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Parabéns,
VIGILANTES DO BRASIL

Hoje não é um dia qualquer. 

Comemoramos hoje em todo o país o Dia 

Nacional do Vigilante, histórica reivindicação 

da categoria conquistada através da Lei 

13.136/2015, de autoria do senador Paulo Paim 

(PT-RS). 

O dia é para reflexão e reafirmação dos 

nossos compromissos com a democracia, com a 

cidadania, com a dignidade da pessoa humana 

Gente honesta, de luta e firmes no seu propósito de defesa da vida.
e com a vida. 

É um dia para dizer para todo mundo que 
estamos aí: 

- Na luta contra os ataques dos bandidos, 
sejam eles criminosos comuns ou os caloteiros 
de plantão; 

- Que continuamos lutando por nossos 
direitos roubados pela reforma trabalhista e 
dizendo não ao fim da nossa aposentadoria, aos 
golpistas, às maldades e ilegalidades contidas 
no projeto de Estatuto da Segurança privada 
(PL 4238/2012); 

- Na luta pela manutenção de todas as 
nossas conquistas: 12x36, pagamento de feriado, 
intervalo intrajornada, 30% de periculosidade; 

- Na luta contra horista, calote, escravidão e 
pelegos; na luta pelo Piso Nacional, armas mais 
potentes, proteção, respeito e valorização. 

Vigilante é honesto, é de luta, defende a paz 
e a dignidade

VIVA O DIA DOS VIGILANTES 
José Boaventura 
Presidente da CNTV e Presidente do 

Sindvigilantes Bahia
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DIA NACIONAL DOS VIGILANTES.

Há 35 anos atrás estava sendo regulamentada 
a Lei 7.102/83 que colocava definitivamente a 
nossa profissão na legalidade. 

Foi com muita luta que conseguimos mostrar 
para os legisladores que a categoria de Vigilante 
era uma categoria séria e o nosso papel era de 
extrema importância para a sociedade. 

Parabenizo os Vigilantes que estiveram 
firmes e unidos para que em 1983 a nossa Lei 
fosse aprovada e regulamentada.

Ao apresentarmos a nossa defesa em prol 
da nossa categoria os deputados não tiveram 
outra alternativa que não fosse aprovar a Lei  
regulamentando a nossa profissão, nos dando 
o direito de exercê-la.  Hoje o Vigilante está em 
todos os lugares.

Ao longo desses anos tivemos varias outras 
conquistas, a blindagem de carro forte, colete 
a prova de bala, CNV, periculosidade e a escala 
12×36 e ainda uma lei que nos dá o Direito de 
comemorar todas essas conquistas.  

A lei que Criou o dia do Vigilante a Nivel 
Nacional foi um Projeto de iniciativa da nossa 
CNTV (Confederação Nacional dos Vigilantes).

Mais precisamos ir um busca de mais 
benefícios e direitos para a nossa profissão.

 A CNTV mais uma vez saiu na frente e 
apresentou 02 projetos de lei sobre um piso 
Nacional um está no Senado Federal e outro na 
Câmara dos Deputados.

Estamos lutando por um Piso Nacional 
para todos os Vigilantes dos Pais, sabemos da 
dificuldade que vamos encontrar pela frente, 
mais tudo que conseguimos até o dia de hoje 
foi com muita luta persistência.

A nossa categoria precisa acordar e se unir 
em todo Brasil e lutar por melhores condições 
vida para todos os Vigilantes.

Tenho orgulho de ser Vigilante e poder hoje 
estar a frente de um Sindicato de Vigilante 
e também fazer parte da CNTV que sempre 
pautou as suas demandas em defesa da nossa 
categoria.

A CNTV sempre teve lado o lado dos 
trabalhadores. 

Vamos comemorar no dia de hoje todas as 
conquistas alcançadas pra nossa categoria, e 
vamos aproveitar para nos unir e buscar mais 
direito para a nossa categoria.

PARABÉNS A TODOS OS VIGILANTES DO BRASIL 
PELO SEU DIA.

PORQUE:
SÓ QUEM SABE O QUE UM VIGILANTE SOFRE EM 

SEU POSTO DE SERVIÇO É UM OUTRO VIGILANTE.
 Claudio Vigilante
Presidente do Sindicato dos Vigilantes de 

Niterói e regiões. 

E Secretario geral da CNTV (Confederação 

Nacional dos Vigilantes).



3 - Notícias CNTV 

Tudo começou aqui, em Brasília, a Capital da 
República. Era 1979 e a indignação diante dos 
baixos salários e das péssimas condições de 
trabalho embalava os plantões dos vigilantes. 
Uma vida triste de muito trabalho diário, 
pagando o uniforme do próprio bolso, sem 
tíquete alimentação, jornada de até 14 horas 
todos os dias, e ganhando salário mínimo que 
naquela época, mal dava para comprar uma 
cesta básica.

Muitos vigilantes se amontoavam em 
quartinhos alugados ou moravam 
com a família, pois o salário mal dava 
para sobreviver. Os patrões reinavam 
absolutos fazendo o que bem 
entendiam com seus empregados, 
chegando até a punições físicas, 
pois algumas empresas tinham o seu 
quartinho do terror.

Entendem que foi a luta que 
os levou à atual realidade? E foi a 
luta aqui no DF, iniciada por Chico 
Vigilante que se espalhou para todo 
o Brasil, mudando completamente a 
realidade da categoria.

Neste 20 de Junho, quando 

comemoramos o Dia d@ Vigilante, temos muito 
a agradecer aos bravos guerreiros que iniciaram 
esta luta, e transformaram esta categoria em 
uma das mais vitoriosas do DF e do Brasil. Ainda 
temos muito a conquistar e se hoje vivemos 
uma realidade difícil, só temos um caminho 
para mudar tudo para melhor: a luta.

Parabéns a quem abraçou a profissão e tem 
orgulho de ser vigilante!

Sindesv/DF

Dia d@ Vigilante

Florismar Vilarino De Araújo – Coordenador da Região 
Centro-Oeste da CNTV e Diretor do Sindesv/DF
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DIA “20 DE JUNHO 
DIA DO VIGILANTE”

A tod@a companheir@s vigilantes 
estendo o meu abraço afetivo pelo nosso 

dia. Pedindo a Deus proteção,  saúde e paz.
Pedindo aos companheiros mais união, 

companheirismo e compreensão entre a 
categoria.  Diante de tanta injustiça social 
e retirada de nossos direitos so nos resta 
a União para as conquistas vindouras ou 

mesmo para manter as ja existentes. Deus 
nos proteja sempre!

Zilma Neves Leão – Funcionária do 
Sindicato dos Vigilantes de Montes Claros/

MG

 Para o SINDFORTE/RN, esta data significa 
a valorização da nossa profissão, que 
para a sociedade passa muitas das vezes 
desapercebida, porém é nas horas mais difíceis 
que somos lembrados, sem falar que doamos 
as nossas vidas para proteger uma outra ou um 
bem que não é nosso correndo o risco ainda 
de sermos penalizados por empresas sem 
escrúpulos e que não tem hombridade, mas 
sempre estamos prontos para fazer o nosso 
trabalho com seriedade e muito amor.

Parabéns a todos os vigilantes do BRASIL, 
em especial a categoria do SINDFORTE/RN, e 
que sempre possamos seguir firmes como um 
exemplo de profissional e cidadão por toda a 
nossa jornada da vida.

SEPARADOS SOMOS FRACOS, UNIDOS 
SOMOS IMBATÍVEIS

Marcio Figueredo – Presidente do Sindforte/
RN e Secretário Assuntos de Transporte de 
Valores da CNTV
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Hoje não é um dia comum.
Hoje é um dia para história, pois há 35 anos era criada a profissão de vigilante no Brasil 

embora uma atividade milenar, até 20 de junho de 1983 trabalhávamos sem regulamentação da 
profissão e para falar desta importante data não podemos deixar de citar a luta dos vigilantes de 
Brasília sobre a liderança de Chico Vigilante que fizeram a primeira greve contra a exploração que 
sofríamos pelas empresas, era o ano de 1979, época do regime militar. Mesmo assim, iniciávamos 
ali o início de uma jornada vitoriosa. 4 anos depois e ouvido  os vigilantes através do seu líder 
Chico Vigilante, o Ministro Pazzianotto,  então ministro do trabalho, do então presidente da 
República João Batista Figueredo, ajudara a sancionar  a lei 7.102/ 83 em 20 de junho. Foi, portanto 
a partir desta data que nos tornamos legalmente profissão reconhecida. Isso permitiu que nos 
anos seguintes nós nos organizássemos em associações e depois sindicatos e tornássemos 
uma das profissões mais importante na atividade de segurança prestando serviço a sociedade. 
Nascemos forjados nas lutas e nada veio de graça para nós. Tudo foi conquistado nos campos 
de batalhas. Ser vigilante hoje é orgulho para os exercem a profissão. Parabéns vigilantes pelo 
seu dia

Iran Marcolino – ex-diretor da CNTV

20 de junho é uma data de grande 
representatividade para os vigilantes, pois 
neste dia – há 35 anos – foi sancionada a Lei 
7102/1983, que regulamenta a profissão. Nesta 
data, também é celebrado o Dia Nacional 
do Vigilante. De acordo com Confederação 
Nacional de Vigilantes e Prestadores de 
Serviços (CNTV), existem no Brasil cerca de 
1,8 milhões de profissionais na categoria, que 
movimentam cerca de R$ 15 bilhões por ano.

As primeiras atividades de segurança 
privada no mundo remetem ao ano de 1850, 
mais precisamente nos Estados Unidos, 
quando o detetive particular Allan Pinkerton 
organizou um grupo de homens para dar 
proteção ao então presidente Abraham 
Lincoln. Com essa ação, surgiu a primeira 
empresa de segurança privada do mundo, a 
Pinkerton’s.

No Brasil, as empresas surgiram nos anos 

de 1960 devido ao aumento de assaltos a 
instituições financeiras, com o objetivo de 
proteger patrimônios, pessoas e realizar 
transporte de valores. Assim, surgiram os 
trabalhadores em segurança privada sob 
várias denominações: vigias, guardiões, 
fiscais de pátio, fiscais de piso e similares, 
que atuam em estabelecimentos industriais, 
comerciais ou residenciais.

O Sindicato dos Vigilantes a Paraíba 
parabeniza a todos os vigilantes pelo seu dia, 
celebrado neste 20 de junho.

Mesmo diante das inúmeras dificuldades 
enfrentadas pela categoria, como a 
precarização das condições de trabalho e 
falências de empresas, que têm causado 
sérios prejuízos aos trabalhadores, a direção 
do Sindicato entende que o Dia do Vigilante 
deve ser comemorado, pois os vigilantes 
cumprem um importante papel na sociedade.

São trabalhadores que dignificam a 
profissão e, portanto, que merecem todo o 
respeito e todas as honras.

A direção do Sindicato dos Vigilantes 
da Paraíba, aproveita a oportunidade para, 
mais uma vez, reafirmar seu compromisso 
de defesa e promoção desta categoria tão 
valorosa e espera continuar contando com 
o apoio de todos e todas nas lutas para 
superarmos as adversidades e avançarmos 
cada vez mais nas conquistas.

Parabéns a todos e todas!
SINDICATO DOS VIGILANTES DA PARAIBA
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Parabéns a todos os vigilantes pelo 

seu dia e pelo seu exemplo de luta. 

Que nossa categoria continue unida, 

garantindo a conquista e ampliação de 

nossos direitos.

Gilmar Rodrigues – Diretor de 

Comunicação do Sindesv/DF

Quero desejar a todos o meus 

companheiros VIGILANTES, Parabéns 

pelo nosso dia. Vigilantes verdadeiros 

sabem o que realmente isso representa. 

Louvado seja Deus pela vida de todos.

Paulo Henrique – Diretor do Sindicato 

dos Vigilantes de Niteroi/RJ
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Sindicato do Vigilantes de Campina Grande/PB

Você sabia que o dia 20de junho é uma 
data de grande representatividade para os 
vigilantes? Há 35 anos foi sancionada a Lei 
7102/1983, que regulamenta a profissão. 
Nesta data, também  é celebrado o Dia 
Nacional do Vigilante. 

Em todo país são milhões de profissionais 
na categoria que movimentam bilhões de 
reais por ano.

Umas das principais conquistas da 
categoria nestes anos foi à aprovação 
do adicional de periculosidade de 30%, 
aprovado pela Lei 12.740/2012 – que entrou 
em vigor em dezembro de 2013.

No entanto, ainda há 
muitas reivindicações a serem 
atendidas, como a criação de 
um piso salarial nacional.

O Congresso Nacional  esta 
prestes a votar o Estatuto 
da Segurança e a categoria 
acompanha atentamente. 

Neste dia, a diretoria do 
Sindicato dos Vigilantes de 
Petrópolis e região comemora 
e parabeniza todos os 
trabalhadores. 

Sindicato dos Vigilantes de 
Petrópolis e Região

20 de junho 
Dia Nacional 

dos Vigilantes
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