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sindicato oferece serviços
e assistência aos sócios
benefícios estão à disposição na sede e subsedes

SAÚDE - Trabalhador associado recebe atendimento em consultório da sede. Ligue 3253.2004 e marque consulta

Nosso Sindicato propicia
ampla assistência aos sindicalizados. Na sede, em Campinas, e também nas subsedes de Americana e Atibaia.
Vários destes serviços podem ser utilizados pelos dependentes do sócio.
Entre os benefícios, o destaque é para o atendimento odontológico. O Sindicato
mantém gabinetes na sede e
subsedes, com profissionais
altamente qualificados.

O presidente Geizo de Souza comenta: “A saúde é nosso
bem mais precioso. Cuidar da
saúde bucal gera benefícios a
todo o organismo”.
Serviço - O atendimento
em nossa sede funciona às
segundas, terças e sextas, das
9 às 13 horas. Para mais informações e agendamento de
consultas pelos telefones (19)
3253.2004 e 3251.7332.
Em Americana, agende na
subsede. Ligue (19) 3405.2766.

Na subsede de Atibaia, informações e consultas pelo
telefone (11) 4418.3272.
Limpeza e aplicação de flúor
grátis. Outros procedimentos
têm descontos de até 70%.
Advogado - Assistência trabalhista na sede e subsedes.
Atenção: não é raro o vigilante ser preso. Caso isso ocorra,
conte com o apoio do nosso
Jurídico. Defenda seus direitos.
Cabeleireiro - É grátis, na
sede e nas subsedes. Utilize!

A lei trabalhista entra em vigor ameaçando nossos direitos.
UNIR
É hora da gente se unir e defender as conquistas. Fique sócio
DEFENDER do Sindicato: fique mais forte! Ligue 3253.2004 ou 3251.7332.
CONQUISTAR! Procure a sede ou as subsedes em Americana e Atibaia.

Aproveite nossa
parceria com
o Sesc Campinas
O convênio com o Sesc garante a nossos sócios e dependentes acesso a toda estrutura de
lazer e serviços da instituição.
Funcionamento - De terça a
sexta, das 7 às 22 horas. Sábados, domingos e feriados, das
9h30 às 18 horas. Mais nformações, ligue (19) 3253.2004.
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hora de UNIR
PRA RESISTIR
Companheiro(a):
A palavra união é muito forte. Mas ela significa muito mais
quando acompanhada de outra
palavra também forte: mobilização!
A reforma trabalhista chegou. É
uma tijolada de Temer na classe
trabalhadora.
Temos de nos defender e preservar nossos direitos.
Mas como fazer?
Com união. Com mobilização.
Pense na força dessas palavras.
Pense e pratique.
União na nossa família, em nosso local de trabalho, união entre
a categoria e união também com
o seu Sindicato.
Não vacile!

Geizo de Souza

Presidente do Sindicato
atendimento@sindivigilancia.org.br

ACESSE NOSSO
NOVO SITE

www.sindivigilancia.org.br
O site do Sindicato é um importante
meio de comunicação da categoria.
Ele foi repaginado pra facilitar
o acesso às informações e notícias.
Também está mais moderno e bonito.
Habitue-se a acessar e ler.
Outros sites - www.dieese.org.br
www.diap.or.br e www.ugt.org.br
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Aproveite hospedagem com
desconto em hotéis e colônias
O verão está chegando, trazendo sol e calor. A estação traz consigo os feriados de Natal e Ano
Novo, além das férias escolares.
É a época ideal pra viajar com
a família, desfrutando de lazer
com qualidade ao ar livre.
Aproveite tudo isso por meio
do convênio do Sindicato com a
SisnaturCard, que passa a valer a
partir de 15 de novembro.
Essa nova parceria possibilita
aos sindicalizados sair de férias
com economia, pagando preços
acessíveis.
Vantagens - Hospedagem com
descontos que vão de 10 a 30%
sobre a tarifa particular.
Aproveite. Mais informações,
ligue para (19) 3253.2004.

ACIMA - Pousada e hostel em Ubatuba. ABAIXO - Colônias de Férias em Bertioga

A SisnaturCard oferece um rápido e eficiente serviço on-line de orçamento
e reservas. Inclusive com aplicativo para celular, por meio de QR Code. Pra fazer
seu orçamento no site, selecione o link hospedagem, escolha a cidade e preencha
a ficha. Confira os locais e preços das pousadas, hotéis, chalés e colônias.

Acesse o site - www.sisnaturcard.com.br

Sindicato faz seleção para emprego
Um processo seletivo no Sindicato atraiu cerca de mil pessoas,
que formaram fila em frente à
nossa sede na manhã do dia 13
de setembro.
Os candidatos vieram se inscrever para as 200 vagas de vigilante patrimonial, abertas por
empresa com atuação no campus da Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp).
A fila chegou a dar duas voltas
no quarteirão. O diretor Ronaldo
de Souza comenta: “Não nos
surpreendeu a quantidade de
vigilantes que vieram. O número

13 DE SETEMBRO - Mais de mil candidatos se inscreveram para concorrer a 200 vagas

de desempregados é muito grande. Então, já era esperado que
viesse bastante gente tentando
conseguir um emprego”.
Ele enfatiza que o Sindicato

sempre acompanha a seleção de
candidatos a vagas abertas por
empresas na região. O objetivo
é garantir transparência e segurança ao processo seletivo.
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