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SINDSEG NA ESTRADA 
 

Os diretores do Sindicato dos Vigilantes de Guaratinguetá e Região, estiveram percorrendo diversos 
postos de trabalho para averiguar inúmeras denuncias recebidas no sindicato. 

Foi constatado em vários postos de trabalho a veracidade de múltiplas irregularidades. 

Em resposta a estes fatos o Sindseg notificou algumas das empresas para que as mesmas tomem as   
devidas providencias e resolvam as irregularidades apontadas. 

Como até o momento não recebemos respostas das Empresa HP Vigilância e Pollus Vigilância sobre as 
irregularidades que encontramos, o sindicato dos Vigilantes de Guaratinguetá e Região informa a todos 
os vigilantes  que tomará outras medidas para solucionar estas e outras irregularidades. 

VIGILANTE NÃO SE CALE DIANTE DOS DESMANDOS DE ALGUMAS EMPRESAS, DENUNCIE. 

Não fique à mercê dos maus patrões, filie-se ao Sindicato e fortaleça nossa luta. 

CONVÊNIOS EM TAUBATÉ 

RUA DONA CHIQUINHA MATTOS, 20 CENTRO 

QUER SABER MAIS OU TEM  ALGUMA DUVIDA, LIGA NO SINDSEG 

SINDSEG SEMPRE AO LADO DOS VIGILANTES 

Corte gratuito para todos os associados 

 do Sindseg 
Os associados do Sindicato terão direito 

a 10% de desconto nas aulas 
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O Sindicato dos Vigilantes de Guaratinguetá e Região, busca constantemente melhorias para os associados e 

dependentes e acaba de concretizar uma nova parceria para atender todos os filiados do Sindseg. 

O CARTÃO ECONLIFE, com abrangência em TODO O VALE PARAÍBA, LITORAL NORTE E SERRA 

DA MANTIQUEIRA possibilita o acesso aos serviços privados de saúde a preços eticamente corretos e 

justos. Oferecendo a você associado e a sua família muitas vantagens em vários segmentos: 

DO SINDSEG 

Com esta nova parceria, o associado do Sindseg terá a sua disposição uma ampla rede credenciada, 

podendo utilizá-la para consultas, exames de imagens e laboratoriais, tratamento médico e odontológico, 

entre outros serviços. 

PARA MAIORES INFORMAÇÕE ENTRE EM CONTATO COM O SINDSEG 

12 3133-2738 / 12 3133-4123  12 9740-72471 / 12 9740-77613  

CONVÊNIO SISNATURCARD, MUITO 

MAIS PARA VOCÊ ASSOCIADO 


