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	 O	 Sindicato	 dos	 Em-
pregados	 em	 Empresas	 de	
Segurança	 e	 Vigilância	 de	
Osasco,	 Região	 e	 Vale	 do	 Ri-
beira	 –	 “SINDVIGILÂNCIA	
OSASCO”	-,	convoca	todos	os	
trabalhadores	 (as)	da	 catego-
ria	 de	 vigilância,	 segurança	
privada	e	guarda	patrimonial,	
SINDICALIZADOS	 OU	 NÃO,	
das	 cidades	 que	 compõem	 a	
base	 territorial	 do	 sindicato:	
Osasco,	 Carapicuíba,	 Itapevi,	
Jandira,	Santana	de	Parnaíba,	
Taboão	 da	 Serra,	 Apiaí,	 Barra	
do	Turvo,	Cajati,	 Jacupiranga,	
Cananéia,	 Eldorado,	 Iguape,	
Iporanga,	 Ilha	 Comprida,	 Ju-
quiá,	 Juquitiba,	 Miracatu,	 Pa-
riquera-Açu,	Registro,	Ribeira,	
São	 Lourenço	 da	 Serra,	 São	
Miguel	do	Arcanjo,	Sete	Barras	
e	 Tapiraí	 –	 SP,	 para	 a	 assem-

bleia	geral	de	discussão,	vota-
ção	e	aprovação	da	pauta	da	
Campanha	 Salarial	 2019,	 que	
será	 realizada	na	 sede	 e	 sub-
sedes	 da	 entidade	 sindical,	
nos	seguintes	dias	e	horários:
	
	 Santana	 de	 Parnaíba:	
7	 de	 novembro	 de	 2018,	 às	
9h	 em	 primeira	 convoca-
ção	 e,	 em	 segunda	 e	 últi-
ma	 convocação	 às	 10h,	 na	
subsede	 do	 sindicato	 insta-
lada	 Rua	 XV	 de	 Novembro,	
n°	 189	 –	 CEP:	 06501-145	 –	
Santana	 de	 Parnaíba	 –	 SP.

	 Osasco:	 7	 de	 novem-
bro	 de	 2018,	 com	 início	 às	
18h30	 (primeira	 chamada)	
e	 às	 19h30	 (segunda	 cha-
mada),	 independente	 de	
quórum,	 na	 sede	 do	 Sindi-

cato	 dos	 Empregados	 em	
Empresas	 de	 Segurança	 e	
Vigilância	 Osasco,	 Região	 e	
Vale	do	Ribeira,	 localizado	na	
Avenida	 Marechal	 Rondon,	
519	 –	 Centro	 -	 Osasco/SP.

	 Registro:	 10	 de	 no-
vembro	de	2018,	 às	10h,	em	
primeira	 convocação	 e,	 em	
segunda	e	última	convocação	
às	11h,	na	subsede	do	sindica-
to	 instalada	 na	 Avenida	 Pref.	
Jonas	Banks	Leite,	890	 -	Cen-
tro	 -	 Registro/SP	 (Shopping	
Registro	 -	2º	andar	 -	Sala	35).
	
	 Participe	 	 conosco	 e	
apresente	suas	 sugestões	em	
prol	da	categoria.
	
	 Vamos	 construir	 e	 de-
bater	a	pauta	de	reivindicação	
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para	 a	 próxima	 negociação	
coletiva.	

	 A	 reforma	 trabalhista	
trouxe	mudanças	que	a	partir	
de	agora	sentiremos	os	 refle-
xos.

	 Precisamos	 nos	 unir	
para	 resistir	 aos	 desmanche	
dos	nossos	direitos	que	foram	
conquistados	 	 ao	 longo	 dos	
35	anos	da	segurança	privada.	

Resistência	e	Ação!

Expediente: Jornal da Segurança Privada de Osasco, Região e Vale do Ribeira. Publicação Oficial do Sindicato dos Vigilantes de Osasco, Re-
gião e Vale do Ribeira – “SINDVIGILÂNCIA OSASCO”. CNPJ: 60.550.068/0001-76. Sede: Av. Marechal Rondon, 519 – Centro – CEP: 06093-015 
– Osasco - SP. Telefone: (11) 3699-3059 e 3699-3060. Subsede Santana de Parnaíba: Rua XV de Novembro, n° 189 – CEP: 06501-145 – San-
tana de Parnaíba – SP. Telefone: (11) 4154-2306. Subsede Vale do Ribeira (Registro): Av. Pref. Jonas Banks Leite, 890, Centro Registro/SP 
- Shopping Registro, 2º andar/sala 35. Telefone: (13) 3822-2402. E-mail: secretaria@sindvigilanciaosasco.org.br. Site: www.sindvigilanciaosasco.org.br.
Jornalista Responsável: Graciana Siqueira – MTb 48155. Estagiária: Larissa Molina. Distribuição Gratuita.
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Assembleia: Participação, União e Resistência!
Companheiros	(as),	
	
	 Convidamos	 você	
para	 participar	 da	 nossa	
Assembleia	 de	 Campa-
nha	 Salarial	 2019,	 que	
acontecerá	 no	 próxi-
mo	 dia	 7	 de	 novembro	
(quarta-feira),	 na	 nos-
sa	 sede	 em	 Osasco	 e	
na	 subsede	 Santana	 de	
Parnaíba	 e,	 no	 dia	 10	
de	 novembro	 (sábado)	
na	 subsede	 de	 Registro.	

	 Vamos	 juntos	
construir	 a	 pauta	 de	

reivindicações	 da	 cate-
goria	 e	 discutir	 sobre	
o	 reajuste	 de	 salários	 e	
dos	 benefícios	 que	 já	
temos	 conquistados.
	
	 O	momento	 requer	
a	 nossa	 união	 e	 resistên-
cia	 aos	 retrocessos	 que	 a	
Reforma	 Trabalhista	 tem	
trazido	 para	 os	 traba-
lhadores	 e,	 em	 especial	
para	 a	 nossa	 categoria.
Precisamos	 fortale-
cer	 nossa	 luta	 para	 ma-
nutenção	 dos	 direitos	
que	 já	 conquistamos.

	 Estamos	 completan-
do	 um	 ano	 da	 desastrosa	
Reforma	 Trabalhista,	 e	 as	
consequências	 das	mudan-
ças	 que	 essa	 lei	 trouxe	 co-
meçam	 a	 impactar	 direta-
mente	 no	 nosso	 dia	 a	 dia.	
	
	 Aproveitamos	 para	
fazer	 um	 alerta	 aos	 com-
panheiros	 (as),	 quanto	 a	
possível	 quitação	 anual	
dos	 direitos	 que	 muitos	
empregadores	 vão	 come-
çar	 a	 fazer,	 pois	 a	 nova	 lei	
cria	 um	 efeito	 liberatório	
ao	 patrão	 que	 impede	 o	

trabalhador	 de	 pleitear	
em	 juízo	aquilo	anterior-
mente	 discutido	 em	 ter-
mo	 de	 quitação	 anual.	

	 Contamos	 com	 a	
sua	participação	na	nossa	
Assembleia.

Unidos	podemos	
ser	mais	fortes!

Abraços,	
A	Diretoria

Quitação Anual dos Direitos Trabalhistas
Pode ser um risco para o trabalhador se não 

tiver a participação do sindicato
	 A	 	 Reforma	 Traba-
lhista	 (lei	 13.467),	 trouxe	
várias	 modificações	 nos	
direitos	 do	 trabalhador.	
Uma	das	alterações	na	nova	lei	
é	a	regra	do	art.	507-B	da	CLT,	
que	 trata	 da	 Quitação	 Anu-
al	 dos	 Direitos	 Trabalhistas.
	
	 Art.	 507-B.	 É	 facultado	
a	 empregados	 e	 emprega-
dores,	na	vigência	ou	não	do	
contrato	 de	 emprego,	 firmar	
o	 termo	 de	 quitação	 anu-
al	 de	 obrigações	 trabalhis-
tas,	 perante	 o	 sindicato	 dos	
empregados	 da	 categoria.
	
	 Parágrafo	 único.	 O	
termo	 discriminará	 as	 obri-
gações	 de	 dar	 e	 fazer	 cum-
pridas	 mensalmente	 e	 dele	

constará	 a	 quitação	 anual	
dada	 pelo	 empregado,	 com	
eficácia	 liberatória	 das	 par-
celas	 nele	 especificadas.
	
	

	 Este	 artigo	 possibili-
ta	 a	 quitação	 das	 parcelas	
não	 pagas	 pelo	 patrão	 ao	
empregado	 e	 uma	 vez	 as-
sinado,	 o	 trabalhador	 não	
terá	 mais	 a	 possibilidade	 de	

pleitear	 na	 Justiça	 do	 Traba-
lho	 aquilo	 que	 foi	 quitado	
no	 termo	 anual	 e	 não	 pago.
	
	 A	 Convenção	 Coletiva	
de	 Trabalho	 da	 categoria	 vi-
gente	 determina	 na	Cláusula	
64,	a	obrigatoriedade	da	anu-
ência	do	sindicato,	no	entan-
to,	os	trabalhadores	precisam	
estar	atentos	e	cientes	ao	que	
assina	 para	 o	 empregador.
		
	 Caso	 tenha	 dúvidas,	
busque	 orientação	 no	 nos-
so	 Departamento	 Jurídico.	

Agendamentos:	
(11)	3699-3060

Que tal ser sócio?

Os	avanços	da	categoria	
dependem	da	sua	participa-

ção.
Unidos	podemos	resistir	e	
avançar	nas	nossas	conquis-

tas!

PENSOU EM SER SÓCIO?

Venha	pessoalmente	na	
sede	e	preencha	a	proposta	

de	filiação.

Você	também	pode	ficar	só-
cio	diretamente	pelo	nosso	

site:	

Base	Territorial:	Osasco,	Carapicuíba,	 Itapevi,	 Jandira,	Santana	
de	Parnaíba,	 Taboão	da	 Serra,	Apiai,	 Barra	do	 Turvo,	 Cajati,	
Jacupiranga,	Cananéia	Eldorado,	Iguape,	Iporanga,	Ilha	Com-
prida,	 Juquía,	 Juquitiba,	 Miracatú,	 Pariquera-Açu,	 Registro,	
Ribeira,	São	Lourenço	da	Serra,	São	Miguel	do	Arcanjo,	Sete	

Barras	e	Tapiraí-SP.

Sede:	Av.	Marechal	Rondon,	519	-	Centro,	Osasco	-	SP.	
Fone:	(11)	3699-3060

Subsede	Santana	de	Parnaíba:	R.	XV	de	Novembro,	189	-	CEP:	06501-145,
	Santana	de	Parnaíba	-	SP.	Fone:	(11)	4160-2306

Subsede	Vale	do	Ribeira	(Registro):	Av.	Pref.	Jonas	Banks	Leite,	890,	
Centro	Registro/SP	-	Shopping	Registro,	2º	andar	-	Sala	35	

Registro	-	SP.	Fone:	(13)		3822-2402

www.sindvigilanciaosasco.org.br


