
PROPOSTAS FIRMADAS NA Assembléia  

DA CAMPANHA SALARIAL 2018 
REAJUSTES 

- Índice de reajuste será o do IPCA, pois está com o maior valor + 5% de ganho real. 

- Aumento de adicional de hora extra para 70%. 

- Aumento de adicional noturno para 30% e a continuidade do horário prorrogado, conforme sumula 60 do TST. 

- Aumento do ticket Refeição/alimentação para R$ 30,00 e a redução do desconto de 18% para 1%. 

- Inclusão do ticket nos feriados, nas folgas trabalhadas e em regime tempo parcial (mesmo se a jornada não     

atingir 6 horas diárias). 

CESTA BÁSICA EM CARTÃO MAGNÉTICO  

- Obrigatoriedade de implantação de um cartão magnético referente a uma cesta básica no valor de R$ 200,00 

independentemente de qualquer benefício existente. 

ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR 

- Obrigatoriedade de fornecer plano de saúde para o vigilante e para os dependentes.  

- O benefício deverá ser mantido mesmo se afastado pelo INSS. 

- A substituição do plano de saúde somente poderá ser feita por assembléia dos empregados envolvidos. 

- Caso a empresa não conceda o convênio médico ou não seja feito um acordo coletivo com o Sindicato, a       

empresa deverá pagar uma multa a cada empregado no valor de R$ 500,00 por mês até a regularização. 

JORNADA DE TRABALHO 

- Jornada de 8 Horas diárias e nas seguintes escalas: 4X2 E 5X2 

- Escala 12X36, intervalo de 1 hora para as refeições e em caso de não usufruir deverá ser pago 1 hora extra    

100% conforme artigo 71 da CLT. 

- Continuidade de prorrogação do horário noturno até o término da jornada de trabalho conforme preceitua o TST. 

- Pagamento de 100% nas folgas trabalhadas ou nos feriados municipais, estadual e federal 

- Toda homologação deverá ser feita no sindicato independente do tempo de trabalho e por qualquer motivo de 

dispensa do trabalhador. 
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ASSOCIADO FAÇA PARTE DO GRUPO DO SINDSEG NO WHATS 

ENVIA A SOLICITAÇÃO PARA 12 9 7407-2471 
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ALGUNS DOS CONVÊNIOS DO SINDSEG 
PARA OS ASSOCIADOS 

Esses são alguns dos convênios que o Sindseg disponibiliza para todos os seus associados 

DESCONTOS EM FACULDADES 

ASSESSORIA JURIDICA 

DEPÓSITOS DE ÁGUA / GÁS E RAÇÃO  POUSADAS E HOTÉIS 
 

 

Empresa é condenada em ação movida 
pelo Sindicato dos Vigilantes de 

Guaratinguetá 

 Atendo a isso, o Sindseg atuou e obteve decisão judicial favorável, no sentido de determinar a nulidade dos referidos         
contratos de experiência.  
Algumas empresas têm agido dessa forma, perseguindo e amedrontando os trabalhadores, para que isso não volte a        
acontecer é necessário que os trabalhadores que se sentirem prejudicado procurem seu sindicato. 
Estamos sempre a disposição dos vigilantes para sanar duvidas, mediar conflitos e se for necessário acionar a justiça 
para defender os trabalhadores. 
Para que nosso sindicato possa manter-se atuante e forte, é indispensável a união e participação de todos os vigilantes.     
Vamos caminhar juntos, pois conquistas coletivas são duradouras, ao passo que conquistas individuais são momentâneas. 

Mais uma vitória dos vigilantes através das ações do Sindicato dos      
Vigilantes de Guaratinguetá e Região. Há algum tempo tivemos em    
nossa base uma empresa (Albatroz) que reassumiu um posto de serviço 
que outrora havia sido seu, no Banco do Brasil. Naquela ocasião essa 
empresa simplesmente abandonou todos os trabalhadores, o que os  
obrigou a procurar a justiça, com apoio do Sindseg para ver seus direitos 
respeitados. Embora referida empresa tenha recontratado a maioria dos      
vigilantes, de forma arbitrária e  ilegal, disse que esses trabalhadores não 
haviam passado no período de experiência, o que é um absurdo, pois 
são vigilantes experientes e que haviam trabalhado nessa mesma      
empresa e no mesmo    posto de serviço. 
Insatisfeitos com a atitude tomada por essa Empresa de Vigilância e se 
sentindo perseguidos, um grupo de vigilantes procurou o Sindicato dos e 
denunciaram a referida Empresa. 

Vigilantes de Guaratinguetá e Região – Sindseg  


