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O Hospital Maternidade Frei Galvão acaba de firmar convênio com o Sindicato 

do Vigilantes de Guaratinguetá e Região. O Sindseg está sempre a procura de    

melhorias para os associados e para os seus dependentes e nesse intuito        

buscamos contato com a diretoria do Hospital Maternidade Frei Galvão que     

depois de meses de negociações acabamos por finalizar este convênio  e dessa 

parceria sairá diversos benefícios para os associados dos Sindicato e também 

para os seus dependentes. 

São benefícios na assistência médica, serviços auxiliares de diagnósticos e     

terapias, consulta ambulatorial, entre outros. Com descontos de 20%              

(vinte por cento) nas consultas médicas, diárias e taxas hospitalares e 10%     

(dez por cento) nos serviços de exames e de imagem. 

CONVÊNIO COM O HOSPITAL FREI GALVÃO 

 

 

 

 

SINDICATO CONVOCA ASSEMBLeIA PARA OS   

VIGILANTES DA DUMBAR QUE TRABALHARAM 

 NAS FATECS E ETECS 

Os Vigilantes que trabalharam na Dumbar nas Fatecs / Etecs da nossa base, 

estiveram reunidos em assembleia convocada pelo sindicato, no  último dia 

29/09 na sede do Sindseg para discutir quais medidas serão adotadas          

referente ao seus direitos trabalhista, uma vez que a empresa Dumbar alega 

não ter recursos para realizar as rescisões desses trabalhadores. 

O Sindicato está atento e usará todos os meios legais para salvaguardar os  

direitos dos trabalhadores da Segurança  Privada. 
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Atenção VIGILANTES da POLLUS 

  Como até a  presente data não recebemos nenhuma resposta tanto da EMPRESA POLLUS , 

como do tomador de serviço (BASF), tomaremos outras medidas já que as negociações  se 

mostraram infrutíferas. 

A empresa POLLUS esteve em 

uma reunião agendada pelos 

mesmos no começo do ano e  

garantiu que as pendencias 

apontadas seriam sanadas num 

breve espaço de tempo, mas não 

foi isso que aconteceu, pois a 

Empresa Pollus não tem        

cumprido o que foi prometido. 

O Sindicato dos Vigilantes  de 

Guaratinguetá e Região já        

encaminhou vários ofícios para a 

Empresa Pollus e para o cliente,   

a empresa Basf S/A;  solicitando 

que as mesmas tomassem     

medidas contra as irregularidades 

que vem acontecendo no posto ,  

sendo que uma das irregularidades 

é o não pagamento do adicional 

de 10% para  todos os vigilantes 

que operam a balança, (um dos 

benefícios conquistados  e 

que esta  acordado entre os 

Sindicatos e as Empresas de 

Segurança), conforme a nossa 

Convenção Coletiva de Trabalho.  

CONVÊNIOS EM Pindamonhangaba 

  

Advocacia Trabalhista 

Advocacia Previdenciária 

Advocacia Civil e Criminal 

Convênios disponíveis para os associados 

Clínica Médica 

Laboratórios 

Cursos de Idiomas 

Unitau Fatec 

Anhanguera Uninter 

Farmácias Autoescolas 


