
 
 
 
 

 

E se o sindicato Fechar?  

Novos Convênios  

DO SINDSEG 

O Sindseg acabou de fechar mais dois novos convênios para os associados usufruírem 

em suas férias, dias de folga ou feriados. 

MAIS 2 NOVOS CONVÊNIOS PARA OS ASSOCIADOS 

POUSADA PESCADOR 
Rua Cruzeiro, 141, Praia Grande 

Ubatuba - SP 
- Descontos em dias normais e em 
pacotes, com café da manhã incluso. 

A 180 metros da praia da Enseada 

Com três pousadas em Ubatuba, sendo 
uma delas na praia das Toninhas 

- Descontos especiais para os     

associados, café da manhã incluso 

POUSADA ALENTEJANO 

PARA MAIS INFORMAÇÕES ENTRE EM CONTATO COM O SINDSEG PELOS TELEFONES OU NOSSO WHATS 

 

 

    Para aqueles que estão desinformados daremos um 
exemplo de quão importante é o sindicato frente a essa 
"deforma trabalhista" . A partir de 11 de novembro não 
haverá mais a possibilidade de renovação de um      
acordo coletivo ou convenção coletiva, isso é chamado 
de Ultratividade.  Com isso o patrão poderá prolongar a 
negociação salarial ate o fim do prazo de validade de 
uma convenção coletiva e isso lhe dará o direito de    
pagar o salário mínimo para todos os trabalhadores 
da categoria bem como deixar de pagar os benefícios   
conquistados e melhorados  ao longo das negociações 
anteriores.  
   O patrão poderá também "chamar" o trabalhador e 
fazer um acordo coletivo reduzindo ainda mais alguns 
benefícios pois a "deforma trabalhista" lhe faculta esse 
direito. Esses são alguns exemplos que poderão acon-
tecer sem um sindicato agindo na sua região... 
 

   Talvez para alguns trabalhadores essa pergunta     
esteja em suas cabeças e para outros não é motivo de 
preocupação, mas é importante que avaliemos o que 
perderemos caso não somente este, mas qualquer   
sindicato feche as portas. Muitos direitos que foram 
conquistados através de anos de muita luta, negociações 
e mobilizações por parte dos trabalhadores deixarão de 
existir de uma hora para outra. 
    Apesar de alguns acharem que é por bondade, que 
seus “patrões” lhes pagam um salário acima do salário 
mínimo, lhe dão um ticket alimentação , pagam férias e 
13 salário, recolhem o FGTS e o INSS, para os que tem 
essa idéia, lamentamos informar que não é bem assim 
que acontece. Se não houvesse uma entidade sindical 
cobrando os direitos que estão na Convenção Coletiva 
ou Acordo Coletivo com certeza não haveria um piso 
salarial. 

 

Não perca mais direitos. Filie-se ao sindicato! 
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O FIM DO IMPOSTO SINDICAL 

SINDSEG NO 1º CONGRESSO 

O SINDICATO É O REPRESENTANTE LEGAL DOS TRABALHADORES 
“O sindicato tem direito legal para negociar convenção e acordo coletivo para a categoria” 

   Aconteceu entre os dias 19 e 22 de Setembro o primeiro congresso da CONTRASP, com o tema “ Organizar,  

posicionamento e os descontentamentos 
dos vigilantes que trabalham em nossa 
base de atuação. 
   Foram vários dias de palestras e  
discussões sobre o tema como se    
organizar e como agir para romper as 
barreiras que tem colocado os         
vigilantes em grande desigualdade  
diante dos roubos acontecidos. 
   Somente com a troca dos armamentos 
da segurança privada os vigilantes  
terão a oportunidade de sair para traba-
lhar e conseguir volta para sua casa. 

DA CONTRASP 

 
   Com o fim do imposto sindical os empresários conseguiram limitar muito 
a ação do Ministério do Trabalho e do Ministério Publico do Trabalho que   
tinha no Imposto Sindical o seu maior financiamento. A partir de agora, 
se não houver um envolvimento de todos - isso inclui associados e não 
associados do sindicato - os trabalhadores ficarão nas mãos das         
empresas e perderemos muitos dos nossos direitos já conquistado. 
   Conseguiremos manter nossos direitos e benefícios? 
   Essa resposta somente os trabalhadores poderão dar, pois para que 
isso ocorra temos que ter um sindicato  forte com poder de negociação e        
principalmente de mobilização, só assim iremos conseguir barrar os  
desmandos que o patronato exercerá na próxima convenção coletiva ou num acordo coletivo. Ficar só              
reclamando em redes sociais não basta, TEMOS QUE AGIR, participar mais, estar presente nas assembléias 
que o sindicato convoca, dar sua opinião e o principal estar ao lado do seu sindicato. 
   Ou nos unimos agora ou nos tornaremos “ESCRAVOS” dos patrões maus intencionados. 

fortalecer para romper barreiras". 
   O congresso teve como propósito a 
organização nacional dos vigilantes 
para defender os trabalhadores da  
segurança privada contra a reforma 
trabalhista que entra em  vigor a partir 
de novembro e também discutir as  
medidas a serem  tomadas para a   
aprovação da extensão do porte de 
arma para os vigilantes e a troca de 
armamento da segurança privada que 
a muito tempo não dão uma resposta  
diante do armamento da bandidagem. 

CONVOCAÇÃO  

 O Sindseg convoca todos os vigilantes dos municípios 
da sua base de atuação, sito: Aparecida, Areias,        
Arapei, Bananal, Cachoeira Paulista, Canas, Campos 
do Jordão, Cruzeiro, Cunha, Guaratinguetá,           
Lavrinhas, Lorena, Pindamonhangaba, Piquete, Potim, 
Queluz, Roseira, São José do Barreiro e Silveiras.   
Para  participarem da Assembléia de discussão da           

     CAMPANHA SALARIAL 2018. 

ASSEMBLÉIA 

DIA: 28/10/2017 HORAS: 10 horas 
LOCAL: Sindicato dos Vigilantes de Guaratinguetá 
ENDEREÇO: Rua José Vianna Credidio, 80 - Campo 

do   Galvão - Guaratinguetá - SP 

 


