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CONSTRUÇÃO DA SEDE AVANÇA
E OBRAS CHEGAM À FASE FINAL
PRÉDIO PRÓPRIO SERÁ ENTREGUE À CATEGORIA EM BREVE

EM ANDAMENTO - Obras seguem avançando e casa nova do vigilante já está na fase de acabamento

As obras da futura sede
própria do Sindicato avançam,
apesar das diﬁculdades impostas ao custeio sindical pela
lei trabalhista em vigor desde
novembro.
A nova sede vai abrigar nossa rede de benefícos e agregar outros serviços.
O presidente Geizo de
Souza aﬁrma: “Não estamos
medindo esforços pra que o
vigilante tenha a sede que a
categoria sonha e merece”.

FIQUE
ATENTO AO
SEU PPR

O prédio ﬁca na rua Jorge
Miranda, 97, Jardim Botafogo
(próximo ao Mercadão Municipal). Tem um projeto arquitetônico moderno e funcional, desenhado para atender
a categoria com conforto e
segurança.
Geizo destaca: “Com a sede
própria, o Sindicato também
sairá do aluguel, o que vai gerar economia para nossa entidade”.
Prédio - O imóvel tem dois

pavimentos acima do térreo,
com vários cômodos.
Recursos - A obra está sendo custeada com recursos
próprios do Sindicato.
Ou seja: o dinheiro da categoria, quando é bem aplicado, reverte em benefícios aos
trabalhadores.
A sede própria é mais uma
conquista, que vai coroar o
esforço permanente do Sindicato em garantir uma vida
melhor à família vigilante.

O Programa de Participação nos Resultados (PPR) é direito
garantido em nossa Convenção Coletiva. O valor é de 25% do Piso
da categoria. Fique atento aos critérios de apuração.
Em caso de dúvidas, ligue para 3253.2004. Leia na página 2.

Aproveite nossa
parceria com
o Sesc Campinas
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 informações, ligue no 3253.2004.
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PPR SERÁ PAGO ATÉ 31 DE JULHO

• Editorial

CONFIE E
PARTICIPE

Companheiro(a): nossos governantes são omissos e não oferecem
bons serviços à população.
E o Estado mete a faca no povo, com
impostos altos e taxas abusivas.
E quem oferece serviços a valores
praticamente simbólicos?
São os Sindicatos. Como o nosso.
Nosso Sindicato atua em toda a base.
E também temos a Convenção Coletiva,
que garante direitos e conquistas.
Você precisa conhecer tudo isso,
se inteirar mais da atuação sindical e
participar.
E a melhor forma de participar é
ﬁcando sócio do Sindicato. Faça isso.
Vale a pena!
Vale a pena porque, além de reforçar as lutas da categoria, você também
ganha muitos benefícios.
O Sindicato vem ampliando as
opções de convênios, que garantem
economia na obtenção de serviços nas
áreas de saúde, educação e lazer.
Companheiro(a): conﬁe em você,
conﬁe no Sindicato, conﬁe num futuro
decente e justo para o Brasil.

Geizo de Souza

Presidente do Sindicato
atendimento@sindivigilancia.org.br

ACESSE NOSSO SITE

www.sindivigilancia.org.br
A página do Sindicato é um importante
meio de comunicação da categoria.
Habitue-se a acessar e ler.
Outros sites - www.dieese.org.br
www.diap.or.br e www.ugt.org.br

O Programa de Participação
nos Resultados é direito garantido em nossa Convenção Coletiva
desde 2012.
O valor é de 25% do Piso da
categoria. Fique atento aos critérios de apuração, para receber
integralmente o PPR.
O período de apuração é referente ao ano de 2017, de janeiro
a dezembro.
Prazo - O valor deve ser calculado e informado a cada vigilante
até 31 de maio. O pagamento
deve ser feito até 31 de julho.
Proporcionalidade - Funcionários admitidos após o início do
período de apuração recebem
valor proporcional.

VEJA TABELA COM
VALORES E METAS
EM NOSSO SITE

Afastados pelo INSS recebem
valor equivalente ao período em
que houve trabalho efetivo na
empresa.
Demonstrativo - A empresa é
obrigada a disponibilizar, até 10
dias antes do pagamento, um
demonstrativo com os valores e
eventuais descontos.
EXIJA - Se você se esforça para
que a empresa tenha resultados,
você tem direito à sua parte. Isto
é o PPR. Se a sua empresa não
paga, procure o Sindicato.
O presidente Geiso aﬁrma: “O
PPR é um direito do trabalhador,
que deve ser respeitado”.
Ligue no 3253.2004. Fale com
um dos nossos diretores.

Convênio garante linha de crédito a sócios
A luta do Sindicato por melhores condições de vida e trabalho
aos vigilantes é permanente.
Com esse objetivo, o Sindivigilância busca ampliar as parcerias,
que beneﬁciam nossos associados com descontos e vantagens
em diversas áreas.
Exemplo disso é o convênio do
Sindicato com a Vital Prime, que
há mais de dez anos desenvolve
soluções integradas na gestão de
convênios múltiplos.
À disposição dos nossos associados desde maio, a parceria
propicia linha de crédito para a
compra de bens duráveis e outros benefícios.
Com o cartão Vital Prime, os
vigilantes sindicalizados têm
acesso a compras em supermercados, postos de combustíveis
e lojas de artigos no varejo. O

associado pode ﬁnanciar geladeira, TV LED, tablets, celular,
notebook e outros eletroeletrônicos. Parceria com fabricantes,
distribuidores e lojistas.
Consignado - O trabalhador

FIQUE SÓCIO. VALE A PENA!

Ligue no Sindicato:
3253.2004

também pode antecipar o limite
em dinheiro, contratar empréstimo consignado e ﬁnanciar compras em até 24 parcelas.
Informações - No Sindicato,
ligue (19) 3253.2004.

Cada novo sócio reforça a vida sindical, fortalecendo nossas lutas.
Nossa entidade já oferece inúmeros serviços e benefícios, mas
podemos ter um Sindicato com mais conquistas ainda. Para tanto,
basta ampliar a sindicalização na categoria.
Faça parte - Se você não é sócio, mas quer se sindicalizar, ligue
para o Sindicato em 3253.2004. Fale com nossos diretores.
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SINDICATO OFERECE SERVIÇOS
E ASSISTÊNCIA AO ASSOCIADO
Nosso Sindicato assegura ampla assistência aos vigilantes
sindicalizados. Na sede, em Campinas, e também nas subsedes,
em Americana e Atibaia.
Vários desses serviços podem
ser utilizados também pelos dependentes do sócio.
Dentista - Entre os benefícios,
destaque para o atendimento
odontológico. Nossa entidade
mantém gabinetes na sede e subsedes, todos com proﬁssionais
altamente qualiﬁcados.
O presidente Geizo de Souza
comenta: “A saúde é nosso bem
mais precioso. E cuidar da saúde
bucal traz benefícios para todo o
organismo”.
O atendimento na sede é nas
segundas e terças-feiras, das 9
ao meio-dia e das 13 às 16 horas.
Mais informações e agendamento de consultas, ligue (19)
3253.2004 e 3251.7332.
Americana: agende consulta

SAÚDE - Trabalhador sindicalizado recebe atendimento odontológico em consultórios na sede e subsedes. Agende consulta

na subsede, por meio do telefone
(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 tra-

balhista na sede e subsedes.
Atenção: em nosso trabalho,
tem vezes em que o vigilante se
envolve em ocorrências.
Caso isso ocorra, busque apoio
imediato do nosso Jurídico. Defenda seus direitos.
Cabeleireiro - É grátis, na sede
e nas subsedes. Utilize!

Ganhe descontos na hora de estudar
O Sindivigilância oferece vasta especiais para sócios e depenrede de serviços e benefícios a dentes na parceria com o IPEP.
sócios e dependentes.
Aproveite as opções nas áreas
de Cultura, Educação, Formação,
Lazer, Saúde e Assistência.
Parceria com o Centro UniverENSINO SUPERIOR
sitário Unidombosco, que oferece ensino à distância, propicia
descontos em vários cursos.
PROFISSIONALIZANTE
Bento Quirino - Nossa mais
nova parceria é com o colégio
politécnico Bento Quirino.
Descontos vão a até 50% no
Convênio ﬁrmado entre o Sindicato e a Universidade Anhan- curso médio (técnico) ou fundaguera garante desconto nas men- mental II e até 65% no pós-médio.
salidades para nossos associados São mais de 15 cursos técnicos.
Informações 0800.7.712.712.
e dependentes.
IPEP Faculdades Integradas Aproveite também outras oportunidades para ter acesso à
Universidade. Temos descontos

Prepara Cursos - Descontos de
até 50% nas mensalidades em todos os cursos. Para fazer matrícula basta apresentar
a carteira de sócio.
Trianon Educacional - Sócios e
dependentes terão descontos de
até 50% em cursos técnicos, especializações e de
aperfeiçoamento.
Certiﬁcados são TRIAN N
aceitos por empresas, concursos
ou prova de título.
Instituto Embelleze - Descontos diferenciados a sócios e
dependentes em cursos de Cabeleireiro Proﬁssional e Barbeiro
Proﬁssional.
Aproveite
mais esse benefício do Sindicato.

QUEM DEFENDE
O TRABALHADOR É SUA
ENTIDADE DE CLASSE
Nenhum órgão da sociedade
defendeotrabalhadordaforma
como faz o Sindicato - sempre e em todas as horas.
Confienasuaentidade
de classe e conte com
nossos diretores.
Ligue na sede: 3253.2004.

PARCERIA FACILITA
COMPRA DA CASA
PRÓPRIA
O Sindicato acaba de fazer parceria
com a House Lançamentos Imobiliários, propiciando importante benefício na aquisição de imóvel.
Pelo convênio, nossos associados
terão um desconto especial na compra de apartamento em Cosmópolis
e Campinas. É a oportunidade para
realizar o sonho da casa própria.
Mas, atenção: o desconto só terá
validade quando a compra for realizada através dos consultores Abelardo
(99819.0733) e Alex (98803.7230).
Informações - Entre em contato
com o Sindicato. Telefone 3253.2004.

Condomínio em Cosmópolis

www.sindivigilancia.org.br
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CONVÊNIO PROPICIA HOSPEDAGEM
COM DESCONTOS ESPECIAIS
Associados e dependentes
poderão usufruir de muitas vantagens ao viajar usando nosso
convênio com a Sisnaturcard.
Colocamos à disposição hotéis, pousadas, chalés e Colônias
de Férias nos melhores destinos.
Ampla rede com vários locais
de hospedagens, que incluem
café da manhã, meia pensão ou
pensão completa.
Aproveite tudo isso quantas
vezes quiser. Essa parceria possibilita aos sócios saírem de férias
com economia, pagando preço
que cabe no bolso.
Vantagens - Hospedagem com
descontos que vão de 10 a 30%
sobre a tarifa particular. Locais
com infraestrutura completa.
APROVEITE . Mais informações, ligue (19) 3253.2004.

LITORAL NORTE - Pousada e hostel em Ubatuba está entre as muitas opções oferecidas pelo convênio

A SisnaturCard oferece rápido e eficiente serviço de orçamento e reservas on-line. 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 preços de pousadas, hotéis e colônias.

ACESSE O SITE - WWW.SISNATURCARD.COM.BR

Parcerias garantem descontos e muitos benefícios

www.sindivigilancia.org.br

Convênio
propicia condições especiais aos nosParceria beneﬁcia sócios e desos associados. Com ótimas
instalações, o espaço oferece pendentes. A clínica SuaSaúde
musculação, condicionamento presta atendimento eﬁciente e
físico, treinamento funcional e com preços atrativos.
São 12 especialidades médicas
personal trainer.
e diagnósticos rápidos, com exames em até duas horas.
Segunda a sexta, das 8 às 17
Maior rede de óticas do País. horas; sábados, das 8 às 13 hoDescontos altamente vantajosos, ras. Agende consultas pelo site
(clinicasuasaude.com.br).
em toda a linha de produtos.

Na inFlux,
você domina
inglês em dois
anos e meio.
Descontos de
20% pra pagamento com cheque
e 15% com boleto. Aproveite as
oportunidades de sua carreira.
Aproveite - Use as facilidades
oferecidas por nossa rede de
convênios. Telefone no Sindicato
e informe-se. Ligue 3253.2004.
UTILIZE. GANHE SERVIÇOS.
ECONOMIZE EM SEU
ORÇAMENTO DOMÉSTICO.

ESCOLAS E CENTROS OFERECEM OPÇÕES DE TREINAMENTO
E

Temos convênio com
uma das melhores academias de formação de
vigilantes do Brasil.
A Escola Paulista de
Vigilantes oferece descontos especiais
a nossos associados. Conﬁra: cursos de
formação e de reciclagem com descontos
que variam de 20 a 70%.
Também temos convênios com escolas
de treinamento tático extracurricular.
Delta Holambra - Clube de tiro ga.P

.F.E.

V

.

Os convênios do Sindicato propiciam benefícios a sócios e seus
dependentes.
Nosso presidente Geizo de
Souza explica: “O objetivo é oferecer serviços que, além de garantir economia no orçamento,
melhorem a qualidade de vida
do trabalhador e sua família”.
As parcerias ﬁrmadas pelo Sindicato cobrem grande gama de
serviços. Com eles, o sócio pode
obter assistência em saúde com
qualidade e preço acessível.
As opções de lazer são variadas e garantem momentos de
descontração e descanso.
Outra vantagem é que nossos
associados têm à disposição ampla rede de escolas, faculdades e
centros de treinamento.
Além dos descontos e benefícios diferenciados, você tem
ainda a opção de pagamento por
meio do cartão Vital Prime.
Veja a seguir algumas opções
que colocamos à sua disposição.

rante treinamento
especializado com
os melhores instrutores do País.
Pagamento com cartão de débito ou
crédito e em até cinco vezes sem juros.
CTT-CBC Ribeirão Pires - O Centro de
Treinamento Tático da Companhia Brasileira de Cartuchos é um projeto
único, que conjuga eﬁciência e
qualidade. É um dos melhores
da América Latina.

CTBC Grupo Forte - Convênio propicia
curso de formação na carreira de Bombeiro Civil. Dependentes e
familiares também podem
realizar o curso em seu
contrato. Aproveite mais
esta oportunidade.
Villela - Especialista em requisição de
CR para atiradores esportivos e colecionadores. Um dos melhores de SP. Preço
justo e serviço conﬁável.
ASSESSORIA E SERVIÇOS PARA ATIRADORES

