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Onda de violência mata 
mais um vigilante no RN

Cabral Neto, que trabalhava no posto de 
vigilância do IFRN da cidade de Apodi, foi 
assassinato no início da manhã desta terça-
feira (11/04) no caminho do trabalho para casa.

Os dados da violência não param de crescer 
diante da ausência das políticas de segurança 
pública. Enquanto isso, o poder público é cada 
vez mais omisso, deixando a população nãos 
mãos da criminalidade.

Nesse contexto alarmante, o vigilante que tem 
a tarefa de proteger a sociedade termina sendo 
mais uma vítima da crescente criminalidade. 
A luta contra a violência é a mesma que 
clama por segurança e dignidade. Por isso, o 

SINDSEGUR está diariamente combatendo 
toda forma de violência e lamenta a morte do 
companheiro Cabral Neto em plena luta contra 
a criminalidade.

Fonte: Sindsegur/RN

O SINDSEGUR lamenta informar a morte de mais 
um vigilante, vítima da onda de violência que 

atormenta a sociedade.

Fala CNTV
Nos últimos dias temos acompanhado 

estarrecidos a violência que assola o nosso 
Pais, mas em especial, acompanhamos 
atônitos o grande número de irmãos que 
tombaram no exercício da função. Temos 
cobrado a melhoria das condições de 
trabalho e proteção para os trabalhadores 
vigilantes. Medidas governativas tem que 
ser implementadas visando o combate a 
violência, a devida apuração dos crimes e 
punição para os bandidos. Ouvimos uma 
vez dentro da CCASP um empresário que 
disse: “Vocês conhecem o risco da profissão, 
perder a vida nestes casos é normal”, a fala 
nos causou revolta e imediatamente nos 
posicionamos de que para nós a vida vale mais 
que qualquer patrimônio. É principalmente 
por estas coisas que devemos lutar pela 
efetiva valorização da nossa categoria. 
Nossos mais sinceros abraços aos parentes 
e amigos do companheiro Cabral.
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SINDFORTE/RN, APOIANDO A 
CAMPANHA DO ABRIL VERDE

O dia 07 de abril é o dia mundial da saúde e 
o dia 28 de abril é o dia mundial em memória 
das vítimas de acidentes do trabalho, por causa 
destas datas, o mês de abril foi escolhido para 

ser o mês da prevenção de acidentes e doenças 
relacionadas ao trabalho, e verde por que é a 
cor que representa a segurança do trabalho.

Este ano o foco será os transtornos mentais 
relacionados ao trabalho que está em segundo 
lugar em afastamento do trabalho, logo após 
a lombalgia ou dor nas costas que é a doença 
que mais afasta brasileiros de suas funções 
laborais. Ainda segundo a Organização Mundial 
de Saúde (INSS), de cada 10 pessoas 08 terão 
este problema ao menos uma vez na vida.

O SINDFORTE/RN, aderiu esta campanha e 
também realiza eventos no decorrer do ano para 
a sua categoria e a sociedade, como passeios 
ciclísticos e corridas de rua, visando a todo o 
tempo a saúde do trabalhador,  incentivando 
assim a prática esportiva.

Fonte: Sindforte/RN

Sindforte sempre apoiando causas sociais

O momento agora é 
de defender nossos 
direitos e assegurar 
nosso emprego no 
futuro. Vamos nos 

mobilizar!
Assembleia Geral, HOJE 
(18 de abril), às 19h30, 
no estacionamento do 

Conic.
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Seguranças reagem e evitam assalto a 
carro-forte na zona oeste de São Paulo

Em Seguranças reagem e evitam roubo de 
carro-forte na região de Perus, na Zona Oeste 
de São Paulo. A tentativa de assalto ocorreu 
no início da noite desta segunda-feira (17) na 
altura do número 17.000 da Avenida Raimundo 
Pereira de Magalhães, próximo ao Rodoanel 
Mário Covas.

Ocupando vários veículos, entre eles 
um Volkswagen Touareg, preto e blindado, 
bandidos cercaram o carro-forte, que, acredita-
se, pertenceria à empresa Protege Segurança 
Patrimonial e Transporte de Valores. 

Ao perceber que seriam assaltados, os 
seguranças reagiram, trocando tiros com os 
criminosos, que estavam armados de fuzis. 
Apesar do poderio de fogo da quadrilha, o 
motorista do carro-forte conseguiu escapar 
do cerco e fugir, mas testemunhas da ação 
acionaram a PM.

Quando os policiais chegaram ao local, não 
encontraram nem os ladrões, nem as vítimas, 
apenas um dos carros da quadrilha, o Touareg. 
Além de blindado, o veículo possuía um furo 
na parte de trás, feito estrategicamente para 
possibilitar os disparos de fuzil.

Após a ação, os assaltantes roubaram dois 
carros para a fuga: um Honda CRV e um Hyundai 
Santa Fé, ambos pretos, e fugiram rumo ao 
Rodoanel. Um segundo automóvel usado pela 
quadrilha, outro Touareg preto, foi abandonado 
no quilômetro 33 da pista sentido Interior da 
Rodovia dos Bandeirantes, em Caieiras, na 
Grande São Paulo.

Dentro do carro, foram encontradas 
munições de fuzil calibre ponto 50.

Mais três veículos, sendo dois Toyotas Corolla 
e um Chevrolet Onix, foram abandonados no 
quilômetro 36,5 da rodovia, ainda em Caieiras. 
No entanto, ninguém foi preso e ainda não há a 
confirmação se o carro-forte pertence mesmo à 
empresa Protege.

O caso vai ser investigado pela 5ª Delegacia 
de Roubo a Bancos, do Deic, o Departamento 
Estadual de Investigações Criminais.

Fonte: G1

Ao perceber que seriam assaltados, os seguranças reagiram, 
trocando tiros com os criminosos, que estavam armados de fuzis

SERVIS ACATA E ATENDE SINDICATO DOS VIGILANTES 
DA BAHIA SUBSTITUI A EXPRESSÃO GUARDETE POR 

VIGILANTE (FEMININA)
Na luta contra o preconceito e por mais 

espaços e tratamento igual para mulheres 
na nossa categoria o sindicato recebeu uma 
resposta da empresa Servis, concordando 
com o pleito de alterar as anotações em 
carteira de trabalho, crachá, contracheque 
ou qualquer outro documento emitido pela 
empresa em relação as vigilantes, substituindo 
o termo “guardete” por “Vigilante” ou Vigilante 
Feminina, quando for o caso. Guardete é uma 

expressão que não consta na lei 7.102.83 ou 
qualquer regulamento da profissão. É uma 
variável utilizada de forma que não valoriza a 
mulher: chacrete, piriguete, etc. A empresa deve 
recolher as CTPS para retificar as anotações. 
Mas a vigilante também pode procurar a 
empresa e pedir o mesmo.  Assim, na nossa 
categoria, a profissional de segurança privada 
é “VIGILANTES”

Fonte: Sindvigilantes Bahia
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Eliomar foi preso ao tentar incendiar um carro
Divulgação/ SSP

Dois suspeitos são mortos e um 
preso após tentativa de assalto 

a banco no interior da Bahia

Os moradores de Conceição de Almeida, 160 
km de Salvador, tiveram uma madrugada agitada 
nesta segunda-feira (17). De acordo com a SSP 
(Secretaria de Segurança Pública), um grupo 
atacou uma agência bancária no município. Um 
dos suspeitos foi preso e outros dois morreram 
em uma troca de tiros. 

A PM (Polícia Militar) conseguiu impedir o 

grupo de realizar o roubo, mas a quadrilha em 
confronto com a policia e tentou fugir. Após 
receber a informação que suspeitos estariam em 
um veículo Vectra, de cor preta, guarnições do 
Bope (Batalhão de Operações Policias Especiais), 
e as CIPEs (companhias Independentes de 
Policiamento Especializado) Litoral Norte e 
Central seguiram o grupo. Ainda de acordo com 
a SSP, as viaturas seguiram o grupo até a cidade 
de Humildes, onde foram recebidos a tiros. Ao 
revidar, dois suspeitos foram baleados e não 
resistiram aos ferimentos.

A dupla ainda não foi identificada pela 
polícia. Outro suspeito foi preso após colocar 
fogo em um dos veículos usado na ação. Esse foi 
identificado como Eliomar de Jesus dos Santos, 
25 anos.

Segundo Eliomar, o incêndio foi provocado 
para esconder provas de sua participação no 
delito. Ele foi encaminhado para a Delegacia 
Territorial de Conceição da Feira que investigará 
o caso. 

Diversas guarnições da polícia estão fazendo 
a busca dos outros envolvidos. A SSP informou 
que nada foi levado do banco.

Fonte: R7

Carro foi queimado para ocultar provas  Divulgação/ SSP
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Sindicatos pressionam 
deputados em todo o país

A CUT organiza, nesta terça-feira (18), 
uma grande articulação para pressionar nos 
aeroportos os deputados que embarcam 
para Brasília. Apesar de existir um acordo 
para colocar em pauta a Reforma Trabalhista 
somente em maio, deputados golpistas querem 
apressar a votação desse projeto no plenário 
da Câmara, usando para isso um pedido de 
urgência. A pretensa reforma pretendida pelo 
ilegítimo governo temer é na verdade é uma 
bomba que visa destruir os direitos trabalhistas 
e as organizações sindicais brasileiras.

Sindicalistas de sete estados já confirmaram 
que farão manifestações nos aeroportos: Bahia, 
Ceará, Espírito Santo, Goiás, Rio Grande do Sul 
e Santa Catarina. Os cearenses chegarão mais 
cedo, às 4h30, para organizar uma panfletagem 

na região durante a parte da manhã.
Na terça-feira (18), o substitutivo ao Projeto 

de Lei (PL) 6.787/2016, apresentado pelo relator, 
o deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), será 
apreciado pela comissão especial que analisa 
a matéria.

Enquanto isso, no plenário da Câmara 
será definido se a Casa acatará o pedido de 
tramitação da matéria em caráter de urgência. 
Caso os deputados aprovem o pedido de 
urgência, o projeto pode ser votado assim que 
for liberado pela comissão especial. Ou seja, 
ainda no mesmo dia ou já na quarta-feira (19).

Se o pedido de urgência não for acatado, a 
Reforma Trabalhista deve ser votada em até cinco 
sessões, o que representa, aproximadamente, 
duas semanas.

Enquanto isso, no plenário da Câmara 
será definido se a Casa acatará o pedido de 
tramitação da matéria em caráter de urgência. 
Caso os deputados aprovem o pedido de 
urgência, o projeto pode ser votado assim que 
for liberado pela comissão especial. Ou seja, 
ainda no mesmo dia ou já na quarta-feira (19).

Se o pedido de urgência não for acatado, a 
Reforma Trabalhista deve ser votada em até cinco 
sessões, o que representa, aproximadamente, 
duas semanas.

Fonte: CUT

Diversos estados preparam ações nos aeroportos para pressionar 
deputados que votam, nesta semana, a Reforma Trabalhista
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Mudar a CLT não vai gerar 
emprego

É necessário que todos os brasileiros percebam 
um fato gravíssimo que está acontecendo no 
Brasil: o desmonte da legislação trabalhista pelo 
governo golpista de Michel Temer.

Fiquei estarrecido ao ler no jornal O Estado de 
São Paulo que cerca de 100 artigos da Consolidação 
das Leis do Trabalho, CLT, serão alterados.

Chama-se Consolidação das Leis do Trabalho 
porque  o presidente Getúlio Vargas há 73 anos 
pegou toda a legislação do trabalho existente 
até então, desde o Império, e a consolidou numa 
única lei.

Agora querem acabar com a CLT dizendo que é 
para gerar emprego. Isso é mentira.

Tivemos dois momentos onde houve grande 
geração de emprego neste país, com a mesma 
legislação trabalhista hoje existente e não houve 
nenhuma necessidade de alterá-la para que 
houvesse mais emprego.
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Isso aconteceu na época da construção de 
Brasília, da industrialização no governo de 
Juscelino Kubitschek; e durante o governo Lula 
quando houve pleno emprego.

Nenhum dos dois pediu para alterar a legislação 
trabalhista.

Portanto, o que esta acontecendo é que uma 
quadrilha de banqueiros financistas estão dando 
as cartas no governo Temer e ferrando com a 
classe trabalhadora.

Outra notícia terrível me entristeceu e indignou 
esta semana. Uma cidade em São Paulo acabou de 
contratar uma empresa para contratar professores 
terceirizados.

Se prevalecer essa terceirização sem limites 
podemos dar adeus aos concursos públicos no 
Brasil.

Quem conhece a terceirização sabe a desgraça 
que é. Uma situação onde quem tem direitos é o 
patrão. O trabalhador só tem deveres.

Para mim a única solução para não permitirmos 
que isso ocorra é que a população se engaje  
fortemente na greve geral marcada para o dia 28 
de abril.

Tem que parar tudo, como aconteceu 
recentemente na Argentina, quando país cruzou 
os braços de ponta a ponta, em protesto contra 
as medidas do governo direitista do presidente 
Macri.

Vamos fazer a mesma coisa aqui. Mostrar que 
somos contra e que unidos podemos derrubar 
estas medidas cruéis e desnecessárias contra  o 
trabalhador.

Por: Chico Vigilante


