
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 RegiãooAPBenefícios 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!
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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

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.

FIQUE LIGADO

www.sindicatovigilantes.com.br

corte de cabelo
gratuito
para vigilantes
associados

C

p b

s

barbearia

peres

R. Elias José Abdalla, 18
Centro - Cunha

12 99605-7241

SINDSEG
Sindicato dos Vigilantes
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CAMPANHA SALARIAL 2021
Conheça as propostas em vigor para a nossa categoria

Benefícios

Os Vigilantes Associados participaram ativamente da Assembleia que determinou as novas 
condições salariais e trabalhistas para a nossa categoria, ao longo de 2021. Sempre ao lado dos 
Vigilantes e profissionais aliados à essa função, o SINDSEG busca defender diversos pontos de 
melhoria na área salarial e benefícios. Veja abaixo os novos valores e benefícios em vigor:

1. Vale/Ticket Alimentação: (Reajuste de 5,70%)
= R$ 29,00 por dia trabalhado, com desconto de 18%
= R$ 5,22; valor líquido = R$ 23,78;

2. Cesta Básica: R$ 153,12 (valor mínimo);
desconto 5% = R$ 7,66; valor líquido = R$ 145,46;

3. Plano de Saúde: troca por cesta básica alimentar, 
SERÁ OBRIGATÓRIA A NEGOCIAÇÃO entre a 
empresa e o Sindicato;

4. Vigilante em regime de tempo parcial: somente 
possível se fixadas às condições através de 
NEGOCIAÇÃO COM O SINDICATO;

5. Adicional noturno para escala 12x36: será 20% do 
salário base no horário das 22:00 horas até 05:00hs, 
nas demais escalas o adicional deverá ser pago até 
término do horário, inclusive se estendido. 

Adicional Salário Hora H. Extra H. Extra Adicional

Periculos. Base Normal 60% 100% Noturno

Vigilante R$ 1.666,57 Sem R$ 499,97 R$ 2.166,54 R$ 9,85 R$ 15,76 R$ 19,70 R$ 1,97

Vigilante Monitor de Seg. Eletrônica R$ 1.666,57 5% = R$ 83,33 R$ 499,97 R$ 2.249,87 R$ 10,23 R$ 16,36 R$ 20,45 R$ 2,05

Vigilante Condutor de Animais R$ 1.666,57 10% = R$ 166,66 R$ 499,97 R$ 2.333,20 R$ 10,61 R$ 16,97 R$ 21,20 R$ 2,12

Vigilante Cond. Veículo Motorizado R$ 1.666,57 10% = R$ 166,66 R$ 499,97 R$ 2.333,20 R$ 10,61 R$ 16,97 R$ 21,20 R$ 2,12

Vigilante/ Segurança Pessoal R$ 1.666,57 10% = R$ 166,66 R$ 499,97 R$ 2.333,20 R$ 10,61 R$ 16,97 R$ 21,20 R$ 2,12

Vigilante/Balanceiro R$ 1.666,57 10% = R$ 166,66 R$ 499,97 R$ 2.333,20 R$ 10,61 R$ 16,97 R$ 21,20 R$ 2,12

Vigilante/ Brigadista R$ 1.666,57 10% = R$ 166,66 R$ 499,97 R$ 2.333,20 R$ 10,61 R$ 16,97 R$ 21,20 R$ 2,12

Vigilante/Líder R$ 1.666,57 12% = R$ 199,99 R$ 499,97 R$ 2.366,53 R$ 10,76 R$ 17,21 R$ 21,51 R$ 2,15

Vigilante Op. de Monit. Eletrônico R$ 1.666,57 11,77% = R$196,16 R$ 499,97 R$ 2.362,70 R$ 10,74 R$ 17,18 R$ 21,48 R$ 2,15

Vigilante Op. de Drone ou VANT R$ 1.666,57 11,77% = R$196,16 R$ 499,97 R$ 2.362,70 R$ 10,74 R$ 17,18 R$ 21,48 R$ 2,15

Vigilante em Regime Parcial R$ 984,83 Sem R$ 295,45 R$ 1.280,28 --------- --------- --------- ---------

Empregados Administrativos R$ 1.250,00 Sem Sem R$ 1.250,00 R$ 5,68 R$ 9,09 R$ 11,36 R$ 1,14

Inspetor de Segurança R$ 2.411,72 Sem R$ 723,52 R$ 3.135,24 R$ 14,25 R$ 22,80 R$ 28,50 R$ 2,85

Supervisor de Segurança R$ 2.911,74 Sem R$ 873,52 R$ 3.785,26 R$ 17,21 R$ 27,53 R$ 34,41 R$ 3,44

Coord. Operacional de Segurança R$ 3.494,12 Sem Sem R$ 3.494,12 R$ 15,88 R$ 25,41 R$ 31,76 R$ 3,18

CÁLCULO SALARIAL/ REMUNERAÇÃO - 2021

REAJUSTE SALARIAL IPCA/IBGE = 4,31% (100% do índice inflacionário) – TICKET REAJUSTE = 5,70%

OCUPAÇÃO FUNCIONAL Salário Piso Gratificação

Edson ernanI 
s a l ã o

em lorena

Av. Tomas Alves de Figueiredo, 460
V. Hepacaré 

12 3157-2810

em cunha

R. Orris Benedito
Barbosa, 487 - Piteu 

12 99169-4769

em c.paulista

Oficina mecânica

Rodrigo Medeiros

Mínimo de

em consertos
e revisões

automotivas
 

de desconto
 10%

R. Visconde de Guaratinguetá, 134
Centro - Guaratinguetá

12 3113-5569
Ligue e agende o seu atendimento:



Editorial

Leonel Teodoro
Presidente do SINDSEG

Acompanhe todas as
novidades do SINDSEG.

Mais um ano se inicia e com ele, a 
esperança se renova. Esse ano de 
2021, mais do que nunca, se torna 
verdadeira essa  frase  pois, diante 
das calamidades impostas pelo 
governo federal, onde face a esta 
pandemia, a maior parcela de 
sacrifício foi do trabalhador e ficam 
evidentes certas disparates como por exemplo: o 
aumento estratosférico da cesta básica que, da noite 
para o dia, um pacote de arroz que custava em torno de 
R$ 12,00 a R$18,00 passou para R$ 25,00 e até R$ 
35,00 e nada foi feito para que se pudesse baratear, isso 
porque somos considerados o “celeiro do mundo” e o 
agronegócio bateu recorde na colheita.
Não houve desabastecimento como aconteceu em 
alguns países, mas a classe trabalhadora se viu 
obrigada a diminuir os produtos em seu carrinho de 
compras para que pudessem manter a qualidade da 
alimentação da sua família. 
Frente a tudo isso, o SINDSEG buscou compensar o 
valor da inflação do período através de negociação 
salarial, onde conseguimos o percentual integral da 
inflação (4,31%) do período e um aumento de 5,67% no 
ticket alimentação, um valor muito acima da inflação 
projetada pelo governo. 
Em pesquisa realizada entre os associados no mês de 
setembro de 2020, a maioria nos informou que, se 
tivesse um aumento do salário e benefícios, 
conjuntamente com a manutenção do emprego, 
estariam satisfeitos. Sobre o 
aumento salarial não foi possível, 
m a s  c o n s e g u i m o s  a 
recomposição inflacionária.
É  bom fr isar  que  muitas 
categorias não obtiveram esse 
êxito nas negociações com o 
patronato que, além de não 
querer sequer repassar o índice 
da inflação, ainda pleitearam a 
r e d u ç ã o  d o s  d i r e i t o s 
conquistados ao longo dos anos. Em nossa categoria, 
isso não foi permitido. Um dos benefícios que mais 
impactam na vida do vigilante é o ticket alimentação e, 
nesse quesito, conseguimos um aumento de 5.67%, 
pois o patronato não queria dar aumento algum.
Desejamos que em 2021 possamos recuperar a saúde 
física e financeira do nosso país, e que continuemos 
juntos, empenhados em fortalecer a nossa categoria. 
Contem sempre com a ajuda do SINDSEG.

Expediente
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BENEFÍCIOS
GARANTIDOS
PARA SÓCIOS
DO SINDICATO O STJ (Superior Tribunal de Justiça) julgou 

procedente o direito de Vigias e Vigilantes, inclusive 
aqueles que não portam arma de fogo no exercício da 
sua função, se aposentarem mais cedo. A aplicação 
da decisão é imediata e vale para todos os processos 
relacionados ao tema. O Vigilante que se 
aposentou nos últimos dez anos pode pedir uma 
revisão, (Fale com o Departamento Jurídico do 
SINDSEG). Se uma aposentadoria com a incidência 
do fator previdenciário for revista e considerada 
procedente, o valor pode até dobrar.
Ficamos à disposição para esclarecer qualquer 
dúvida. Conte sempre com o seu Sindicato!

aposentadoria
especial para
vigilantes

seja sócio do sindseg
Garanta o acesso aos seus benefícios trabalhistas e a muitas outras
vantagens que só o SINDSEG oferece para você e sua família.

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 
currículo com 

diversos cursos de 
aprimoramento
de autodefesa

Descontos em 
pizzarias, padarias, 
postos de gasolina, 

lava-rápido, guincho, 
salões de beleza e 

diversos outros 
serviços 

Foram mais de 200 cestas básicas
distribuídas para os Vigilantes 

ação social sindseg

O SINDSEG agradece a 
todos os associados por 
entenderem o momento que 
estamos atravessando e 
compreenderam que, apesar 
da maioria desejar um jantar 
de confraternização como 
sempre fizemos,  aceitaram 
uma cesta de natal em 
substituição a esse evento.
Agradecemos pelas mensagens que 
recebemos, o que nos estimula cada vez mais 
pela busca da excelência em atender cada dia 
melhor nossos associados e desejamos que até 
o final deste ano, a situação da pandemia tenha 
sido  controlada  para  que  possamos 
confraternizar todos juntos, em um belo jantar!

distribuição das
cestas de natal

Durante o ano de 2020 em plena pandemia, a 
Diretoria do SINDSEG se mobilizou e, em 
comum acordo, autorizou a compra de cestas 
básicas para que pudéssemos apoiar nossos 
companheiros que perderam seus empregos ou 
que tiveram a redução e suspensão dos seus 
pagamentos.
Fornecemos mais de 200 cestas básicas de 
qualidade, não só para os associados como 
também estendemos essa ajuda para os 
Vigilantes que estavam desempregados há 
anos e, em alguns casos excepcionais, até 
mesmo de outra categoria que nos solicitaram, 
pois estavam com dificuldades 
em alimentar a sua família.
Infelizmente não pudemos 
atender também nossos 
companheiros de outras 
regiões que nos solicitaram 
algumas cestas, pois
a distância nos impediu.
O papel do Sindicato é 
buscar a melhora social 
da classe, promovendo o 
bem-estar e a qualidade de 
vida  digna aos nossos 
associados e toda a categoria.

jubileu de prata
25 anos de histórias e conquistas  

O SINDSEG completa em 2021 o seu Jubileu de 
Prata e realizaremos diversas ações para comemorar 

essa data tão especial. Convidamos 
desde já nossos associados e também 

toda a categoria para comemorar 
com a gente. Vem novidade por aí!
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fiquem
atentos

A Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região 
confirma: sob à Luz da Lei 13.467/2017 (nova 
Legislação Trabalhista), benefícios como: vale-
alimentação, vale-transporte, participação nos lucros, 
reajuste salarial, dentre outros, somente farão jus os 
empregados que contribuem ao sindicato. Na ação 
para abrir procedimento investigatório da cláusula que 
só permite tais benefícios para quem paga as 
contribuições, a procuradora do trabalho, Dra. Heloise 
Ingersoll Sá, não só arquivou o pedido como reiterou 
que a nova legislação não alterou o artigo 513, da 
CLT, que diz que cabe aos sindicatos impor através 
de assembleia contribuições sindicais para todos 
aqueles que participam da categoria. Portanto, “quem 
não contribui com o Sindicato de sua categoria, se 

isenta de participar dos benefícios 
conquistados pela entidade, 
sendo assim, abre mão do 
cumprimento de todas as 
cláusulas da Convenção 
Coletiva, seja no tocante às 
contribuições decididas em 
assembleia, quanto também 
as cláusulas econômicas e 
direitos auferidos”.

3133-2738
Entre em contato conosco
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Qual dos benefícios abaixo é
o mais importante para você?

Ticket
Alimentação

40,4%
Plano de
Saúde

45,5%

9,1%
Seguro
de Vida


