
OUTUBRO/2018

SINDICATO DA CATEGORIA 
PROFISSINAL DOS EMPREGADOS 
EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA NA 
SEGURANÇA PRIVADA DE PIRACI-
CABA E REGIÃO (SINDVIGILÂNCIA PI-
RACICABA), com base territorial nos 
municípios de Águas de São Pedro, 
Capivari, Charqueada, Cordeirópo-
lis, Corumbataí, Ipeúna, Iracemáp-
olis, Mombuca, Piracicaba, Rafard, 
Rio Claro, Rio das Pedras, Saltinho, 
Santa Gertrudes e São Pedro, con-
voca os trabalhadores da categoria 
profissional representados por este 
sindicato, que laborem em sua base 
territorial, empregados em vigilân-
cia, segurança privada e guarda pat-
rimonial/vigia; que trabalhem em 
empresas de segurança, vigilância 
e/ou guarda patrimonial e/ou em 
empresas orgânicas - empresas com 
atividade econômica principal diver-
sa da vigilância e segurança e que 
utilizem empregados do quadro 
funcional próprio para tais serviços 

especializados; para reunirem-se em 
Assembleia Geral Extraordinária, 
que será realizada na sede do sindi-
cato, na Rua Dr. Otávio Teixeira 
Mendes, nº1306, Cidade Alta – Pi-
racicaba/SP, no dia 10 de Novembro 
2018 (sábado), às 8h em primeira 
convocação e 8h30 em segunda.  
 
 Vamos juntos construir a 
pauta de reivindicação para a próx-
ima negociação coletiva. Em 2018 
enfrentamos umas das negociações 
mais difíceis dos últimos anos, con-
seguindo renovar cláusulas da Con-
venção Coletiva (CCT) e direitos 
que outras categorias infelizmente 
não conseguiram estabelecer. 
 
 Certamente as dificuldades 
em relação a Campanha Salarial Uni-
ficada de 2019 permearão as nego-
ciações, mas estamos nos preparando 
para vencer esse combate e necessi-
tamos do seu apoio e participação.  

 Uma categoria forte se faz 
com a participação nas Assembleias 
do sindicato. Fortaleça nossa luta, o 
momento requer união para manter 
nossos direitos e garantir melhorias.  
 
 Participe da assembleia para 
debater e definir a pauta de reivin-
dicações da Campanha Salarial Uni-
ficada de 2019.

às 8h (1ª chamada) 
e às 8h30 (2ª chamada)

Convocação para 
Assembleia

10/11 (sábado) 

Local: Sede do Sindicato
Rua Dr. Otávio Teixeira Mendes, nº1306, Cidade Alta – Piracicaba/SP

Unidos vamos resistir!
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Evaldo P. B. Lima (Márcio) 
Presidente

Companheiros (as), 
 Convidamos você para 
participar da nossa Assembleia 
de Campanha Salarial 2019, 
que acontecerá no próximo 
dia 10 de Novembro de 2018 
(sábado), às 8h, em primeira 
chamada e às 8h30, em se-
gunda, na sede do sindicato.

 Vamos juntos construir a 
pauta de reivindicação da cat-
egoria e discutir sobre o rea-
juste de salários, melhorias nas 
condições de trabalho e ma-
nutenção dos benefícios con-
quistados.

  O momento requer a 
nossa união e resistência aos 
retrocessos que a Reforma 
Trabalhista tem trazido para 
os trabalhadores, e, em espe-
cial para a nossa categoria. 

Participe da Assembleia e dê o seu apoio!

Um abraço,
A Diretoria

A Reforma Trabalhista (Lei 
13.467/2017) trouxe várias mod-
ificações nos direitos do tra-
balhador e uma das alterações foi 
a revogação do parágrafo 1º e 3º 
do art.477 da CLT, que não obriga 
mais a empresa a fazer a ho-
mologação da rescisão contratual 
no sindicato da categoria para os 
empregados que tenham mais de 
um ano de contrato de trabalho.

Uma das nossas conquistas na 
Convenção Coletiva (CCT) de 2018 
foi a manutenção da obrigatorie-

dade da homologação da rescisão 
do contrato de trabalho no sindi-
cato. No entanto, muitas empre-
sas não estão cumprindo com o 
determinado em Convenção e 
os trabalhadores precisam estar 
cientes, pois a falta de assistência 
e orientação no momento da re-
scisão é um risco ao trabalhador.

O ato da homologação no sindi-
cato é importante para que o tra-
balhador seja orientado do cálculo 
correto das suas verbas rescisórias, 
e, em caso de incorreção, há a ga-

rantia de ressalvas e orientações 
dos diretos trabalhistas que não 
foram quitados naquele ato.

 
Por isso trabalhador, exija que 

a sua rescisão de contrato de tra-
balho seja feita no sindicato, e se 
atente aos motivos que levam a 
empresa a não querer fazer ho-
mologação na entidade sindical.

Fique ligado!

Caso tenha dúvidas, busque 
orientação no sindicato. 

Pode ser um 
risco para o 
trabalhador 
se não tiver a 
participação do 
sindicato

SEJA SÓCIO 
do Sindivigilância Piracicaba

O fortalecimento e organização da categoria
depende da sua participação.

Venha pessoalmente na nossa sede 
ou preencha a proposta de filiação 

pelo nosso site:
www.sindvigilanciapiracicaba.org.br

Notas Rápidas
Plantão Jurídico

das 8h às 12h

Sexta-feira, Sede Piracicaba 

Segunda-feira, Subsede Rio 
Claro

Novo benefício ao associado!

Salão de festas, 
a partir de Novembro.

Saiba mais diretamente 
no sindicato.


