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CAMPANHA SALARIAL 2020 
Conheça as propostas do SINDSEG para a nossa categoria 

Aconteceu no dia 4 de novembro, na sede do SINDSEG, em Guaratinguetá, a assembleia para discussão das pro-
postas para a categoria, que poderão entrar em vigor em 2020. 

Através delas, buscamos defender diversos pontos de melhoria na área salarial e benefícios. 

Veja abaixo quais são as propostas que serão defendidas em prol da nossa categoria. 

 

Cláusula 3ª - Reajuste Salarial 
Será o maior índice, INPC ou IPCA + 2% ganho real. 
 
 

Cláusula 13ª - Adicional Noturno 
Manteria 20% e pagaria até o final da jornada. 
 
 

Cláusula 13ª  - Vale ou Ticket refeição 
- Valor de R$ 27,00 por dia trabalhado: Manteria o    
direito mesmo que o trabalhador tenha falta justificada 
através de atestado médico ou semelhante documento. 
 
- Valor do desconto do vale ou ticket refeição:  2% (dois 
por cento). 
 
Cláusula 18ª  - Cesta Básica 
Valor da cesta: R$ 220,00. 

Cláusula 20ª  - Assistência Médica e hospitalar   

Parágrafo 4ª: Assistência médica e/ou hospitalar   -  

retirada dos descontos dos dependentes. 
 

Parágrafo 5ª:  em caso de substituição do plano de  

saúde, o valor mínimo seria de R$ 220,00. 
 

Observação: A numeração das cláusulas segue a con-

venção coletiva, registrada no M.T.E. 
 

Vale lembrar que essas propostas se encontram em 

fase de aprovação. Retornaremos com mais novidades 

em breve. 

ESTAMOS DE CARA NOVA 
O SINDSEG está com uma nova marca. Com ela, reforçamos 

a nossa presença ao seu lado e reafirmamos o nosso   

compromisso em levar para o Vigilante um atendimento 

cordial, orientação jurídica profissional e benefícios exclusivos 

e vantajosos aos nossos associados. 
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DEMISSÃO SEM HOMOLOGAÇÃO NO 

Na reclamação trabalhista a funcionária disse ter sido 
coagida a pedir demissão após retornar da licença-
maternidade. 

O ministro, Alexandre Agra, relator do caso observou 
que a Subseção I Especializada em Dissídios         
individuais (SDI-1) do TST decidiu que a exigência 
prevista na CLT é imprescindível à formalidade         
do ato. 

“Se o empregado tiver mais de um ano de serviço, o 
pedido de demissão somente terá validade se assistido 
pelo seu sindicato”, concluiu ressalvando seu         
entendimento sobre a matéria. 

Fonte: Assessoria de Imprensa do TST 

LIMINAR IMPEDE QUE VIGILANTES 

Após receber várias denúncias que os  vigilantes que 

prestam serviço para a Basf  estariam sendo obrigados a 

pedirem  demissão da empresa Pollus para serem     

contratados pela nova empresa o  jurídico do Sindicato 

dos Vigilantes de Guaratinguetá acionou a justiça e     

conseguiu uma liminar  proibindo esta prática. 

Segundo a Cláusula 73 da  CCT (convenção Coletiva de   

Trabalho) na hipótese de rescisão contratual ou         

vencimento de contrato  a empresa contratante se    

obriga a dispensar sem justa causa os funcionários e  

pagar todas as verbas   rescisórias, se não houver como  

realoca-lo em outro posto próximo. 

Já a Cláusula 29, parágrafo  segundo da nossa CCT diz 

que é vedado a exigência de baixa na carteira de        

trabalho para que haja nova contratação. 

Nós, do SINDSEG estamos atentos aos fatos que vem acontecendo  e nos colocamos à sua posição para 

tomar as providencias necessárias para defender os vigilantes, mas é importante que você, trabalhador, 

denuncie as irregularidades. 

SINDICATO É NULA 
Para o TST (Tribunal superior do Trabalho) é nulo o pedido de demissão feito pelo trabalhador se não 

houver homologação no sindicato. 

TENHAM QUE PEDIR DEMISSÃO PARA  
ENTRAR NA NOVA EMPRESA 


