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Mobilização é a solução 
para afronta do patrão

ASSEMBLEIAS  

Escolta Armada
Dia: 24.02.2018. Horário: 9 horas.

Trabalhadores em geral
Dia: 27.02.2018. Horários: 8h e 19h. 

Local: Sindicato (Rua Curitiba, 689, 9º andar, Centro).

BELO HORIZONTE

PARACATU
Dia: 26.02.2018. Horário: 19h30.

Local: Sindicato dos Extrativistas (Rua 
Antônio Vieira Cordeiro, 174, Bela Vista).

SETE LAGOAS
Dia: 24.02.2018. Horário: 9h30. 
Local: Câmara Municipal (Av. 
Getúlio Vargas, 111, Centro).

IPATINGA
Dia: 24.02.2018. Horário: 9h. 
Local: Subsede do Sindicato 
(Rua Caxambu, 50, Centro).

PASSOS
Dia: 24.02.2018. Horário: 9h. 

Local: Sindicato das Costureiras
(Rua dos Maias, 322, Centro).

SÃO JOÃO DEL-REI
Dia: 24.02.2018. Horário: 9h.

Local: Sindicato dos 
Metalúrgicos.

VARGINHA
Dia: 23.02.2018. Horário: 19h. 

Local: Hotel Carajás (Rua 
Ruy Barbosa, 348, Centro).

BETIM
Dia: 22.02.2018. Horário: 19h. Local: 

Sind. Const. Civil (Rua Vicência 
M. de Jesus, 350, Jd. da Cidade).

DIAMANTINA
Dia: 17.02.2018. Horário: 9h30.
Local: Sind. Const. Civil (Rua 

Getúlio Vargas, 135, Vila Operária).

ITABIRA
Dia: 22.02.2018. Horário: 19h.
Local: Sind. Rodoviários (Av. 

Daniel Jd. de Grisólia, 120, Centro).

TEÓFILO OTONI
Dia: 21.02.2018. Horário: 19h.

Local: Hotel Palmeiras (Rua José 
Augusto Marx, 43, São Diogo).

OURO PRETO
Dia: 23.02.2018. Horário: 18h

Local: Anexo do Museu da Inconfidên-
cia (Praça Tiradentes, 130, Centro).

VESPASIANO 
Dia: 23.02.2018. Horário: 19h30.

Local: Sindmetal (Rua João 
Barbosa Fonseca, 75, Centro).

VIÇOSA
Dia: 23.02.2018. Horário: 19h.
Local: Câmara Municipal (Pça. 
Silviano Brandão, 5, Centro). 

BARBACENA
Dia: 17.02.2018. Horário: 9h. 
Local: Ifet (Rua Monsenhor 

José Augusto, 240, São José).

CONTAGEM
Dia: 24.02.2018. Horário: 11h. 

Local: Clube dos Vigilantes (Rua 
Lúcio Guterres, 537, Nacional).

POUSO ALEGRE
Dia: 24.02.2018. Horário: 9h. 

Local: Subsede (Rua Marechal 
Deodoro, 524, Centro).

UBÁ
Dia: 24.02.2018. Horário: 10h.
Local: Sind. dos Marceneiros 

(Rua Major Tito César, 91, Centro).

Elvis

  
  
  
  
  

A Campanha Salarial Uni-
ficada dos Vigilantes de 
Minas Gerais chegou a 
um momento crucial: após 
oito rodadas de negocia-
ções, a patronal insiste em 
ignorar as reivindicações 
dos trabalhadores e ten-
ta a todo custo impor sua 
própria pauta, que tem o 
objetivo de fazer constar 
na Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT) da catego-
ria os termos da reforma 
trabalhista. 
 Para informar os 

trabalhadores sobre o 
andamento das negocia-
ções, em janeiro o Sindi-
cato promoveu uma série 
de assembleias, na capital 
e interior. Em todas elas, 
os trabalhadores rejeita-
ram a contraproposta dos 
patrões, que significa um 
retrocesso sem preceden-
tes para a categoria, com 
a retirada de direitos histó-
ricos. 
 Mesmo diante da 
rejeição de suas propos-
tas, tanto pelas entidades 
representativas dos vigi-
lantes, na mesa de ne-
gociações, quanto pelos 
trabalhadores, nas assem-
bleias, os patrões não pa-
recem dispostos a ceder. 
 “Nós, trabalhado-
res, também não podemos 
abrir mão de direitos con-
quistados com tanta luta. 
Para superarmos esse im-

passe, temos que unir nos-
sas forças e nos mobilizar, 
pois não há outra saída. 
Por isso, convocamos a to-
dos os trabalhadores e tra-
balhadoras para que com-
pareçam em massa à nova 
rodada de assembleias, 
que será realizada de 17 
a 27 deste mês”, disse o 
presidente do Sindicato, 
Edilson Silva. 

Escolta

 O presidente do 
Sindicato também reforça 
a importância da partici-
pação dos trabalhadores 
da Escolta Armada nas 
assembleias. “Na Campa-
nha, estamos discutindo 
temas importantes para o 
pessoal do setor. Portan-
to, a presença de todos da 
área é fundamental”, afir-
mou Silva.

Participe das 
assembleias!



Sindicato denuncia Aperphil por
atraso no pagamento de salário

 O Sindicato de-
nunciou a Aperphil Vigi-
lância à Superintendên-
cia Regional do Trabalho 
e Emprego em Minas 
Gereais (SRTE-MG) por 
atraso no pagamento de 
salário e benefícios de 
seus empregados que 
prestam serviços no Insti-
tuto Brasileiro de Museus 
(Ibram).  
 Em reunião de 
mediação na SRTE, no 
dia 6 de fevereiro, a em-
presa reconheceu as 
pendências e assumiu o 

compromisso de encami-
nhar ao Ibram, até o dia 
20 de fevereiro, uma pla-
nilha com os dados dos 
empregados para que 
o órgão possa efetuar o 
pagamento dos salários, 
benefícios e férias refe-

rentes ao mês de dezem-
bro de 2017 diretamente 
aos trabalhadores.   
 Com relação aos 
benefícios e ao salário de 
janeiro, que deveria ter 
sido pago até o quinto dia 
útil deste mês, a empresa 
ficou de dar uma respos-
ta na próxima reunião en-
tre as partes, agendada 
para o dia 1º de março.
 Para evitar pre-
juízos, ao menor sinal de 
atrasos, denuncie ao Sin-
dicato para que as provi-
dências sejam tomadas.

EXPEDIENTE
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CTB convoca trabalhadores para ato 
público em defesa da aposentadoria

 A Central dos Tra-
balhadores e Trabalha-
doras do Brasil em Minas 
Gerais (CTB Minas), junta-
mente com as demais cen-
trais sindicais, promoverá 
um grande ato público no 
dia 19 de fevereiro, às 16h, 
na Praça Sete de Setem-
bro, no centro de Belo Ho-
rizonte, em protesto contra 
a reforma da Previdência 
Social pretendida pelo go-
verno golpista e ilegítimo 
de Michel Temer (PMDB).
 Conforme o go-
verno tem anunciado, a 
expectativa é de que o 
projeto, que muda subs-
tancialmente as regras 
para a aposentadoria, seja 
colocado em votação na 

Câmara dos Deputados 
logo após o Carnaval, dia 
19.   
 Para o vice-presi-
dente da CTB Minas e dire-
tor do Sindicato Romualdo 
Alves Ribeiro, é fundamen-
tal que os trabalhadores e 
trabalhadoras participem 
do ato e reforcem a luta 
contra a reforma previden-
ciária. 
 “Essas mudanças 
que estão sendo impostas 
por Temer, sem qualquer 
debate com os trabalhado-
res e suas entidades repre-
sentativas, afeta a todos 
nós, pois o objetivo do go-
verno não é reformar, mas 
acabar com Previdência-
Social e privatizar o maior 

programa de distribuição 
de renda do país para sa-
tisfazer os interesses dos 
bancos, do mercado e dos 
agentes da previdência pri-
vada”, alerta. 

 Vem aí o 2º Torneio de Futebol dos Vigilantes de 
Minas Gerais. A competição, que reunirá dezenas de vi-
gilantes associados do Sindicato de todo o Estado, será 
no dia 3 de março, das 10h às 15h, no Clube dos Vigilan-
tes, em Contagem, na Região Metropolitana.
 As inscrições de atletas para esse grande mo-
mento de lazer e descontração entre os trabalhadores 
são gratuitas e podem ser feitas até o dia 24 fevereiro, na 
sede do Sindicato, em Belo Horizonte, ou pelo telefone 
(31) 3270-1300, com os diretores Afonso Nonato, Valdeir 
ou Ricardo. Participe!

Homologação pode 
ser feita no Sindicato

 Em caso de dis-
pensa, o Departamento 
de Homologação do Sin-
dicato está à disposição 
do trabalhador para con-
ferir seu acerto e homo-
logar a rescisão de seu 
contrato de trabalho. 
Com a reforma trabalhis-
ta, as empresas não são 
mais obrigadas a fazer o 
acerto na entidade. 
 “Ao fazer o acer-
to no Sindicato, o traba-
lhador terá toda a docu-

mentação averiguada e 
se seus direitos estão 
sendo respeitados. Isso 
garantirá que o trabalha-
dor não sofra quaisquer 
prejuízos, não deixe de 
receber o que lhe é de-
vido ou abra mão do que 
tem direito sem saber”, 
explica o vice-presidente 
do Sindicato, José Car-
los. Portanto, em caso 
de demissão, insista em 
fazer o acerto no Sindi-
cato. 


