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O Sindicato cresceu este ano. 
Um dos indicadores é o aumen-
to de sindicalizados: nosso qua-
dro associati vo recebeu mais de 
mil integrantes. 

Mas isso não é fácil, por algu-
mas razões: 1) O Brasil vive uma 
época de grave desemprego; 2) A 
rotati vidade da mão de obra no 
setor é muito alta; 3) O sindicalis-
mo é atacado por governos, pa-
trões e a grande imprensa.

A diretoria agradece a confi an-
ça e se empenha em reforçar a 
presença na base, ampliar a as-
sistência à categoria, melhorar 
serviços e fortalecer as lutas, in-
clusive na Justi ça.

Diretoria do Sindicato
atendimento@sindivigilancia.org.br

Em toda luta corporal é regra não 
baixar a guarda. Quem baixa, vai a no-
caute.

Na vida também é assim. Quem 
baixa a guarda toma pancada. No 
sindicalismo, idem. Portanto, guarda 
bem posicionada decide a luta.

Isso vale numa Campanha Sala-
rial, numa negociação e na própria 
ação sindical. 

Estamos numa época de recessão 
e ataques a direitos. O governo tenta 
nos acertar a todo instante.

Veja a reforma previdenciária. Se 

ti véssemos vacilado, a aposentadoria 
especial teria caído. Mas conseguimos 
manter esse direito, que vai depender, 
no futuro, de um projeto de lei. As enti -
dades da categoria fi carão mobilizadas.

A organização sindical também 
está sob ataque. O governo quer libe-
rar tudo pro capital, criando grandes 
difi culdades à sobrevivência do sin-
dicalismo. Ora, se o trabalhador fi car 
sem Sindicato, vai recorrer a quem?

Por isso, ao ensejo deste balanço, 
parabenizo a categoria por ter manti -
do a guarda alta. Vem aí o  13º salário 
- fi que atento pra garanti r pagamento 

correto. Também fi caremos de olho 
no FGTS, no recolhimento da Previ-
dência e no pagamento salarial.

Diz o poeta: “a vida é combate”, e 
conclui: “que aos fracos abate”. Todos 
nós temos altos e baixos na vida. Mas 
o importante é ser forte, é combater, 
é ter fé, é ter esperança. 

Portanto, ao ensejo do fi nal de ano, 
externo meu abraço a cada membro 
da categoria e a seus familiares. Abra-
ço também cada diretor e funcionário 
do nosso Sindicato.

Muito obrigado a todos. Vamos 
seguir juntos, pela dignidade da 
nossa profi ssão.

APOSENTADORIA 
ESPECIAL 

A reforma da Previdência qua-
se derrubou nossa aposentadoria 
especial. Mas as enti dades foram 
à luta e ti veram aliados fi rmes, 
como o senador Paim (PT-RS). A 
especial tá garanti da e aguarda 
futuro projeto de lei. 

Portanto, vamos manter vi-
gilância 24 horas por dia junto 
ao Congresso Nacional. É lá que 
mora o perigo! 

Saiba mais em nosso site:
www.sindivigilancia.org.br

DIA 20 DE DEZEMBRO 
VAI TER SORTEIO DE 
PRÊMIOS. NO SINDICATO!

Convidamos os sócios ati vos e seus 
familiares para nosso tradicional 

sorteio. Será dia 20, sexta,
 a parti r das 14 horas. 

Eletrodomésti cos
e muito mais. Parti cipe!

SINDICATO ATUANTE - Nossos direitores realizam regularmente
visitas às empresas pra conferir e cobrar se os direitos dos 

companheiros são cumpridos. Em caso de irregularidades, denuncie!

MANTER A GUARDA ALTA!  

FELIZ NATAL!
Ano Novo com saúde e paz. 



www.sindivigilancia.org.br
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O Sindicato também represen-
ta os Agentes de Segurança e de 
Portaria. Por isso, já homologa-
mos diversos Acordos Coleti vos 
com empresas do segmento. 

Nossa sede disponibiliza estru-
tura e empresas do ramo fazem 
o processo de admissão e trei-
namento. O diretor Ronaldo de 
Souza conta: “Abrimos espaço 
pra que essas empresas façam 
tais ati vidades. 

O auditório tem capacidade pra 

SEM CUSTO - Candidatos e empresa podem utilizar nosso espaço, gratuitamente

Nossa luta por ganhos à ca-
tegoria é permanente. Além de 
defender os direitos, temos uma 
ampla rede de parceiros, que pro-
piciam serviços e assistência aos 
associados. 

O Sindicato representa em 
torno de 12 mil trabalhadores, 
entre Vigilantes Patrimoniais, 
segurança orgânica, segurança 
pessoal e Agentes de Segurança 
de Portaria. 

Alguns convênios que o Sindi-
cato possui: 

Educação: Faculdade Anhan-

guera; Colégio Politécnico Bento 
Quirino; Faculdades Integradas.

Especialização em segurança: 
CTT/CBC - Centro de Treinamen-
to Táti co; CTA ANVIL - Centro de 
Treinamento e Clube de Tiro em 
Campinas. IPEP - Escola Paulista 
de Formação e Especialização de 
Vigilantes; e Defense - Centro de 
Formação de Vigilantes.

Lazer: Sisnatur - Gerenciadora 
de Colônia de Férias e SESC. 

Saúde: Óti ca Pamela, Óti ca 
Conceição e Academia Grigoletti  .

Benefí cios: Clube Vital Prime. 

VOCÊ TEM MUITOS MOTIVOS PRA SER 
SÓCIO E PARTICIPAR DO SINDICATO

OFERECEMOS ESPAÇO DE TREINAMENTO A EMPRESAS

mais de 50 pessoas”. O acesso à 
internet é gráti s. 

SINDIVIGILÂNCIA CONVIDA SÓCIOS PARA SORTEIO DE FINAL DE ANO
Todos os sócios ati vos e em dia 

com as contribuições associati vas 
automati camente parti ciparão do 
sorteio, dia 20 de dezembro de 
2019, às 14 horas, na sede do Sin-
dicato, em Campinas.

Serão sorteados vários eletro-
domésti cos. 

Por isso, verifi que em seu reci-
bo de pagamento se suas contri-
buições estão sendo descontadas 
corretamente e não se esqueça 
de manter seu cadastro atualiza-
do junto ao Sindicato. 

Lembre-se: você pode ser um 
dos sorteados.

REGRAS DO SORTEIO
1- O sorteio será efetuado por 

meio de (papeletas, fi chas, car-
tões), contendo o número da ma-
trícula do associado.

2- O sorteio é público e qual-
quer associado poderá parti cipar.

3- Não há necessidade do sor-
teado estar presente; o Sindicato 
entrará em contato posterior-
mente com o ganhador.

4- Caso o sorteado correspon-

Acesse www.sindivigilancia.org.br e acompanhe
todas as parcerias que o Sindicato dispõe. 

Em outubro, uma das empresas 
que executam serviços de prote-

ção de bens e segurança patri-
monial realizou seleção na sede. 
Passaram pelo Sindicato mais de 
160 interessados nas vagas. 

GANHOS - Além da represen-
tação sindical, o Acordo Coleti vo, 
fi rmado pelo Sindicato traz cláu-
sulas que garantem horas extras, 
adicional noturno, insalubridade, 
cesta básica, auxílio-funeral, se-
guro de vida, PPR e outros. 

MAIS - Ligue no 3368.6661. Fale 
com um dos nossos diretores.

da a algum trabalhador que se 
encontre desempregado e não 
pagando parti cularmente a men-
salidade associati va, será feito 
novo sorteio.

5- Reti rada e transporte dos 
prêmios sorteados serão de ex-
clusiva responsabilidade do ga-
nhador. A data limite é dia 10/1.  
Os prêmios não reti rados serão 
novamente sorteados.

Venha assisti r ao sorteio. 
Talvez você seja um dos

ganhadores!


