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Este ano, mais uma vez, o Sin-
dicato realizará o tradicional sor-
teio de prêmios aos associados.

E a data já está marcada: dia 
19 de dezembro, às 14 horas, na 
sede, à rua Jorge Miranda, 97, 
Jardim Botafogo, Campinas.

Dia 19 cai numa segunda-feira. 
Não perca!

Novidade - Além dos prêmios, 
este ano nossa diretoria sortea-
rá Cestas de Natal, tornando o 
evento ainda mais atraente.

Não deixe de par� cipar!

QUEM PODE PARTICIPAR
Todo associado ao nosso Sin-

Estamos encerrando um ano que 
foi muito di� cil para os brasileiros.

Atravessamos um período de gra-
ve recessão econômica, desempre-
go e agravamento da miséria.

Também vivenciamos ameaças 
à democracia, principalmente por 
meio de uma campanha sistemáti-
ca de fake news contra o processo 
eleitoral.

Nosso Sindicato procurou defen-
der a categoria, propiciar assistên-
cia aos trabalhadores e combater 
abusos de empresas.

Assim fi zemos porque nossa en� -

dade conseguiu, ao longo dos anos, 
com muita luta, construir sua auto-
nomia frente a governos e patrões.

Somos uma en� dade madura, com 
os pés do chão e a cabeça no lugar. 
Nossa diretoria é unida, debate com 
franqueza as questões de interesse 
da categoria e da en� dade, sempre 
sob a batuta do maestro Geizo.

Temos a nosso lado funcionários 
dedicados e assessores qualifi cados, 
que auxiliam o Sindicato e ajudam 
em muito na defesa dos interesses 
da categoria.

Agradecemos a todos os que cami-

nharam conosco neste ano de difi -
culdades. Essa união e esse apoio 
nos fortalecem mutuamente para 
os desafi os e as tarefas do futuro.

É a você, trabalhador e trabalhado-
ra, que o Sindicato serve. É por uma 
vida melhor ao trabalhador e à sua 
família que o Sindicato dedica seus 
esforços. Nossa causa maior sempre 
foi e será a jus� ça.

Um abraço fraterno e conte sem-
pre com o seu Sindicato.

dicato, quite com a mensalidade 
sindical. Sócio vinculado a uma 
empresa ou sócio par� cular.

Portanto, verifi que no holerite se 
a empresa tem feito o lançamento 
da mensalidade associa� va.

ATENÇÃO: No dia do sorteio 
(19/12), esteja munido de seu úl-
� mo holerite ou boleto recente, 
caso seja associado par� cular.

E QUEM NÃO PUDER IR?
Nesse caso, se o associado for 

sorteado, terá até 1º de fevereiro 
de 2023 pra comparecer à nossa 
sede e re� rar seu prêmio.

Boa sorte, companheiro(a)!

Pense no Sindicato como você 
pensa num amigo, num parceiro, 

naquela pessoa que nunca te 
deixa na mão. E par� cipe das 

lutas sindicais. União faz a força.
Procure a sede ou as subsedes.

FELIZ NATAL ÀS FAMÍLIAS VIGILANTE 
E AGENTE DE SEGURANÇA!

É tempo de união, paz e refl exão. Tempo de acreditar e transformar o mundo num lugar 
onde seja possível que todos os nossos sonhos se tornem realidade. Desejamos a você 

e à sua família um Feliz Natal, com amor e prosperidade no Ano que vai chegar!

DEFENDA SEUS 
DIREITOS. RECEBA 

AMPLA ASSISTÊNCIA

NOSSO IDEAL É A JUSTIÇA SOCIAL

FIQUE SÓCIO!

A DIRETORIA
SINDIVIGILÂNCIA CAMPINAS
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VOCÊ TEM BONS MOTIVOS PRA SER NOSSO ASSOCIADO

TIRE DÚVIDAS SOBRE O 13º SALÁRIO, FÉRIAS
E OUTROS DIREITOS. PROCURE O SINDICATO!
Com o fi nal de ano chega 

também o pagamento do 13º 
salário. Trata-se de um direi-
to que os trabalhadores con-
quistaram ainda em 1962, no 
governo trabalhista de João 
Goulart. 

Fique atento:
• O 13º não pode ser pago 

por fora. O valor integral tem 
que ser lançado no holerite.

• O valor do 13º salário 
deve incluir a média das ho-
ras extras realizadas durante 
o ano, periculosidade e grafi -
� cação da função.

• A lei estabelece prazos. A 
saber: 1) Se for pago de uma 
só vez, esse pagamento deve 
acontecer até 10 de dezem-
bro; 2) Se for pago em duas 
parcelas, deve ser assim: Pri-

meira parcela até 30 de no-
vembro; segunda parcela até 
20 de dezembro.

Caso a empresa atrase a 
primeira parcela, não espere 
um segundo atraso, não. Pro-
cure de pronto o Sindicato, 
que nós entraremos em ação 
a fi m de garan� r os prazos e 
valores corretos.

MAIS - Ligue  (19) 3368.6661.

Nosso Sindicato encerra as a� vidades de 2022 no dia 
23 de dezembro, ao meio-dia. Retornaremos dia 3 de janeiro 

de 2023, a par� r das 8 horas. Boas festas!

ATENÇÃO, TRABALHADOR: HOMOLOGUE SÓ NO SINDICATO

O Sindicato oferece uma am-
pla rede de parcerias, que pro-
picia serviços e assistência a as-
sociados e dependentes.
SEDE - Disponibilizamos atendi-

mento jurídico, odontológico e 
salão de cabeleireiro. Nas sub-
sedes temos den� sta e salão 
de cabeleireiro.

OUTROS CONVÊNIOS 
Educação - Faculdade Anhan-

guera; Colégio Politécnico Ben-
to Quirino; Faculdades Integra-
das. Com descontos especiais. 
Especialização em segurança  

- CTT/CBC - Centro de Treina-
mento Tá� co; Assessoria do-
cumental Brazileiro - Aquisi-
ção de Certificado de Registro, 
a� rador/caçador e coleciona-
dor, e arma de fogo; CTT Centro 
de Treinamento Tá� co - Curso 
de capacitação de armas.
Lazer - Sisnatur Gerenciadora 

de Colônias de Férias; e Sesc. 
Saúde - Ó� ca Mul� vision; Ó� -

ca Celi; Academia Grigole�  .
Bene� cios - Vital Prime bene-

� cios consignados. 
Mais - sindivigilancia.org.br

CONFIRA EXPEDIENTE NO FINAL DO ANO

Caso você seja desligado da 
empresa (ou esse desligamento 
a� nja um grupo inteiro de tra-
balhadores), procure nosso Sin-
dicato pra fazer a homologação.

Ao homologar, o Sindicato con-
fere item por item, valor por va-

lor e garante que seus direitos 
sejam  respeitados.

Se a homologação for feita na 
empresa ou em algum outro lu-
gar, você não terá a garan� a de 
que receberá integralmente as 
verbas rescisórias.

A Convenção Cole� va de Tra-
balho da nossa categoria esta-
belece que o ato homologató-
rio pra trabalhadores acima de 
um ano de registro seja efetua-
do sempre no Sindicato. 

Exija esse direito!!!
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