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BOLETIM INFORMATIVO DO SINDICATO

DOS VIGILANTES DE JUNDIAÍ E REGIÃO
PRIVADA CONEXOS, SIMILARES E AFINS DE JUNDIAÍ E REGIÃO”SINDIVIGILÂNCIA JUNDIAÍ” - Base territorial: Araçariguama,

SINDICATO DA CATEGORIA PROFISSIONAL DOS EMPREGADOS E DE TRABALHADORES EM VIGILÂNCIA NA SEGURANÇA

Tuiuti, Vargem e Várzea Paulista - Rua Prudente de Moraes, 1385 - F: (11) 4521-2837 - Centro - Jundiaí - SP
Cabreúva, Caieiras, Cajamar, Itupeva,Jarinu, Jundiaí, Pedra Bela, Pinhalzinho, Pirapora do Bom Jesus,Socorro,

F.: (11) 4584-6540 / 9 9692-8705

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA PARA ALTERAÇÃO DE ESTATUTO SOCIAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O SINDIVIGILÂNCIA JUNDIAÍ, convoca todos os seus associados a comparecerem no dia 22 de dezembro de 2020, 
às 9h00 em primeira convocação ou às 10h00 em segunda convocação, com qualquer número de interessados presente, 
em sua sede, sito à rua Prudente de Moraes, nº 1385, Centro, Jundiaí – SP, onde será realizada a Assembleia Geral 
Extraordinária para Alteração de Estatuto Social, conforme edital abaixo:

O SINDICATO DA CATEGORIA PROFISSIONAL DOS EMPREGADOS E DE TRABALHADORES EM VIGILÂNCIA 
NA SEGURANÇA PRIVADA/CONEXOS, SIMILARES E AFINS DE JUNDIAÍ E REGIÃO - SINDIVIGILÂNCIA 
JUNDIAÍ, inscrito no CNPJ sob o número 66.072.257/0001-67, sediada na Rua Prudente de Moraes, nº 1385, Centro, 
Jundiaí – SP, CEP 13.201-004, com base territorial nos municípios de Araçariguama, Cabreúva, Caieiras, Cajamar, 
Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Pedra Bela, Pinhalzinho, Piracaia, Pirapora do Bom Jesus, Socorro, Tuiuti, Vargem e 
Várzea Paulista - SP, representando a categoria profissional descrita como trabalhadores e empregados em empresas de
 prestação de serviços de vigilância e segurança privada, que trabalham nas atividades de vigilância e segurança privada, 
por seus diretores Pedro Alécio Bissoli e Aparecido Joaquim Ramos (subscritores), em decorrência do acordo firmado 
nos autos da Ação Civil Pública número 0011096-37.2018.5.15.0002 (ata de audiência disponível no site do sindicato), 
em trâmite pela 1ª Vara do Trabalho de Jundiaí, nos termos da portaria 17.593, 24/07/2020, do Ministério da 
Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, em consonância com os artigos 41, 42 e seguintes do 
Estatuto Social, combinados com o art. 51 também do Estatuto Social, bem como nos moldes do 59, II e parágrafo 
único do Código Civil, CONVOCA a todos os associados que possuam mais de seis meses de inscrição no quadro 
social do Sindicato e mais de dois anos de exercício da atividade ou da profissão (requisitos do art. 529, “a” da CLT), 
que estejam quites com a tesouraria, para participar de ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, que tem como
 ordem do dia e finalidade a ALTERAÇÃO DE ESTATUTO SOCIAL, a ocorrer na sede da entidade, no dia 
22 de dezembro de 2020, às 9 horas, em primeira convocação ou às 10 horas, em segunda e última convocação, com 
qualquer número de interessados presentes. Os pontos que serão objeto de deliberação assemblear estão destacados no
 projeto anexado sob ID. ecf3768 e na ata de reunião anexada sob ID. 4ccaf13, nos autos da ação civil pública 
0011096-37.2018.5.15.0002. Referido projeto e a ata de reunião mencionada estão disponíveis para consulta na 
secretaria do sindicado e no site da entidade: http://www.sindivigilanciajundiai.com.br Para se dar cumprimento ao
 artigo 37 do ES e evitar a disseminação da COVID19, além das medidas de segurança que serão tomadas, na 
assembleia somente será permitida a presença dos associados que tenhamcondições de voto e de eventuais convidados ou convocados. 
Pedro Alécio Bissoli e Aparecido Joaquim Ramos. Jundiaí, 26 de novembro de 2020. 



BENEFICIOS AOS ASSOCIADOS

SISNATURCARD

SINDIVIGILÂNCIA JUNDIAÍ possui mais um benefício para seus associados, foi firmado 
convênio com a SISNATURCARD, garantindo a seus filiados diversos descontos em hotéis, 
pousadas, cinemas e parques, para maiores informações procure seu sindicato ou entre em 

contato diretamente com a SISNATURCARD
 pelo telefone (11) 4125-0480, ou acesse o site www.sisnaturcard.com.br

CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO

Como já é sabido, seu sindicato possui consultório odontológico próprioem sua sede 
à disposição dos associados e dependentes, onde estes detêm atendimento odontológico, 

básico, de forma gratuita, para maiores informações entrar em contato com seu sindicato.
 ATENÇÃO: para atendimento odontológico é necessário aapresentação de carteira 
de sócio e último holerite,é obrigatório para titulares e dependentes, a tolerância 

para atendimento odontológico é de 10 (dez) minutos.

ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Consultas e informações - Terça, quarta e quinta das 8h30 às 11h00,
 na sede do Sindicato, mediante agendamento.

DESPACHANTE MELLEIRO

CONTATOS: (11) 4521-3312, (11) 3446-1906.
VINÍCIUS MELLEIRO.

CONVÊNIO COM A CLÍNICA

GAMMA PSICOLOGIA (guia no sindicato) 

ESTABELECIDA NA AVENIDA DR. CAVALCANTI, 916
 CENTRO – JUNDIAÍ – SP - FONE (11) 4526-8225

email: gamma.psico@gmail.com

PIAL CABELEIREIRO - CORTE E ESCOVAS 
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 347, Centro, Jundiaí – SP 

FONE : (11) 99630-1131. 
Associado para a utilização do cabeleireiro é necessário retirar autorização na 

sede da entidade sindical, mediante apresentação da carteira de sócio e do último holerite.

GA AMM

DENTRE OUTROS BENEFICIOS, VÁ ATÉ O SINDICATO OU 
LIGUE PARA (11) 4521-2837 E CONFIRA!!! 
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