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Truculência: Prosegur caça
vigilantes que sofreram ataque a
carro-forte no Ceará
O Sindvalores-CE está atuando em
defesa dos vigilantes que prestam
serviço para a Prosegur, contra as
truculências desta empresa que vem
cometendo verdadeiras barbaridades
com os trabalhadores.
Na manhã desta terça-feira (09/01) foi
realizada uma manifestação na frente
da empresa, em Fortaleza, contra os
seus tenebrosos desmandos – entre
eles, a investida em demitir por justa
causa os vigilantes que acabaram
de enfrentar criminosos fortemente
armados.
Sede de sangue
No dia 27 de dezembro de 2017
os vigilantes da empresa sofreram
um violento ataque e no dia 05
de janeiro deste ano, a empresa já

estava aplicando justa causa aos
trabalhadores fortemente abalados
pelo sinistro.
“Como se não bastasse, a
Prosegur se recusou a abrir a CAT
(Comunicação de Acidente de
Trabalho) alegando que os vigilantes
não estavam sangrando!”, informou
Wellington Nascimento, Presidente
do Sindvalores-CE.
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O Sindicato logo reagiu e impediu
três das quatro tentativas delirantes
de demissão (o único trabalhador
demitido preferiu acreditar na
empresa).
O Sindvalores-CE está com sua
equipe reunida e continua lutando
fortemente contra a Prosegur, que se
mostra cada vez mais desumana. A
CONTRASP parabeniza o trabalho
do Sindicato e ressalta a importância
da sindicalização dos vigilantes para
o fortalecimento e crescimento da
categoria, unindo forças contra os
absurdos dos empresários.

CONTRASP DE OLHO NO ESTATUTO DA
SEGURANÇA PRIVADA
O Substitutivo da Câmara dos
Deputados (SCD) 6/2016 ao PLS
135/2010, que altera o Estatuto da
Segurança Privada aguarda para ser
apreciado no Plenário do Senado
Federal. Em sua última tramitação,
a apreciação foi transferida para a
sessão deliberativa de 14/12/2017
e sem entrar em pauta, nos resta
aguardar a volta do recesso da Casa.
Estamos
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sua

tramitação e divulgaremos qualquer
novidade, ressaltando a importância
do tema para a nossa categoria.
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