIOR 

WILSON THIAGO DOS SANTOS  

MARCOS A. MIGUEL PALMA 

COLABORADORES 

PATRIK H. ALVES DE SIQUEIRA 

BENEDITO AUGUSTO MARCONDES 

 
A CONTRASP protocolou, em outubro do ano passado, uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) contra a reforma trabalhista e sua violação    
constitucional que fere diretamente todos os trabalhadores brasileiros. 
 

A ação foi distribuída ao Ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal       
Federal (STF), e integrada a ADI 5794. Após todos os tramites legais e    
manifestação de diversas entidades em apoio, o relator marcou o julgamento 
para o dia 28 de junho deste ano. 
 

Em vista a crescente expectativa, o Ministro deixou claro, em despacho na 
última quarta-feira (30/05), sobre seu posicionamento sobre alguns pontos 
da reforma trabalhista. 
 

“A mudança deveria ter partido de ampla discussão, inclusive com            
representantes dos trabalhadores em todo o Brasil, diz também que, o fim 
do imposto sindical desconfigura o regime sindical trazido pela Constituição, 
assim como viola de forma direta ou indireta inúmeros direitos sociais” explicou Karen Jardim, Advogada da            
CONTRASP. 
 

Na terça-feira (29/05), a ASSOCIACAO (PATRONAL) BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RADIO E TV ingressou com 
uma Ação Direta de Constitucionalidade (ADC) apensada a ADI 5794 apoiando a reforma trabalhista, deixando claro o 
posicionamento patronal da grande imprensa e do por que  que vem constantemente manipulando as informações nos 
grandes meios de comunicação, sem mostrar o grande prejuízo causado aos trabalhadores com a reforma trabalhista. 
 

O Ministro destacou que a princípio irá manter o exame da ADI no Plenário. A CONTRASP ressalta a importância do 
acompanhamento de toda a movimentação processual da ADI 5794 e divulguem esta luta que travamos contra o      
retrocesso aos direitos dos trabalhadores. 

AÇÃO DA CONTRASP CONTRA  A REFORMA  

TRABALHISTA SERÁ JULGADA NESTE MÊS 

Fonte: Bom Dia CONTRASP 
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