
c o n v ê n i o  m é d i c o

• Consultas e exames com 
valores reduzidos 

• Sem carências

• Rede credenciada de 
profissionais da saúde de 
Guaratinguetá à Cruzeiro

• Consultas com Clínico 
Geral  em nossa clínica ou 
na sede do Sindicato por 
R$ 40,00

• Consultas com valor fixo de
R$ 100,00* (Especialidades de 
Reumatologia, Psiquiatria, Neurologia 
e Geriatria com descontos especiais*) 

• Sem carências

• Rede credenciada de 
profissionais da saúde de 
Guaratinguetá à Cruzeiro

• Consultas com Clínico Geral  
em nossa clínica ou na sede
do Sindicato por R$ 40,00
 (2 consultas gratuitas ao ano)

Methamed Methamed Plus

Titular: R$ 19,90
Dependente: R$ 9,90

Titular: R$ 34,90
Dependente: R$ 19,90

Valores mensais: Valores mensais:

Boletim Informativo
dos Vigilantes de
Guaratinguetá
e RegiãooAP

SINDSEG: uma história de 
conquistas para os vigilantes
O SINDSEG é o Sindicato mais participativo da categoria e 
essa história de conquistas já vem de longa data.

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!

Temos muito orgulho do trabalho que fazemos em 
prol do bem estar e da valorização dos Vigilantes e 
Profissionais da categoria, em nossa região.

• Conquista do ticket alimentação: esse benefício 
traz muita satisfação ao Vigilante e sempre é uma 
das nossas principais lutas com o patronato.

• Conquista do adicional de risco: com o empenho 
dos Sindicatos e apoio da FETRAVESP (nossa 
federação), conseguimos transformar esse 
benefício em lei.

• Inclusão dos Vigilantes na PPR: (Programa 
de Participação nos Resultados).

E através das convenções coletivas 
conquistamos e mantivemos os 
seguintes benefícios:

• Conquista do colete balístico: uma 
solicitação conquistada em reuniões 
com o setor patronal e órgãos 
federais. Sendo que o intuito principal 
foi proteger a vida dos Vigilantes.

• Estabilidade para os Vigilantes 
que estão perto de se aposentar 
(Vigilantes que estão a menos de 24 
meses da aposentadoria e que 
tenham 10 anos na empresa).

• Aumento do valor da hora extra: 
Enquanto algumas categorias tem a 
h o r a  e x t r a  fi x a d a  e m  5 0 % ,  
conquistamos um acréscimo de 10% 
elevando para 60%.
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Associados SINDSEG 
contam com Advocacia 
Trabalhista gratuita, 
além da Previdenciária 
e a Civil com desconto. 
Entre em contato 
conosco e saiba mais.

Cadastre o seu
Currículo em nosso
banco de dados

PARA VIGILANTES

EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO

12 99748-4879

Entre em contato e solicite
o seu empréstimo TOPDIN:

12 99748-4879

Entre em contato e solicite
o seu empréstimo TOPDIN:

• Mais de 5.000 clínicas pelo Brasil 

• Cobertura de mais de 230 procedimentos

• Central de agendamento exclusivo

• Exames clínicos
• Procedimentos diagnósticos
• Procedimento de prevenção
• Dentística
• Endodontia
• Periodontia
• Cirurgias
• Atendimento de urgência e 
emergência
• Desconto de 10% em próteses
• Ortodontia com aparelho gratuito

Convênio Odontológico

Coberturas:

pagamento somente da manutenção

Valores mensais

19,90 - Individual

60,00 - Familiar
(titular + 3 dependentes)

R$

R$

vigilantes associados
com carteirinhas novas
têm desconto na compra
de armas de fogo, munições
e na documentação de posse.

loja • clube de tiro
s ã o  j o s é  d o s  c a m p o s

12 3942-5496

Advocacia

O SINDSEG monitora constantemente as 
oportunidades de trabalho no setor de segurança em 
nossa região. E, quando aparecem essas 
oportunidades, buscamos em nosso banco de 
currículo os candidatos compatíveis com as vagas 
disponíveis e promovemos a indicação dos 
candidatos. Este serviço não tem nenhum custo e é 
feito com muito empenho e seriedade por nossa área 
de Recursos Humanos.

SINDSEG
Sindicato dos Vigilantes de Guaratinguetá e Região

FIQUE LIGADO

www.sindicatovigilantes.com.br

• Redução da jornada mensal: a maioria das 
categorias tem que cumprir uma carga horária 
mensal de 220 horas. Através de negociações junto 
ao patronato, conseguimos reduzir a carga de 
trabalho mensal dos Vigilantes para 191 horas.

• Plano de saúde: mais um benefício que foi 
conquistado e que conseguimos manter durante 
todos esses anos, mesmo com a insistência do 
patronato em cortar tal benefício.

• Distribuição de cestas básicas: uma iniciativa do 
SINDSEG em forma de apoio emergencial aos 

Vigilantes que se encontram em situação 
desfavorecida.

Essas são algumas das conquistas que 
somente foram possíveis com a atuação do 
SINDSEG, que sempre contou com o apoio 
da  Federação  (FETRAVESP)  e  a 
participação dos Vigilantes, que estiveram 

nas Assembleias e decidiram pelas propostas 
que foram apresentadas ao patronato.

Além de tudo isso, o SINDSEG 
sempre busca conveniências para 

os seus Associados, como 
descontos em dezenas de 
estabelecimentos, cursos, 
pousadas no litoral e nas 
montanhas, benefícios médicos, 
odontológicos e muito mais! 

Vale a pena ser um associado 
do SINDSEG.

corte de cabelo
gratuito
para vigilantes
associados

C

p b

s

barbearia
peres

R. Elias José Abdalla, 18
Centro - Cunha

12 99605-7241



Editorial

Leonel Teodoro
Presidente do SINDSEG

Acompanhe todas as
novidades do SINDSEG.

Já estamos nos aproximando de 
mais uma campanha salarial e este 
ano será uma das mais difíceis 
negociações pois, com certeza o 
patronato virá com a proposta de 
retirar benefícios e dar zero reajuste 
salarial. Eles alegarão que houve 
diminuição nos contratos. Sabemos 
que todos os anos sempre vêem com as mesmas 
propostas e sempre conseguimos conquistar benefícios 
ou aumentar os valores, como por exemplo o ticket 
alimentação, mas devido à crise sanitária que já perdura 
por vários meses e muito provavelmente irá se estender 
até o final do ano, mais do que nunca o papel do 
trabalhador é indispensável na Assembleia para que 
possamos traçar o melhor caminho para mantermos o 
que conquistamos e buscarmos melhorias na relação de 
trabalho. Muitos trabalhadores “acreditam” que um ticket 
alimentação, um plano de saúde ou até mesmo o salário 
recebido todo mês é dado pelo “patrão bonzinho” e acha 
que o trabalhador está merecendo, mas não é assim 
que a realidade se apresenta. Os “patrões bonzinhos” 
têm sempre a intenção de retirar a cesta básica ou 
reduzir salários nas negociações e isso só não acontece 
porque o SINDSEG se junta aos demais Sindicatos do 
Estado e firma uma posição sobre os direitos 
conquistados. A política DO GOVERNO valoriza 
somente o empresariado concedendo empréstimos e 
reduzindo tributos. Ao trabalhador fica somente a 
expectativa de que dias melhores virão. Com uma 
política clara de depreciar entidades sindicais que 
realmente estão preocupadas em proteger o 
trabalhador, estimulam a descrença das entidades até o 
ponto de algumas terem fechado suas portas, deixando 
milhares de trabalhadores desamparados e com a 
incerteza e o medo se o posto de trabalho onde atuam 
há anos irá continuar aberto ou demitirá. Para nós, não 
importa o partido ou a ideologia de cada um. Como 
entidade de classe laboral, nossa obrigação é estar 
voltado para o bem estar do trabalhador e sua família. 
Esperamos que os Vigilantes que acreditam nos 
“patrões bonzinhos” se lembrem de perguntar ao 
supervisor, coordenador ou até mesmo ao dono da 
empresa quais serão os valores reajustados e quais 
benefícios foram mantidos pois, para esses 
trabalhadores, o Sindicato não faz nada e ainda acha 
pouco o que a categoria conquista. Somente com união 
e discernimento poderemos melhorar nossa categoria e, 
comparecer às assembleias, é uma bela demonstração. 
Abraços a todos, saúde e paz.

seja sócio do sindicato
mais participativo da sua categoria

lazer saúde jurídico aprimoramentocursos
Chalés em 
Campos do 

Jordão, pousadas 
no litoral e muitas 
outras opções de 

lazer com até 30% 
de desconto

Tenha acesso à 
consultas médicas 

a partir de R$ 35,00 
em planos de 

saúde individuais e 
familiares 

Assistência jurídica 
trabalhista grátis, 

além de 
previdenciária e 
criminal a preços 

diferenciados

Universidade, 
idioma, autoescola 
e diversos outros 
cursos com até 

50% de desconto 
para o Vigilante e 
seus familiares

Tire o seu CR, 
pratique tiro e 
otimize o seu 

currículum com 
diversos cursos de 

aprimoramento

Descontos em 
pizzarias, padarias, 
postos de gasolina, 

lava-rápido, guincho, 
salões de beleza e 

diversos outros 
serviços 

conveniência

Indique
amigo

um

Ganhe um super brinde a cada novo sócio que
você indicar. São vários brindes à sua escolha! 

Bonés, squeezes, capas, caixa de som Bluetooth e
até um cooler para quem indicar 5 novos sócios.
Brindes sujeitos à disponibilidade.

Aqui compensa ser associado.

O SINDSEG - Sindicato dos Vigilantes de Guaratinguetá e Região tem um grande histórico de lutas e conquistas 
junto aos trabalhadores, na defesa da sua dignidade, remuneração e qualidade de vida. Estamos sempre ao lado 
do Vigilante, intercedendo por ele em negociações salariais, defendendo os seus direitos e agregando diversos 
benefícios que se estendem inclusive para seus familiares. 
E, além de tudo isso, o associado e seus familiares desfrutam de inúmeras vantagens! Desde assessoria 
trabalhista gratuita até descontos generosos em diversos itens de conveniência. Associe-se já! Entre em contato 
com a gente pelo WhatsApp 12 3133-2738 e saiba mais. 

sempreestamos

de olho

30
quarta-feira

SETEMBRO

DATA LIMITE
PARA O ACERTO

DA SUA PPR.

PPR
2019

Dia 30 de setembro é o 
último dia para que os 
empregadores realizem 
os acertos da PPR 2019. 
Monitore as suas contas 
bancárias.
Caso isso não aconteça, 
avise-nos! Nosso telefone 
é o 12 3133-2738.

MRS Segurança
o sindseg está de olho

O SINDSEG identificou que os 
profissionais alocados nos postos de 
Pinda e Campos do Jordão estão 
tendo o pagamento incorreto das FTs. 

Se você é um profissional da MRS Segurança, 
pedimos a gentileza de entrar em contato 
conosco, para podermos identificar quais 
funcionários fizeram FT, e então cobrarmos 
corretamente o empregador.

Estamos sempre atentos e continuaremos as visitas 
aos postos de trabalho de nossa base. 

fiquem
atentos

campanha salarial 2021
a s s e m b l e i a

19 de outubro • 19h00
Estamos iniciando a campanha salarial visando 
as negociações para 2021 e queremos contar 
com a participação de todos os Vigilantes. Mais 
do que nunca, a presença de cada um de vocês 
é imprescindível pois, com o ano atípico que 
estamos passando, o patronato virá com 
diversos argumentos para retirar direitos já 
conquistados por nós.
Devido à pandemia, informaremos em breve 
se faremos a reunião on-line ou presencial.
Essa luta também é sua! Participe conosco. 
Juntos somos mais fortes!
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nossas boas-vindas aos

novos associados

@sindseg www.sindicatovigilantes.com.br

Foram mais de 180 cestas básicas
distribuídas para os Vigilantes 

Contem sempre com a gente!

ação social sindseg
Mantendo sempre o objetivo de apoio
e parceria, o SINDSEG concluiu com 
sucesso a Ação Social que distribui 
gratuitamente cestas básicas para os 
Vigilantes e profissionais da categoria 
que se encontram desempregados de 
5 meses a 1 ano e aos associados 
que continuam empregados, mas 
tiveram sua renda própria reduzida.

Contem sempre com o seu Sindicato.
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