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O PPR que será pago em 2018 teve sua apuração entre os meses de Janeiro a Dezembro de 2017. O Valor é de 
25% do Piso do Vigilante no último mês de apuração, ou seja, o piso de referencia é o de Dezembro de 2017. 

As empresas são obrigadas a pagarem o PPR até o último dia útil de Julho de 2018. 

Data Limite: 31/07/2018 

Valor do PPR: R$ 361,60 

As empresas também são obrigadas a disponibilizar para os Vigilantes um holerite com os valores pagos e os 
descontos se aplicados. Lembrando que a avaliação é individual.  

TABELA COM OS DESCONTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

QUALQUER DUVIDA ENTREM EM CONTATO COM O SINDSEG 

PPR 2018 

 

Convidamos a todos os associados do Sindseg para participarem do nosso 2º Jantar        

Dançante em homenagem ao dia do Trabalho e o dia do Vigilante que acontecerá no 

dia 11/08/2018, das 19 às 23 horas. 

Rua Cel. Pires Barbosa, 190 - Centro - Guaratinguetá (próximo a rodoviária) 

Os convites deverão ser retirados no Sindicato até o dia 10/08/2018 das 08 às 17 horas. 

Dependente acima de 10 anos pagarão R$ 20,00 cada. Não haverá entrega de convite no dia 

Convite para o associado e seu cônjuge. (convite intransferível)  

>> Traje Esporte Fino << 
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O Sindseg disponibiliza diversos 

convênios para os seus associado 

SOBRE NÃO SÓCIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procurador do Trabalho valida acordo coletivo que garante benefícios só a quem contribui com Sindicato  
 

“Não se mostra justo que uma parcela da classe trabalhadora, em que pese não participar da vida sindical e não se engajar 
na busca por melhores condições de trabalho, beneficie-se de conquistas obtidas pela via do serviço de negociação            
coletiva.” (José Fernando Ruiz Maturana, Procurador do Trabalho em Bauru) 

  

  

 

JUSTIÇA MUDA ENTENDIMENTO  

Quem não contribui com o Sindicato não deve ter direito às conquistas do  
Acordo Coletivo assinado pelo sindicato da categoria. Essa foi a decisão tomada 
pelo Procurador do Trabalho de Bauru José Fernando Ruiz Maturana, ao analisar 
queixa de funcionários que ficaram sem a cesta básica por não concordarem 
“com o pagamento da contribuição negocial ou com o desconto da contribuição 
sindical”. 
  

Na decisão de arquivamento datada de 3 de julho, o procurador do Trabalho diz 

que um dos “queixosos” foi enfático em se dizer contra a contribuição e não 

contra o acordo coletivo. Por ser contra contribuir com a associação sindical, o 

trabalhador também não faz jus às conquistas, entende o procurador, que validou 

a cláusula do sindicato e mandou arquivar a reclamação dos funcionários que 

perderam a conquista. 

 “…os instrumentos coletivos não mais albergam todos os integrantes da categoria, mas apenas àqueles associados à     
agremiação ou que considerem vantajosos os benefícios previstos no instrumento coletivo de trabalho e aceitem pagar pelos 
serviços relacionados à sua celebração”, diz trecho da sentença. 
  

Ele prossegue: “Não se mostra justo que uma parcela da classe trabalhadora, em que pese não participar da vida sindical e 
não se engajar na busca por melhores condições de trabalho, beneficie-se de conquistas obtidas pela via do serviço de    
negociação coletiva.” 
  

Conclui dizendo que ninguém é obrigado a contribuir para a manutenção do sindicato da categoria ou de querer ou não as 

cláusulas do instrumento coletivo aprovadas em assembleia na sua relação individual de trabalho. Mas ressalta que a nova 

sistemática legal “vinculou o recebimento de benefício não previsto em lei ao pagamento pelo serviço prestado”. Ou seja, 

sindicato não pode trabalhar de graça para quem é contra o sindicato. 

Fonte:portalcambe.com.br 

Advocacia Previdenciária Advocacia Civil e Criminal Advocacia Trabalhista 


