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demissões de vigilantes com

As conquistas da nova Convenção Coletiva de Trabalho
protegem ainda mais os direitos dos Vigilantes.

Benefícios qap/qrv para os sócios

Consulte toda a lista de benefícios disponíveis
para o associado e toda a sua família. www.sindicatovigilantes.com.br

O SINDSEG proporciona diversas vantagens
para os seus Associados. Veja abaixo alguns

lugares onde você é mais que bem-vindo!

obrigatória a homologação no Sindicato

O SINDSEG se coloca cada vez mais próximo ao Vigilante através de ações que 
buscam proteger seus interesses e resguardar seus direitos. A partir de agora, 
caso um Vigilante com mais de 1 ano de contrato de trabalho seja demitido, 
torna-se obrigatória a homologação de sua demissão por parte do 
empregador, junto ao Sindicato. Assim, o Sindicato poderá conferir os 
cálculos trabalhistas, ouvir possíveis queixas ou manifestações do 
Vigilante e ainda dar o nosso suporte jurídico, se constatada alguma 
irregularidade no processo demissional. 
A Cláusula 28 – Assistência às Rescisões de Contrato da CCT 
2019/2020 diz : Para que não se frustrem os direitos decorrentes da 
rescisão de contrato de trabalho, as empresas ficam obrigadas a 
efetuar o pagamento das verbas rescisórias no prazo de dez dias 
contados do término do contrato, com assistência/homologação 
obrigatória do Sindicato Profissional da Categoria da Base 
Territorial ou no órgão competente do Ministério do Trabalho na 
localidade de trabalho, no mesmo prazo de dez dias, caso o 
contrato em questão tenha mais de 1 ano de duração.
Parágrafo 1º: No caso de atraso ou inadimplemento
de tais verbas, as empresas serão penalizadas
com multa compulsória prevista no Artigo 477 
da CLT, Parágrafo 8º, além das demais 
p e n a l i d a d e s  p r e v i s t a s  n e s t e 
instrumento.
Vigilante, fique atento aos direitos que 
foram conquistados pela Convenção 
Co le t i va  de  Traba lho .  Ex i ja  que  a 
homologação seja feita no seu Sindicato. Seja 
pa r t i c i pa t i vo  e  con te  sempre  conosco , 
principalmente em momentos como esse.
Se você se encontra nessa situação ou tem alguma 
dúvida, fale com a gente pelo WhatsApp: 12 3133-2738.
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mais de 1 ano de trabalho
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Convênios médicos

20,00
R$

por consulta

40,00R$

por consulta

60,00R$

por consulta

140,00
R$

por consulta

90,00R$

por consulta

Clínico Geral
Cardiologista
Pediatra
Dermatologista
Ortopedista
Ginecologista

Nutricionista
Psicóloga
Ozônioterapia
Fisioterapia

Psicopedagoga
Fonoaudiologista
Endocrinologista
Gastroentereologista
Estética

Oftalmologista
Nefrologista
Otorrino

Reumatologista
Geriatra
Vascular

Neurologista
Psiquiatra

100,00R$

por consulta

Consultas a preços fixos

Exames laboratoriais
gratuitos a partir da

2ª mensalidade

Entre em contato com
o SINDSEG e faça a sua

adesão ao plano Dr. Saúde

Plano Individual

25,00R$

mês 89,99R$

mês

Titular + 4 dependentes  

De Graça

E ainda tem
desconto em
várias outr

as
atividades.

para Associado
do SINDSEG

Entrada em todos os eventos
(Show, bailes, etc.)
Aulas de Hidroginástica
Aulas de Danças 
Aulas de Artes Marciais 
Aulas de Esportes
Acesso às Piscinas
Acesso às Churrasqueiras

Plano Família

vigilantes associados ao
sindseg têm desconto
no maior clube de tiro
da nossa região.

®

Advocacia
Associados SINDSEG 
contam com Advocacia 
Trabalhista gratuita, 
além da Previdenciária 
e a Civil com desconto. 
Entre em contato 
conosco e saiba mais.

Lazer

Consulte o SINDSEG para mais informações.

Pousadas em Ubatuba e Caraguá

com até

25%
off

Oficina mecânica
Rodrigo Medeiros

em consertos e
revisões automotivas

Mínimo de

 
de desconto

 10%

Automotivo

em consertos e
revisões automotivas

Mínimo de

 
de desconto

 10%R. Visconde de Guaratinguetá, 121 
 centro - Guaratinguetá 

Whats 12 3132-9000

steticar 

R. Visconde de Guaratinguetá, 134 
 centro - Guaratinguetá 

Whats 12 99193-5971

lava rápido
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Muitas empresas têm feito a troca de forma irregular, 
impondo ao vigilante a cesta básica no lugar do 
plano de saúde sem levar em conta que isso 
somente é possível se houver acordo com o referido 
Sindicato pois, segundo o Termo Aditivo da 
Convenção Coletiva de Trabalho - 2020, no seu 
parágrafo 5º da Cláusula 7ª “Assistência Médica 
Hospitalar”, é permitida a troca mediante autorização 
dos vigilantes em assembleia, com valor mínimo de 
R$ 146,79 a ser negociado. Veja abaixo a referida 
Cláusula do Termo Aditivo 2020: 
Cláusula 7ª: As empresas ficam obrigadas a 
proporcionar assistência médica hospitalar em 
caráter habitual e permanente, em benefício dos 
seus empregados, familiares e dependentes legais, 
assistência médica hospitalar de boa qualidade nas 
condições prevista na ANS – Agência Nacional de 
Saúde, contratada com operadoras de plano de 
saúde de comprovada idoneidade moral e condição 
funcional estável, mediante contribuição prevista no 
parágrafo quarto abaixo.
Parágrafo 4º: ... contribuição para a manutenção da 
assistência, que se refere o caput, em 5% do salário 
normativo ... limitando o desconto ao máximo de R$ 
95,58, considerando o titular e um dependente. A 
partir do segundo dependente, o empregado 
contribuirá com mais 1% do seu salário normativo, 

limitando o desconto em 3%.
Parágrafo 5º: Fica permitida a substituição do 
Convênio Médico por Cesta Básica suplementar em 
espécie ou cartão eletrônico de alimentação, a ser 
fornecida mensalmente, no valor de R$ 146,79, 
devendo ser descontado do empregado o percentual 
de 5% do valor da cesta básica, desde que a 
substituição seja feita mediante Acordo Coletivo com 
o respectivo Sindicato Profissional da Base 
Territorial,  precedido de autorização dos 
empregados, reunidos em Assembleia Geral 
específica que deliberarão sobre a troca.
Parágrafo 7º: Nas regiões onde não houver 
atendimento da assistência médica, será obrigatória 
a substituição por uma cesta básica nos termos do 
Parágrafo 5º.
O não cumprimento de qualquer uma das Cláusulas 
da Convenção Coletiva ou do referido Termo Aditivo 
pelas empresas será passivo de multa, 
mesmo que ocorra de forma parcial 
(Cláusula 10 do Termo Aditivo 2020).
Vigilante: não se cale diante dos 
abusos e imposições de 
algumas empresas. Caso 
aconteça com você, 
avise-nos! WhatsApp 
12 3133-2738.

A troca do plano de saúde pela cesta básica
só poderá ocorrer após uma assembleia entre
o Sindicato e os Vigilantes beneficiados

ou 

Após serem verificadas as 
irregularidades cometidas pela 
empresa Dunbar nos postos do 
Senac de Pindamonhangaba e Guaratinguetá, com 
referência ao atraso de pagamentos e benefícios aos 
vigilantes, o SINDSEG notificou aos gerentes do 
Senac e da empresa contratada, sobre as violações 
de direitos dos trabalhadores, por não terem ficado 
atentas à fiscalização e às cláusulas do contrato.
O SINDSEG está sempre de olho nos postos de 
trabalho de nossa base territorial. Conte com a gente! 
É só nos chamar no WhatsApp 12 3133-2738. 

O SINDSEG constatou irregularidades na cláusula de 
contrato de trabalho, onde prevê fornecimento de 
plano de saúde para os vigilantes no posto do IBAMA.
Tentamos solucionar a irregularidade com a empresa 
sem interferência do cliente, mas sem sucesso. Desta 
forma, o gestor do contrato na superintendência, em 
São Paulo, foi notificado e já recebemos a resposta 
que os trabalhadores têm o direito ao plano.
Sempre é importante denunciar ao sindicato sobre 
quaisquer irregularidades, pois somente assim 
poderemos cobrar os benefícios e os outros direitos 
sonegados pelas empresas.

o sindseg está de olho
O caso DunbarO caso Monitore

De ordem, encaminhamos as orientações da 
CGCSP/DIREX/PF no tocante a Segurança Privada 
referentes a realização de atendimentos e atividades 
de Segurança Privada e afins, diante de medidas de 
proteção para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente 
do Corona vírus (COVID-19): 
Quanto ao controle da Segurança Privada: 
1) As atividades devem ser realizadas normalmente 
pelos sistemas GESP e SEI, que estão online 
normalmente, 24h todo dia; 
2) Desde hoje (17/03/2020), ficam suspensas todas 
as vistorias em estabelecimentos financeiros, 
empresas e em veículos especiais e demais 
atividades presenciais de atendimentos de segurança 
privada, inclusive atendimento ao público, enquanto 
perdurar o estado de emergência de saúde pública, 
exceto em situações urgentes, devidamente 
justificadas, a critério das autoridades locais;
3)Os atendimentos ao público (requerimento/ 
informação/denúncia/reclamação/etc.) emergenciais 
deverão ser realizados pelos canais eletrônicos, 
conforme site www.pf.gov.br, ou por outro meio 
eletrônico, como vídeo conferência; 
4) As atividades dos Cursos de formação deverão 
obedecer às regras impostas pelas autoridades locais 
quanto à eventual suspensão das atividades 
acadêmicas; 
5) A Polícia Federal vai processar normalmente 
cursos eventualmente suspensos e finalizados em 
outra  data,  devendo o  fato  ser  relatado 
especificamente no relatório de ocorrências da turma, 
para não gerar penalização às escolas; 
6) A validade das reciclagens dos Vigilantes que 
venceram a partir de 12 de março será prorrogada até 
12 de junho de 2020, podendo este prazo se 
reavaliado caso perdure o estado de emergência de 
saúde pública; 
7) As autorizações de funcionamento das empresas 
de segurança privada e os certificados de vistoria dos 
veículos especiais de transporte de valores serão 
consideradas válidas até a análise final dos 
respectivos processos de revisão, desde que 
protocolados no prazo regulamentar da Portaria 
3.233/12-DG/PF; 
8) Os prazos de pedidos de renovação de planos de 
segurança ou a validade destes planos não sofreram 
qualquer alteração.
 
AADM Mônica Damião
DPSP/CGCSP

Nota da polícia federal
Cursos de formação, reciclagem
e demais serviços

Estamos vivendo tempos 
de muitas turbulências na 
política, economia e agora 
na área da saúde.
No campo econômico, 
temos um governante que 
está preocupado somente 
em aliviar o bolso do patrão 
e  se  esquece  que  o 
empregado faz parte do 
outro lado da moeda e 
quando há um desequilíbrio 
não  tem como  haver 
distribuição de renda saudável e muito menos um 
crescimento saudável, forte e por longo tempo e é por 
isso que sindicatos, federações e confederações de 
todas as categorias tem que continuar a existir pois 
temos que alertar os políticos que não iremos entregar 
benefícios conquistados a preço de sangue, tortura, 
mortes e desaparecimentos de cidadãos que lutaram 
para termos o nosso pais democrático e igualitário.
No campo político, é necessário que todos nós, sem 
exceção reflitamos sobre qual é o país que queremos 
deixar para os nossos filhos e netos pois, alguns dizem 
que a esquerda faliu o país por causa da “roubalheira” e 
o da direita está criando “radicalismo, fascismo e 
segregação de gênero e raça” e leis que só favorecem 
um lado da moeda: os empresários.
Recentemente chegou no país, o Corona Vírus, uma 
pandemia que só poderá ser controlada com o sacrifício 
de todos nós pois sem isso haverá muitas mortes e o 
caos se instalará em nosso país além disso, não 
podemos nos esquecer da dengue que é mais letal e 
que depende mais da atitude de cada um de nós.
Somos um povo jovem e com muita garra para enfrentar 
o futuro incerto que se aproxima, mas com dedicação, fé 
em Deus e com muito discernimento iremos superar 
mais esses obstáculos.

Leonel Teodoro
Presidente do SINDSEG

www.
sindicatovigilantes

.com.br

Sempre ao lado
do Vigilante.

Acompanhe todas as
novidades do SINDSEG.

@sindseg


