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CNTV participa de assembleia de vigilantes
no Maranhão que define pauta da
campanha salarial 2017 da categoria

Da direita para esquerda: Presidente Sindvig, Benedito Raposo, Chico Vigilante e o vice-presidente Sindvig, Daniel Pavão.

Em assembleia geral, os vigilantes do estado
do Maranhão, representados pelo SindvigMA, aprovaram a pauta de reivindicações da
campanha salarial de 2017 da categoria. Este
ano, os vigilantes maranhenses dão largada
à campanha com o lema: “nenhum direito a
menos”.
A data-base dos vigilantes no Maranhão é 1º
de fevereiro e agora, o sindicato encaminhará
a pauta reivindicações dos trabalhadores aos
patrões. Os vigilantes exigem das empresas
prestadoras de serviços de vigilância a garantia
da jornada de trabalho de 12 por 36, reajuste
salarial de acordo com índice da inflação do
período, além da manutenção das cláusulas

sociais.
A assembleia também contou com a
participação do diretor da CNTV e deputado
Chico Vigilante (PT-DF), que avaliou como
positiva a assembleia dos vigilantes do
Maranhão. “Foi uma assembleia muito
participativa que demonstrou que os vigilantes
do Maranhão estão integrados para garantir
avanços nas conquistas”, disse.
Já o presidente do Sindvig-MA, Benedito
Raposo, explica que, neste momento, somente
com unidade de luta e participação de todos
vigilantes a categoria garantirá direitos.
Fonte: CNTV com informações Site Chico Vigilante
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Suspeito é baleado e preso
após vigilante reagir a assalto
em Manaus

Vigilante reagiu e atirou em um dos suspeitos (Foto: Ive Rylo/G1 AM)

Um homem de 26 anos foi baleado e preso atingido com um tiro na perna.
após uma tentativa de assalto na Zona Norte de

Ainda durante a ação, o vigilante conseguiu

Manaus. Segundo a polícia, o vigilante do local imobilizar outro suspeito de 18 anos, que foi
reagiu, atirou no homem e ainda conseguiu preso após a chegada da polícia. O homem
imobilizar outro suspeito que também foi preso. ferido foi socorrido e encaminhado ao Hospital
O caso ocorreu na noite do último sábado (3), Pronto Socorro Platão Araújo, na Zona Leste da
no bairro Cidade Nova.

capital.

Segundo informações do 6º Distrito Integrado

Ambos foram conduzidos ao 6º DIP e

de Polícia (DIP), a ação ocorreu em um galpão serão autuados por roubo tentado. Após os
situado na Avenida Timbiras, por volta das procedimentos, eles serão encaminhados ao
23h. Os suspeitos invadiram o local com uma Centro de Detenção Provisória Masculino do
espingarda calibre 16 para tentar roubar a arma estado (CDPM).
do vigilante, que reagiu. Um dos suspeitos foi
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Fonte: G1

Agência de Samambaia, no
DF, tem vidros quebrados
em tentativa de furto

começo do ano até 21 de novembro. Desse total,
26 foram de furto – sendo 19 “consumados” e
7 tentados. Houve também quatro registros de
roubos – dois efetivos e dois tentados. Em todos
os casos, foram usados explosivos, maçaricos
ou outros meios de arrombamento.
Nos casos em que os ladrões conseguiram
levar dinheiro, os montantes variam de R$ 2 mil
a R$ 208 mil. As regiões com maior número de
casos são Plano Piloto e Setor de Indústria e
Abastecimento (SIA).
Em todo o ano de 2015, foram reportadas

Agência de Samambaia, no DF, que sofreu tentativa de
furto (Foto: Polícia Militar/Divulgação)

30 ocorrências de furto em caixas eletrônicos,

Uma agência bancária de Samambaia, no

sendo que 17 foram tentados e 13 consumados.

Distrito Federal, teve os vidros da entrada

Dos registros de roubo, foram 15 situações,

quebrados em uma tentativa de furto na
madrugada desta segunda-feira (5). Não foram
usados explosivos e não foi levado dinheiro.
De acordo com a Polícia Militar, a agência, da

sendo 5 tentados e 10 consumados.
“A SSP elabora, mensalmente, um estudo no
qual indica os dias, horários e locais de maior

Caixa Econômica, tem sistema de segurança que

incidência dos crimes, como forma de coibir a

libera um gás que confunde quem está no local.

atuação dos bandidos por meio da elaboração

Por ser um banco ligado à União, a investigação

de estratégias de atuação: a Polícia Militar, no

para tentar identificar os responsáveis pelo
crime e a forma que conseguiram entrar no
local fica a cargo da Polícia Federal.
Segundo a Secretaria de Segurança
Pública, foram registradas 30 ocorrências de

que diz respeito ao policiamento ostensivo, e
a Polícia Civil, na investigação e na tentativa
de desarticular quadrilhas especializadas no
crime”, informou a secretaria.

arrombamento de caixas eletrônicos desde o
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Fonte: G1

Dirigentes do Sindicato dos
Vigilantes RS ocupa assembleia em
defesa das mulheres vigilantes

Mariza Abrão com parlamentares e companheiros de base

A diretora dos Assuntos da Mulher do qualificadas para o trabalho com cursos de
Sindicato dos Vigilantes do Rio Grande do Sul formação e reciclagem, que a profissão tem
(Sindivigilantes do Sul), Mariza Abrão, ocupou a supervisão da Polícia Federal e é regulamentada
Tribuna Popular em Assembleia Legislativa do por

lei.

“Não

somos

guardinhas,

somos

estado na última quinta-feira (1º). A sindicalista profissionais da segurança, merecemos mais
realizou protesto para defender o projeto de lei espaço e respeito”, afirmou.
213/2016. O PL é de autoria do deputado Adão

A dirigente destacou que ainda existe

Villaverde (PT) e prevê cota de 20% das vagas de muita discriminação de gênero na profissão
emprego em empresas de vigilância destinada vigilante e que, de acordo com estudo recente,
as mulheres ainda estão em menor número,

às mulheres.

Mariza Abraão reivindicou a votação e ocupando menos de dois por cento das vagas
aprovação do PL com urgência. Ela ressaltou em empresas da área.
que as mulheres vigilantes são devidamente

Fonte: CNTV com informações Sindivigilantes do Sul
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