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Os trabalhadores vigilantes de todo o país estão em 
festa. A regulamentação da Lei 12.740/2012 assegurou 
o que já havia sido conquistado: o adicional de 30% 
de risco de vida/periculosidade. Depois de muita 
articulação, reuniões, negociações, campanhas, marchas 
e a participação maciça da categoria o adicional foi 
garantido nesta segunda-feira (2), com a assinatura da 
Portaria 1885. A Confederação Nacional dos Vigilantes 
(CNTV), sempre à frente desta e de tantas outras lutas, 
contou com a ajuda e o engajamento de companheiros 
de todo o país. Mesmo os que não puderam presenciar a 
assinatura contribuíram de alguma forma para alcançar 
essa vitória. 

Sindicatos das mais diversas regiões do país 
enviaram representantes para acompanhar a solenidade. 
Em suas páginas na internet manifestam a alegria, 
juntamente com companheiros associados ou não, por 
mais uma conquista. Sindicatos de Vigilantes do estado 
de São Paulo, como os das cidades de Ribeirão Preto, 
Bauru, Sorocaba, São Bernardo do Campo e Guarulhos 
estiveram presentes. Em decorrência da mudança de 
data o sindicato de Barueri não conseguiu chegar a 
tempo, mas participou ativamente da luta. Além destes, 
Bahia, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Goiás, 
Brasília, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul. 

Categoria comemora regulamentação 
Depois de muita luta, vigilantes de todo o país receberão  

o adicional de 30% de risco de vida/periculosidade
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O presidente da CNTV, José 
Boaventura, destacou que, na hora 
da assinatura da Portaria, vigilantes 
do país inteiro estavam concentrados 
nos acontecimentos de Brasília. “Nós 
pedimos este ato para dizer que eles 
existem, são pessoas importantes 
e honestas, e precisam provar esta 
honestidade a cada dois anos”

Fonte: CNTV

Sindicato dos Vigilantes de Niterói e Regiões 
convoca para assembleia nesta sexta-feira (6)

O Sindicato dos Vigilantes de Niterói 
e Regiões realizará uma assembleia 
nesta sexta-feira (6) para informar sobre 
os direitos que a categoria tem a partir 
da assinatura da Portaria 1885, que 
trata da regulamentação do adicional 
de 30% de risco de vida/periculosidade. 
Todos os associados e os trabalhadores 
de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Rio 
Bonito e Maricá estão convidados para 
participar às 9h e às 18h, ambas na sede 
do Sindicato (Rua Marquês de Paraná, 
nº 143, Centro de Niterói – em frente ao 
Corpo de Bombeiros). 

Também será marcada a data do 
início das assembleias da Campanha 
Salarial, será realizada uma retrospectiva 

do trabalho da diretoria no ano de 2013, 
e será solicitada a autorização dos 
vigilantes para que o Sindicato participe 
da criação da Federação Interestadual 
dos Vigilantes, com o objetivo de 
fortalecer a luta da categoria. Por isso, é 
fundamental a participação de todos. 

“As reuniões são uma oportunidade 
de os vigilantes contribuírem com 
suas ideias, sugestões e propostas que 
serão levadas aos patrões. Temos como 
principal objetivo manter o vigilante 
consciente e bem informado sobre os 
seus direitos”, destacou o presidente do 
Sindicato, Cláudio Vigilante. 

Fonte: CNTV
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