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Projeto que estabelece vigilância
24h em bancos é aprovado no DF

O plenário da Câmara Legislativa aprovou

Pelo projeto, os vigilantes das instituições

o Projeto de Lei nº 1.120/2016 que obriga a

bancárias deverão permanecer no interior

contratação de vigilância armada 24 horas em

das agências, em local seguro. Também está

agências bancárias e cooperativas de crédito.

determinada a instalação de um “botão de

De autoria do diretor da CNTV e deputado Chico

pânico” e telefone para rápido acionamento da

Vigilante (PT), o projeto estabelece a vigilância

polícia, em caso de sinistro.

ininterrupta inclusive aos finais de semana e
feriados.

De acordo com Vigilante, leis semelhantes
estão em vigor em Porto Alegre e em diversas

O descumprimento da lei acarretará em
multas diárias de R$ 5 mil às instituições
bancárias, com aplicação em dobro em caso de

cidades gaúchas.
O projeto segue agora para sanção do
Governador Rodrigo Rollemberg.

reincidência.

Fonte: Site Chico Vigilante
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Federação dos Vigilantes de
Alagoas, Bahia e Sergipe filiase à CNTV

Dirigentes e assessores presente na assembleia de filiação.

No último dia (05), em Salvador, a Federação

representantes da Federação Interestadual dos

Interestadual dos Vigilantes de Alagoas, Bahia e

Vigilantes do Nordeste (Fives-NE), José Clésio de

Sergipe (FIVABS) filiou-se à CNTV. Os dirigentes

Souza Sales, Gilberto Olímpio do Sindicato dos

da FIVABS realizaram assembleia extraordinária,
onde após o deferimento do registro sindical
ser publicado no Diário Oficial, o Presidente da
Federação Interestadual, José Cícero Ferreira da
Silva, reuniu a diretoria para pautar os rumos
das diretrizes e lutas da categoria.
Estiveram presentes na assembleia o assessor
da CNTV, Nelson Santos, o secretário Geral da

Vigilantes de Pernambuco, Jefferson Fernandes,
Secretário de Imprensa do Sindvigilantes-BA.
Durante

o

encontro

os

dirigentes

se

pronunciaram em defesa da unidade de luta e
dos direitos dos trabalhadores. Nos discursos
os sindicalistas destacaram a importância do
enfrentamento às politicas de retrocessos

FIVABS, Geraldo da Silva Cruz, a presidenta

que, muitas vezes, são impostas pelo patronal

da CUT- Alagoas, Rilda Alves, o presidente da

gerando a precarização do trabalho.

Força Sindical de Alagoas, Albegemar Cassimiro,
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Fonte: FIVABS

Dilma Rousseff receberá título de
cidadã honorária de Brasília

Honraria, concedida pela Câmara Legislativa, foi
aprovada em votação na tarde dessa terça-feira (6)

Os distritais aprovaram, nessa terça-feira (6),
uma série de títulos de cidadãos honorários
de Brasília. Entre eles, a ex-presidente Dilma

Rousseff (PT). A petista ganhou a honraria por
13 votos favoráveis e apenas uma abstenção, do
deputado Reginaldo Veras (PDT).
A data para que Dilma Rousseff vá a Câmara
Legislativa receber o título ainda não foi
marcada. De acordo com o autor da proposta, o
diretor da CNTV e deputado Chico Vigilante (PT),
ainda esta semana ele entrará em contato com
a assessoria da ex-presidente.
“Dilma merece por tudo que fez pelo povo
brasileiro. Enquanto a extrema direita tirava
ela do poder, a presidente estava trabalhando.
Agora, pelo que vemos nos noticiários, a
população começa a sentir a falta dela”, acredita
Vigilante.
Fonte: Portal Metrópoles

13 de dezembro:

todos à Brasília por Diretas Já

Organizações Na manhã dessa terça-feira (06),
na Reunião Extraordinária da Direção Nacional
da CUT, realizada em Florianópolis, o presidente
da Central, Vagner Freitas, confirmou um grande
ato no próximo dia 13 na capital federal contra as
pautas de retirada de direitos.
“Precisamos construir alternativas contra
o desemprego e vamos lançar propostas à
sociedade para alavancar o crescimento. Não
será uma proposta ao governo, mas para os
trabalhadores que sofrem diretamente com o
desemprego”, disse o presidente.
O dirigente também falou sobre o pedido
de impeachment do golpista Michel Temer e
defendeu ainda uma eleição direta como saída
para a crise política no país e a insegurança
jurídica entre os poderes.
“Estamos protocolando o pedido de
impeachment e pelas Diretas Já, a CUT juntamente
com os movimentos sociais e personalidades
da sociedade civil estão providenciando isso.

Faremos uma moção contra o golpe à classe
trabalhadora, contra essa Reforma da Previdência
e apontaremos o caminho da retomada do
crescimento no próximo dia 13 em Brasília”,
reiterou Vagner.
O presidente ainda disse que a CUT rejeita
a proposta do atual governo de Reforma da
Previdência e está atenta para os golpes contra
o povo brasileiro que estão por vir, como a
reforma trabalhista, já sinalizada por Temer, da
terceirização na atividade fim e a PEC da morte
(PEC55, antiga 241), que continua em tramitação.
Numa análise sobre o ano de 2016, Freitas
reforçou que foi um ano difícil para a esquerda
e para o movimento sindical, entretanto, afirma
que haverá mais enfrentamento e resistência
em 2017. “Vamos intensificar as mobilizações nas
ruas ainda este ano para virar o jogo para o ano
que vem”, finalizou o presidente.
Fonte : CUT Nacional

Expediente:
Boletim produzido pela assessoria de comunicação da CNTV
Presidente da CNTV: José Boaventura Santos
Secretário de Imprensa e Divulgação: Geraldo da Silva Cruz
Jornalista: Leidiane Souza
Diagramação: Anibal Bispo

3 - Notícias CNTV

www.cntv.org.br
cntv@terra.com.br
(61) 3321-6143
SDS - Edifício Venâncio Junior,
Térreo, lojas 09-11
73300-000 Brasília-DF

