
 
 
 
 
 

 

 

O QUE MUDA COM O FIM DO IMPOSTO SINDICAL 

 Queremos que se atentem aos noticiários, procurem 
se atualizar dos seus direitos pesquisando nas mídias     
sociais ou em nossos informativos e nas mídias do sindicato 
e verifiquem a temeridade que a nossa legislação trabalhista 
se tornou para o trabalhador, até mesmo a justiça trabalhista 
que tinha a função principal de proteger o lado mais frágil 
( O TRABALHADOR). Teve dificultado seu acesso gratuitamente 
e com isso diminuíram as únicas barreiras que podem    
FREAR a vontade desenfreada do patronato em nos tornar 
ESCRAVOS,que é a justiça e a mobilização do SINDICATO. 
 

FAÇAMOS UMA REFLEXÃO: VOCÊ PREFERE FICAR 
100% NA MÃO DO EMPREGADOR E ACEITAR TODO E 
QUALQUER DESMANDO OU FORTALECER O SEU     
SINDICATO E CRIAR UMA RESISTENCIA CONTRA OS 
ABUSOS QUE ESTÃO SENDO PLANEJADOS PELO     
PATRONATO? 
 

REFLITA E DECIDA O QUE É MELHOR PARA  
VOCÊ E SUA FAMILIA. 

 Com o fim do imposto sindical, abriu-se uma imensa brecha para que haja uma diferenciação entre associados e 

não associados, sindicalizados e não associados e apesar de nos esforçarmos para que toda a categoria seja           

igualmente tratada, existe a possibilidade real que o próprio patrão faça uma distinção de associado ou não do sindicato.  

SINDSEG ASSUME A DIRETORIA ADJUNTA DA        

FORÇA SINDICAL no vale do Paraíba  

Nos dias 3 e 4 de Agosto aconteceu o Seminário de        
Planejamento da Força Sindical do Estado de São 
Paulo e o Sindicato dos Vigilantes de Guaratinguetá e 
Região esteve presente representando os vigilantes do 
Vale do Paraíba e Litoral Norte. 
Entre as discussões foram pautado os impactos que a   

nefasta reforma trabalhista causará a todos os              

trabalhadores e trabalhadoras de todo Brasil. 

Também aconteceu a posse da nova diretoria da Força Sindical 
para o quadriênio 2017/2021, onde o Presidente do Sindseg,      
Leonel T. de  Oliveira, Assumiu a diretoria adjunta da Força       
Sindical no Vale do Paraíba. 
Foram várias palestras e diversos grupos de discussões para   
traçar quais as melhores medidas a serem tomadas para proteger 
os trabalhadores diante do desmonte de direitos que estão sendo 
impostos pela reforma. 
Leonel levou para a mesa de discussão os problemas e as dificuldades 
que os vigilantes enfrentam no dia a dia em seus postos de      
trabalho e a temeridade da categoria diante dessas reformas. 
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Ser associado é, na verdade, um importante passo para o fortalecimento do conjunto de 
trabalhadores, seja de uma determinada empresa ou de toda uma categoria profissional. 
Associar-se é um direito de todo(a) trabalhador(a), e não um dever! 
 

Exerça seu direito - Associe-se! 
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QUAL A IMPORTÂNCIA QUE VOCÊ TERÁ JUNTO AO  

SINDICATO, A PARTIR DE AGORA? 
          Independentemente da sua posição sobre o sindicato, 
acreditamos que a partir de agora, se não  houver um        
envolvimento de todos - isso inclui associados e não         
associados - os trabalhadores perderão muito. 
Devemos fazer a seguinte pergunta: Queremos ter os       
nossos benefícios e direitos mantidos? 
 Para que  isso ocorra temos que ter um sindicato forte 
com poder de negociação e de mobilização para                     
conseguirmos barrar os desmandos que o patronato exercerá 
na próxima convenção coletiva ou num acordo coletivo ou 
simplesmente fechamos as portas do sindicato e deixamos 
os vigilantes nas mãos da sorte a espera de alguma caridade 
do patrão. 
          Outra pergunta que alguns poderão estar se fazendo é 
como aumentar nosso poder de coalizão? Mostrar ao   patrão 
que estamos unidos! E a resposta é:  
1ª- participar das assembléias que o sindicato comunicará 
como sempre fez, através de nossos informativos, facebook e 

RESCISÃO DE CONTRATO   
Como não haverá mais a obrigação de se fazer a homologação 
no sindicato, o vigilante terá que se atentar aos valores     
pagos, pois a partir do momento que for assinado a rescisão 
de contrato (TRCT) não se poderá acionar a justiça do      
trabalho requerendo algum valor não pago. 

TERMO EXTRAJUDICIAL 
Se na hora da rescisão for constatado que algum pagamento 
não foi realizado como, por exemplo: uma f.t, um ticket      
alimentação, alguma despesa qualquer, o vigilante deverá 
informar o preposto para que seja feito o pagamento no ato 
através de um termo extrajudicial, essa será a garantia de 
que possa acionar a justiça do trabalho. 

JORNADA 12X36 
- A alteração que prejudica diretamente a categoria é que não 
terá mais o direito de receber a prorrogação do adicional   
noturno, por exemplo: na escala onde o vigilante entra as 
19:00 e sai as 7:00 do outro dia, pela antiga CLT ele teria   
direito a 2 horas de adicional (das 5:00 as 7:00) mesmo que 
recebesse somente na justiça agora não poderá mais. 
- Outra alteração é que a sumula 444 do STF (que obrigava 
as empresas a pagar o feriados 100%) não pagarão mais. 

CONVENÇÃO COLETIVA, ACORDO COLETIVO E  
ACORDO INDIVIDUAL. 
- Convenção coletiva é quando os sindicatos conversam       
diretamente com o sindicato patronal e criam clausula para 
toda a categoria. 
- Acordo coletivo é quando a empresa e o sindicato fazem 
uma alteração em uma clausula especifica da convenção  
coletiva, por exemplo: substituição do plano de saúde por 
cesta básica, implantação do tempo parcial e outros. 
- Acordo individual é quando o patrão chama o empregado 
para negociar diretamente. 

A NOVA LEI DO TRABALHO 
Como a nova CLT permite a negociação direta entre patrão e 
empregado, uma pergunta que fazemos é a seguinte? Numa 
mesa de negociação o empregado terá condições de   
negar alguma solicitação do patrão sem se sentir          
ameaçado? Mesmo que ele tenha estabilidade de um ano 
conforme prevê a lei? 

IMPOSTO SINDICAL 
Para alguns trabalhadores, o não pagamento obrigatório do 
imposto é um alivio, mas com isso o governo conseguiu    
enfraquecer os sindicatos e o seu poder de mobilização,   
negociação e combate aos desmandos dos patrões 
Fragilizou também a MTE e o MPT em suas fiscalizações já 
que parte desse imposto era revertido para essas entidades. 

PROCESSO TRABALHISTA 
Caso o vigilante tenha a intenção de acionar a justiça do   
trabalho para cobrar algum valor que não foi pago na homologação, 
o mesmo deverá pensar duas vezes, pois se o trabalhador 
não provar que a empresa é devedora, o mesmo deverá   
pagar os honorários do advogado da empresa e se tiver    
alguma perícia para ser realizada deverá pagar também. E se 
o trabalhador não tiver todo o dinheiro para pagar os honorários 
dos advogados, o pagamento fica suspenso até que em    
alguma nova ação judicial saia algum dinheiro e com isso  
será pago o debito existente do antigo processo. 

INTERVALO INTRAJORNADA 
Pela antiga CLT todo trabalhador tinha uma (1) hora para  
realizar sua refeição agora a o horário poderá ser reduzido 
para 30 minutos. 

FÉRIAS  
A novidade nesse caso, é que a férias poderão ser dividida 
em até 3 partes sendo que uma das partes tenha 15 dias e as 
demais o mínimo de 5 dias. 

 

O maior risco é de que com a atual crise, com uma política opressora e de desmonte de direitos conquistados como essa que       
vivemos, os patrões não assinem a renovação da convenção coletiva. Usando como estratégia a imposição de baixos       
aumentos de salários e de benefícios, na hipótese de não serem aceitos pelos trabalhadores, os direitos anteriormente           
pactuados na Convenção Coletiva serão todos retirados. Sem a mobilização dos trabalhadores os patrões irão estabelecer 
as bases da negociação na forma que bem entender, rebaixando o patamar das conquistas que existem hoje. 

whatsapp e demais redes sociais, tirar suas dúvidas com  os 
nossos diretores ou vindo até nossa sede. 
2ª- Colaborar com o sindicato financeiramente. O apoio    
financeiro poderá ser através de filiação (associar-se), autorizar 
no próximo ano o desconto de um dia de trabalho conforme a 
nova CLT que entrara em vigor a partir de novembro. 
           Pois às despesas com publicações de editais em   
jornais como manda a lei, confecção de informativos, envio 
de mensagens através das mídias sociais que o sindicato 
disponibiliza as viagens para São Paulo onde são realizadas 
as reuniões tanto na sede da Federação dos Vigilantes como 
no sindicato patronal.  
 Com as alterações na CLT o patrão se tornou o maior 
beneficiário e haverá muitos embates com o patronato para 
mantermos os poucos benefícios que já conquistamos. 
           Será extremamente importante que todos os vigilantes 
participem das assembléias para que possamos discutir uma 
pauta de reivindicações junto ao patronato. 

O FIM DA ULTRATIVIDADE 


