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PARTICIPE DAS
ASSEMBLEIAS  

GOVERNADOR VALADARES
Dia: 02.02.2016. Horário: 19 horas. Local: União Operária 

de Valadares (Rua São João, 558, Centro).

BETIM
Dia: 02.02.2016. Horário: 19 horas. Local: Sindicato 

dos Metalúrgicos (Rua Santa Cruz, 811, Centro).

ITABIRA
Dia: 02.02.2016. Horário: 19 horas. 
Local: Sindicato dos Rodoviários.

VESPASIANO
Dia: 29.01.2016. Horário: 19h30. Local: Sindicato dos 

Metalúrgicos (Rua João Barbosa Fonseca, 75, Centro).

IPATINGA
Dia: 30.01.2016. Horário: 9 horas. Local: Subsede do Sindicato 

(Rua Belo Horizonte, 341C, Centro).

SÃO JOÃO DEL-REI
Dia: 30.01.2016. Horário: 9 horas. 

Local: Sindicato dos Metalúrgicos de São João del-Rei. 

SETE LAGOAS
Dia: 30.01.2016. Horário: 9 horas. Local: Câmara Municipal 

(Av. Getúlio Vargas, 111, Centro). 

OURO PRETO
Dia: 28.01.2016. Horário: 18h30. Local: Anexo do Museu 

da Inconfidência (Praça Tiradentes, 139, Centro).

UBERABA
Dia: 30.01.2016. Horário: 9 horas. 

Local: Subsede do Sindicato. 

POUSO ALEGRE
Dia: 01.02.2016. Horário: 19 horas. Local: Subsede do Sindicato

(Rua Marechal Deodoro, 524, Centro).

UBÁ
Dia: 30.01.2016. Horário: 10 horas. Local: Sindicato dos Marceneiros

(Rua Major Tito César, 91, Centro). 

TEÓFILO OTONI
Dia: 02.02.2016. Horário: 19 horas. Local: Hotel Palmeiras

(Rua José Augusto Marx, 43, bairro São Diogo).

VARGINHA
Dia: 30.01.2016. Horário: 9 horas. 

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

Sindicato convoca para 
nova rodada de assembleias 

da Campanha Salarial

BELO HORIZONTE
Dia: 03.02.2016. Horários: 8h e 19h. Local: Sede 

do Sindicato (Rua Curitiba, 689, 9º andar, Centro). 

Em assembleias realizadas entre os dias 9 e 18 de janeiro, 
trabalhadores rejeitaram a contraproposta dos patrões e 
repudiaram quaisquer tentativas de retiradas de direitos 

 O Sindicato dos 
Vigilantes de Minas Ge-
rais convoca a todos os 
trabalhadores e traba-
lhadoras para a nova ro-
dada de assembleias da 
Campanha Salarial 2016, 
que será realizada de 28 
de janeiro a 3 de feverei-
ro, para avaliar e dedicir 
sobre a resposta dos pa-
trões à proposta de Acor-
do Coletivo feita pela Su-
perintendência Regional 
do Trabalho e Emprego 
de Minas Gerais (SRTE-
MG), em audiência de 
mediação realizada no 

dia 20 de janeiro.
 Em assembleias 
realizadas entre os dias 9 
e 18 de janeiro, na Capi-
tal e interior do Estado, os 
trabalhadores rejeitaram 
a contraproposta de rea-
juste salarial apresentada 
pela representação patro-
nal e mandaram um duro 
recado aos patrões: não 
aceitam quaisquer tentati-
vas de retiradas de direi-
tos trabalhistas.
 Os vigilantes, que 
compareceram em grande 
número às assembleias, 
entendem que não existe 

crise suficiente que pos-
sa impedir os patrões de 
reconhecerem as perdas 
de 2015 e de concederem 
reajuste salarial com ga-
nho real à categoria.
 Com relação às 
ameaças de retiradas de 
direitos feitas pelos pa-
trões nas negociações 
com o Sindicato, nas as-
sembleias os trabalhado-
res demonstraram grande 
disposição em lutar com 
todas as forças para que 
as conquistas anteriores 
sejam mantidas. Saiba 
mais na PÁGINA 2.
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Participação nas assembleias é 

fundamental para pressionar patrões
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 Em mais uma ten-
tativa de convencer os 
patrões a atenderem as 
justas reivindicações da 
categoria nesta Campa-
nha Salarial, no dia 20 de 
janeiro a diretoria do Sin-
dicato e representantes 
das demais entidades re-
presentativas dos vigilan-
tes no Estado voltaram a 
se reunir com a patronal. 
 Desta vez, a reu-
nião foi realizada na Su-
perintendência Regional 
do Trabalho e Emprego 
de Minas Gerais (SRTE-
MG), em Belo Horizonte. 
Diante do impasse nas 
negociações, a mediação 
do Ministério do Trabalho 
apresentou uma nova 

proposta aos patrões, 
que assumiram o com-
promisso de dar uma res-
posta nos próximos dias. 
 Por isso, o Sindi-
cato convoca desde já a 
todos os trabalhadores e 
trabalhadoras para uma 
nova rodada de assem-
bleias, que serão realiza-
das entre os dias 28 de 
janeiro e 3 de fevereiro, 
em Belo Horizonte, Be-
tim, Ipatinga, Governador 
Valadares, Ipatinga, Ita-
bira, Pouso Alegre, São 
João Del-Rei, Sete La-
goas, Teófilo Otoni, Ubá, 
Uberaba, Varginha e 
Vespasiano (confira qua-
dro na página 1).     
 Para o presidente 

do Sindicato, Romualdo 
Alves Ribeiro, a parti-
cipação em grande nú-
mero dos trabalhadores 
nas assembleias é fun-
damental para fortalecer 
a Campanha Salarial e 
pressionar os patrões a 
cederem em sua intransi-
gência. 
 “Caso as negocia-
ções com os patrões não 
avancem, será inevitável 
abrir um debate com o 
conjunto dos trabalhado-
res sobre a possibilidade 
de um movimento mais 
contundente frente à pa-
tronal. Por isso, conta-
mos com a presença de 
todos nesta nova rodada 
de assembleias”, insiste.

Em audiência de 
mediação, Ministério 
do Trabalho 
apresentou proposta 
de acordo 
aos patrões, que 
assumiram o 
compromisso de 
dar uma resposta 
nos próximos dias

 O Sindicato re-
pudia e alerta aos tra-
balhadores sobre falsas 
notícias publicadas em 
redes sociais, como Fa-
cebook e WhatsApp, que 
afirmam que a Campa-
nha Salarial dos Vigilan-
tes de Minas Gerais já foi 
fechada. 

 Para o Sindicato, 
tais mensagens são le-
vianas e tem o objetivo 
de confundir a categoria. 
Portanto, fique atento: as 
informações oficiais so-
bre a Campanha Salarial 
e a respeito do Sindicato 
são publicadas apenas 
no nosso site (www.ovi-

gilante.org.br), Facebook 
e no jornal O Vigilante. 
 Para evitar pre-
juízos à entidade e aos 
trabalhadores, o Sindi-
cato já está tomando as 
providências para que 
os autores dessa farsa 
sejam localizados e res-
ponsabilizados.

Sindicato repudia e alerta sobre falsas 
notícias publicadas nas redes sociais


