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Brasil: Vigilantes na mira da morte
em três ataques a carros-fortes em
dois dias

PR

PE

A semana mal começou e já é
marcada por momentos de terror
aos vigilantes de carro-forte.
Desde segunda-feira, sinistros
aterrorizantes
no
segmento
assombram os trabalhadores. Já
se somam três investidas a carrosfortes, desde ontem (05/02),
ocorridas no Paraná, Pernambuco e
Ceará.
A
troca
dos
armamentos
ultrapassados e a extensão do porte
de arma dos vigilantes, Campanhas
trabalhadas pela CONTRASP, são
urgentes para a proteção da vida

CE

dos vigilantes e da sociedade.
Precisamos do máximo de
mobilização, apoio e divulgação
para pressionar as autoridades
que se mantêm caladas. Essa luta
é nossa!
Ataque a cinco carros-fortes no
Paraná
Na manhã de hoje (06/02), um
grande sinistro na região da
Colônia Witmarsum, entre São
Luiz do Purunã e Ponta Grossa,
nos Campos Gerais. Segundo
o Sindeesfort-PR, as primeiras
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informações dão conta que os
carros-fortes eram do Proforte e
seguiam em comboio para Ponta
Grossa. Houve troca de tiros e
nenhum vigilante ficou ferido.
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Criminosos explodem carro-forte
em Aracati (CE)

Pelo
menos
10
criminosos
fortemente armados participaram
da ação que explodiu um carroUm vereador de Barra do Jacaré forte, na BR-304, em Aracati (CE),
morreu baleado e outro vereador na tarde desta segunda-feira (05/02).
que estava junto também foi baleado.
Os criminosos agiram em dois
Ataque a carro-forte em Ipojuca veículos, interceptaram o carro-forte
(PE)
e utilizaram explosivos para roubar
o dinheiro. Segundo o SindValoresNa manhã desta segunda-feira CE, não houve troca de tiros e todos
(05/02), ao menos seis criminosos os vigilantes estão fisicamente bem.
armados com metralhadoras e O Sindicato acompanha o caso.
fuzis atacaram um carro-forte em
Ipojuca, Região Metropolitana de
Recife (PE).
Segundo o Sindfort-PE, que esteve
no local e está acompanhando o
caso, os vigilantes foram rendidos
no trajeto para abastecer um caixa
24h. Os criminosos levaram os
malotes.
O vigilante chefe da equipe foi feito
de refém e solto nas imediações do
Engenho Algodoais. Todos estão
fisicamente bem e o Sindfort-PE está
acompanhando os trabalhadores.
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Seesvig-MS: Vigilante é destaque
na Rota Das Estações 2018
lugar no geral e em segundo
lugar na categoria por faixa etária
(de 40 a 49 anos). Nelicio é hoje
associado e atleta na modalidade
atletismo, apoiado pelo SeesvigMS, que em parceria com a
Farmácia Bella Farma, ajuda o
companheiro com produtos como
vitaminas e suplementos.
Entre várias ações em defesa
da categoria, o Seesvig-MS
também apoia e incentiva atletas
vigilantes,
proporcionando
a
representatividade
e
o
reconhecimento da categoria.
O apoio é a todos que praticam
algum tipo de esporte, seja ele de
alto rendimento ou amador.

No último sábado (03/02), o
Seesvig-MS esteve na corrida
Rota Das Estações 2018, ao lado
do vigilante e atleta Nelicio da
Silva Antônio, que carregou com
orgulho o nome da categoria no A CONTRASP parabeniza o
incentivo e apoio dado aos atletas
evento.
vigilantes, assim como todo o
O companheiro foi destaque na trabalho com excelência prestado
competição, ficando em oitavo a categoria.
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