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Estado de greve: chegou a hora de decidir!
CAMPANHA SALARIAL 2015

Belo Horizonte
Dia: 12/03. 

Horários: 8h e 19h30. 
Local: Sede do Sindicato 

(Rua Curitiba, 689/9º, Centro) 

Dia: 06/03. Horário: 19 horas. 
Local: Unicesumar - Rua Rio de 
Janeiro, 515, 4º andar, Centro)

Betim

Dia: 07/03. Horário: 9h. 
Local: Subsede do Sindicato

(Rua João Pinheiro, 363, Centro) 

Uberaba

Dia: 11/03. Horário: 19h30. 
Local: Subsede do Sindicato 

(Rua Belo Horizonte, 341C, Centro)

Ipatinga

Dia: 06/03. Horário: 19 horas. 
Local: Hotel Carajás (Rua Ruy 

Barbosa, 348, Centro) 

Varginha

Dia: 07/03. Horário: 9 horas. 
Local: JB Palace Hotel - Av. João 

Beraldo, 460, Centro)

Pouso Alegre

Dia: 11/03. Horário: 19 horas. 
Local: Sindicato dos 

Rodoviários

Itabira

Dia: 05/03. Horário: 18h30. 
Local: Anexo  Museu da Inconfidência 

(Praça Tiradentes, 139, Centro)

Ouro Preto

Dia: 07/03. Horário: 9 horas. 
Local: Sindicato dos Metalúrgicos 

de São João del-Rei 

São João Del-Rei

Dia: 09/03. Horário: 19h30. 
Local: Casa da Cultura (Av. 
Getúlio Vargas, 91, Centro)

Sete Lagoas

ASSEMBLEIAS

 Seis meses após 
o início da Campanha 
Salarial de 2015, sem 
que os patrões apresen-
tassem uma contrapro-
posta que contemplasse 
as reivindicações dos vi-
gilantes, em assembleias 
realizadas entre os dias 
19 e 24 de fevereiro, na 
capital e interior do Es-
tado, os trabalhadores 
aprovaram o “estado de 
greve”.
 Na tentativa de 
buscar uma solução para 
o impasse, em reunião 
de mediação, realizada 
no dia 24 de fevereiro, a 
Superintendência Regio-

nal do Trabalho e Em-
prego em Minas Gerais 
(SRTE-MG) apresentou 
uma proposta de reajus-
te salarial, aumento do 
valor do tíquete refeição 
e de melhoria dos demais 
benefícios previstos na 
Convenção Coletiva dos 
vigilantes do Estado. 
 Para avaliar e de-
liberar sobre a proposta 
do Ministério do Traba-
lho, o Sindicato convoca 
a todos os trabalhadores 
e trabalhadoras para as 
assembleias que serão 
realizadas de 5 a 12 de 
março, em Belo Horizon-
te e em nove cidades do 

interior (confira nos qua-
dros ao lado). 
 “Chegamos a um 
momento crucial nas 
negociações, diante da 
resistência dos patrões 
em atender às reivindi-
cações dos trabalhado-
res e do impasse nas 
negociações. Por isso, 
é muito importante que 
o maior número possível 
de trabalhadores com-
pareça às assembleias 
para avaliar e decidir 
sobre a proposta for-
mulada pelo Ministério 
do Trabalho”, ressalta o 
presidente do Sindicato, 
Romualdo Alves Ribeiro.

 Segundo ele, a 
grande mobilização e 
participação dos vigi-
lantes na Campanha 
Salarial, nas últimas se-
manas, foram decisivas 
para que os patrões con-
cordassem com a pro-
posta da SRTE-MG.
 “Agora, caberá 
aos trabalhadores de-
cidirem se a aceitam a 
proposta ou se vamos 
partir para a greve até 
que nossas justas reivin-
dicações sejam atendi-
das. Portanto, não deixe 
de participar das assem-
bleias!”, convoca o presi-
dente do Sindicato.

SINDICATO

Vamos lotar 
a assembleia!



 O Sindicato enca-
minhou à Superintendên-
cia Regional do Trabalho 
e Emprego em Minas Ge-
rais (SRTE-MG) pedidos 
de fiscalização na Espar-
ta, Servi-San e Esquadra, 
por descumprirem a legis-
lação trabalhista.
 A decisão foi to-
mada após várias tentati-
vas do Sindicato em fazer 
com que estas empresas 
regularizassem o paga-
mento dos salários e be-
befícios de seus empre-
gados.  
 Nos últimos me-

ses, o Sindicato se reuniu 
inúmeras vezes com re-
presentantes da Esparta, 
Servi-San e Esquadra, na 
sede da entidade e no Mi-
nistério do Trabalho, sem 
sucesso.

Esparta
 
 Na Esparta, os 
trabalhadores vêm so-
frendo com os constantes 
atrasos no pagamento 
dos salários e benefícios. 
Mesmo com a pressão 
do Sindicato, a empresa 
continua insistindo em 

desrespeitar os vigilantes, 
alegando problemas com 
banco, falta de recursos 
financeiros, entre outros. 

Servi-San
 
 Na Servi-San os 
empregados se queixam 
dos constantes atrasos no 
pagamento de salários, 
horas extras e benefícios. 
 Nas reuniões com 
o Sindicato, a representa-
ção da empresa sempre 
disse que os problemas 
da Servi-San são de or-
dem financeira e que os 

mesmos seriam solucio-
nados. No entanto, os 
compromissos nunca fo-
ram cumpridos. 

Esquadra
  
 Na Esquadra, a 
rotina de atrasos no paga-
mento de salários e horas 
extras, problemas com 
o plano de saúde, entre 
outros, também parecem 
não ter fim. Cobrada pelo 
Sindicato nas reuniões, a 
representação da empre-
sa nunca teve resposta 
para os trabalhadores.

 Diante da gravida-
de da situação, o Sindica-
to não descarta ingressar 
com ações na Justiça do 
Trabalho e nem de reali-
zar paralisações nestas 
empresas para fazer valer 
os direitos dos trabalha-
dores da Esparta, Servi-
San e Esquadra.
  Afinal, os vigilan-
tes não podem continuar 
sendo penalizados pela 
má gestão e incompetên-
cia de administradores 
que não têm o mínimo 
respeito com seus empre-
gados.
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Sindicato convoca ex-empregados 
da Transeguro-BH/Caixa para 

assembleias em Valadares e Ipatinga
 O Sindicato 
dos Vigilantes de Mi-
nas Gerais convoca 
os ex-empregados da 
Transeguro-BH, que 
prestavam serviços na 
Caixa Econômica Fe-
deral (CEF), na região 
Leste de Minas, Vale 
do Jequitinhonha e Vale 
do Mucuri, para assem-
bleias no dia 14 de mar-
ço de 2015, às 10h, em 
Governador Valadares 
(Rua França, 470, bair-
ro Gran Duquesa), e às 
14h30, em Ipatinga, na 
Subsede do Sindicato.
 Nas assem-
bleias, será debatida a 

proposta apresentada 
pela Caixa Econômica 
Federal, em audiência 
de tentativa de concilia-
ção realizada no dia 29 
de janeiro, na 23ª Vara 
do Trabalho de Belo Ho-
rizonte, para pagamen-
to dos direitos traba-
lhistas pleiteados pelo 
Sindicato no processo 
nº 460-2006-023, movi-
do pela entidade contra 
a Transeguro-BH e o 
banco desde 2006. 
 A participação 
de todos é fundamen-
tal, pois nas assem-
bleias os trabalhadores 
também vão decidir se 

aceitam ou não a pro-
posta da Caixa, cuja 
decisão deverá ser 
apresentada pelo Sin-
dicato à Justiça do Tra-
balho na audiência de 
tentativa de conciliação 
agendada para o dia 16 
de março de 2015, às 
10h40, na 23ª Vara do 
Trabalho de Belo Hori-
zonte.
 Confira a rela-
ção dos trabalhadores 
convocados para as 
assembleias e que in-
tegram o processo no 
Facebook e no site do 
Sindicato: www.ovigi-
lante.org.br.  

Parabéns, mulher!

O Sindicato dos Vigilantes de 

Minas Gerais paraben
iza a todas as 

trabalhadoras pelo Dia Internacional da 

Mulher - 8 de março.

Convidamos a todas para conhecerem o 

Sindicato e partic
iparem das lutas da 

categoria por
 melhores salários,

 condições 

de trabalho e uma vida melhor.

Contamos com a determinação e sensibili-

dade de todas na luta por uma sociedade 

mais justa, igualitária e soli
dária!
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