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Sindicato reúne mais de 1.200 associados 
na confraternização do Dia do Vigilante 
no Clube dos Vigilantes em Contagem 

35 ANOS

 O Sindicato dos 
Vigilante de Minas Gerais  
realizou, no dia 25 de ju-
nho, uma grande confra-
ternização em comemora-
ção ao Dia do Vigilante, no 
Clube dos Vigilantes em 
Contagem. 
 A confraternização 
reuniu mais de 1.200 tra-
balhadores e trabalhado-
ras associados à entidade 
e seus familiares. Além de 
dirigentes de entidades 
sindicais, políticos e repre-
sentantes do Ministério do 
Trabalho.
 “Após dois anos de 
pausa, por conta das res-
trições impostas pela pan-
demia, nada mais justo do 
que proporcionarmos aos 
trabalhadores e trabalha-
doras associados do Sin-
dicato uma grande confra-
ternização. Agradecemos 
a todos que aceitaram nos-

so convite e prestigiaram a 
celebração. Parabéns a to-
dos os vigilantes pelo seu 
dia, continuaremos juntos 
na luta por boas condições 
de trabalho e de vida para 
todos”, disse o presidente 
do Sindicato, Edilson Sil-
va. 

 À frente da organi-
zação, o diretor financeiro 
do Sindicato e coordena-
dor do Clube, Ronaldo 
Gomes, ressaltou que não 
foi medido esforços na rea-
lização da confraterniza-
ção. “Cuidamos de cada 
detalhe para que todos 

pudessem curtir uma festa 
bacana, como nossos as-
sociados e associadas e 
seus familiares merecem. 
Esperamos que tenham fi-
cado satisfeitos”.
 A comemoração do 
Dia do Vigilante teve barra-
quinhas de comidas e be-

bidas a preços populares, 
rua de lazer, picolé, pipoca 
e algodão doce gratuitos 
para a criançada e shows 
com Fabinho do Terreiro, 
Gilmar do Cavaco & Ban-
da e a dupla Rhum Live.

Brindes
 Foram sorteados 
diversos brindes para os 
sócios e sócias, como 
smart TVs, smartphones, 
fornos de micro-ondas, 
caixas de som, bicicletas, 
cheques de 500 reais, en-
tre outros.
 Os sorteados que 
não estiveram presentes 
na festa poderão retirar o 
brinde na sede do Sindica-
to, em BH. O pessoal do 
interior receberá seu brin-
de em casa. Confira a lista 
dos felizardos no Face-
book ou  site do Sindicato: 
www.ovigilante.org.br. 

Durante todo o dia, associados e associadas do Sindicato curtiram a confraternização 
em homenagem ao Dia do Vigilante com alegria, tranquilidade e segurança

Fabinho do Terreiro e 
Gilmar do Cavaco & Banda

agitaram a festa 

Dupla Rhum Live encerrou 
o evento colocando todo 

mundo pra dançar

Confraternização teve 
sorteios de diversos brindes 

para associados do Sindicato

TODA TERÇA, 
ÀS 19 HORAS,
NO SITE, 
FACEBOOK
E YOUTUBE
DO SINDICATO
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 Minas Gerais mais 
uma vez saiu na frente, 
com a realização de uma 
grande manifestação na 
Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais no dia 30 de 
junho: o Ato Público dos 
Vigilantes.
 A manifestação, 
que contou com a parti-
cipação de centenas de 
trabalhadores, vereadores 
da capital e interior, depu-
tados e senador, teve o 
objetivo de chamar a aten-
ção da sociedade para rei-
vindicações importantes 
da categoria e cobrar dos 
parlamentares  estaduais 
e do Congresso Nacional 
a aprovação de projetos 
de interesse dos vigilan-
tes, como o porte de arma, 
aposentadoria especial 

e Estatuto da Segurança 
Privada. As autoridades 
presentes também defen-
deram a valorização da 
categoria e protestaram 
contra a vigilância clan-
destina.
 “Temos esse ato 

como um norte para que 
os vigilantes possam 
avançar nas lutas e con-
quistas. Mas, tudo passa 
pela organização, união e 
mobilização dos trabalha-
dores. Para que os proje-
tos dos nossos interesses 

caminhem e sejam apro-
vados, é preciso participar 
das lutas, cobrar e pres-
sionar. Contamos com a 
participação dos trabalha-
dores e trabalhadoras no 
movimento e nas próximas 
atividades”, disse o presi-

dente do Sindicato, Edil-
son Silva, que, juntamente 
com representantes de ou-
tras entidades, entregaram 
aos parlamentares a Carta 
de Minas, documento com 
as principais reivindica-
ções dos vigilantes. 

Sindicato participa de ato público por 
avanços para os vigilantes brasileiros

EXPEDIENTE
 

O Vigilante - Informativo do Sindicato dos Empregados das Empresas de Segurança e Vigilância do Estado de  Minas Gerais. Presidente: Edilson Silva. Coordenador de Imprensa: Afonso Nonato Neto. Jornalista 
responsável: Eliezer Dias (MG06553JP). Sede: Rua Curitiba, 689, 9º andar, centro, Belo Horizonte. Telefone: (31) 3270-1300. Clube dos Vigilantes: Rua Sindicalista Lúcio Guterres, 537, bairro Chácaras Cotia (Nacional), 
Contagem. E-mail: imprensa@ovigilante.org.br. Site: www.ovigilante.org.br

35 ANOS

Presidente do Sindicato, Edilson Silva, discursa no Ato Público dos Vigilantes ao lado do deputado federal Delegado 
Marcelo Freitas; do deputado estadual Carlos Pimenta; e do vereador de BH Wilsinho da Tabu, dentre outras autoridades. 

Na foto à direita, diretores do Sindicato e trabalhador que participaram da manifestação 

 Além de causas 
trabalhistas, uma das dú-
vidas mais comuns dos 
trabalhadores diz respeito 
ao pagamento de pensão 
alimentícia. Para falar so-
bre o assunto e suas im-
plicações, o Programa Voz 
do Vigilante MG recebeu, 
nas edições dos dias 14 e 
21 de junho, a advogada do 
Departamento Jurídico do 
Sindicato, Ana Paula Cor-
rêa Ramos de Toledo.  
 Nas lives, ela aler-

tou aos trabalhadores obri-
gados a pagar pensão ali-
mentícia, por sentença ou 
liminar, sobre a importância 
de não deixar de efetuar o 
pagamento, ainda que por 
desconto em folha.
 “Se estiver em dé-
bito, de acordo com o artigo 
528 do Código de Processo 
Civil, o devedor de alimen-
tos tem um prazo de 3 dias 
para pagar ou justificar por-
que não o fez, sob pena de 
prisão. E mesmo após pri-

são, o débito continua po-
dendo ser cobrado”, alerta.
 Segundo a advoga-
da, se no caso de descon-
to em folha houver alguma 
falha e a pensão não for 
repassada pela empresa a 
quem de direito, o trabalha-
dor responsável pelo paga-
mento da pensão terá que 
fazê-lo. 
 “´É muito impor-
tante guardar os compro-
vantes de pagamento da 
pensão ou contracheques 

com os descontos para não 
ter problemas, caso seja 
chamado a prestar contas 
à Justiça”, explica Dra. Ana 
Paula.
 Para conferir as li-
ves sobre o assunto e as 
demais edições, acesse a 
TV O Vigilante, no site do 
Sindicato (www.ovigilante.
org.br), a página da entida-
de no Facebook ou o canal 
no YouTube. A edição ao 
vivo vai ao ar toda terça-
-feira, às 19 horas. 

Vigilantes devem ficar atentos ao 
pagamento de pensão alimentícia

Advogada do Sindicato Ana 
Paula Corrêa Ramos
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Sindicato promove confraternizações  

do Dia do Vigilante também no interior 
 Depois de reunir 
mais de 1.200 associa-
dos e seus familiares no 
Clube dos Vigilantes, em 
Contagem, numa grande 
comemoração do Dia do 
Vigilante, no dia 25 de 
junho, no dia 2 de julho, 
o Sindicato deu início a 
uma série de eventos co-
memorativos no interior 
do estado.
 As primeiras cida-
des do interior a receber 
as confraternizações fo-
ram Sete Lagoas e São 
João del-Rei.
 Em Sete Lagoas, 
os vigilantes foram re-

cepcionados pelo diretor 
José Onofre, na Casa 
da Cultura, com um farto 
café da manhã, seguido 
de sorteios de brindes e 
entrega da mochila aos 
associados.  

 Em São João del-
-Rei, quem deu as boas-
-vindas aos trabalhado-
res foi o diretor Cármine 
Jesus. Após o delicioso 
café, também foram sor-
teados diversos brindes 

aos presentes e entregue 
a mochila aos sócios e 
sócias.
 Os próximos en-
contros serão em Vargi-
nha, Pouso Alegre, Ipa-
tinga e Itabira. Confira no 

quadro abaixo as datas, 
horários e locais das con-
fraternizações que serão 
realizadas neste mês de 
julho. Para mais informa-
ções, ligue pra o Sindica-
to: (31) 3270-1300.

Confraternizações 
no interior

SÃO JOÃO DEL-REI 
Dia: 02.07.2022.
Horário: 9h30.
Local: Social Futebol 
Clube: Rua João de 
Deus Assunção, 200, 
bairro Jardim Paulo 
Campos, Sete Lagoas. 

SETE LAGOAS
Dia: 02.07.2022.
Horário: 10 horas.
Local: Casa da Cul-
tura de Sete Lagoas                
(Av. Getúlio Vargas, 
91, centro (ao lado da 
antiga sede da Câma-
ra Municipal). 

VARGINHA
Dia: 09.07.2022.
Horário: 8 horas.
Local: Sindicato dos 
Rodoviários (Av. Age-
nor Aguinaldo Braga, 
140, Vila Verde, Vargi-

nha - próximo à rodo-
viária).

POUSO ALEGRE
Dia: 16.07.2022.
Horário: 8 horas.
Local: Hotel Dias (Rua 
Adolfo Olinto, 184, 
Centro, Pouso Alegre).

IPATINGA
Dia:16.07.2022 
Horário: 9h30.
Local: Antigo galpão 
do Acqua Zero (Rua 
Uberlândia,  347, cen-
tro, Ipatinga). 

ITABIRA
Dia: 23.07.2022.
Horário: 9 horas.
Local: Clube Arfita 
(Rua Vereador Osório 
Martins de Souza, 168, 
Maj. Lage de Baixo, 
Itabira). 

 Como manda a 
tradição, este ano o Sin-
dicato está entregando a 
seus associados e asso-
ciadas o brinde do Dia do 
Vigilante.
 O presente, uma 
linda e útil mochila de vi-
nil, poderá ser apanhado 
na sede do Sindicato (Rua 
Curitiba 689, 9º andar, cen-
tro - BH) até 31 de agosto, 
de segunda a sexta-feira, 

das 8h às 17h, bastando 
estar em dia com as men-
salidades sociais até maio 
e apresentar a carteira de 
sócio(a) e o último contra-
cheque. 
 Para os associa-
dos do interior, o brinde 
será entregue pelos dire-
tores do Sindicto durante 
as confraternizações do 
Dia do Vigilante e visitas 
do Sindicato Itinerante.

Associados podem apanhar o brinde do 
Dia do Vigilante até 31 de agosto

No interior, as primeiras cidades a receber as confraternizações promovidas pelo Sindicato foram Sete Lagoas e São 
João del-Rei, reunindo dezenas de trabalhadores e trabalhadoras em fartos cafés da manhã com sorteios de brindes

Curta o Clube dos Vigilantes de Minas Gerais
Venha para o Clube 
dos Vigilantes, em 
Contagem, o Clube 
da Família! O funcio-
namento é de quinta 
a domingo, das 9h às 
17h. Para frequentá-
-lo, basta ser sócio ou 
sócia do Sindicato. 
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DIA-A-DIA DA CATEGORIA De olho no patrão!

Plano de saúde: Sindicato denuncia 
empresas por descumprirem a CCT

 Após várias tenta-
tivas de negociação, em 
reuniões na sede e no 
Ministério do Trabalho, 
o Sindicato denunciou 
e está ingressando com 
ações na Justiça contra 
a Albatroz, TBI, Segex, 
Olimpo, Essencial, CTS e 

Bromo por descumprirem 
a Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT), no que 
diz respeito à contratação 
do atual plano de saúde 
a seus empregados, a 
Unimed-BH. A mudança 
de plano de saúde foi fei-
ta após o recebimento de 

muitas reclamações de 
trabalhadores com rela-
ção ao convênio anterior, 
que não estaria atenden-
do satisfatoriamente à 
categoria, tanto da capital 
quanto do interior. 
 Se a empresa em 
que você trabalha ainda 

não providenciou a mu-
dança de planos de saú-
de e você não têm conse-
guido atendimento, faça 
uma ocorrência policial 
sobre o fato ou envie uma 
reclamação por escrito ao 
Sindicato para que sejam 
tomadas as providências.

 A MGSEG não 
compareceu à audiência 
de mediação na Supe-
rintendência do Traba-
lho e Emprego em Minas 
Gerais (SRTE-MG), no 
dia 30 de junho, em Belo 
Horizonte, para tratar de 
assuntos da Escolta Ar-
mada.
 Segundo denún-
cias de trabalhadores, a 
MGSEG não estaria pa-

gando as horas extras.
 No dia 11 de 
maio, o Sindicato havia 
se reunido com a empre-
sa, em sua sede, e pediu 
que ela enviasse a docu-
mentação comprobatória 
do pagamento das horas 
extras devidas a seus em-
pregados. Nova reunião 
no Ministério do Trabalho 
foi  marcada para o dia 12 
de julho.

MGSEG: Sindicato denuncia empresa 
por não pagamento de horas extras

 Não é de hoje que 
a Bromo vem descum-
prindo a Convenção Cole-
tiva de Trabalho (CCT). O 
Sindicato já ajuizou ações 
contra a empresa, que 
insiste em desrespeitar 
seus empregados.
 De acordo com 
denúncias feitas ao Sin-
dicato por trabalhadores, 
a empresa não tem fei-
to o pagamento na data 
correta e nem pago o 
valor estabelecido pela 

Convenção aos vigilantes 
que prestam serviços em 
eventos.
 Diante da gravida-
de das denúncias feitas à 
entidade, o Sindicato pe-
diu à empresa os compro-
vantes dos pagamentos 
feitos aos trabalhadores 
que prestaram serviços 
no estádio Independência 
e em outros eventos para 
conferência, bem como  a 
quitação das pendências. 
trabalhistas.

Bromo: Sindicato cobra quitação 
de pendências trabalhistas

 O Sindicato  se 
reuniu com a Segex, no 
dia 20 de junho, para tra-
tar do descumprimento  da 
Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT).
 Segundo denún-
cias de trabalhadores fei-
tas ao Sindicato, a empre-
sa não estaria pagando 
o valor correto das horas 
extras; não estaria fazen-
do constar as horas extras 
na folha e nem  pagando o 
tíquete e o vale-transporte 
referentes às horas extras.
 Na reunião, a em-
presa alegou que não 
estaria pagando as ho-
ras-extras pois teria ofere-

cido aos empregados uma 
compensação. Alegou, 
ainda, que nos casos de 
pedidos especiais de to-
madores de serviço,  esta-
ria pagando corretamente 
as horas extras e em folha.
  Para confirmar a 
veracidade das informa-
ções prestadas pela Se-
gex e tomar as medidas 
cabíveis, o Sindicato tem 
percorrido postos de tra-
balho.
 Se você trabalha 
na Segex ou em outra em-
presa e está passando por 
situação como essa, de-
nuncie ao Sindicato pelo 
telefone: (31) 3270-1300.

Segex: Sindicato recebe denúncias 
de desrespeito à Convenção 

 A Portal Norte 
continua atrasando o 
pagamento de salários 
e benefícios a seus em-
pregados, em todos os 
setores.
 Num total des-
respeito à entidade 
sindical, tomadores e 

a seus empregados, a 
empresa não tem com-
parecido às reuniões 
convocadas pelo Minis-
tério do Trabalho.
 O Sindicato 
vem movendo diversas 
ações contra a empresa 
por descumprir a CCT.

Portal Norte: empresa é denunciada 
por não pagar salários e benefícios

 Trabalhadores 
da Souza Lima denun-
ciam que a empresa 
não tem pago os valo-
res corretos estabele-
cidos pela Convenção 
Coletiva para trabalhos 
em eventos.
 A empresa 
também não estaria 
pagando o adicional 
de periculosidade no 
adicional noturno aos 
vigilantes que traba-
lham fixos no Mineirão. 
 Em reunião 
com o Sindicato, a em-
presa admitiu as irre-
gularidades e assumiu 
o compromisso de efe-
tuar o pagamento no 
quinto dia útil de julho 
e de enviar à entidade 
os  comprovantes. 
 É importante 
que o trabalhador que 
esteja passando por si-
tuação semelhante en-
tre em contato com o 
Sindicato e denuncie. 

Souza Lima: 
se compromete 
a pagar valores 

corretos em eventos


