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prAZO DE pAGAMENTO DO ppr 
VAI ATÉ 31 DE JuLHO. FIQuE ATENTO!

Sindivigilância Campinas - Rua Jorge Miranda , 97, Jardim Botafogo, Campinas, CEP 13020-180. Telefones  (19) 3368.6661 e 3368.6665
Americana - Avenida Campos Sales, 435, Centro, CEP 13465-901. Telefone (19) 3405.2766. Atibaia - Rua José Alvin, 62, sobreloja, Centro, CEP 12940-750. 

Telefone (11) 4418.3272. Acesse nosso site: www.sindivigilancia.org.br - E-mail: atendimento@sindivigilancia.org.br - Responsável: Geizo de Souza - Presidente.

Companheiro(a): As empresas 
têm até 31 de julho pra pagar o 
PPR - Programa de Parti cipação 
nos Resultados. 

Para empregado que tenha 
cumprido as metas de qualifi -
cação durante o ano de 2018, o 
valor equivale a 25% do Piso sala-
rial, ou seja R$ 371,72. 

O PPR está assegurado em 
nossa Convenção Coleti va de 
Trabalho. Fique atento. Caso não 
seja feito o pagamento no prazo, 
ou o valor esteja incorreto, pro-
cure de pronto o Sindicato.

Tabela - Para empregados que 
não ati ngiram as metas, o valor 
será reduzido, conforme descrito 
na tabela (veja ao lado).

Afastado - Empregado que te-
nha se afastado do trabalho e re-
ceba benefí cio do INSS tem direi-
to ao PPR na proporção de 1/12 
avos por mês ou fração até a data 
do seu afastamento, assim como 
a parti r do efeti vo retorno ao tra-
balho, após a alta do INSS.

rEFOrMA AMEAÇA 
ApOSENTADOrIAS

ESpEcIAIS NAS
FuNÇÕES DE rIScO

ALERTA! Companheiro(a): A reforma da Previdência apresentada
pelo presidente Bolsonaro é uma paulada na moleira

dos trabalhadores. E não poupa sequer a renda de viúvas
e pensionistas. Uma de suas maldades é acabar com TODAS

as formas de aposentadoria especial, nas ati vidades de risco real. 
Por isso, nós, vigilantes, estamos tentando encaixar por meio

de um deputado governista uma emenda à PEC 06. leia no verso.

cONFIrA AS VANTAGENS QuE SINDIcATO OFErEcE AOS SÓcIOS

NOVOS TELEFONES DA SEDE EM CAMPINAS
3368.6661/ 3368.6665/ 3368.6663/ 3251.7332

O Sindicato será mais forte se 
mais trabalhadores se associarem.

O sócio fortalece a enti dade 
de classe e também tem direito à 
rede de serviços e assistência.

noSSo SInDICATo oFERECE:
1) Uma Convenção Coleti va de 

Trabalho, que garante Piso Profi ssio-
nal, Adicionais diversos, Vale-refei-
ção, Assistência Médica, Progra-
ma de Parti cipação nos Resultados 
(PPR), Auxílio-funeral, estabilida-

de empregatí cia para profi ssionais 
com mais de 10 anos de empresa, 
faltando dois anos para aposenta-
doria e outros direitos.

2) Assistência Jurídica - Individual 
ou coleti va, com advogados das áre-
as trabalhista, criminal e cível.   

3) Denti sta - Sócios e dependen-
tes têm direito a assistência odon-

tológica com até 70% de desconto 
comparado a outras clínicas.  

4) Escolas - Direito a descontos 
em insti tuições de ensino, lazer, 
esporte, saúde e outras convenia-
das com o Sindicato.

SINDICAlIzE-SE - é simples.
Basta ir à sede e fornecer seus 
dados de RG, CPF e endereço. 

CAMPINAS - Nossa sede, no Botafogo 



www.sindivigilancia.org.br
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GPMRV - Nosso Sindicato já 
entrou com ação de cumpri-
mento na Justiça do Trabalho, 
reivindicando pagamento de 
férias e 13º salário em atraso, 
adequação no recolhimento de 
FGTS e do INSS e fornecimento 
da assistência médica.

GSG9 - A empresa tem atra-
sado o pagamento do salário 

GPMRV - Trabalhadores mobilizados GSG9 - Apoiamos a paralisação ToTeM- Cobramos pagamento do FGTS

PeC 6/2019 - Nosso Sindicato participa da manifestação contra a reforma da Previdência, em Campinas

A Aposentadoria Especial vai 
acabar. É o que estabelece a PEC 
06/2019, de Jair Bolsonaro - da re-
forma da Previdência.

Esse risco real de perda da Es-
pecial fez aumentar a procura por 
orientação em nosso Sindicato. 
E é bom que o trabalhador faça 
isso mesmo: procure o Sindicato, 
porque na sua entidade você é 
sempre bem orientado.

RESISTIR - Mas as entidades de 
classe lutam pra garantir esse jus-
to direito aos trabalhadores. 

Dia 25 de junho, a liderança do 
partido PROS pediu destaque na 
Emenda 19/2019, redigida a pe-
dido da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores de Segurança 
Privada - Contrasp. 

VIGILANTES LuTAM prA MANTEr 
DIrEITO À ApOSENTADOrIA ESpEcIAL

O texto busca garantir ao vigi-
lante uma aposentadoria diferen-
ciada, equivalente à dos policiais.

PARTICIPE - Todo vigilante co-
nhece um deputado federal ou 
algum político ligado a esse de-
putado. Pedimos que você fale 
com o deputado ou alguém pró-
ximo a ele e peça que, ao votar 

a PEC,  seja garantida nossa Apo-
sentadoria Especial.

QuEREMoS PRIVIléGIo? De 
jeito nenhum. Queremos apenas 
o que é justo pra uma atividade 
de risco, como é a nossa.

JUNTE PROVAS - Até que a re-
forma seja votada (nós esperamos 
que não passe), valem as regras 

atuais. Portanto, junte documen-
tos ou provas, pra uso futuro.

ATEnção: ao sair da empresa 
(por pedido seu ou iniciativa do 
empregador) exija o Perfil Pro-
fissiográfico Previdenciário - PPP. 
Esse documento é indispensável 
pra que você possa comprovar 
direito à Aposentadoria Especial.

bOcA NO TrOMbONE DENuNcIA IrrEGuLArIDADES
E também mostra resultados da atuação sindical na base

e benefícios, como vale-refeição, 
vale transporte, férias e tributos 
como o INSS.

CASTRo E PonTES - Não for-
nece assistência médica aos tra-
balhadores, descumpre a Conven-
ção Coletiva. O Sindicato chamou 
para negociação, porém a em-
presa foge. Por isso, ingressamos 
com ação na Justiça do Trabalho.

TOTEm - Empresa não fornece 
assistência médica, atrasa salário, 
vale-refeição, cesta básica e vale-
-transporte. Não recolheu o INSS 
nos últimos meses. Nunca pagou a 
cesta básica prevista em contrato 
de prestação de serviço com ór-
gão público. Ante esse descaso, o 
Sindicato ingressou com Ação de 
Cumprimento na Justiça. 

AlbATROz - Ingressamos com 
medidas pra garantir aos traba-
lhadores, exclusivamente que 
prestam serviço na Prefeitura de 
Campinas, pagamento retroativo 
referente ao intervalo intrajorna-
da, assegurado no Artigo 71 da 
CLT. A empresa não pagava des-
de junho de 2016, mas começou 
a pagar no mês de maio 2019.

FIQuE SÓcIO DO SINDIcATO. VALE A pENA! TElEFonES DA SEDE 
MuDARAM. AnoTE AÍ 
3368.6661/ 3368.6665 
3368.6663/ 3251.7332

 Você dispõe de assistência, serviços e convênios.
Aproveite. utilize. Ganhe descontos!

CoMPAnhEIRo
 Se a empresa onde você 

trabalha descumprir a 
Convenção Coletiva ou passar 

por cima de seus direitos, avise 
o Sindicato.  Vamos adotar 

as devidas providências.


