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1º DE MAIO

Comemoração do Dia do Trabalhador
será no Clube dos Vigilantes

O Sindicato dos
Vigilantes de Minas Gerais está preparando um
grande evento para comemorar o 1º de Maio
- Dia do Trabalhador. A
comemoração, voltada
para os sócios e sócias
da entidade, será no
próprio dia 1º de maio,
a partir das 9 horas, no
Clube dos Vigilantes, em
Contagem.
“O Dia do Trabalhador foi criado como
uma data de reflexão e
de comemoração. Por
isso, o Sindicato convida
a todos os seus sócios e
sócias para participarem

desse dia tão importante, de confraternização
entre nossos colegas
de trabalho, amigos e
familiares”, convida o
presidente do Sindicato,
Romualdo Alves Ribeiro.
A programação
do Dia do Trabalhador
inclui música ao vivo,
DJ, barraquinhas com a
comercialização de comidas e bebidas, distribuição gratuita de pipoca e algodão doce para
crianças e aula de dança
(zumba).
Sorteio

de brindes
Também haverá sorteio
de diversos brindes aos

associados(as).
Para
participar do sorteio, o
sócio ou sócia do Sindicato deverá apanhar um
cupom na sede da entidade, em Belo Horizonte (Rua Curitiba, 689, 9º
andar, Centro), entre os
dias 3 e 20 de abril, mediante apresentação da
carteira de associado(a)
e do último contracheque.
O associado(a),
em dia com suas mensalidades, terá direito a um
cupom. Não haverá entrega de cupom após a
data limite e nem no dia
do evento.

Conforme determina o regulamento do
Clube dos Vigilantes,
no dia da comemoração
não será permitido o uso
das churrasqueiras e
nem haverá liberação de
convites. O Clube dos Vigilantes fica na Rua Sindicalista Lúcio Guterres,
537-A, no bairro Chácaras Cotia (Nacional), em
Contagem.
Para mais informações sobre a comemoração do Dia do
Trabalhador, entre em
contato com o Sindicato
pelo telefone (31) 32701300.
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Sindicato promoverá debate sobre as
reformas trabalhista e previdenciária

Como as reformas
trabalhista e previdenciária, arquitetadas pelo governo de Michel Temer,
poderão afetar os trabalhadores e trabalhadoras
caso sejam aprovadas?
A aposentadoria especial dos vigilantes está
garantida? A reforma trabalhista vai fortalecer ou
enfraquecer as entidades

sindicais, livrando as empresas das pressões dos
sindicatos para que cumpram a legislação trabalhista?
É para responder
a essas e outras questões que o Sindicato dos
Vigilantes de Minas Gerais vai promover um debate, no dia 27 de março, às 19 horas, em sua

sede, em Belo Horizonte.
O debate contará com
a participação da deputada federal Jô Moraes
(PCdoB), entre outros
convidados.
“Contamos com
a participação dos trabalhadores e trabalhadoras
para debater as investidas de Temer sobre os direitos dos trabalhadores,
tema que está na ordem
do dia e mexe com a vida
de todos e todas. Chame
seu colega de trabalho
e venha debater com a
gente, sua participação é
fundamental”, convida o
vice-presidente do Sindicato, José Carlos.
A sede do Sindicato fica na Rua Curitiba,
nº 689, 9º andar, centro,
em Belo Horizonte. Mais
informações: (31) 32701300.

PEC 287 visa acabar com a
aposentadoria e direitos
Desde que assumiu a presidência,
da República, Michel
Temer tem promovido
uma série de ataques
aos direitos dos trabalhadores, em especial
à Previdência Social.
O verdadeiro desmonte de políticas importantes para o país,
teve início com a extinção do Ministério da
Previdência Social.
O
Sindicato
tem
acompanhado
com preocupação as
investidas de Temer,
como a tramitação no
Congresso Nacional

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Trabalhadoras vivem dia especial no Clube dos Vigilantes
Dezenas de mulheres que aceitaram o convite do
Sindicato e compareceram ao Clube dos Vigilantes,
em Contagem, no dia 18 de março, viveram um
dia especial. As trabalhadoras, esposas e filhas de
vigilantes puderam participar de dinâmicas sobre o
empoderamento feminino, cuidar da beleza, obter
dicas de saúde bucal, passar por uma relaxante
massagem, se divertir na animada aula de zumba e, claro, curtir toda a infraestrutura do clube.
”Foi um dia magnífico, em homenagem a todas as
mulheres, trabalhadoras e familiares de vigilantes
associados do Sindicato. Um momento no qual
incentivamos o empoderamento das mulheres
para que sejam o que quiserem ser”, comemorou a
diretora do Sindicato Vera Gomes, idealizadora da
comemoração.

do Projeto de Emenda
Constitucional (PEC)
287, que trata da destruição da Previdência.
“Essas mudanças que Temer tenta
empurrar goela abaixo
dos trabalhadores têm
o objetivo de privatizar
a aposentadoria e acabar com direitos históricos, inviabilizando
seu acesso a milhares
de brasileiros. Portanto, temos que nos
unir e reforçar a luta
para barrarmos essas
investidas”, alerta o
vice-presidente do Sindicato.

Conheça o
Regimento
Interno do Clube
dos Vigilantes
no site do
Sindicato:
www.ovigilante.org.br
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