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VENCEMOS OS DESAFIOS
E LUTAMOS PELOS EMPREGOS
A Covid-19, que assola o mundo,
também atingiu o Brasil e deixa um
rastro de prejuízos. Além de milhares de mortes, a crise ocasionou
desemprego e fome.
Mesmo nesse cenário, nosso
Sindicato não ﬁcou parado. Para
dar assistência à categoria, estabelecemos um atendimento organizado via WhatsApp e por e-mail.

Nossos diretores se revezaram em
plantões para atender as demandas e denúncias dos trabalhadores.
Também atuamos na base. Visitamos locais de trabalho para ﬁscalizar se as medidas de segurança,
como fornecimento de EPI’s, estavam sendo cumpridas. Também negociamos medidas e acordos a ﬁm
de evitar demissões.
O ano se encerra e aproveitamos para agradecer a todos os

trabalhadores, em especial aos vigilantes e agentes de segurança de
portaria pelo papel importante desempenhado durante a pandemia.
Considerada essencial, a categoria
não parou e se manteve na linha
de frente.
Enﬁm, a todos, o nosso muito
obrigado. E votos de Feliz Natal e
um próspero Ano Novo.
Que venha 2021 e seja um ano
de muito trabalho e conquistas!

SINDICATO ENTRA EM RECESSO DIA 23
Devido às festividades de ﬁnal de
ano, o Sindicato entra em recesso a
partir de 23 de dezembro, ao meio-dia.
Retomaremos nossas atividades dia 4
janeiro de 2021.
Subsedes - O mesmo vale para nossas subsedes de Americana e Atibaia.

Desejamos a todos um Natal de muita paz e harmonia, e um Ano Novo repleto de realizações e prosperidade.
Informações - Ligue na sede (19)
3368.6654 e (19) 3368.6663; em Americana (19) 3405.2766; Atibaia (11)
4418.3272.

DIA 18 DE DEZEMBRO TEM SORTEIO DE PRÊMIOS. PARTICIPE!

Convidamos os sócios para nosso tradicional sorteio.
Dia 18, sexta, a partir das 14h30, em nosso Sindicato.
SERÃO SORTEADOS DIVERSOS PRÊMIOS. PARTICIPE!

Todos os sócios ativos e em dia com
as contribuições associativas automaticamente participarão do sorteio.
Será dia 18 de dezembro, às 14h30, na
sede do Sindicato, em Campinas. Serão sorteados vários prêmios.
Por isso, veriﬁque em seu holerite se suas contribuições estão sendo
descontadas corretamente e não se
esqueça de manter seu cadastro atualizado junto ao Sindicato.
Lembre-se: você pode ser um dos
sorteados.
REGRAS DO SORTEIO
1- O sorteio é público e qualquer associado poderá participar.
2 - Não há necessidade do sorteado
estar presente; o Sindicato entrará em
contato com o ganhador.

3 - Caso o sorteado corresponda a
algum trabalhador que se encontre
desempregado e não pagando particularmente a mensalidade associativa, será feito novo sorteio.
4 - Retirada e transporte dos prêmios sorteados serão de exclusiva
responsabilidade do ganhador. A data
limite é dia 1º/2/2021.
Os prêmios não retirados serão novamente sorteados.

Venha assistir
ao sorteio.
Talvez você
seja um dos
ganhadores!

Vigilância e Segurança

• Editorial

A VIDA É
COMBATE!
“Não chores, meu ﬁlho/Não chores, que a vida/É luta renhida/Viver
é lutar/A vida é combate/Que os fracos abate/Que os fortes, os bravos/Só
pode exaltar”.
Esses versos foram publicados em
1857 pelo poeta maranhense Gonçalves Dias.
Veja: em 2019, eu publiquei nesse
informativo duas dessas estrofes. Não
sabia que a crise não só as manteriam
atuais, como mostrariam a sua força e
veemência.
Vivemos tempos de recessão, de desemprego, de ataques a direitos trabalhistas e de pandemia. Tempos em que precisamos ser fortes, unidos e irmanados.
O Sindicato não parou na pandemia
e, dentro do possível, manteve a assistência, atuou na base, combateu abusos patronais, ﬁrmou acordos e procurou fazer o bem.
Procuramos ser fortes aqui, da mesma forma que cada um de vocês buscou forças dentro de si, na família ou
em sua fé. Infelizmente, a crise persiste.
Vamos nos apoiar mutuamente, com
união, lealdade e conﬁança no nosso
Sindicato.
Um abraço. Saúde e paz. Feliz Natal e
um próspero Ano Novo!

Dezembro de 2020

PF PRORROGA PRAZO PARA
RECICLAGEM DE VIGILANTES
A Coordenação-Geral de
Controle de Serviços e Produtos da Polícia Federal publicou dia 11 de agosto parecer onde prorroga o prazo
para que as empresas façam
a reciclagem dos vigilantes
durante a pandemia.
Muitos trabalhadores têm
demonstrado preocupação
com o vencimento da reciclagem. Mas a PF estabeleceu um cronograma com
prazos que vão até fevereiro
de 2021.
“Como forma de padronizar o procedimento em todo
o país, entendemos que a regularização dos cursos em tela
pode seguir um cronograma estabelecido pela Coordenação-Geral de Controle de Serviços e Produtos, sendo consi-

derado um período adequado
para tanto. Com isso, as empresas especializadas poderão se programar, sem que
haja qualquer prejuízo a nenhuma das partes (empresa e
vigilantes)”, explica o Parecer.
O documento também não
descarta uma nova alteração
da prorrogação dos prazos.
O momento é de preocupação e cuidado diante do nível
alto de contágio do vírus em
aglomerações.
Daí a necessidade de mais
uma prorrogação. Portanto,
companheiro, se a sua reciclagem está vencida, não há com que se preocupar.
Informações - Em caso de dúvidas entre em contato
com o Sindicato.

FIQUE ATENTO AO PAGAMENTO DO
13º SALÁRIO. PROCURE O SINDICATO
Todo trabalhador, com registro em
Carteira, tem direito ao 13º salário.
Se trabalhou o ano todo, recebe integral. Se não, proporcional ao tempo na empresa.

O prazo para o pagamento da primeira parcela é 30 de novembro. Já
a segunda parte, deve ser quitada até
dia 20 de dezembro.
Parcela única - As empresas tam-

Geizo de Souza
Presidente do Sindicato
atendimento@sindivigilancia.org.br
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ASSOCIE-SE
E PARTICIPE
DO SINDICATO

Nossa luta por ganhos à categoria é permanente. Além de defender os direitos, disponibilizamos ampla rede de parcerias que
propiciam serviços e assistência
aos associados.

bém têm a opção de pagar em parcela única até o dia 20 de dezembro.
Pra quem está há mais de 12 meses
na empresa, o valor deve ser igual
ao salário vigente em dezembro. Se
não, é feito cálculo com a média dos
meses trabalhados.
Sobre o 13º salário incidem descontos, como previdência ou imposto de renda.
Outras verbas salariais, como horas
extras, adicionais noturno e de insalubridade, também são computados.
Orientação - Caso tenha dúvidas ou
constate irregularidades no pagamento, entre em contato com o Sindicato.
Contato - Na sede, (19) 3368.6654; em
Americana, (19) 3405.2766; Atibaia,
(11) 4418.3272.

Temos convênios nas áreas de
Educação, especialização em Segurança, Lazer, Saúde e Serviços.
Fique sócio e utilize as parcerias
que o Sindicato dispõe.
Acesse - sindivigilancia.org.br
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