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O Sindicato firmou parceria com uma construtora 

para a aquisição da tão sonha casa própria para 

os vigilantes, através do programa Minha Casa, 

Minha Vida. 

VOCÊ ASSOCIADO, VOCÊ ASSOCIADA que deseja 

participar deve realizar um cadastro junto ao Sindicato. 

A Construtora já está em fase de aquisição do local 

para a construção das moradias e em seguida 

disponibilizara o financiamento para os vigilantes 

associados do Sindseg que realizaram o cadastro. 

O SINDSEG TÊM MAIS NOVIDADE 

Projeto 
Habitacional 

ASSOCIADA, ASSOCIADO DO SINDSEG 

 Novo convênio Atuação do sindicato 

Empresa Sesvi 
A história se repete, mais uma empresa perde contrato e deixa 

os  vigilantes na mão.  

Os vigilantes que laboraram no Bradesco foram surpreendidos com a 

rescisão de contrato entre o Banco e a SESVI e como sempre ocorre, 

a empresa que perdeu o contrato não irá pagar as obrigações        

trabalhistas, deixando esses trabalhadores na mão. 

O Sindseg tem atuado para amenizar a situação e já disponibilizou o    

departamento jurídico do SINDICATO para estes trabalhadores e esta-

rá tomando outras medidas para defender os direitos dos vigilantes. 
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VITAL PRIME - MAIS UMA CONQUISTA 

 

Este Novo Convênio com a VITAL PRIME, 

empresa especializada na gestão de benefí-

cios, têm como proposta oferecer facilidades/

comodidade para os vigilantes ASSOCIADOS 

DO SINDSEG. 

 PARA VOCÊ ASSOCIADO(A) do Sindseg 

Mais informações entre em contato com o Sindseg 
       12 97407-2471 / 97407-7613         12 3133-4123 / 3133-2738 

Além do EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, o 

associado do Sindicato terá várias vantagens, 

como compras em supermercados, postos de 

combustíveis, farmácias, restaurantes e muito 

mais..., são compras financiadas de geladei-

ras, lavadoras, fogões, tvs de LED, celulares, 

tablets notebook e diversos outros produtos 

eletrônicos. 

O cartão Vital Prime disponibiliza uma linha de 

crédito exclusiva para todos os associados. 

Fiscalização nos postos da Pollus 
Fiscalização realizada pelo SINDICATO nos postos de Vigilantes na Basf aponta irregulari-

dades e DESCUMPRIMENTO da nossa CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. 

- Os vigilantes estão saindo de férias e a empresa não tem antecipado os valores como manda a lei; 

- O horário de refeição não está de acordo com a nossa CCT; 

- A Empresa Pollus não está fornecendo o Plano de Saúde como manda a Convenção Coletiva de      

Trabalho; mas têm descontado os valores no contra cheque dos vigilantes; 

- Não estão pagando a gratificação para o vigilante balanceiro como roga nossa Convenção Coletiva; 

- Outras irregularidades que foram denunciadas ainda estão sendo apuradas. 

O Sindicato de Vigilantes de Guaratinguetá e Região constatou em visitas realizadas nos postos da    

Empresa Pollus diversas irregularidades, entre elas estão: 

O Sindicato já notificou a empresa e o contratante diversas vezes, como a Pollus é reincidente em varias irregula-
ridades e se mostrou desinteressada em regularizar a situação, não nos resta outra medida a não ser levar estas    

reclamações ao MPT (Ministério Publico do Trabalho) e consequentemente a justiça do trabalho para o cumpri-
mento das leis e da nossa Convenção Coletiva. 

 Verifique nos sites da Caixa e do INSS se a empresa que você trabalha tem           

depositado mensalmente o seu FGTS e INSS. 

Caso encontre alguma irregularidade denuncie ao SINDICATO, para podermos cobrar 

da empresa a  regularização  dos depósitos.  


