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MULHER VIGILANTE:
MEU LUGAR É NA SEGURANÇA PRIVADA.
PELO EMPREGO E CONTRA OS PRECONCEITOS

E

m cidades da Bahia e do país a garantia de
contratação de vigilantes em agencias
bancarias e outros postos de trabalho já é uma
realidade. Mas na nossa Salvador as mulheres que
com muito esforço investem e se formam como
vigilantes enfrentam o desemprego e o preconceito.
Em nenhuma atividade proﬁssional a mulher é tão
descriminada como na vigilância.
No Amapá a cota ajudou a inserir na categoria quase
40% de mulheres. Na cidade de Valença e Feira de
Santana a garantia de emprego para as mulheres nos
bancos e outros postos já é lei.
Em Salvador o Projeto 98/2017 apresentado pela
Vereadora Marta Rodrigues determina que agencias
bancarias e outros postos devem empregar, pelo
menos, uma mulher.
Projeto apresentado não quer dizer aprovado e
sancionado. Só a mobilização das mulheres vigilantes
convencerá Vereadoras e Vereadores a aprová-lo.

Por isto, no próximo dia 15 de março, quarta-feira
vamos para o Sindicato. De lá para a Câmara de
Vereadores de Salvador cobrar a aprovação do nosso
Projeto.
PL 98 é para garantir a Mulher Vigilante no seu lugar.
TODAS E TODOS, LÁ !
DIA 15/03/2017 – QUARTA FEIRA - 13HS
NO SINDICATO – R. DO GRAVATÁ, 23 –
NAZARÉ

HOMENAGEM ÁS VIGILANTES, GUERREIRAS, DA GREVE DE 2013

O

Sindicato dos vigilantes
do Estado da Bahia,
através do mandato, da
Vereadora Marta Rodrigues,
apresentou o PL 98/17, que
trata de cotas para mulheres na
segurança privada.
Neste sentido vocês Mulheres,
Vigilantes, trabalhadoras tem
um papel fundamental, Insirase, organize-se e vamos juntos
( as ) para a luta !
Antônio Claudio.
Secretário GeralSindvigilantes-Bahia
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