
 
 

Sindicato dos Trabalhadores em Serviços de Segurança, Vigilância, Segurança Pessoal, Guardas Noturnos e Segurança Patrimonial de Guaratinguetá e Região. CNPJ 
01.290.843/0001-32. Rua José Viana Credidio, 80, Campo do Galvão, Guaratinguetá/SP. Base territorial: Aparecida, Arapeí, Areias, Bananal, Cachoeira Paulista, Campos do Jordão, 
Canas, Cruzeiro, Cunha, Guaratinguetá, Lavrinhas, Lorena, Pindamonhangaba, Piquete, Potim, Queluz, Roseira, São José do Barreiro e Silveiras. CAMPANHA SALARIAL 2019 – EDITAL DE CONVOCAÇÃO. O presidente do Sindicato, convoca os trabalhadores das atividades 
representadas, associados e não associados, para se reunirem em Assembléia geral extraordinária da categoria profissional, na sede em Guaratinguetá/SP, Rua José Viana Credidio, 
80, Campo do Galvão, no dia 31/10/2018, às 19:00h em 1ª convocação com quórum de maioria ou, às 19:30h em 2ª convocação com qualquer número presente, compreendendo trabalhadores vigilantes, guarda patrimonial e agentes de segurança e proteção de bens e de pessoas, 
qualificados na CBO, família 5173; 5173-05; 5173-10; 5173-15; 5173-20; 5173-25; 5173-30; 5173-35; 5103; 5103-05; 5103-10; 5171; 5171-05; 5171-10; 5171-15; 5174; 5174-05; 5174-10; 5174-15; 
5174-20; 5174-25; 9513; 9513-05; 9513-10 e 4221-05, para apreciação e aprovação da ordem do dia especifica, a saber: 01) instauração da campanha salarial para o ano 2019, com a elaboração da pauta das reivindicações econômicas sociais e jurídicas, mantendo a data base em 1º de 
janeiro; 02) autorização ao Sindicato para negociar com o Sesvesp, a pauta única, junto com os demais Sindicatos da categoria e a Fetravesp; 03) autorização para o presidente firmar convenção 
ou acordo coletivo junto com a Fetravesp, nos termos do Art. 611 da CLT ou, diretamente com empresas, valendo-se inclusive de procedimento de arbitragem privada, assim como, instauração de dissídio coletivo perante o Judiciário Trabalhista; 04) paralisação dos trabalhadores da 
categoria, com instauração de dissídio de greve; 05) declaração de manutenção da assembleia geral em caráter permanente, até a conclusão da campanha; 06) aprovação da forma de 
sustentação financeira da Entidade Sindical a partir de 1o de janeiro de 2019, abrangendo todos os trabalhadores beneficiários da norma coletiva, com estipulação dos valores, percentuais, periodicidade, forma de incidência e de recolhimento/repasse das contribuições pelas empresas; e 
autorização das medidas judiciais e extrajudiciais eventualmente necessárias ao seu efetivo recebimento, assim como aprovação da forma de eventual oposição individual ao desconto das contribuições perante o Sindicato, bem como dos efeitos decorrentes da referida oposição; 7) 
Autorização e conferência de poderes ao Sindseg, para firmar acordos coletivos específicos por empresa e/ou em postos específicos de trabalho, em benefício dos trabalhadores, no curso da 
vigência da data-base de 2019 (CCT 2019); 08) autorização para o Sindicato utilizar medidas judiciais, se necessárias, para o efetivo recebimento das contribuições descontadas dos salários pelas empresas e não repassadas ao Sindicato no prazo fixado na norma coletiva; OBS: Para 
adentrar à assembléia, os trabalhadores serão identificados através da carteira de associado ou da CTPS, comprovando o exercício da atividade profissional. Guaratinguetá, 11/10/2018. Leonel 
Teodoro de Oliveira – Presidente.   

  


