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Sindseg bloqueia na justiça 

O Sindicato dos Vigilantes de Guaratinguetá e Região –   
SINDSEG – conseguiu uma liminar na justiça para     
bloquear, junto ao Banco Bradesco, os valores das     
rescisões dos trabalhadores da SESVI, que foram     
demitidos sem nada receber. 
 

No último dia 25 de junho aconteceu a audiência na Vara 
do Trabalho de Guaratinguetá e agora estamos       
aguardando a sentença do juiz para liberar as verbas. 
 

Solicitamos que os respectivos trabalhadores contatem 
o sindicato para maiores esclarecimentos e prestação 
das informações necessárias sobre o  processo. 
 

Contem sempre conosco. Estamos juntos! 
 

Nosso telefone para contato é: 12 3133-2738 ou  
Whatsapp 12 97407-2471 

Aviso sobre o PPR 

2019 

Como é de conhecimento de todos o Sindseg conseguiu 

manter na nossa convenção coletiva a obrigatoriedade 

das empresas de vigilância em disponibilizar em até 10 

dias antes do pagamento do PPR um demonstrativo      

indicando os valores a serem pagos e apontando quais 

foram os motivos de desconto, se aplicado. 

A data limite para a apresentação deste demonstrativo é: 

 

 

 

Novo convênio 

Mais um beneficio para os          

associados do Sindseg. 

A Blue, a mais nova parceira do Sindseg  

está oferecendo para os associados do     

Sindicato diversos benefícios entre eles: 

- Empréstimo consignado; 

- Blue Adiantamento; 

- Blue Combustível; 

- Viva + Blue - Rede de desconto em clínicas, 

laboratórios e médicos credenciados. 

Oferecendo descontos de até 30% nos     

atendimentos e parcelamento em até 3 vezes. 

Valor do PPR: R$ 371,72 

31/07/2019 

Valores da sesvi 

Data limite para o pagamento: 

21/07/2019 - se até esta data você não receber este       

demonstrativo entre em contato com o sindicato, pois a 

não apresentação deste demonstrativo obriga a empresa 

a pagar o valor total da sua PPR que 25% do piso do    

vigilante vigente no último mês de apuração. 

Para maiores esclarecimentos entre em contato :  

12 3133-2738  ou whatsapp 12 97407-2471 
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Empresa é condenada por suprimir  

 
intervalo de Refeição 

Fonte: Jusbrasil 

 

Convênios  para os associados 

 

DEPÓSITO  
ÁGUA E GÁS 

Atento aos acontecimentos o Sindicato dos Vigilantes de Guaratinguetá e Região – SINDSEG –, por 
meio de seu departamento jurídico, atuou e conseguiu decisões judiciais favoráveis a empregados que 
foram abandonados pela empesa REAK. A empresa perdeu o seu contrato e pressionou os trabalhado-
res a pedirem demissão, para não pagar os encargos que estes trabalhadores teriam direito, o que não é 
permitido uma vez que nossa Convenção Coletiva obriga as empresas a demitirem seu colaborados nes-
ta situação. 
  

Diante deste fato o jurídico do Sindseg acionou a Justiça do Trabalhos e conseguiu decisão favorável a 
rescisão indireta do contrato de trabalho pelo fato de a REAK não cumprir com suas obrigações para 
com os funcionários. 
 

O Sindseg está à disposição para quaisquer esclarecimentos. Contem sempre conosco. Estamos juntos! 

A Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho 

acolheu o recurso de uma trabalhadora de São 

Paulo (SP) para reconhecer a rescisão indireta do 

contrato de trabalho em razão de falta grave do 

empregador. Segundo o processo, ela trabalhou 

sem usufruir o intervalo para refeição e descanso. 

Na reclamação trabalhista, a trabalhadora informou 

que sempre trabalhou sem usufruir o intervalo de 

uma hora para refeição e descanso. 

O juízo da 2ª Vara do Trabalho de São Paulo e o 

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região        

deferiram o pagamento das horas extras            

correspondentes à supressão do intervalo, mas   

indeferiram o pedido de rescisão indireta.  

Diante da negativa da rescisão indireta a trabalhadora 

recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho.  

Conduta grave 

No exame do recurso de revista, a Sexta Turma do 

TST destacou que o artigo 483 da CLT relaciona os 

tipos de infrações cometidas pelo empregador que 

permitem a rescisão indireta, hipótese de extinção do 

vínculo de emprego em razão do descumprimento 

das obrigações contratuais. A conduta, para o     

colegiado, é grave o suficiente para justificar a     

rescisão indireta, em razão dos prejuízos            

suportados pela empregada. 

Por unanimidade, a Turma deu provimento ao     

recurso para determinar o pagamento das parcelas 

devidas em caso de dispensa imotivada (saldo de 

salário, 13º, aviso-prévio, férias com abono de um 

terço e multa de 40% sobre o saldo do FGTS).  

em prol dos vigilantes da Reak 

Sindseg move ação na justiça  
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