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Hora de decidir!

 O Sindicato dos Vi-
gilantes de Minas Gerais 
convoca a todos os traba-
lhadores e trabalhadoras 
para as assembleias da 
Campanha Salarial Unifica-
da de 2018 que serão rea-
lizadas de 2 a 15 de maio, 
na capital e interior do Es-
tado. 
 Na oportunidade, o 
Sindicato fará um balanço 
das negociações com os 
patrões e apresentará as 
propostas de Acordo Cole-
tivo sugeridas pela Supe-
rintendência do Trabalho e 
Emprego em Minas Gerais 
(SRTE-MG) aos sindicatos 
representativos dos traba-
lhadores e à representação 
patronal.
 Iniciada em outubro 
de 2017, com a entrega da 

pauta dos trabalhadores 
aos patrões, a Campanha 
Salarial vem se arrastan-
do devido à recusa dos 
patrões em atender às 
reivindicações dos traba-
lhadores. Em resposta, a 
patronal tenta impor uma 
pauta própria, baseada na 
reforma trabalhista imposta 
pelo governo Temer, que 
acaba com inúmeros direi-
tos dos vigilantes.
 

CCT em jogo
 Após 17 rodadas 
de negociações, sem avan-
ços, as entidades represen-
tativas dos vigilantes solici-
taram a intermediação do 
Ministério do Trabalho. Em 
reunião de mediação no dia 
11, a SRTE-MG apresen-
tou uma proposta de acor-

do, que foi recusada pela 
patronal. Em nova audiên-
cia de mediação, no dia 19, 
uma segunda proposta foi 
sugerida às partes. Essa 
proposta será debatida nas 
assembleias convocadas 
pelo Sindicato.   
 “É muito importan-
te que todos compareçam 
às assembleias e ajudem 
o Sindicato a decidir os ru-
mos da Campanha Sala-
rial. Chegamos a um ponto 
crucial, em que devemos 
decidir se aceitamos ou 
não a proposta do Minis-
tério do Trabalho, pois é a 
nossa Convenção Coletiva 
de Trabalho (CCT), que 
nos garante uma série de 
benefícios, que está em 
jogo”, diz o presidente do 
Sindicato, Edilson Silva. 

CAMPANHA SALARIAL

PARACATU
Dia: 11.05.2018. Horário: 19 horas.

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

SETE LAGOAS
Dia: 09.05.2018. Horário: 19h. 
Local: Câmara Municipal (Av. 
Getúlio Vargas, 111, Centro).

IPATINGA
Dia: 12.05.2018. Horário: 9h. 
Local: Subsede do Sindicato 
(Rua Caxambu, 50, Centro).

PASSOS
Dia: 10.05.2018. Horário: 19h. 

Local: Grande Hotel (Pça. Mon-
senhor Messias, 26, Centro).

SÃO JOÃO DEL-REI
Dia: 05.05.2018. Horário: 9h. Local: 

Sind. Metalúrgicos (Rua Dr. Antônio de 
Freitas Carvalho, 7, bairro Matosinhos).

VARGINHA
Dia: 04.05.2018. Horário: 19h. 

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

BETIM
Dia: 09.05.2018. Horário: 19h. 

Local: Unopar Pólo 1 (Rua Rio de 
Janeiro, 182, 5º andar, Centro).

DIAMANTINA
Dia: 12.05.2018. Horário: 9h30.
Local: Sind. Const. Civil (Rua 

Getúlio Vargas, 135, Vila Operária).

ITABIRA
Dia: 10.05.2018. Horário: 19h.
Local: Sind. Rodoviários (Av. 

Daniel Jd. de Grisólia, 120, Centro).

TEÓFILO OTONI
Dia: 08.05.2018. Horário: 19h.

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

OURO PRETO
Dia: 11.05.2018. Horário: 18h

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

VESPASIANO 
Dia: 11.05.2018. Horário: 19h30.
Local: Sind. Metalúrgicos (Rua 

João Barbosa Fonseca, 75, Centro).

BARBACENA
Dia: 12.05.2018. Horário: 9h. Local: 

Associação dos Diabéticos (Rua São 
Judas Tadeu, 123, Padre Cunha).

CONTAGEM
Dia: 12.05.2018. Horário: 11h. 

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

POUSO ALEGRE
Dia: 10.05.2018. Horário: 19h. 
Local: Subsede (Rua Marechal 

Deodoro, 524, Centro).

UBÁ
Dia: 05.05.2018. Horário: 10h.
Local: Sind. dos Marceneiros 

(Rua Major Tito César, 91, Centro).

PATOS DE MINAS
Dia: 10.05.2018. Horário: 19h.
Local: Sindicato dos Bancários 

(Rua Juca Mandu, 147, Centro).

VIÇOSA
Dia: 02.05.2018. Horário: 19h.
Local: Câmara Municipal (Pça. 
Silviano Brandão, 5, Centro). 

DIVINÓPOLIS
Dia: 07.05.2018. Horário: 19h.

Local: Senac (Av. Antônio 
Olímpio de Morais, 293, Centro).

GOVERNADOR VALADARES
Dia: 04.05.2018. Horário: 19h.

Local: União Operária (Rua 
São João, 558, Esplanada). 

ASSEMBLEIAS

Escolta Armada: Dia: 12.05.2018. Horário: 9h. 
Trabalhadores em geral: Dia: 15.05.2018. 

Horários: 8h e 19h. 
Local: Sindicato (Rua Curitiba, 689, 9º andar, Centro).



1º DE MAIO: DIA DE REFLEXÃO E LUTA
Centrais se unem em grande ato em Curitiba

 A CTB e as demais 
centrais sindicais vão rea-
lizar um grande ato unitá-
rio nacional, em Curitiba 
(PR), no 1º de Maio – Dia 
do Trabalhador. 
 No ato, as enti-
dades vão reafirmar seu 
papel no movimento sin-
dical e lançar uma plata-
forma única de luta contra 
as reformas trabalhista e 
previdenciária; em defesa 
do emprego; retomada do 
crescimento com valoriza-
ção do trabalho; defesa 
das políticas públicas; de-
fesa da democracia; forta-
lecimento do movimento 
sindical; e liberdade para 

o ex-presidente Lula.
 O movimento sin-
dical brasileiro entende 
que a necessária estabili-
zação do país passa pelo 
processo eleitoral de ou-
tubro e que sua tarefa é 
auxiliar tanto no debate, 
conforme já demonstra 
sua plataforma, quanto na 
luta para garantir um plei-
to regular e lícito em outu-
bro, bem como a eleição 
de candidatos comprome-
tidos com as macro pro-
postas defendidas pelas 
centrais.       
 “Temer e seu gru-
po, formado por grande 
parte do Congresso Na-

cional, esculacharam os 
trabalhadores e trabalha-
doras brasileiros com a 
reforma trabalhista, que 
acabou com inúmeros di-
reitos históricos, reduziu 
benefícios e salários. Não 
bastasse, o golpista ainda 
mantém ativa a intenção 
de retirar dos brasileiros 
o direito de se aposentar. 
Por isso, infelizmente, não 
temos o que comemorar 
nesse 1º de Maio. A data 
deve ser de reflexão e 
luta”, diz o diretor do Sin-
dicato e vice-presidente 
da Central dos Trabalha-
dires e Trabalhadoras do 
Brasil em Minas Gerais 

(CTB Minas), Romualdo 
Alves Ribeiro.  
 Para evitar mais 
prejuízos e retrocessos, 
os trabalhadores devem 
ficar atentos. “A mobiliza-
ção deve ser constante, 
pois só assim impedire-
mos que outros direitos 
nos sejam retirados. Tam-

bém devemos lutar para 
mudar essa situação des-
favorável e resgatarmos 
os direitos que nos foram 
retirados. Nesse senti-
do, a eleição de políticos      
realmente comprometidos 
com os interesses dos tra-
balhadores é fundamen-
tal”, diz Romualdo.

EXPEDIENTE
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Sindicato vai passar a emitir a Carteira

Nacional de Vigilante em cartão
 A partir do dia 10 de 
maio, o Sindicato passará a 
confecionar a Carteira Na-
cional de Vigilante (CNV) 
em cartão. A iniciativa tem 
o objetivo de oferecer aos 
vigilantes um documen-
to de identificação mais 
apresentável, que valorize 
a profissão e os profissio-
nais.
 A impressão da 
CNV em cartão será fei-
ta pelo próprio Sindicato, 
mediante autorização da 
Polícia Federal (PF), e é 
gratuita para os vigilantes 
associados do Sindicato. 
Para os não sócios o custo 

é de R$ 30,00. 
 Para adquirir a nova 
carteira, o trabalhador de-
verá solicitá-la  na sede 
ou subsedes do Sindicato 
e apresentar a carteira de 
papel válida fornecida pela 
PF, cópia da Carteira de 
Identidade e comprovante 
de endereço. 
 Os trabalhadores 
do interior devem baixar 
o formulário específico no 
site do Sindicato (www.ovi-
gilante.org.br) preenchê-lo 
e enviá-lo para o Sindicato 
pelos Correios, juntamen-
te com o comprovante do 
depósito bancário no valor 

de R$ 12,00 referente ao 
pagamento do custo de en-
vio pelos Correios. Além do 
valor referente ao envio, os 
não sócios também deve-
rão enviar cópia do depósi-
to bancário no valor de R$ 
30,00 relativo ao pagamen-
to do cartão.  
 Os associados 
ou não sócios do interior 
que solicitarem a carteira 
nas subsedes ou com um 
dos diretores do Sindica-
to não pagarão os custos 
do envio. No entanto, no 
caso dos não associados, 
o pagamento da CNV em 
cartão deverá ser feito me-

diante depósito bancário 
na conta da entidade.    
 O prazo de emis-
são da CNV em cartão é de 
15 dias. No caso de entre-

ga pelos Correios, o prazo 
obedecerá os critérios dos 
Correios. 
 Mais informações 
no site do Sindicato. 


