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Sindseg na estrada 

 no colete (capa de colete coletiva e não individual), falta 
de local apropriado para as refeições, postos com desvio 
de funções (fiscal de piso, fiscal de mau, porteiro que não 
fica em portaria e sim fazendo rondas, entre outros). 
 

As visitas do Sindicato dos Vigilantes de Guaratinguetá e 
Região são contínuas com a presença dos diretores do 
Sindseg nos   diversos postos de trabalho nos municípios 
que compõem nossa base territorial, segundo a certidão 
sindical expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego 
em 11/09/2014 os municípios são: Aparecida, Areias,  
Arapei, Bananal, Cachoeira Paulista, Canas, Campos 
do Jordão, Cruzeiro, Cunha, Guaratinguetá, Lavrinhas, 
Lorena, Pindamonhangaba, Piquete, Potim, Queluz, 
Roseira, São Jose do Barreiro e Silveiras, por causa da 

presença atuante do sindicato muitas irregularidades estão 
sendo corrigidas. 
 

O Objetivo deste Sindicato é proporcionar mais assistência 
ao trabalhador e desenvolver uma melhor interação com 
os associados para que juntos possamos aprimorar nossa 
categoria. 
 

Se seu Posto de Trabalho ainda não recebeu nenhuma 
visita dos diretores do Sindseg entre em contato, nos     
informando a cidade e o endereço do seu posto. 

SINDICATO VISITA POSTOS DE TRABALHO E ACOLHE DENUCIAS 

O Sindicato dos Vigilantes de Guaratinguetá e Região 
(Sindseg) têm trabalhado de forma atuante, fiscalizando os 
postos de  trabalho nos municípios de sua base, pois essa 
é uma das funções do Sindicato, ir até onde está o traba-
lhador e verificar as condições mínimas para que os       
profissionais possam desempenhar suas funções. 
 

Os diretores do Sindseg  estão sempre percorrendo as 
cidades que compõem a nossa base territorial, verificando 
junto aos vigilantes se as empresas que atuam em nossa 
região estão em dia com suas obrigações Trabalhista e 
cumprindo a CCT (Convenção Coletiva de Trabalho),    
sanando varias duvidas dos trabalhadores. 
 

Para poder atender cada vez mais e com maior rapidez o 
Sindseg tem se atualizado, criando vários meios de comu-
nicação (Site, Facebook, Twitter e Google+) para que o 
vigilante e principalmente os associados possam interagir 
ainda mais com o Sindicato e informar sobre as irregularidades, 
fazendo denuncias e tratando de outros assuntos. 
 

Durante as visitações dos diretores  aos postos de trabalho   
foram encontradas algumas irregularidades como, por exemplo: 
 

Escalas fora da permitida em convenção coletiva,          
pagamento de F.Ts abaixo dos valores corretos, manutenção  

Mais um  Parceiro do Sindseg 

O Sindicato dos Vigilantes de Guaratinguetá e Região   

fechou mais um Convênio para os associados. A Clínica 

Freixêdas ®  agora faz parte dos parceiros  do Sindseg ao 

adquirir o cartão de Fidelidade no Valor de R$ 35,00 individual ou 

R$ 45,00 familiar, nossos associados pagarão R$ 150,00 

nas consultas de Endocrinologia e Psiquiatria e nas      

demais especialidades R$100,00. 

12 3642-3415 / 3642-5890 / 3645-3600 / 3645-6494 

Clínica Freixêdas ®  
R. Major José dos Santos Moreira, 281- Centro - Pindamonhangaba-SP 
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Spaço vitalli 

Endereço: Centro Comercial 10 de  Julho 

Box 23 - Centro, Pindamonhangaba - SP  

CORTE GRATUITO PARA OS ASSOCIADOS 

DE SINDSEG 

Agende seu atendimento pelo Telefone: 

(12) 3643-1892 ou Whatsapp (12) 99107-7695   

ASSESSORIA JURÍDICA GRATUITA 

3133-2738 / 3133-4123 

O Jurídico do Sindseg    

está sempre a sua  

disposição associado. 

para sanar quaisquer       

, duvidas Ligue: 

cláusula 20ª cct - assistência Médica e  

hospitalar 

Na cláusula 20ª da nossa Convenção Coletiva as Empresas de Vigilância  ficam obrigadas 
a fornecer assistência médica hospitalar aos seus empregados e seus familiares e          
dependentes legais, essa assistência médica tem que ser de boa qualidade nas condições 
previstas na ANS (Agência Nacional de Saúde). 
 

No contrato da assistência, constarão as garantias do atendimento ambulatorial e hospitalar,  
sendo de responsabilidade exclusiva das empresas essa contratação que ficam obrigadas 
a comunicar o Sindicato Profissional da Base Territorial fornecendo - lhe uma via do contra-
to assinado com a contratada. 
 

O Parágrafo 5º  autoriza  a substituição do Convênio Médico por Cesta Básica suplementar 
em espécie ou cartão eletrônico, desde que essa substituição seja feita mediante ACORDO 
COLETIVO COM O RESPECTIVO SINDICATO PROFISSIONAL DA BASE TERRITORIAL, 

com autorização dos empregados, reunidos em Assembléia Geral específica sobre a Troca. 

ENTENDA A CLÁUSULA 20ª DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 

AVISO SOBRE O PPR  

VIGILANTE em regime de tempo parcial (Almocista) 
Conforme a CLÁUSULA 42ª da nossa CCT (Convenção Coletiva de Trabalho) o contrato de trabalho a tempo parcial somente 

poderá ser utilizado pelas empresas se houver acordo coletivo obrigatório com o Sindicato da Base onde o serviço será    

prestado,a jornada de trabalho fica limitada a 25 (vinte e cinco) horas semanais e 10 (dez) horas diárias, não podendo ter   

horas extras ou FTs., com salário previsto no inciso respectivo da Cláusula “Reajuste Salarial e Salários Normativos” do    

presente Instrumento Coletivo, com regras de aplicabilidade especialmente definidas nos acordos coletivos firmados com o 

Sindicato da base respectiva, ou seja sem o acordo com o sindicato as empresas que tiverem vigilante parciais  estarão        

infringido regras da CCT. 

Para conhecimento de todos o Sindseg informa que não se encontra em negociação nenhuma alteração da cláusula acima 

citada, pois como está bem destacado para que haja troca o Sindicato terá que convocar os trabalhadores através de        

assembléia para  decidir pela alteração ou não do benefício. 

ATENÇÃO VIGILANTES  
Pedimos a ATENÇÂO de todos os Vigilantes para que fiquem atentos, pois indivíduos estão se passando 

por diretores do Sindicato, Informamos que nossos diretores estão sempre Uniformizados e portando        

documento que o identifique. Qualquer duvida entre em contato com o Sindicato. 

O Sindicato conquistou mais uma melhoria para os vigilantes  sobre  o PPR ( Programa de  

Participação nos Resultados). A partir deste ano segundo a CLÁUSULA 16ª da nossa Convenção 

Coletiva de Trabalho (CCT), todas as empresas serão obrigadas a disponibilizar  aos seus      

empregados, em até 10 dias após a data de pagamento do PPR, um demonstrativo com os valores 

pagos e a apuração dos descontos eventualmente aplicados em razão das regras do acordo 

específico do PPR. Lembrando a avaliação agora é feita por posto de trabalho, uma das      

conquistas da CCT de 2015 e o valor do PPR é 25% do atual piso e seu período de  avaliação 

começou dia 01/06/2015 e encerrar-se-á dia 31/05/2016, seu pagamento será realizados até o 

final do mês de Julho/2016. 


