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CNTV realizará seu IX Congresso 
Nacional em Outubro

No ano em que a Confederação Nacional dos 
Vigilantes – CNTV completa 25 anos, estaremos 
realizando nosso IX Congresso Nacional dos 
Vigilantes. O Congresso acontecerá em Brasília, 
nos dias 26, 27 e 28 de outubro. O temário 
definido abordará questões como: Análise da 
Conjuntura Nacional e Internacional, Balanço 
das Negociações Coletivas 2017, Novos Cenários 
das Negociações, Plano de Lutas para as 
Negociações de 2018, Reformas, Terceirização, 
Defesa e Garantia de Direitos e Conquistas 
dos Trabalhadores e a organização dos 
Trabalhadores. Nestes dias estaremos também 
cumprindo questões regimentais e estatutárias, 
além de realizamos a eleição para o mandato 
de 2018/2022.

Neste momento em que os nossos direitos 
estão sendo roubados por um Governo golpista 
e entreguista é primordial que façamos o 
debate da melhor forma de enfrentarmos as 
dificuldades que se aproximam, especialmente 
quando a Lei da Reforma Trabalhista entrar em 
vigor, na primeira quinzena de novembro.

Estaremos comemorando nossos 25 anos 
fazendo avaliação de nossas conquistas e 
mobilizados para conquistarmos muito mais. 
Que venham muitos outros anos de luta.

Fonte: CNTV
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CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS VIGILANTES 

E PRESTADORES DE SERVIÇOS 
 

CNPJ: 37.992.658/0001-37 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
IX CONGRESSO NACIONAL ORDINÁRIO 

 
A "CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES VIGILANTES, DOS 

OS TRABALHADORES DAS CATEGORIAS E SEGUIMENTOS DA SEGURANÇA 
PRIVADA, TAIS COMO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL; VIGILÂNCIA ORGÂNICA; 
SEGURANÇA DE EVENTOS EM ESPAÇOS COMUNAIS, DE USO COMUM DO POVO; 
SEGURANÇA NOS TRANSPORTES COLETIVOS TERRESTRES, AQUAVIÁRIOS E 
MARÍTIMOS; SEGURANÇA PERIMETRAL NAS MURALHAS E GUARITAS DE 
ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS; SEGURANÇA EM UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO; MONITORAMENTO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA 
E RASTREAMENTO DE NUMERÁRIO, BENS E VALORES; EXECUÇÃO DO 
TRANSPORTE DE NUMERÁRIO, BENS OU VALORES; EXECUÇÃO DE ESCOLTA DE 
NUMERÁRIO, BENS OU VALORES; EXECUÇÃO DE SEGURANÇA PESSOAL COM A 
FINALIDADE DE PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA DE PESSOAS; CONTROLE DE 
ACESSO EM PORTOS E AEROPORTOS, FORMAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E 
ATUALIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PRIVADA; GERENCIAMENTO 
D E RISCOS EM OPERAÇÕES DE TRANSPORTE DE NUMERÁRIO, BENS OU 
VALORES; DOS TRABALHADORES DE EMPRESAS DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E 
TRANSPORTE DE VALORES E DOS TRABALHADORES EM SERVIÇOS DE 
SEGURANÇA, VIGILÂNCIA, SEGURANÇA PESSOAL, CURSOS DE FORMAÇÃO E 
ESPECIALIZAÇÃO DE VIGILANTES E PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE 
DE SEGURANÇA PRIVADA E DE TODOS OS TRABALHADORES QUE COMPÕE A 
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CATEGORIA PROFISSIONAL DIFERENCIADA DISCIPLINADA PELA LEI Nº 
7.102 E AS QUE SUCEDEREM ESTA LEI - CNTV - PS".  

Pelo presente e na forma estabelecida pelo Estatuto Social, ficam convocados todos os 
membros efetivos e suplentes da Diretoria Executiva Nacional desta entidade, os Delegados de 
Diretoria e os Delegados de Base das entidades filiadas, eleitos na forma do estatuto, para 
participarem do IX Congresso Nacional da CNTV-PS, que será realizado nos dias 26, 27 e 28 de 
outubro de 2017, no Manhatan Plaza Hotel, localizado no SHN, Quadra 02, bloco A, Asa Norte, 
Brasília/DF, no qual serão tomadas deliberações a respeito do seguinte temário: a) Elaboração, 
Discussão e Aprovação do Regimento Interno e Eleitoral; b) Análise da Conjuntura Nacional e 
Internacional; c) Relatório de Atividades, Prestação de Contas e Previsão Orçamentária; d) 
Eleição da Direção Nacional e Conselho Fiscal - Quadriênio 2018/2022; e) Balanço das 
Negociações Coletivas 2017, Novos Cenários das Negociações e Direitos Coletivos, Plano de 
Lutas e Carta Compromisso para as Negociações de 2018; f) Reformas, Terceirização, Defesa e 
Garantia de Direitos e Conquistas dos Trabalhadores; g) A organização dos Trabalhadores, 
Estrutura e Sustentação Sindical e h) Assuntos Gerais Pertinentes a Categoria. Observações: As 
entidades filiadas deverão regularizar sua situação estatutária, inclusive estar quites com suas 
contribuições sociais, até o dia 25 de setembro de 2017 e realizar as suas Assembleias Gerais 
para eleição dos delegados até o dia 10 de outubro de 2017. Os requerimentos de inscrição, 
acompanhados da documentação pertinente (edital, ata da assembleia, folha de presença e 
relação de delegados eleitos) deverão ser encaminhados à secretaria da CNTV-PS (SDS, Ed. 
Venâncio Júnior, loja 9/11, CEP 70300-000, Brasília-DF) até 17 de outubro de 2017 ou através 
do e-mail: cntv@terra.com.br (Após o envio, confirmar o recebimento). A eleição acontecerá no 
último dia do Congresso.  

 
Brasília-DF, 21 de setembro de 2017. 
JOSÉ BOAVENTURA SANTOS 

Presidente da Confederação 
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Vigilantes de Niterói tem mais 
uma vitória

Policiais são baleados durante tiroteio 
em tentativa de assalto a carro-forte 

na divisa da Paraíba e PE

Dois policiais pernambucanos foram 
baleados em um confronto com bandidos que 
tentaram assaltar um carro-forte na divisa 
entre os estados da Paraíba e Pernambuco, na 

tarde desta quarta-feira (27). O crime contra 
os policiais aconteceu próximo à cidade de 
Brejinho, no Sertão pernambucano.

Os bandidos queriam assaltar o carro-forte, 
mas acabaram sendo impedidos pelas polícias 
de Pernambuco e da Paraíba, que também foi 
acionada. Na tentativa de fuga, houve troca de 
tiros.

Os bandidos conseguiram escapar no carro 
em que estavam. Até o fechamento desta 
matéria ninguém foi encontrado. Os policiais 
que foram vítimas dos tiros disparados pelos 
bandidos foram encaminhados para um hospital 
da região.

Fonte: Correio 83

Mais uma empresa que presta serviço em 

Niterói e regiões assume o compromisso na mesa 

redonda no Ministério do Trabalho em Niterói 

de pagar a cesta básica a título de assiduidade. 
Estiveram presentes a mesa redonda as 
empresas de Segurança Brasvig que assumiu o 
compromisso de em 10 dias responder como irá 
proceder o pagamento referente a cesta básica. 
Já a empresa de Segurança BMC assumiu o 
compromisso de pagar já a partir deste mês o 
valor de 75,00 reais para todos os Vigilantes que 
não tiverem nenhuma falta. 

Mais uma vez a direção do Sindicato dos 
Vigilantes de Niterói mostra para os Vigilantes da 
nossa base territorial que estamos ao lado deles. 

       Claudio Vigilante 
Presidente do Sindicato dos Vigilantes de 

Niterói e regiões.
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Aprovada em 2016, lei que determina 
segurança armada em bancos durante 

as 24 horas do dia ainda não foi 
regulamentada em Porto Alegre

Procuradoria-Geral do Município irá avaliar 
situação da proposta assinada pelo então 
prefeito José Fortunati

Aprovada em 3 de novembro de 2016, a Lei 
12.152, que determina que bancos implementem 
vigilantes durante as 24 horas do dia em 
agências bancárias de Porto Alegre ainda não 
saiu o papel. A proposta foi assinada pelo então 
prefeito da Capital, José Fortunati, dando três 
meses para que os bancos se adequassem à 
legislação. 

Pelo projeto, as instituições bancárias 
públicas ou privadas, além de cooperativas de 
crédito, são obrigadas a contratar vigilantes 
armados para atuarem 24 horas por dia, durante 
todos os dias, inclusive feriados e finais de 
semana. Entretanto, a Secretaria Municipal de 
Segurança da Capital confirmou que a proposta 
ainda não foi nem regulamentada. O motivo da 
demora não foi informado. 

A secretária-adjunta de Segurança Pública 
de Porto Alegre, Claudia Cristina Rocha Crusius, 
disse ter encaminhado nessa terça-feira (26) o 
documento à Procuradoria-Geral do Município, 

que vai analisar o tema. A reportagem procurou 
a Associação dos Bancos no Estado do Rio 
Grande do Sul para verificar se as agências 
bancárias estão atentas à legislação municipal, 
entretanto, ainda não obteve retorno. 

A Polícia Federal, responsável pela 
regulação de questões de segurança em 
estabelecimentos bancários em nível nacional, 
afirmou que a portaria Nº 3.233/2012 não prevê 
segurança armada 24 horas por dia dentro 
dos estabelecimentos, mas apenas durante a 
movimentação de valores. Somente em 2017, o 
Rio Grande do Sul teve 163 ataques a bancos e 
caixas eletrônicos. Porto Alegre tem 34 casos ou 
20,86% do total. A maioria das ações ocorreu em 
agências bancárias. 

A lei municipal:
_ Pela lei 12.152, as instituições públicas 

e privadas, além de cooperativas de crédito 
instaladas na Capital, são obrigadas a manter 
pelo menos um vigilante armado durante 24 
horas nos estabelecimentos; 

_ Os vigilantes devem ficar dentro da 
instituição, com acesso a um telefone para 
acionar policias e a um botão de pânico. Além 
disso, os bancos são obrigados a instalar 
câmeras de monitoramento e escudos de 
proteção;

_ A punição para os estabelecimentos que 
não cumprirem a lei são: advertência, multa de 
200 Unidades Financeiras Municipais (UFMs), 
multa de 400 UFMs e interdição do espaço

Fonte: Sindvigilantes do Sul.
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Com quase dois meses de salários atrasados, 
vigilantes que prestam serviço à UERN 

ameaçam parar na segunda-feira
Um alerta foi dado pelo Sindicato dos 

Seguranças do RN – Sindsegur/RN. Diante do 
que eles chamam de descaso por parte do 
Governo do Estado e da empresa RN Segurança, 
que mantem dois meses de salários atrasados 
com os vigilantes, além do não pagamento 
do ticket refeição, o SindSegur já avisou da 
possibilidade de que, a partir da próxima 

segunda (02), todos os postos de vigilâncias da 
UERN serão paralisados.

A paralisação atingiria os campus de Natal, 
Mossoró, Pau dos Ferros, Patu, Assu e Caicó, e 
seria por tempo indeterminado, com o objetivo 
de garantir o devido pagamento dos vigilantes.

Fonte: Sindsegur/RN

Bancos Postais vão fechar agências 
no interior do Ceará

O superintendente dos Correios no Ceará, 
Érico Jovino, informa que as agências que 
integram o sistema Bancos Postais devem 
fechar suas unidades até o dia 11 de outubro. 
A alegação do superintendente é a falta de 
recursos.

Jovino explicou ainda que a Justiça tem 
exigido que os Correios cumpram determinação 
da Lei 7102/1983 a fim de que toda agência da 
instituição com banco postal tenha, pelo menos, 
um vigilante que garanta a segurança do local. O 
problema, segundo o superintendente, é que os 
Correios não têm recursos suficientes para arcar 
com um vigilante, principalmente em cidades 
pequenas onde as agências são deficitárias.

“No dia 11 de outubro, o serviço será suspenso 
por conta da resolução que exige a presença de 
segurança armada dentro das agências, o que 
inviabiliza a manutenção por conta dos custos. 
O fechamento não ocorre somente no Ceará, 
mas em todos os estados que contemplam a 
modalidade. No país, são cerca de mil unidades”, 
explica Jovino.

Segundo Érico, somente no Ceará são 40 
municípios que contam com os serviços dos 
bancos postais. “Manter essas unidades é uma 
questão social, por isso, esperamos um acordo 
até a data do fechamento”, destaca.

Fonte: Expresso Ceará
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A segurança nos eventos esportivos, realizada 
hoje apenas por forças das polícias militares, 
pode passar a envolver também serviços de 
guardas privadas. É o que estabelece projeto (PLS 
457/2016) que pode ser votado na Comissão de 
Transparência, Governança, Fiscalização, Controle 
e Defesa do Consumidor (CTFC).

O projeto, que altera o Estatuto do Torcedor 
(Lei 10.671/2003), é da Comissão Parlamentar 
de Inquérito do Futebol (CPI do Futebol), que 
funcionou no Senado até dezembro de 2016. O 
relatório aponta o fato de que o poder público 
não vem sendo capaz de garantir de modo integral 
a segurança dos torcedores nos estádios. De 
acordo com o texto, no lado externo a segurança 
continuará a cargo dos agentes públicos.

O proprietário ou administrador do estádio, 

seja entidade privada ou ente público, responderá 
solidariamente por danos materiais e imateriais 
que o torcedor vier a sofrer no interior do estádio, 
nas esferas administrativa e civil, e também 
penal, em decorrência de lesões físicas por atos e 
situações tipificadas no Código Penal.

O relator, senador Cidinho Santos (PR-MT), 
recomenda a aprovação do projeto sem alterações 
de conteúdo, sugerindo apenas duas emendas 
com ajustes de técnica legislativa. Depois de 
receber o parecer da Comissão de Transparência, 
Governança, Fiscalização, Controle e Defesa do 
Consumidor, a matéria deverá seguir para análise 
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
(CCJ).

Agência Senado 

Comissão pode votar projeto que 
permite segurança privada em 

eventos esportivos
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O relator, senador Eduardo Lopes (PRB-RJ), de-
fendeu a rejeição do substitutivo da Câmara dos 

Deputados e a manutenção do texto aprovado pelo 
Senado em 2015

Marcos Oliveira/Agência Senado

Porte ilegal de arma de fogo 
de uso restrito pode ser 

considerado crime hediondo

A Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (27) 
projeto que torna crime hediondo a posse ou 
o porte ilegal de armas de fogo de uso restrito, 
como fuzis. A proposta segue para o Plenário 
com pedido de votação em regime de urgência.

O texto aprovado pelos senadores é diferente 
do que veio da Câmara dos Deputados, um 
substitutivo (SCD) 6/2017 ao Projeto de Lei do 
Senado (PLS) 230/2014, apresentado pelo então 
senador e hoje prefeito do Rio de Janeiro, 
Marcelo Crivella (PRB).

Em seu parecer, o relator, senador Eduardo 
Lopes (PRB-RJ), defendeu a rejeição do 
Substitutivo da Câmara dos Deputados e a 
manutenção do texto aprovado pelo Senado 
em 2015. Segundo Eduardo Lopes, a Câmara 

especificou os tipos de arma que seriam 
enquadradas no crime, o que limitaria o 
alcance da proposta.

A transformação da posse ou o porte ilegal 
de armas de fogo de uso restrito em crime 
em hediondo vai aumentar, na prática, o 
cumprimento de pena porque obriga que o 
criminoso fique em regime fechado. Há também 
mais rigor na progressão da pena, quando 
o condenado pode passar, por exemplo, a 
trabalhar fora da cadeia ou a cumprir prisão 
domiciliar.

Ao apresentar o projeto em 2014, o então 
senador Marcelo Crivella argumentou que 
70% dos homicídios no país são cometidos 
com armas de fogo. Ele acrescentou que 
eram ilegais quase metade das cerca de 16 
milhões de armas que circulavam no Brasil na 
época do estudo. Para Crivella, sua proposta 
poderia amenizar a situação da criminalidade, 
que vem “atingindo patamares nunca antes 
experimentados no país”.

Fonte: Agência Senado
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A quarta reunião da Comissão Bipartite de 
Segurança Bancária, realizada na tarde desta 
terça-feira (26), terminou com uma vitória para 
os trabalhadores. A Comissão vai encaminhar 
à Comissão de Negociações da Fenaban a 
recomendação para alterar a redação do item C 
da cláusula 33 da Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT). A mudança amplia para os bancários 
vítimas de extorsão mediante sequestro a mesma 
proteção garantida aos bancários vítimas de 
sequestro consumado, ou seja, a possibilidade de 
realocação dos trabalhadores para outra agência 
ou posto de atendimento bancário.

Agora, a negociação sobre a Cláusula irá 
continuar entre o Comando Nacional dos 
Bancários e a Fenaban. “Essa decisão é uma 
grande conquista para os trabalhadores, já que 

Comissão Bipartite de Segurança 
Bancária vai recomendar alteração 

na Cláusula 33-C da CCT

a alteração desse texto foi um dos pontos mais 

reivindicados pelo movimento sindical”, afirma 

Valdir Machado, representante da FETEC-CUT/SP 

na mesa.

Os representantes dos trabalhadores alertaram 

para a retirada do vigilante quando as agências 

passam por obras devido a arrombamentos em 

assaltos. Os representantes dos bancos ficaram 

de levar a reivindicação à Comissão de Segurança 

da Fenaban.

 A próxima reunião da Comissão Bipartite de 

Segurança Bancária está marcada para 13 de 

novembro.

 Fonte: FETEC-CUT/SP com Contraf
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Próximo passo é discutir estratégia das organizações sindicais 
sobre Reforma Trabalhista

Em reunião na sede da CUT, em São Paulo, as 
centrais sindicais fecharam unidade em defesa 
das empresas estatais e definiram que estarão 
juntas no próximo dia 3, no Rio de Janeiro, dia do 
aniversário da Petrobras.

O ato na capital carioca terá concentração às 
11h diante da Eletrobrás e caminhada até a sede da 
Petrobrás em uma manifestação contra a entrega 
da empresa e de outros patrimônios públicos.

Os dirigentes também fecharam apoio à 
campanha contra a votação da Reforma da 
Previdência e definiram que se o Congresso 
Nacional colocar a proposta em votação, o Brasil 
vai cruzar os braços em defesa das aposentadorias 
e dos direitos Seguridade Social.

Centrais fecham acordo em 
defesa das estatais e contra 

Reforma da Previdência

Uma reunião marcada para a próxima segunda-

feira (2) vai definir também a estratégia das 

centrais diante da iminente aplicação da Reforma 

Trabalhista que deve entrar em vigor no dia 13 de 

novembro.

A CUT já colocou nas ruas uma campanha 

nacional de coleta de assinaturas para revogar a 

reforma. O objetivo é coletar ao menos 1,3 milhão 

de assinaturas para um projeto de lei de iniciativa 

popular que rouba diversos direitos trabalhistas 

e coloca em ação a terceirização sem limites, 

conforme aponta o secretário-geral da CUT, Sérgio 

Nobre.

“Nossa campanha se encerra no dia 9 de 

novembro e depois entregaremos o resultado de 

nossa mobilização no Senado, quando diversas 

categorias da Central estarão em Brasília para 

cobrar responsabilidade dos parlamentares. 

Acreditamos e defendemos que as centrais 

estejam unidas neste momento para impedir que 

roubem todos os nossos direitos e transformem 

o mercado de trabalho em uma terra sem lei”, 

apontou.

Fonte: CUT
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