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SETE LAGOAS
Dia: 14.02.2019. Horário: 19h30.
Local: Câmara Municipal (Rua 
João Andrade, 540, Centro).

CATAGUASES
Dia: 15.02.2019. Horário: 19h30. 

Local: Sind. Bancários (Rua Joaquim 
Peixoto Ramos, 60, Vila José Rossi).

CONTAGEM
Dia: 16.02.2019. Horário: 11h. Local: 

Clube dos Vigilantes (Rua Sindicalista 
Lúcio Guterres, 537, Chácaras Cotia).

IPATINGA
Dia: 16.02.2019. Horário: 9h.
Local: Subsede do Sindicato 
(Rua Caxambu, 50, Centro).

DIAMANTINA
Dia: 16.02.2019. Horário: 10h.

Local: Sind. Trabs. Const. Civil (Rua 
Getúlio Vargas, 135, Vila Operária).

GOVERNADOR VALADARES
Dia: 12.02.2019. Horário: 19h30.
Local: União Operária (Rua São 
João, 558, bairro Esplanada).

PARACATU
Dia: 08.02.2019. Horário: 19h30.

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

BARBACENA
Dia: 16.02.2019. Horário: 9h30.

Local: Assoc. Diabéticos (Rua São 
Judas Tadeu, 123, Padre Cunha).

PATOS DE MINAS
Dia: 07.02.2019. Horário: 19h30.
Local: Sindicato dos Bancários 

(Rua Juca Mandu, 147, Centro).

PASSOS
Dia: 14.02.2019. Horário: 19h.

Local: Grande Hotel (Praça 
Monsenhor Messias, 26, Centro).

VIÇOSA
Dia: 14.02.2019. Horário: 19h30. 

Local: Câmara Municipal 
(Praça Silviano Brandão, 5, Centro).

VESPASIANO
Dia: 08.02.2019. Horário: 19h.
Local: Sind. Metalúrgicos (Rua 

João Barbosa Fonseca, 75, centro).

DIVINÓPOLIS
Dia: 18.02.2019. Horário: 18h30.

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

UBÁ
Dia: 16.02.2019. Horário: 10 horas.
Local: Sindicato dos Marceneiros 

(Rua Major Tito César, 91, Centro).

VARGINHA
Dia: 16.02.2019. Horário: 9 horas.

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

SÃO JOÃO DEL-REI
Dia: 09.02.2019. Horário: 9h30. Local: 
Sindimetal (Rua Dr. Antônio de Freitas 

Carvalho, 7, bairro Matosinhos).

POUSO ALEGRE
Dia: 13.02.2019. Horário: 19h. 

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

ASSEMBLEIAS

TEÓFILO OTONI
Dia: 11.02.2019. Horário: 19h. 

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

BETIM
Dia: 13.02.2019. Horário: 19h.
Local: Sind. Trabs. Const. Civil (R. 

Vicência M. de Jesus, 350, Jd. Cidade).

ITABIRA
Dia: 14.02.2019. Horário: 19h.

Local: Sind. Rodoviários (Av. Daniel 
Jardim de Grisólia, 120, Centro).

BELO HORIZONTE

Escolta Armada
Dia: 16.02.2019. Horário: 9h.

Administrativo
Dia: 20.02.2019. 
Horário: 18h30.

Trabalhadores em geral
Dia: 21.02.2019. 

Horários: 8h e 19h.
Local: Sindicato (Rua Curitiba, 

689, 9º andar, Centro).

OURO PRETO
Dia: 07.02.2019. Horário: 18h.

Local: Anexo Museu da Inconfidência 
(Praça Tiradentes, 130, Centro).

 O Sindicato dos 
Vigilantes de Minas Ge-
rais convoca a todos 
os trabalhadores e tra-
balhadoras para as as-
sembleias que serão 
realizadas em fevereiro, 
para debater a contra-
proposta da patronal às 
reivindicações da Cam-
panha Salarial Unificada 
de 2019, apresentadas 
pelas entidades repre-
sentativas dos vigilantes 
no Estado. 
 Após seis reuni-
ões e muita pressão do 
Sindicato, finalmente os 
patrões apresentaram 
uma contraproposta às 
reivindicações da cate-
goria para ser apresen-
tada e debatida pelos 
trabalhadores e traba-
lhadoras. 
 “Esse é um mo-
mento crucial da Cam-
panha Salarial, inicia-
da em setembro do 
ano passado. Por isso, 
é fundamental que o 
maior número possível 
de trabalhadores e tra-

balhadoras participem 
das assembleias para 
decidirmos os próximos 
passos da campanha”, 
argumenta o presiden-
te do Sindicato, Edilson 
Silva. 
 De acordo com 
Silva, as negociações 
deste ano acontecem 
em um cenário ainda 
pior do que o da campa-
nha de 2017/2018. 
 “Em 2017, nego-
ciamos diante da refor-
ma trabalhista, que teve 
como principal objetivo 
enfraquecer as entida-
des sindicais e retirar di-

reitos dos trabalhadores. 
Ainda assim, consegui-
mos preservar boa parte 
dos direitos dos vigilan-
tes na nossa Convenção 
Coletiva. Agora, além do 
fim do Ministério do Tra-
balho e das ameaças de 
acabarem com a Justiça 
do Trabalho, querem a 
todo custo aprofundar 
a reforma trabalhista e 
acabar com os direitos 
que ainda restam”, aler-
ta o presidente do Sindi-
cato.
 Confira ao lado a 
assembleia mais perto 
de você e participe!

CAMPANHA SALARIAL
Sindicato convoca 

vigilantes para debater 
contraproposta da patronal

Participe da comemoração 
do Dia da Mulher 
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 A reforma da Pre-
vidência que se desenha 
com o novo governo é 
ainda pior do que a pro-
posta por Michel Temer. 
Trata-se de uma medida 
perversa, altamente pre-
judicial à classe traba-
lhadora, alerta o secre-
tário-geral do Sindicato e 
vice-presidente da Cen-
tral dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras do Brasil 
(CTB), Romualdo Alves 
Ribeiro.
 Entre os possíveis 
prejuízos está o aumento 
da idade mínima e a capi-
talização, duas mudanças 
que atingem em cheio o 
direito à aposentadoria.
 Uma das posições 
que ganha força é a do 
ex-presidente do Banco 
Central, Armínio Fraga, 
que propõe:
- Que homens e mulhe-

res se aposentem com 65 
anos de idade;
- Que a contribuição seja 
de pelo menos 40 anos 
para se conseguir receber 
um valor correspondente 
ao salário mínimo de hoje;
- Que quem só conse-
guir contribuir por 15 a 35 
anos receberá entre 70% 
e 88% do salário mínimo;
- Que quem ganha acima 
de R$ 3.800,00 passe a 
ser obrigado a investir a 
parcela que exceder este 
teto em capitalização, que 
seria administrada por 
bancos ou financeiras.
 Atualmente, a Pre-
vidência brasileira funcio-
na como um regime de 
repartição universal solidá-
ria, no qual todos os traba-
lhadores contribuem para 
todas as aposentadorias. 
Há, ainda, a contribuição 
dos patrões e do Estado.

 No regime de ca-
pitalização, cada traba-
lhador contribui por conta 
própria e não há a con-
tribuição patronal. A con-
tribuição vai para fundos 
privados, que investem 
esse dinheiro no mer-
cado financeiro. Não há 
nenhuma garantia de re-
cebimento de aposenta-
doria no futuro, já que os 
investimentos podem dar 
errado.

 “Assim como a re-
forma trabalhista foi em-
purrada goela abaixo dos 
trabalhadores, o novo go-
verno está decidido a difi-
cultar ao máximo o aces-
so à aposentadoria. Para 
evitar que isso ocorra, 
convocamos a categoria a 
se unir ao Sindicato e a se 
mobilizar. Caso contrário, 
os prejuízos a todos se-
rão incalculáveis”, alerta 
Romualdo.

Trabalhadores devem se unir ao Sindicato 
e lutar para impedir fim da aposentadoria

Sindicato elegerá delegados sindicais para reforçar 
a luta em defesa dos direitos dos trabalhadores

 O Sindicato dará 
início, nas próximas se-
manas, à eleição de 
delegados sindicais 
nas empresas, confor-
me prevê a Convenção 
Coletiva de Trabalho 
(CCT). 
 O delegado sin-
dical será o elo entre o 
Sindicato e a base, ten-
do como função princi-
pal lutar pelos direitos 
dos trabalhadores e tra-

balhadoras no local de 
trabalho. 
 Também cabe ao 
delegado sindical man-
ter sua base informada 
e mobilizada, participan-
do das atividades sindi-
cais e reproduzindo no 
seu local de trabalho as 
informações sobre as 
campanhas e ações do 
Sindicato. 
 “O delegado 
sindical é fundamental 

para a organização por 
local de trabalho, pois 
é ele quem primeiro ob-
serva as demandas nas 
relações trabalhistas e 
também é o primeiro a 
agir para coibir qualquer 
tentativa de desrespeito 
aos direitos dos traba-
lhadores e trabalhado-
ras”, ressalta o vice-pre-
sidente do Sindicato, 
José Carlos.
 Para ser delega-

do sindical é preciso ser 
sócio do Sindicato. Será 
eleito 1 delegado sin-
dical por empresa com 
mais de 150 emprega-
dos. O mandato é de 
dois anos.
 As inscrições de-
vem ser feitas na sede 
do Sindicato, em Belo 
Horizonte, ou nas sub-
sedes. Para mais infor-
mações, entre em con-
tato: (31) 3270-1300.

Sindicato convida 
trabalhadoras para 

comemoração do 
Dia da Mulher 

 Em comemo-
ração ao Dia Interna-
cional da Mulher, o 
Sindicato realizará, no 
dia 16 de março, um 
evento especial no Clu-
be dos Vigilantes, em 
Contagem.
 A celebração, 
que terá início às 10h, 
será aberta a todas as 
trabalhadoras, asso-
ciadas ou não à entida-
de. Quem ainda não for 
sócia, deverá confirmar 
a presença até o dia 15 
de março, pelo telefone 
(31) 9-8792-1537.
 “A exemplo dos 
últimos dois anos, te-
remos um dia com vá-
rias atividades, como 
palestras, brincadeiras, 
serviços de cabelo e 
maquiagem gratuitos, 
aula de zumba, hidro-
ginástica e muito mais. 
Uma ótima oportunida-
de para as mulheres 
trabalhadoras se con-
fraternizarem”, ressalta 
a diretora do Sindicato 
Vera Gomes, idealiza-
dora do evento.  
 O Clube dos 
Vigilantes fica na Rua 
Sindicalista Lúcio Gu-
terres, 537, bairro Chá-
caras Cotia (Nacional), 
em Contagem. 
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