
  

 SINDSEG 2O ANOS  
VOCÊ FAZ PARTE DESSA HISTÓRIA 

 Base Sindical: Aparecida, Areias, Arapei, Bananal, Cachoeira Paulista, Canas, Campos do Jordão, Cruzeiro, Cunha,                

Guaratinguetá, Lavrinhas, Lorena, Pindamonhangaba, Piquete, Potim, Queluz, Roseira, São Jose do Barreiro e Silveiras  

Juntos somos mais fortes filie-se ao sindicato. 
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No último dia 05 de maio o sindicato comemorou 20 anos.  Uma trajetória de lutas e de   
muitas conquistas para a categoria que antes estava carente de representantes. 
 

Agradecemos ao sindicato dos bancários que na época, lá em 1996, acreditou num grupo de 
vigilantes que se sensibilizaram com a necessidade da categoria e que gentilmente nos   
cedeu um sala para que a entidade nascesse. 
 

De lá pra cá ocorreram várias mudanças mas com muito trabalho e empenho dos diretores 
foram conquistando respeito e carisma. Sabemos que houve muitas mudanças e que temos 
que acompanhar as mudanças e conclamamos a todos da categoria e em especial os     
nossos associados que durante todo esse tempo caminham conosco. 
 

O sindicato nasceu com o objetivo de ajudar a categoria e por isso motivo chamamos a    
todos a fazerem parte através de perguntas, criticas pelos nossos   meios de mídias digitais 
como: Facebook, Whatsapp, Twitter e e-mails. 
 

Com muito trabalho e honrando a categoria conquistamos RESPEITO E SERIEDADE junto 
ao patronato. Sabemos que temos muito o que fazer mas é de extrema importância que o sindicato e o vigilante falem a 
mesma língua para que possamos encontrar soluções para os desafios que enfrentamos no dia a dia. 

PARA QUE SEJA FEITO QUALQUER EVENTO, EM NOSSA BASE SINDICAL É OBRIGATORIO ACORDO          

COLETIVO COM O SINDICATO segundo a CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - JORNADAS ESPECIAIS 

PARA  EVENTOS  

Serão admitidas jornadas especiais para eventos, mediante acordo coletivo obrigatório com o Sindicato da respectiva 

base territorial, ficando a sua aplicação restrita ao trabalho em eventos de curta duração (congressos, seminários, 

shows, eventos esportivos, exposições, espetáculos e feiras não permanentes etc.). 

Parágrafo primeiro – As empresas ficam obrigadas a comunicarem, por escrito, o sindicato profissional da respectiva 

base, acerca do evento e sua duração, até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência de sua realização. 

Parágrafo segundo – As empresas são obrigadas a contratarem seguro de vida, além de fornecerem vale transporte e 

alimentação aos vigilantes/seguranças de eventos, nos termos previstos neste Instrumento Coletivo.  
 

O Sindicato está atento e intensificará a sua fiscalização e cobrará dos órgãos responsáveis a aplicação das leis. 

CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA PARA EVENTOS 
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Por Leonardo Léllis e Brenno Grillo 

 

Entretanto, o advogado pondera que a Lei 
13.271/2016, por ter alcance restrito às mu-
lheres sem justificativa plausível, pode ter 
constitucionalidade discutida. ―A norma legal 
não deveria restringir a proteção conside-
rando o sexo da pessoa. Portanto, o mais 
adequado seria corrigir a apontada desi-
gualdade, estendendo a proibição de revista 
íntima a todas as pessoas, independente do 
sexo.‖  

LEI PROÍBE REVISTA ÍNTIMA EM MULHERES 
Texto foi sancionado e já passou a valer a partir de (18/04). Multa prevista por 

descumprimento é de R$ 20 Mil. 

Desde a última segunda-feira (18/4), as re-
vistas íntimas em mulheres estão proibidas 
no país. A Lei 13.271/2016 veda a prática 
em empresas públicas e privadas, inclusive 
presídios. A norma prevê multa de R$ 20 mil 
em caso de descumprimento, a ser revertida 
a órgãos de proteção dos direitos da mulher.  
 

Essa é a primeira regra de alcance nacional 
sobre o tema e divide a opinião de especia-
listas. A revista íntima é vista como necessá-
ria para prevenir o uso de mulheres, seja 
companheira ou familiar do preso, para o 
transporte de drogas, celulares e outros itens 
proibidos para dentro dos presídios. Para 
isso, devem ficar nuas, se agacharem ou 
saltarem para a identificação de qualquer 
objeto escondido dentro do corpo — o uso 
de cães farejadores também é comum. 
 

AMBIENTE DE TRABALHO 
O professor da USP Gustavo Garcia explica 
que, apesar de o empregador possuir o 
―poder de direção‖, seu uso é limitado para 
coibir   

abusos, entre eles, a revis-
ta íntima. Ele cita o arti-
go 187 do Código Civil de 
2002 e o artigo 8º, pará-
grafo único, da CLT, como 
mecanismos legais para 
inibir os excessos. 
 

Lembrando que o entendi-
mento também pode ser 
aplicado aos homens, ele 
explica que ―a revista ínti-
ma, no caso, é a que viola 
justamente o direito de 
intimidade do emprega-
do. Não se confunde, as-
sim, com a revista pessoal, 
sem contato físico, como 
em bolsas e pertences do 
empregado, exercida de 
modo impessoal, generali-
zado e não abusivo, isto é, 
sem violar a intimidade do 
trabalhador‖. 
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O que é o sindicato? 
 

O Artigo 8º da nossa Constituição diz que todos os         
trabalhadores são livres para filiar-se a uma entidade     
sindical. Por isso o empregador não pode proibir o punir 
quem se filia ao Sindicato, o parágrafo 2º do mesmo artigo 
8º diz que é vedada a criação de mais de uma organiza-
ção sindical, ou seja, o sindicato é a única entidade que 
pode representar legalmente  toda a categoria segundo as 
Leis Brasileiras. 
 
Um conjunto de trabalhadores tem mais força para agir do 
que cada um individualmente. Se um trabalhador tiver    
razões para se dirigir ao empregador, para protestar ou 
reivindicar seus direitos, sozinho nada conseguirá e com 
certeza será punido. Mas unidos e devidamente             
organizados em um sindicato, seguramente conseguirão. 

Sindicato é uma entidade de representação trabalhista de 
primeira instancia, a sua composição é feita por trabalha-
dores da própria categoria representada sem a participa-
ção ou ação de pessoas externa. 
 

Além de lutar pela melhoria de benefícios e salários     
também atua de forma fiscalizadora na preservação dos 
direitos já conquistados, auxiliando o Ministério do        
Trabalho, a Polícia Federal e o Ministério Público do    
Trabalho no combate a exploração dos Trabalhadores. 
 

O sindicato não se limita a tratar somente dos problemas 
coletivos, decorrentes do exercício da própria profissão, 
mas igualmente se preocupa com a condição social dos 
trabalhadores enquanto cidadãos, estando aí a ação    
sindical direcionada para questões extra profissionais, 
como o desenvolvimento da própria sociedade. 

Pedimos a ATENÇÂO de todos os Vigilantes para que fiquem atentos, pois indivíduos estão se passando 

por diretores do Sindicato, Informamos que nossos diretores estão sempre Uniformizados e portando        

documento que o identifique. Qualquer duvida entre em contato com o Sindicato. 

ATENÇÃO VIGILANTE  



FESTA EM COMEMORAÇÃO  

AOS 20 ANOS DO SINDSEG 
No último dia 05 de Maio de 2016 o Sindicato dos Trabalhadores em Serviço de Segurança e Vigilância de                
Guaratinguetá e Região (Sindseg) completou 20 anos de Fundação. Para comemorar essa data tão importante o       
sindicato ofereceu aos associados um Jantar Dançante com sorteio de brindes para os presentes. 
 

A comemoração foi no último dia 07 de Maio 2016 e contou com a presença de Vigilantes de toda nossa base que   
compreende os municípios de Aparecida, Areias, Arapei, Bananal, Cachoeira Paulista, Canas, Campos do Jordão,   
Cruzeiro, Cunha, Guaratinguetá, Lavrinhas, Lorena, Pindamonhangaba, Piquete, Potim, Queluz, Roseira, São Jose do 
Barreiro e Silveiras. 
 

Gostaríamos de agradecer a todos que compareceram ao evento e por acreditarem e participarem da luta sindical junto 
com o sindicato. Foram 20 anos de lutas e conquistas, mas sabemos que ainda faltam muitas batalhas a serem          
enfrentadas porque nossa categoria merece muito mais e juntos chegaremos lá, pois foi com esta união que surgiu esse      
sindicato. 

PARABÉNS AOS ASSOCIADOS 
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Os Vigilantes sindicalizados vão-se enriquecendo, de múltiplas formas, com vista à defesa dos seus interes-
ses individuais e coletivos, devido às informações que o sindicato lhes faz chegar. Estar associado a um Sin-
dicato que está devidamente legalizado é um investimento na organização e conquista de salários e benefí-
cios aos trabalhadores, onde estes (os trabalhadores) constituem o eixo central de toda a sua atividade e 
cujos benefícios se refletem no dia a dia da sua atividade profissional. 
 

Há Vigilantes que só pensam em associar quando estão enfrentando problemas. Mas tal ação pode ser de-
masiadamente tarde. Pois o seu isolamento leva-os a formar idéias vagas ou tomar decisões confusas pe-
rante posições difíceis, que é usada por algumas empresas para prejudicar os trabalhadores, pois o empre-
gador usa de artimanhas para causar um deslize, uma ação ou uma omissão que vão prejudicar decisiva-
mente os direitos desse (s) trabalhador (es). 

Prevenir é sempre melhor que remediar. 

ATENÇÃO! VIGILANTES DA AÇO FORTE 
No último dia 05 de Maio o Sindseg esteve em reunião com o Sr. Camargo, representante da Aço Forte, para tratar de 
algumas irregularidades e pendências. 
 

A empresa comprometeu – se a sanar todas as irregularidades que foram levantadas através das visitas dos diretores 
do Sindseg aos postos de trabalho, a saber: 
 

  > Falta de pagamento do PPR em postos de Campos do Jordão: 
  > Regularização do pagamento das Fts dos Vigilantes do INPE ( Além de serem pagas fora dos holerites eram pagos  
valores inferiores ao acordado em nossa CCT). 
  > Falta do Pagamento da PPR 2015 de alguns Vigilantes do INPE. 
 

A Aço Forte informou que fará um levantamento com todos os seus colaboradores da nossa base para verificar e     
resolver todas as pendências. 
 

Se você trabalha na Aço forte e tem mais alguma pendência entre em contato com o sindicato, por Telefone           

3133-2738 / 3133-4123 ou por Whatsapp 97407-2471 / 97407-7613 e informe qual é a natureza da irregularidade. 


