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Vigilantes da Visan paralisam 
atividades em Manaus em 

resposta ao atraso nos 
pagamentos

Aproximadamente 52 vigilantes empregados 
da Visan Segurança Privada que prestam serviço 
para a Secretaria Estadual de Juventude, Esporte e 
Lazer (Sejel) em Manaus paralisaram as atividades 
nesta quinta-feira (27) para cobrar os salários e 
tíquete alimentação que estão em atraso há 60 e 
30 dias, respectivamente. Apoiados pelo Sindicato 
dos Vigilantes do Amazonas (Sindevam), os 
trabalhadores cruzaram os braços e só retornam 
após receberem os atrasados.

 Segundo o presidente do Sindevam e 

diretor da Confederação Nacional dos Vigilantes 
(CNTV), Valderli Bernardo, o secretário de Esportes, 
juntamente com o dono da empresa, afirmaram 
que ontem mesmo o dinheiro seria transferido 
para a Visan, mas que demoraria pelo menos 48 
horas para que fosse liberado e, assim, quitados os 
pagamentos. “É provável que isso aconteça entre 
segunda e terça-feira. Somente após receberem 
é que os trabalhadores voltarão aos postos”, 
assegurou o Valderli.

Fonte: CNTV

Vigilantes continuarão fora dos postos até que a empresa pague os salários e tíquete alimentação
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Leis obrigam bancos a terem 
vigilantes 24h em Pernambuco
Seis municípios de Pernambuco já têm legislações com essa 

determinação. Olinda é o mais recente

Projeto encabeçado pela CNTV defende ainda aumento nas medidas de segurança

Arrombamentos e explosões praticados 
em bancos no Estado têm levado o poder 
público a apostar em vigilantes armados 
dentro das agências no período noturno, 
como era fei¬¬to até 2005. A diferença é 
que, agora, a medida tem a força de leis já 
aprovadas em, pelo menos, seis municípios de 
Pernambuco. O mais recente foi Olinda, que 
determinou a presença desses profissionais 
nas instituições por 24 horas.

Em Jaboatão dos Guararapes, a matéria já 
tem 90 dias desde a sanção do Executivo e 

começará a ser posta em vigor na próxima 
segunda-feira. 

A maioria dos projetos aprovados nas 
câmaras municipais prevê que os vigilantes 
fiquem num local seguro da agência e em 
que tenham acesso a imagens de câmeras. 
Assim, poderão ver qualquer pessoa que 
chega ou que estaciona o carro próximo. 
Os profissionais também poderão acionar 
um botão de pânico, além de terem contato 
direto com o batalhão da Polícia Militar mais 
próximo.
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No caso de Olinda, foi estabelecida uma 
multa diária de R$ 5 mil para instituições que 
infringirem a legislação, com aplicação em 
dobro se houver reincidência. Foi determinado 
o prazo de 90 dias para adequação à matéria, 
que também vigora sobre cooperativas de 
crédito.

O diretor de relação de trabalho do 
Sindicato dos Vigilantes (Sindesv), Marcelo 
Ramos Silva, exalta a criação de novas vagas 
no setor - só em Olinda, a previsão é de 
contratação de mais 30 vigilantes para suprir 
os horários da noite e da madrugada nas 14 
agências do município -, mas também defende 
a medida no que se refere à segurança. 

“De 2005 para cá, os bancos investiram 
em segurança eletrônica, mas não vimos a 
criminalidade diminuir. Então, ter seguranças 
lá dentro por 24 horas é positivo. Não digo 
que a tecnologia seja ruim, mas há casos de 
bancos em que o monitoramento do que se 
passa no Recife ocorre em Brasília. Até que 
haja uma comunicação, o criminoso explode 
o caixa e foge”, afirma.

Em Jaboatão, o autor do projeto que deu 

origem à lei que vigora no município é o 

vereador Carlos André, também diretor do 

Sindesv.

Ele diz que levou a ideia a outras casas 

legislativas. Paulista, Abreu e Lima, Igarassu 

e Vitória de Santo Antão já têm leis que 

regulamentam o assunto, segundo o 

sindicato. “Em outros locais em que medida 

igual foi adotada, como o Rio Grande do Sul, 

esse tipo de crime acabou”, argumenta. 

Em Jaboatão, a expectativa é de que haja 

60 novos vigilantes em 29 agências bancárias.

A presidente do Sindicato dos Bancários, 

Suzineide Rodrigues, diz que todo esforço 

para melhorar a segurança é válido, embora 

avalie que há riscos. “O vigilante fica à mercê. 

É algo que tem que ser muito bem estudado”, 

afirma.

Fonte: Folha PE
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Valorização da categoria: 
Sindorte-RN investe em 

melhorias na CNV

Pensando sempre em valorizar os 
trabalhadores vigilantes, desde fevereiro 
deste ano o Sindicato dos Vigilantes de Carro-
Forte do Rio Grande do Norte (Sindforte-
RN) vem realizando a impressão da Carteira 
Nacional de Vigilante (CNV). Agora, o 
documento é impresso em PVC.

Atualmente, as empresas são obrigadas a 
fornecer a carteira aos trabalhadores, mas 
o fazem em papel ofício com informações 
em preto e branco. “Prova que as empresas 
não têm respeitam o trabalhador, uma vez 

que a CNV é algo tão importante para o 

vigilante”, destacou o secretário de Imprensa 

do Sindicato, Rômulo Pessoa. “Isso mostra 

para as empresas que o associado do 

Sindforte tem valor. Se as empresas tratam 

o trabalhador com desdém, aqui ele tem 

dignidade e respeito”, completou.

Fonte: CNTV

Sindicato investe em impressão da CNV colorida e em PVC para valorizar a categoria
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Bandidos roubam arma 
e matam vigilante em 

maternidade de Cruzeiro do 
Sul, no Acre

O segurança José Francisco Constantino da 

Costa, de 36 anos, foi morto com três tiros na 

noite desta quarta-feira (26) na Maternidade 

de Cruzeiro do Sul. De acordo com o delegado 

que investiga o caso, AlexNaldo Batista, o 

crime está sendo tratado como latrocínio, 

pois os criminosos roubaram a arma da 

vítima. Constantino foi morto com dois tiros 

no tórax e um no braço.

“De fato que trata-se de um latrocínio. Os 

elementos chegaram em uma motocicleta e 

queriam levar a arma que estava de porte do 

segurança, tiraram a vida dele e conseguiram 

fugir levando a arma”, disse.

Delegado disse que caso está sendo investigado como 
latrocínio. Constantino foi morto atingido por dois tiros no 

tórax e um no braço.

Tiros ultrapassaram colete do segurança (Foto: Anny Barbosa/G1)
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O coordenador regional de Saúde do 
município, Gontran Neto, disse que lamenta 
o ocorrido e espera que os responsáveis 
possam ser localizados. “Um trabalhador que 
fazia o trabalho ali já há oito anos e que teve 
a vida ceifada de uma forma tão covarde. 
Esperamos que os responsáveis sejam presos 
e que possam pagar pelo crime”, falou.

Por meio da assessoria, a empresa 
Protege disse que lamenta profundamente o 
ocorrido e informa que está prestando toda 
a assistência necessária aos familiares do 
colaborador e coopera com as investigações 
em curso.

O delegado falou ainda que já existem 
informações sobre os suspeitos que 
cometeram o crime. “Estamos investigando 
e já temos bastante informações, inclusive 
de testemunhas. Há equipes empenhadas 
nisso e esperamos que nas próximas horas 
possamos realizar a prisão dos suspeitos 
desse crime bárbaro”, afirmou.

Batista disse ainda que a situação 
preocupa já que os assaltantes queriam 

a arma, preocupação por todos os agentes 

de segurança do município. “A gente 

fica preocupado porque trata-se de um 

profissional de segurança e temos que tomar 

providências para que isso não se repita”, 

afirmou.

Fonte: G1

Fala CNTV

O roubo de armas é um problema que 

vem crescendo e preocupando tanto a 

Confederação Nacional dos Vigilantes (CNTV) 

quanto vigilantes que estão em postos 

diariamente, correndo risco em razão da 

atividade que desempenham. A CNTV já vem 

discutindo com a Polícia Federal (PF) sobre 

o assunto e busca incansavelmente que 

os postos sejam mais seguros para, assim, 

diminuir os riscos a que os companheiros 

estão expostos.

A CNTV lamenta profundamente a morte 

do companheiro José Francisco. Mais um 

trabalhador que perdeu sua vida para a 

criminalidade. A CNTV se solidariza à família 

e amigos e exige que os responsáveis sejam 

devidamente punidos pelo crime.

Fonte: CNTV
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Vigilante foi morto em serviço (Foto: Anny Barbosa/
G1)


