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CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE SEGURANÇA PRIVADA 
(CONTRASP)

A CONTRASP entrou com Mandado de 
Segurança para coibir a contratação 

da Empresa Artel Recursos Humanos, que 
realizará o recrutamento de vigilantes para 
os Jogos Olímpicos 2016. A Contratação 
é irregular, pois até o momento, a 
CONTRASP não detectou a autorização 
de funcionamento da Empresa junto à 
Polícia Federal, que regula a segurança 
privada no país através da Portaria 3233. 
Ao consultar a situação e regularidade 
da Artel, consta que “não existe empresa 
para os parâmetros informados”.

Além disso, o Diretor da CONTRASP, Matias 

CONTRASP vAi à juSTiçA PARA COibiR A 
CONTRATAçãO de emPReSA ClANdeSTiNA NAS 

OlimPíAdAS

Contratada para realizar a segurança em grande evento internacional, a 
Artel Recursos Humanos não tem registro junto a Polícia Federal e nem 

experiência na área
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José Ribeiro, também informou que a 
Empresa nunca atuou na área, se destacando 
apenas na área de limpeza e conservação. 

A contratação se deu depois da prisão 
de uma célula terrorista, que pretendia 
atacar nas Olimpíadas, deixando a 
segurança privada do evento nas mãos de 
uma empresa de limpeza e conservação.

 “É lamentável se deparar com essa realidade 
diante de um evento mundial com tamanha 
importância. Esse Mandado de Segurança 
pretende anular a licitação, para a 
contratação de uma empresa devidamente 
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legalizada. Somente dessa forma a 
prestação de serviço de segurança privada 
poderá ser feita de maneira responsável 
nos jogos Olímpicos”, enfatizou o 
presidente da Contrasp, João Soares.

Segundo o extrato de contrato, publicado 
no Diário Oficial da União no dia 6 de 
julho, a Empresa realizará o “serviço para 
operação de equipamentos de inspeção 
eletrônica de pessoas, bagagens e cargas 
mas instalações olímpicas e paraolimpicas 
de competição e não competição e áreas de 
interesse operacional dos Jogos Rio2016”. 

Outro fato que chamou a atenção da 
imprensa internacional foi a maneira 
como a contração foi realizada, no dia 
1º de julho, noticiada no The Wall Street 
Journal. “O contrato de R$ 17,3 milhões 

conferida a pequena Empresa sem 
experiência concedeu a responsabilidade 
de contratar cerca de 6 mil trabalhadores 
em um curto período, deixando em 
dúvida a capacidade do país em realizar 
a segurança dos atletas e do público 
nas Olimpíadas”, destacou o jornal.

P ara comemorar o Dia Do Vigilante, 
homenageado no dia 15 de setembro 

na região, o SEESVDA/MS – Sindicato 
dos Vigilantes de Dourados e Afins 
preparou a 4ª edição do Jantar Dançante 

SeeSvdA/mS ReAlizA jANTAR dANçANTe em 
COmemORAçãO AO diA dO vigilANTe

Evento tradicional contará com buffet de churrasco, música ao vivo e DJ

dos Vigilantes, evento tradicional 
que lotou a casa em todas as edições. 

Com muita comida e música para todos 
os gostos, o evento será realizado no 

Por: Ana Roberta Melo e Marcela Alberti, 

jornalistas da CONTRASP
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dia 24 de Setembro, a partir das 20h e 
não terá hora para acabar. Serão 700 
convidados que poderão desfrutar do 
buffet com churrasco, música ao vivo e DJ. 

 “Diferente de todo o Brasil, aqui em 
Mato Grosso do Sul comemoramos o 
Dia do Vigilante no mês de setembro 
e sempre promovemos homenagens 
nesta data especial. O convidado irá 
pagar apenas se quiser ingerir bebida 
alcoólica, então leve dinheiro se for 
tomar uma cervejinha”, brincou Antônio 
Goés, Presidente do SEESVDA/MS.  

A CONTRASP parabeniza o Sindicato 
pela admirável homenagem aos 
vigilantes que exercem a profissão 
de risco com muito maestria. 


