
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!
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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.

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

corte de cabelo
gratuito
para vigilantes
associados

C

p b

s

barbearia

peres

R. Elias José Abdalla, 18
Centro - Cunha

12 99605-7241

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

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 

ppr 2022 Atenção às
novas regras
deste ano. 

Luis Felipe Dilelio
comercial@vigicred.com.br

(51) 99632-8425

Fale com a gente
e obtenha taxas
especiais.

C R É D I T O  C O N S I G N A D O

PARA VIGILANTES
E  P R O F I S S I O N A I S  D A  C AT E G O R I A

26 ANOS26 ANOS

Tabela de condições:

Data limite 
para pagamento

29/07/2022

VALOR 
A SER PAGO

LIMITE PARA APRESENTAÇÃO
DO DEMONST. DE PAGTO

r$ 416,64 19/07/2022

Falta injustificada
Desc. máx: 100% (R$ 416,64)

1ª falta (50%) = R$ 208,32
2ª falta (50%) = R$ 208,32

Falta documentada
Desc. máx: 45% (R$ 187,48)

1ª e 2ª falta = não haverá desconto
3ª falta (22,5%) = R$ 93,74
4ª falta (22,5%) = R$ 93,74
 

Falta abonada por lei  Não haverá desconto  

Pontualidade (atrasos)
Desc. máx: 10% (R$ 41,66)   

Cada falta (2%) = R$ 8,33
05 faltas (10%) = R$ 41,66
 

Advertência/Suspensão
Desc. máx: 10%   (R$ 41,66) 

1ª punição (5%) = R$ 20,83
2ª punição (5%) = R$ 20,83 

Falta da CNV
Desc. máx: 5%   

Perda de 5% = R$ 20,82 

Recolhimento do posto
Desc. máx: 25% (R$ 104,16) Perda de 25% = R$ 104,16

Descumprimento de norma
Desc. máx: 5% (R$ 20,82)  

1ª ocorrência (2,5%) = R$ 10,41
2ª ocorrência (2,5%) = R$ 10,41

Após as negociações patronais que se estenderam ao longo dos 
últimos meses, finalmente chegamos a um resultado sobre o 
pagamento do PPR 2022. Confira abaixo as novas regras de 
descontos e também os respectivos valores que poderão ser 
descontados no momento do pagamento do seu benefício:

fiquem
atentos

(perda total)



Se a empresa que você trabalha não 
estiver depositando corretamente 
seu INSS e FGTS ou tiver qualquer 
outra irregularidade, entre em 
contato conosco e denuncie! 
Estamos sempre ao seu lado e 
d ispos tos  para  cobra r  a 
regularização, mantendo total 
sigilo. O nosso WhatsApp é: 12 
3133-2738.

Editorial

Leonel Teodoro
Presidente do SINDSEG

Primeiramente, em nome de toda a 
diretoria do Sindicato dos Vigilantes 
de Guaratinguetá e Região, 
desejamos parabéns a todos os 
vigilantes pelo Dia Nacional do 
Vigilante, comemorado no dia 20 
de junho, conforme a Lei 13.136/15. 
Uma categoria diferenciada, onde cada homem e 
mulher se dedicam em proteger não só o patrimônio 
alheio, mas também o bem mais precioso que temos: 
a Vida. Profissionais que mesmo passando por 
diversos problemas, se dedicam com devoção ímpar 
em prol da profissão.
Ultimamente várias mudanças estão ocorrendo nas 
leis trabalhistas, algumas são favoráveis, mas a 
maioria são prejudiciais ao trabalhador. Uma alteração 
favorável é sobre o ticket refeição ou alimentação, que 
permitirá que o trabalhador possa comprar em 
quaisquer estabelecimentos, independente da 
bandeira do cartão. Uma alteração que poderá 
prejudicar sobremaneira o trabalhador, trata do 
ju lgamento  da  ADPF  323  (Arguição  de 
Descumprimento de Preceito Fundamental) realizada 
no dia 27/05/2022 pelo plenário virtual do STF 
(Supremo Tribunal Federal) onde a maioria dos 
ministros decidiram que não há mais a Ultratividade.
Mas, o que é a Ultratividade?
 A Ultratividade seria uma “autorização” para manter 
os benefícios conquistados pelo sindicato após 
vencida a data de validade da convenção coletiva ou 
acordo coletivo.
A partir de agora, se a negociação da categoria não 
ocorrer antes do término da validade da convenção ou 
acordo coletivo, benefícios conquistados durante anos 
poderão deixar de ser obrigatório, como exemplo: a 
cesta básica, ticket alimentação etc. Por isso é de 
fundamental importância que o trabalhador fique 
atento aos informativos do sindicato para que, se 
necessário, fazermos ato de reivindicação como, por 
exemplo, paralisação e até mesmo greve.
Cada vez mais, os direitos dos trabalhadores estão 
sendo colocados em risco e somente conseguiremos 
manter os benefícios conquistados com forte 
mobi l ização  de  todos  os  trabalhadores, 
principalmente com o fortalecimento do sindicato 
através de uma filiação consciente.

Acompanhe todas as
novidades do SINDSEG.

Expediente
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Após a divulgação da notícia que o governo Federal 
estudava mudanças no FGTS e uma intensa pressão 
dos Sindicatos e dos trabalhadores nas redes sociais, o 
Ministério da Economia recuou e informou que não 
haverá mudanças.
Segundo havia sido divulgado no noticiário, a intenção 
era reduzir de 8% para 2% a contribuição que os 
empregadores recolhem sobre os salários. Além disso, 
a multa em caso de demissão sem justa causa cairia 
dos atuais 40% para 20%. 
Por conta de toda essa pressão dos Sindicatos nas 
redes sociais com a divulgação de mais esse ataque 
contra os trabalhadores, o Ministro da pasta da 
Economia Paulo Guedes veio a público no último dia 14 
de maio, informar que há sim um estudo do governo, 
mas não dará aval para avanço desta proposta.
Em entrevista à Rede Brasil Atual, o economista Clóvis 
Scherer, do Dieese, que assessora CUT no Conselho 
Curador do FGTS, disse que a intenção do governo é 
“minar as bases de sustentação financeira” do fundo, 
para depois extingui-lo. “Uma das maneiras é torná-lo 
irrelevante pela redução da sua alíquota de 
contribuição. ”
Já para a economista e pesquisadora do Centro de 
Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da 
Universidade Estadual de Campinas (Cesit-Unicamp) 
Marilane Teixeira. O objetivo da proposta é “aumentar 
as margens de lucro das empresas”. Como efeitos, ela 
prevê também o aumento da rotatividade e da 
informalidade.
Os economistas acreditam que o Ministério da 
Economia recuou, ao menos por ora, temendo os 
impactos políticos negativo na disputa eleitoral. “Eles 
querem agradar os empregadores, mas vão ter uma 
legião de trabalhadores insatisfeitos”, ressalta Marilane. 
“É uma jogada que muitos querem fazer, mas vai ter 
muita resistência política na sociedade”, disse Scherer.

Fonte: Rede Brasil Atual e Poder 360

Pressão dos Sindicatos
sobre medida provisória
faz Guedes recuar de
ataque ao FGTS

Tomou posse no mês de maio de 2022, como 
Coordenador Regional da Força Sindical de São 
Paulo no Vale do Paraíba, o atual Presidente do 
SINDSEG -  Sindicato  dos  Vigi lantes  de 
Guaratinguetá, Leonel Teodoro. 
O Sr. Danilo Pereira da Silva, presidente da Força 
Sindical de São Paulo e o Sr. Carlos Augusto dos 
Santos - Carlão do Sindicato dos Metalúrgicos de São 
Paulo e Mogi das Cruzes - estiveram presentes em 
plenária na sede do SINDSEG formalizando a posse. 
Dessa forma, o nosso Sindicato se fortalece ainda 
mais na defesa dos interesses e direitos dos 
profissionais associados.
SINDSEG: Sempre ao lado do Vigilante e agora, 

ainda mais forte!

presidente do sindseg é coordenador regional
da força sindical de SP no vale do paraíba

Leonel Teodoro (Presidente do SINDSEG); Danilo Pereira (Presidente Força Sindical  SP); 
Valentim Dalló (Diretor do SINDSEG); Carlos Augusto (Sindicato dos Metalúrgicos SP)

fiquem atentos
ao depósito do
seu inss e fgts 

Hoje está muito mais simples e mais fácil 
verificar se as empresas estão 
depositando corretamente os seus 
encargos sociais. 
Essa verificação pode ser 
feita pelos aplicativos do 
FGTS e do INSS. O acesso 
para verificação do INSS 
também pode ser feito pelo site 
Meu INSS através do link 
www.meu.inss.gov.br. 

Dia do Vigilante
20 de junho

O SINDSEG homenageia e ressalta a importância dos 
profissionais dedicados em manter mais seguros 
nossos patrimônios públicos e privados. Além de toda 
a sua contribuição, os Vigilantes fazem parte da 
categoria de profissionais que não parou em nenhum 
momento durante a pandemia. 
Uma das principais funções da vigilância privada 
consiste na salvaguarda e proteção do patrimônio 
público e das pessoas que dele usufruem. Parabéns a 
todos os Vigilantes por estarem sempre prontos e 
dispostos em preservar a ordem e segurança dos 
ambientes onde atuam.

sua empresa 
não depositou?
Fale conosco! 
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