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CNTV participa de 
comemoração do Dia do 
Vigilante realizada pelo 
Sindivigilantes do Sul

A Festa do Vigilante deste domingo (18) 
repetiu o sucesso dos últimos anos, com grande 
comparecimento de vigilantes, familiares e 
convidados especiais. Conforme a organização do 
evento, 2.360 pessoas lotaram o salão térreo e o 
mezanino da Casa do Gaúcho, na capital. O evento 
também marcou a posse oficial da nova direção 
do Sindivigilantes do Sul.

O festejo foi longe, começou no final da manhã 
e só terminou à noite, no ritmo dos Bambas da 
Orgia e do conjunto Tchê Barbaridade,     que se 

encarregaram da animação musical do evento.
Além dos vigilantes da capital e arredores, 

participaram comitivas vindas de Camaquã (dois 
ônibus), litoral (um ônibus), Cachoeira do Sul 
(um ônibus) e São Jerônimo (um ônibus e duas 
microvans).

Entre os convidados especiais, compareceram 
o presidente da CUT estadual, Claudir Nespolo, o 
presidente da Confederação Nacional dos Vigilantes 
(CNTV), José Boaventura Santos, o deputado 
estadual Adão Villaverde (PT), o deputado federal 
Dionilso Marcon (PT) e o vereador Paulinho de Odé 
(PT), de Canoas.

         Diretoria empossada 
Enquanto ainda transcorria o almoço, a diretoria 

eleita no início do ano para o próximo quadriênio 
2017-2021, com Loreni Dias na presidência, subiu 
ao palco e foi declarada empossada pelos 
presidentes da CUT e CNTV. “Quero agradecer a 
todos que votaram em nós, a todos que apoiaram a 
nossa direção nessa eleição”, disse Dias. “Também 

Festa com Tchê Barbaridade e Bambas lotou a Casa do 
Gaúcho

Boaventura falou sobre a importância da categoria e o 
reconhecimento com o Dia Nacional do Vigilante
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quero agradecer ao nosso corpo jurídico, que foi 
fundamental para nossa posse”, acrescentou.

Ele recordou a expressiva votação recebida na 
eleição: chapa 1: 1.036 votos (61,96%), chapa 2: 411 
votos (24,58%), chapa 3: 225 votos (13,45%). Também 
lembrou que a festa já se tornou uma tradição, que 
vem se repetindo sempre com grande presença 
da categoria, animada por conjuntos de renome, 
como forma de homenagear o Dia do Vigilante, 
comemorado dia 20 de junho.

“Para a CUT é uma honra dar posse a essa 
combativa diretoria, na comemoração do Dia do 
Vigilante”, discursou Claudir. Ele se dirigiu aos 
familiares dos diretores e diretoras, pedindo 
paciência e compreensão, pois muito importantes 
para a categoria e são muito exigidos nas suas 
tarefas sindicais. “Não faltará o apoio da CUT nesta 
jornada de lutas”, garantiu.

Claudir enfatizou o momento difícil que os 
trabalhadores atravessam, porque, segundo ele, 
“se instalou em Brasília uma quadrilha de ladrões 
que estão roubando as aposentdorias e os direitos 
trabalhistas da classe trabalhadora”. Por fim, 
conclamou todos a participarem da greve geral 
marcada para o dia 30 de junho.

Dia do Vigilante
O presidente da CNTV e do Sindicato dos 

Vigilantes da Bahia destacou que o Dia do Vigilante 
foi instituído oficialmente através de um projeto 
de Lei de autoria de um gaúcho, o senador Paulo 
Paim: “No dia a dia, os vigilantes muitas vezes não 
são vistos pelas pessoas”, disse Boaventura. “Por 
isso é importante o Dia Nacional do Vigilante, 

para lembrar da importância dessa categoria”, 
completou.

Boaventura cumprimentou a diretoria 
empossada e alertou os vigilantes gaúchos para os 
prejuízos que a categoria sofrerá com as reformas 
trabalhista e da Previdência, se forem aprovadas. 
“A aposentadoria aos 25 anos acaba, se for 
implementado este nefasto projeto da reforma da 
Previdência”, ressaltou. E completou, com o apoio 
de todos: “Fora Temer!”.

Ele ainda relatou que, na Bahia, a categoria 
acaba de sair de uma greve vitoriosa, de 15 dias, 
como reação à tentativa dos patrões de dobrar o 
sindicato e humilhar os vigilantes. As empresas 
ofereceram apenas 1% de reajuste mas, com a 
greve, foi conquistado o reajuste de 6% (inflação 
mais 0,5%) e a diminuição do desconto de vale 
refeição de 20% para 15%.

Sorteio de prêmios
Um momento muito esperado no evento foi o 

sorteio dos brindes, que aconteceu no início da 
tarde, enquanto do lado de fora o clima começava 
a mudar, com muita chuva e a temperatura caindo 
rapidamente. Foi sorteada para os sócios uma 
boa quantidade de prêmios, como televisores, 
refrigerador, bicicleta, batedeiras, cafeterias, ar 
condicionado, entre outros.

Os ingressos para o festejo foram trocados 
por alimentos. A arrecadação total ainda não foi 
contabilizada, mas calcula-se que meia tonelada 
de produtos alimentícios tenham sido doados 
pelos vigilantes presentes na festa. Eles serão 
todos repassados para instituições assistenciais e 
de caridade.

Satisfeito com o resultado, Dias contou que 
recebeu muitos cumprimentos dos presentes pela 
festa e agradeceu a todos e todas que ajudaram 
na organização do evento. “É uma alegria ver a 
categoria feliz e festejando o seu dia, é uma justa 
homenagem para quem trabalha tanto e tem 
tanta importância para a segurança da sociedade”, 
afirmou o presidente do Sindivigilantes do Sul. 

Fonte: Sindivigilantes do Sul

Baile durou a tarde toda, até início da noite
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Sindicato dos Vigilantes 
de Itaguaí e Seropédica 

(RJ) denuncia suspeita de 
contratação irregular de 

vigilantes

Após suspeitar de contratação irregular 
de vigilantes para trabalharem na Expo 
Itaguaí, evento que ocorrerá de 5 a 9 de 
julho, o Sindicato dos Vigilantes de Itaguaí 
e Seropédica protocolou ofício junto à 
Delesp, ao Ministério do Trabalho e Emprego 
(TEM), na Secretaria de Eventos de Itaguaí 
e na Secretaria de Ordem Pública pedindo 
fiscalização. 

 A suspeita se dá porque, faltando 
menos de um mês para o evento, o Sindicato 
ainda não foi comunicado sobre a forma de 
contratação dos vigilantes que atuarão na 

Expo Itaguaí. O comunicado é importante 

para que a entidade sindical possa fiscalizar, 

de forma efetiva, se o contratante está 

cumprindo com todas as suas obrigações 

para com os contratados. 

O Sindicato já havia pedido esclarecimento 

ao responsável pela organizadora do Evento, 

a empresa Vivere Entretenimento.  “Ele se 

recusou a prestar qualquer esclarecimento, 

tirando assim toda culpabilidade e 

responsabilidade pela elaboração do evento. 

Todavia, a empresa Vivere foi contratada pela 

Secretaria Municipal de eventos de Itaguaí – 

que também se recusou a receber o ofício”, 

conta a presidente da entidade, Vânia Oliveira 

Lima. Ela precisou, ainda, pagar uma taxa de 

R$ 36 para protocolar os ofícios na Prefeitura 

de Itaguaí.

O Sindicato continuará cobrando as 

autoridades para que haja fiscalização e a 

contratação ocorra dentro da legalidade.

Fonte: CNTV

Organizadora do evento ainda não respondeu 
questionamentos do Sindicato sobre contratação de vigilantes
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Dia do Vigilante será 
comemorado em todo o país

Sindicatos de todo o país estão preparando 
atividades para comemorar o Dia Nacional 
do Vigilante, celebrado nesta terça-feira 
(20) – mesma data em que foi sancionada a 
Lei 7.102/1983, que regulamenta a profissão. 
Em 2015, em reconhecimento à importância 
do profissional de segurança privada, 
a presidente Dilma Rousseff sancionou 
também a Lei 13.136/2015, instituindo o Dia 
Nacional do Vigilante. 

Veja abaixo algumas das atividades que 
serão realizadas.

Distrito Federal
A pedido do diretor da Confederação 

Nacional dos Vigilantes e deputado Distrital 
Chico Vigilante, a Câmara Legislativa do DF 
realizará na terça-feira (20), uma sessão 
solene para comemorar o Dia Nacional dos 
Vigilantes. A homenagem será às 19h.

Salvador (BA)
Na manhã de quarta-feira (21), o Sindicato 

dos Vigilantes da Bahia (Sindvigilantes/BA) 
realizará um café da manhã para comemorar 
a data. O encontro está marcado para 7h30, 
na sede da entidade. Em seguida, às 9h, os 
companheiros receberão homenagem em 
uma sessão especial na Câmara de Vereadores 
de Salvador, proposta pela vereadora Marta 
Rodrigues.

Petrópolis (RJ) 
Para comemorar a data, o Sindicato dos 

Vigilantes de Petrópolis realizará um café da 
manhã para todos os associados. O evento 
será na sede da entidade, em Petrópolis.

Fonte: CNTV
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Fórum de Diadema, que foi alvo de assalto no sábado (17) (Foto: Reprodução/Google Street View)

Ladrões rendem seguranças 
e roubam 391 armas de 

fórum em Diadema

Quase 400 armas foram roubadas do 
Fórum de Diadema, na Grande São Paulo, na 
noite deste sábado (17), segundo a Secretaria 
de Segurança Pública de São Paulo.

Por volta das 19h, assaltantes renderam e 
encarceraram os três vigilantes responsáveis 
pela segurança no local, que conseguiram se 
libertar após a ocorrência e ligaram para a 
polícia. Ninguém ficou ferido.

Foi registrado o roubo de 391 armas, 
entre elas 294 revólveres, 87 pistolas, três 
submetralhadoras e três garruchas. Também 
foram levados um fuzil, uma espingarda, uma 

carabina e um pistolete, além de rádios e 
coletes balísticos.

O caso foi registrado no 1º DP de Diadema, 
que vai instaurar inquérito para apurar o 
roubo. A perícia busca possíveis imagens de 
câmeras de segurança.

O episódio assemelha-se a outro ocorrido 
no início do mês em Guarujá, a 86 km de São 
Paulo, quando foram roubadas 175 armas 
do fórum da cidade, que fica no morro da 
Enseada.

Fonte: Folha de São Paulo
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Dia 20 Brasil fará “esquenta” para 
Greve Geral

A Central Única dos Trabalhadores (CUT), demais 
centrais sindicais e as frentes Brasil Popular e 
Povo Sem Medo realizarão atos em todo o país na 
próxima terça-feira (20). A intenção do “Dia Nacional 
de Mobilização” é convocar os trabalhadores para 
a Greve Geral marcada para o dia 30/6. Centrais 
sindicais e movimentos sociais estão em luta 
contra as propostas de reforma trabalhista e da 
Previdência, que tramitam no Congresso Nacional. 
Se aprovadas, as reformas retirarão direitos dos 
trabalhadores e, praticamente, extinguirão a 
possibilidade de aposentaria no Brasil.

“O que eles chamam de reforma, na verdade 
é o desmonte da CLT (Consolidação das Leis do 
Trabalho) e do sistema de previdência brasileiro. 
Tentam nos fazer acreditar que estas leis precisam 
ser modernizadas. A realidade é que, se aprovadas 
as reformas, haverá um retrocesso de quase um 
século nas conquistas dos trabalhadores”, disse 
Roberto von der Osten, presidente da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro 
(Contraf-CUT).

Além de mostrar sua posição contrária as 
reformas, os trabalhadores também querem a 
deposição do presidente Michel Temer e sua 

“Dia Nacional de Mobilização” visa convocar 
trabalhadores para a Greve Geral marcada para o dia 

30/6
substituição por meio de eleições diretas.

“Esse presidente chegou ao poder por meio 
de um golpe que destituiu uma presidenta eleita 
com mais de 54 milhões de votos. Fazia papel de 
fantoche justamente porque queria implantar o 
programa do candidato derrotado. Um programa 
que previa justamente o corte de investimentos 
em políticas sociais, a retirada de direitos da classe 
trabalhadora e, com isso, interromper o processo de 
transformação da sociedade, que estava reduzindo 
a desigualdade social em nosso país” explicou von 
der Osten. “Ele não tem legitimidade para fazer o 
que está fazendo, ainda mais depois da divulgação 
de gravações que podem incriminá-lo. Ele precisa 
ser impedido e substituído por meio de eleições 
diretas”, completou o presidente da Contraf-CUT.

O dirigente destacou ainda a importância 
da adesão maciça dos bancários. “O sistema 
financeiro, que é um dos principais interessados 
nas reformas que podem causar enormes prejuízos 
aos trabalhadores, é também uma engrenagem 
fundamental para o funcionamento da economia. 
Por isso, a adesão de nossa categoria é fundamental 
para o sucesso da greve”, disse.

Em reunião realizada na tarde de terça-feira (14), 
em Brasília, o Comando Nacional dos Bancários, 
decidiu aderir à Greve Geral e orienta os sindicatos 
a dialogar com a categoria sobre a gravidade do 
momento fazer fortes movimentos com a base no 
“esquenta”. “É preciso que todos estejam cientes 
que só a luta nos garante”, concluiu von der Osten.

As atividades acontecerão em todo o país. Em 
São Paulo, além de panfletagem e manifestações 
durante todo o dia, haverá um ato a partir das 16h 
na Praça da Sé, no Centro.

Fonte: Contraf-CUT
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