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Trabalhadores da Esquadra podem 
entrar em greve por seus direitos 

 Os trabalhado-
res e trabalhadoras da 
Esquadra Transporte 
de Valores & Segurança 
poderão entrar em gre-
ve para que a empresa 
respeite seus direitos 
e a Convenção Coleti-
va de Trabalho (CCT) 
da categoria. A decisão 
poderá ser tomada nas 
assembleias que serão 
realizadas pelo Sindi-
cato dos Vigilantes de 
Minas Gerais, no dia 11 
de novembro, às 8h e às 
19h, na sede da entida-
de, em Belo Horizonte. 
 Há alguns me-
ses, o Sindicato vem 
cobrando da Esquadra 
a solução para uma sé-
rie de questões, seja em 
reuniões diretas ou de 
mediações no Ministé-
rio do Trabalho. A enti-
dade, por meio do seu 
Departamento Jurídico, 
também ingressou com 
ações judiciais contra a 
empresa para fazer va-
ler os direitos dos vigi-
lantes.   
 

Afronta

 Numa afronta a 
seus empregados e ao 
Sindicato,  a direção da 
Esquadra vem insistin-
do em desrespeitar os 
trabalhadores e a Con-
venção Coletiva de Tra-
balho (CCT) da catego-
ria, deixando de pagar, 
por exemplo, o Dia do 
Vigilante e o feriado em 
dobro.
 Recentemente 
a Esquadra também al-
terou o plano de saúde 
que atendia os trabalha-
dores. Com a mudança, 
muitos empregados e 
seus familiares, princi-
palmente do interior do 
Estado, estão tendo di-
ficuldades para conse-
guir realizar consultas, 
exames e cirurgias pelo 
plano novo, que não 
atende a inúmeras cida-
des.   
 Sem o plano de 
saúde, os trabalhadores 
e seus familiares estão 
sendo obrigados a re-
correrem ao Sistema 
Único de Saúde (SUS) 
em busca de assistên-
cia médica.

Propaganda
 
 Dinheiro para 
cumprir com suas obri-
gações trabalhistas, cer-
tamente não é problema 
para a Esquadra, que 
tem investido pesado no 
transporte de valores e 
gasto grandes quantias 
em anúncios em horário 
nobre na TV - recursos 
que poderiam estar sen-
do empregados em prol 
dos trabalhadores.

 “É hora de dar-
mos um basta na intran-
sigência e no desres-
peito patronal. Diante 
disso, é fundamental 
que todos os trabalha-
dores e trabalhadoras 
da Esquadra compare-
çam nas assembleias. 
Precisamos tomar me-
didas fortes e decisivas 
contra a empresa, já 
que o diálogo não tem 
surtido efeito, e exigir 
respeito aos direitos e 

no tratamento dos pa-
trões aos empregados”, 
disse o presidente do 
Sindicato, Romualdo Al-
ves Ribeiro.
 Segundo Romu-
aldo, se até o dia 11 de 
novembro a Esquadra 
não solucionar as pen-
dências que têm com 
os trabalhadores, o 
Sindicato colocará em 
votação a possibilidade 
de greve por tempo in-
determinado. 

Dia: 11 de novembro de 2014. Horário: 8h e 19h. 
Local: Sede do Sindicato (Rua Curitiba, 689, 9º andar, Centro - BH).

ASSEMBLEIAS

ESPECIAL PARA
TRABALHADORES

DA ESQUADRA

Esse plano 
a gente não 
aceita, não!


