
Advocacia

Novo benefício
para Associados:
Plano de Saúde UNIMED

com preços diferenciados!

Cobertura:
• Aparecida
• Cunha
• Potim
• Guaratinguetá

Fale conosco
e saiba mais
detalhes.

12 3133-2738

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!

Entenda o que
mudou e o quanto
isso irá te afetar
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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

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
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barbearia

peres

R. Elias José Abdalla, 18
Centro - Cunha

12 99605-7241

SINDSEG
Sindicato dos Vigilantes
de Guaratinguetá e Região2 5 A N O S2 5 A N O S

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 em PINDA

Rua Suíça, 1248
Santana

(em frente ao SENAC)

12 99159-1337

aposentadoria especial
vigilante

Na data de 28 de setembro de 2021 foi publicado o 
Acórdão referente ao julgamento dos Embargos 
Declaratórios sobre o Tema 1031, que possibilita o 
reconhecimento da atividade especial do vigilante 
com ou sem o uso de arma de fogo, desde que 
comprovado o risco a atividade física, assim, 
garantindo a aposentadoria especial.
Os embargos foram acolhidos e acatados por 
unanimidade pelos Ministros da 1ª Seção do Superior 
Tribunal de Justiça/STJ e a Emenda do julgamento 
passou a contar com a seguinte redação: “...Firma-se 
a seguinte tese: é possível o reconhecimento da 
especialidade da atividade de 
Vig i lante,  mesmo  após  EC 
103/2019, com ou sem o uso de 
arma de fogo, em data posterior à 
Lei 9.032/1995 e ao Decreto 
2.172/1997, desde que haja a 
comprovação  da  efet iva 
nocividade da atividade, por 
qualquer meio de prova até 
5.3.1997, momento em 
que se passa a exigir 
a apresentação de 
laudo técnico ou 
elemento material 
equivalente, para 
c o m p r o v a r  a 
permanente, não ocasional 
nem intermitente, exposição 
à atividade nociva, que 

coloque em risco a integridade física do Segurado...” 
Caso o vigilante até a data de 13.11.2019 (Reforma 
da Previdência) não tenha atingido o requisito mínimo 
de 25 anos de atividade especial com ou sem uso de 
arma de fogo, continuará a dar entrada no pedido de 
aposentadoria especial, no entanto, é necessário 
atingir o requisito de 86 pontos, somando a idade + 
atividade especial (no mínimo 25 anos) + atividade 
comum.
Após julgado pelo Relator do Tema 1.031 da Primeira 
Seção do STJ, o recurso extraordinário interposto pela 
Procuradoria Federal do INSS, que fará a análise de 

admissibilidade ao Supremo Tribunal 
Federal. Em caso de não seguimento 
caberá recurso de Agravo pelo 
INSS.
Importante esclarecer à categoria, 

que tal julgado só obteve êxito 
em razão da participação 
a t i v a  d e  e n t i d a d e s 
rep resen ta t i vas  das 
categorias, do Deputado 
Chico Vigilante, junto ao 
Senador Paulo Paim, a qual 

possibi l i tou  que  fosse 
retirado do texto da reforma 
da previdência a vedação ao 
risco à integridade física, 
como elemento a possibilitar 

o reconhecimento como 
atividade especial.

R. Cap. Avelino Bastos, 830
Centro

12 99727-9078

em cRUZEIRO

Josias
S A L Ã O D O

FORMAÇÃO E EXTENSÃO EM TRANSPORTE DE 
VALORES E/OU ESCOLTA ARMADA • EXTENSÃO EM

SEGURANÇA PESSOAL ARMADA E GRANDES 
EVENTOS • CURSO COMPLEMENTAR DE TIRO • 

EXTENSÃO EM EQUIPAMENTOS NÃO LETAIS 

Rua Rubião Junior 652, Centro 12210-180 
São José dos Campos, SP 

(12) 3901-7468 



Editorial

Leonel Teodoro
Presidente do SINDSEG

Acompanhe todas as
novidades do SINDSEG.

Estamos iniciando mais uma 
Campanha Salarial e o diferencial 
principal deste ano é a inflação, que 
voltou com força e está corroendo de 
maneira avassaladora as conquistas 
dos trabalhadores nos últimos anos. 
O aumento de mais de 12% no valor 
do ticket refeição é um exemplo.
Com uma polít ica  econômica  e  financeira 
desgovernada, onde os mais pobres pagam mais 
tributos e impostos aos governos Estadual e Federal, 
aumentando a desigualdade das classes, cabe a nós ter 
a obrigação de proteger o trabalhador da melhor forma 
possível, dentro das normas legais.
É importante a participação de todos, pois somente 
através de uma demonstração de unidade 
conseguiremos pressionar o patronato. 
Vale lembrar aos Vigilantes que toda e qualquer 
conquista junto ao patronato é devido a uma negociação 
firme dos 23 sindicatos do Estado de São Paulo, e não 
por vontade ou “coração generoso” do patrão, como 
alguns Vigilantes interpretam. 

Não se esqueçam, nossa assembleia será dia 
22/10/21 às 19h, na sede do Sindicato. Contamos 
com a presença de todos.

SINDSEG: 25 anos de conquistas e benefícios para 
a classe.

Expediente
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SINDSEG conquista
MAIS VALORIZAÇÃO 
PARA OS ASSOCIADOS

O Sindicato de Guaratinguetá chamou algumas 
empresas que não estavam cumprindo plenamente a 
cláusula 20ª da CCT – que trata do fornecimento do 
plano de saúde para a categoria – como está prevista 
na referida cláusula e quando a empresa não fornece 
um plano de saúde satisfatório para seus vigilantes e 
familiares. Cabe ao Sindicato convocar a empresa 
para que regularize o  plano de saúde ou que faça um 
acordo coletivo substituindo o plano por uma cesta 
básica, que poderá ser paga em dinheiro. 
Sendo assim, o Sindicato convocou algumas 
empresas que estavam irregulares e, depois de 
diversas negociações, conseguimos elevar o valor de 
R$ 153,12 (conforme CCT) para um valor maior para 
os associados. 
Entre em contato conosco para saber, se a empresa 
que trabalha finalizou esse acordo coletivo de 
substituição de plano de saúde.

Conseguimos na justiça a condenação ao 
pagamento de rescisões

Em maio deste ano, tivemos uma notícia 
preocupante que pegou a todos de surpresa - o 
fechamento da empresa ATENTO. da noite para 
o dia, mais de 3.000 vigilantes ficaram sem 
emprego e em nossa base territorial mais de 100 
irmãos e irmãs de fardas. 
Superado o susto, nos preocupamos em proteger 
os direitos de nossos companheiros e 
companheiras e depois de conversarmos com o 
responsável pelo departamento pessoal da 
ATENTO, conseguimos a liberação do TRCT 
(Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho) a 
fim de liberar num primeiro momento, o FGTS e 
ao  mesmo  tempo,  ac ionamos  nosso 
departamento jurídico para ingressar com uma 
ação coletiva para resguardar os valores que 
constavam no TRCT, a multa FGTS e a multa 
pelo não pagamento das verbas rescisórias junto 
a valores que estavam retidos junto à Caixa 
Econômica Federal.
Logo que a ação coletiva foi protocolada, depois 
de analisada na justiça do trabalho em 
Guaratinguetá, o bloqueio judicial foi decretado e 
com isso, os vigilantes de nossa base sindical que 
trabalharam na Caixa Econômica Federal 
receberão seus direitos. 
Estamos na fase final de todo o processo, 
faltando somente a liberação pela justiça do 
dinheiro que está retido numa conta judicial. 

Para mais informações, ficamos à disposição pelo 
Fone/WhatsApp: 12 3133-2738.

o sindseg está
sempre de olho!
O caso ATENTO

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.

3133-2738
Entre em contato conosco

12

lazer saúde jurídico aprimoramentocursos conveniência

A empresa AÇOFORTE teve seu contrato 
rescindido junto ao INPE. Na ocasião, os 
trabalhadores foram dispensados sem o 
recebimento das verbas rescisórias. Logo que a 
notícia chegou ao Sindicato, este tomou 
providências, dentre as quais se destaca o 
ajuizamento de ação coletiva, por meio da 
qual logrou êxito em bloquear créditos da 
empresa junto ao tomador de 
serviços. Com isso, em tempo 
recorde, os trabalhadores 
conseguiram receber 
seus direitos rescisórios 
e  i nden iza tó r ios . 
Ressaltamos que isso 
somente foi possível por 
conta da participação 
massiva dos trabalhadores. 
Esse, realmente, foi um 
exemplo de que a união faz 
a força! SINDSEG. Sempre 
ao lado do Vigilante.

O caso AÇOFORTE

É de extrema importância que todos os 
vigilantes, associados ou não, compareçam à 

nossa assembleia. Somente assim 
conseguiremos ouvir as principais necessidades 

dos Vigilantes e elaborar as propostas para 
serem apresentadas ao patronato.

Faça sua parte, venha ao Sindicato para que 
juntos possamos propor melhorias e conquistar 

mais direitos para todos os trabalhadores.
Essa luta é de todos nós! Participe! Juntos 
construimos a força da nossa categoria.

campanha salarial 2022
a s s e m b l e i a

22 de outubro
 19h00


