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NOTA DE ESCLARECIMENTO

Em janeiro, circulou pelas redes socias e 
grupos de WhatsApp, videos onde um se-
gurança molhava e expulsava um idoso 
de um banheiro público em Caxias do Sul.
A empresa a qual o segurança era vin-
culado possui registro para portaria e 
nao deveria prestar serviço de vigilancia, 
não respondendo assim ao nosso sindi-
cato e sim ao sindicato das portarias.

O SINVICXS é contra todo e qualquer 
tipo de desrespeito, abuso de auto-
ridade e falta de  profissionalismo.

RESUMO

As imagens mostram seguranças, vestidos 
com uniformes, molhando um idoso, na saí-
da dos banheiros da Praça Dante Alighieri.
O primeiro vídeo chegou a conhecimento pú-
blico por meio do perfil pessoal do vereador 
Rafael Bueno (PDT) na sexta-feira (18).
A empresa teria sido contratada pela 
prefeitura, via Secretaria Municipal da 
Cultura, de forma terceirizada, para ga-
rantir a segurança dos enfeites na-
talinos que decoravam a Praça Dan-
te até a primeira semana de janeiro.

Por meio de nota divulgada, a prefeitu-
ra de Caxias do Sul esclarece que a em-
presa de segurança mostrada no vídeo 
prestou serviços à Secretaria Munici-
pal da Cultura durante a realização do 
Caxias Mais Presente, na Praça Dan-
te Alighieri, no mês de dezembro. 

Conforme o documento, a con-
tratação foi necessária já que o mu-
nicípio não possui guardas municipais 
suficientes no horário das 19h às 8h. 

Um segundo vídeo foi divulgado e, para o 
delegado Carnaúba, evidencia ainda mais 
a injúria contra a vítima. As novas imagens 
mostram o que ocorreu dentro do banheiro 
público, quando os vigilantes utilizam a 
água para enxotar o homem da cabine.

— A água agrava a injúria, porque é para 
ofender, não para machucar. Agride a honra 
da pessoa — aponta o delegado Carnaúba.

Para ler a noticia completa, acesse o 
site, pagina ou aplicativo do sindicato.



Pelo terceiro ano consecutivo, o SINVICXS é reconhecido como o 
Sindicato mais atuante.
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