Sindicato de Vigilância
de Campinas
Somos o segundo maior sindicato do estado
fundado em 1984, reconhecido em 1986.

Sobre o Sindicato
• Na área da vigilância privada é a Segunda entidade do Estado, ficando atrás
apenas do Sindicato da Capital.

• O Sindicato de Vigilante de Campinas, representa em torno de doze mil
trabalhadores, entre vigilantes patrimoniais, segurança orgânica e
segurança pessoal.

• A entidade tem sob sua representação 33 Município da região de Campinas.

Benefícios conquistados através da
Convenção Coletiva
• Portaria n.º191 de 4 de dezembro de 2006 – Colete a prova de Balas;
• Adicional de Periculosidade;
• Participação nos Lucros e/ou Resultados;
• Auxílio Alimentação (Vale, Ticket Refeição ou Cesta Básica);
• Assistência Médica e Hospitalar;
• Auxílio Funeral;

Conheça os Benefícios
de ser um Associado
A sua afiliação é motivo de grande satisfação tanto para o
Sindivigilância Campinas, como para toda a categoria.

•

Sede Sindicato Campinas:

Em sua sede o Sindivilância disponibiliza advogados,
cabeleireiros, dentista e toda a gama de informações que
o associado necessitar pelos seus Diretores e Assessores.

•

Subsede Sindicato em Americada/Atibaia

Para proporcionar um melhor atendimento aos seus
associados, o Sindivigilância Campinas, possui duas
subsedes, prestando atendimento aos associados destas
cidades e cidades circunvizinhas.
Em ambas as subsedes são mantidos consultórios
odontológicos e cabeleireiros, bem como Diretores para
prestarem todos os esclarecimentos aos vigilantes
associados.

NOVA SEDE PRÓPRIA
DE CAMPINAS

LAZER
Clube de Férias
O convênio com o Clube de Férias, oferece aos
associados várias e diversificadas opções de viagens
cobrindo praticamente todo o território nacional.
MAIS INFORMAÇÕES NO SITE.

Assistência Jurídica
São seis advogados atuando em todas as esferas
jurídicas seja trabalhista, cível ou criminal, efetuando
plantões diários na sede do Sindicato.

Assistência Odontológica
A saúde bucal dos afiliados e dependentes é um dos
cuidados que o Sindivigilância Campinas coloca a
disposição dos associados com profissionais altamente
qualificados.

Convênios
• Tanto na sede como nas subsedes o Sindivigilância mantém convênios com
várias entidades, como auto escolas, farmácias, óticas, etc, que oferecem
descontos especiais aos associados do Sindicato.

Kit Escolar
•

Todo inicio de ano letivo o Sindicato distribui
gratuitamente aos filhos dos associados,
menores de 14 anos, com o material escolar
básico.

Sorteio de Prêmios
•

Todos os meses é feito o sorteio de um prêmio e
no final do ano tem o Grande Sorteio de Final de
Ano, com televisores, geladeiras, maquinas de
lavar, computadores, etc. O sistema de sorteio é
feito pelo numero da matrícula dos associados
ativos.

A nossa parceria continua ...
Buscando uma melhor comodidade para os associados, as empresas abaixo,
disponibiliza descontos e facilidades em pagamentos, confira:

Prezad0(a) Companheiro(a),

A sua afiliação é motivo de grande satisfação tanto para o Sindivigilância Campinas, como para
toda a categoria.
Use-a para usufruir de todos os benefícios que o Sindicato oferece e, o mais importante: sendo
afiliado ao Sindicato você estará contribuindo para o seu engrandecimento e fortificando o nosso
poder de negociação junto aos patrões.

É sabido que os sindicatos que possuem um grande número de afiliados são aqueles que têm
maior força para lutar por melhores condições e qualidade de vida para a respectiva categoria.
Por isso, não basta se associar e receber sua “carteirinha” pensando apenas em se utilizar dos
benefícios.
É preciso PARTICIPAR!
Venha ao Sindicato, exponha seus pontos de vista, dê ideias para melhorar, denuncie as empresas
que não cumprem com suas obrigações e, principalmente, convença seus companheiros, colegas
de trabalho, a também se afiliar ao Sindicato.
Lembre-se: quanto mais afiliados o Sindicato possuir, mais força ele terá para lutar pela categoria.

A Diretoria

“ Sozinhos somos apenas uma gota d’agua no oceano,
juntos, somos o oceano.
Obrigado !!! Te espero lá no Sindivigilancia

– Campinas – SP
R. General Marcondes Salgado, 607,
Bosque – CEP 13026-075
Tel.: (19) 3253-2004 (19) 3251-7332.

– Americana – SP
Av. Campos Sales, 435, fundos,
Centro – CEP 13465-901
Tel. (19) 3405.2766

”

– Atibaia – SP
Rua José Alvin, 62, Sobre loja,
Centro - CEP 12.940-750
Tel. (11) 4418.3272

