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Segurança em shoppings
deve ser feita por vigilante,
não por vigia e porteiro

Estudo realizado pelo SINDVIGRIO
revelou um aumento nos ataques
em shoppings no Rio de Janeiro.
A contratação de profissionais
desqualificados para prestar o
serviço justifica o número crescente
de ataques nestes estabelecimentos.
Segundo o Sindicato, vigias e
porteiros são contratados no lugar
dos vigilantes patrimoniais, os
profissionais qualificados para
prestar o serviço de segurança.

“Esses trabalhadores (vigias
e porteiros) que em geral
usam terno e gravata, com um
radiocomunicador,
passam
aos frequentadores uma falsa
sensação de segurança, pois
não estão habilitados para esta
função”, informou o Sindicato.
É o caso, por exemplo, do WEST
SHOPPING em Campo Grande,
que possui apenas 15 vigilantes e
o montante de 22 controladores
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de acesso. Há casos piores, como do
AMÉRICA SHOPPING, onde há 5
vigilantes e 12 vigias e controladores
de acesso.
A CONTRASP alerta que o feito
coloca em risco a segurança de
todos os envolvidos; o vigilante
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é profissional qualificado, que
passou por curso de formação,
além de reciclagens periódicas.
Apenas eles podem realizar
funções de segurança privada com
excelência.
A CONTRASP segue em apoio ao
SINDVIGRIO.

Exerça o seu direito: eleição
do Sindicato dos Vigilantes
de Ponta Grossa
Os dias 17, 18 e 19 estão marcados
para a realização da eleição
do Sindicato dos Vigilantes de
Ponta Grossa. Com chapa única
“Piquetão Vigilantes na Luta”,
encabeçada por José Nilson Ribeiro,
a proposta é continuar a luta pelos
direitos individuais e coletivos dos
trabalhadores.
“Além de preservar as conquistas,
precisamos dar continuidade a
atividade na defesa dos vigilantes.
Avançar nas questões dos salários e
das condições de trabalho”, afirma
José Nilson Ribeiro, que já fez
história no movimento sindical e
continua compromissado atuando
na defesa dos trabalhadores.
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A participação é de suma
importância para a mobilização
e engajamento da categoria.
Uma classe unida e participativa
demonstra força e união. Exerça o
seu direito, participe!
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Sindicato dos Vigilantes de Juiz de Fora
recebe a mais alta homenagem concedida
às entidades sindicais na sede da OAB/JF

Em reconhecimento ao trabalho
desenvolvido na defesa dos
trabalhadores,
o
Sindicato
dos Vigilantes de Juiz de Fora
representado pelo seu Presidente
Josias Luciano Rosa, recebeu a
mais alta homenagem “Mérito
Sindical”, conferida pela OIT,
MTE, OAB e Bandeirantes.

honra que a CONTRASP
parabeniza o Sindicato pelo
título como reconhecimento
do trabalho desenvolvido ao
longo dos anos, concedida às
entidades sindicais, sindicalistas
e autoridades no âmbito da
defesa dos direitos coletivos e
individuais dos trabalhadores.

“Nestes termos dedico toda honra
ao nosso Deus, por me capacitar
com sabedoria e inteligência para
administrar está categoria com
meus pares. Parabéns vigilantes,
este prêmio é da nossa categoria”,
agradeceu Josias Luciano Rosa.
A homenagem foi prestigiada na
sede da OAB/JF. E é com grande
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