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Vigilantes vão à Brasília em defesa 
da Aposentadoria Especial

A hora é de mobilização. Vigilantes de todo 
país devem ir a Brasília na próxima quarta-
feira (07/08) para uma grande manifestação 
em favor da manutenção da Aposentadoria 
Especial para os vigilantes.

A Confederação Nacional dos Vigilantes 
(CNTV) organiza um ato no Senado Federal a 
partir das 10h. Uma comissão de trabalhadores 
será recebida pelo presidente da Casa, senador 
Davi Alcolumbre (DEM), a pedido do senador 
Paulo Paim (PT).

Estatuto da Segurança Privada
Na quinta-feira (08), a Comissão de 

Transparência, Governança, Fiscalização e 
Controle e Defesa do Consumidor também do 

Senador, realiza reunião extraordinária para 

discutir o Estatuto da Segurança Privada e da 

Segurança das Instituições Financeiras.

A reunião será realizada em caráter interativo. 

Os vigilantes que queiram encaminhar 

comentários ou perguntas podem fazê-lo por 

meio do portal e-cidadania, no endereço www.

senado.leg.br/ecidadania ou pelo número 

telefone 0800-612211.

O presidente da CNTV, José Boaventura, 

é um dos convidados da Comissão, além de 

representantes da FENAVIST, ANTV, Febraban e 

Polícia Federal.

Fonte: Sindicato dos Vigilantes de Petrópolis
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08/08/2019 às 10h – 25ª, Extraordinária Agendada 
Anexo II, Ala Senador Nilo Coelho, Plenário nº 6

Matéria(s) relacionada(s)
SCD 6/2016
Câmara dos Deputados

Requerimento(s) relacionado(s)

REQ 33/2019 - CTFC

Senador Randolfe Rodrigues (REDE/AP), 

Senador Rodrigo Cunha (PSDB/AL), Senadora 

Eliziane Gama (CIDADANIA/MA)

REQ 35/2019 - CTFC

Senador Wellington Fagundes (PL/MT), 

Senador Rodrigo Cunha (PSDB/AL)

Convidado(s)
Jeferson Furlan Nazário

• Presidente da Federação Nacional 

das Empresas de Segurança e Transporte de 

Valores - FENAVIST

 

Ruben Schechter

• Presidente da Associação 

Brasileira de Transporte de Valores - ABTV 

e Vice-Presidente Executivo da Federação 

Nacional das Empresas de Transporte de 

Valores - FENAVAL

 

Thiago Peixoto

• Diretor-Presidente da Associação 

Nacional de Segurança e Transporte de Valores 

- ANSEGTV

Odair Conceição

• Presidente da Associação Nacional 

das Empresas de Transporte de Valores - ANTV

 

José Boaventura Santos

• Presidente da Confederação 

Nacional dos Vigilantes - CNTV

 

Pedro Oscar Viotto

• Diretor Setorial da Comissão de 

Segurança da Federação Brasileira de Bancos - 

FEBRABAN

Representante de Confederação Nacional das 

Instituições Financeiras

Licínio Nunes de Moraes Netto

• Coordenador-Geral de Controle de 

Serviços e Produtos da Polícia Federal

 

Alexandre Cordeiro Macedo

• Superintendente-Geral do 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica – 

CADE
Finalidade
Instruir o SCD nº 6/2016 que institui o 

“Estatuto da Segurança Privada e da Segurança 
das Instituições Financeiras”.

Observações
A reunião será realizada em caráter 

interativo. Os cidadãos que queiram encaminhar 
comentários ou perguntas podem fazê-lo por 
meio do portal e-cidadania, no endereço www.
senado.leg.br/ecidadania ou pelo número 

telefone 0800-612211.
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Comunicado aos Vigilantes da Empresa 
de Segurança Juiz de Fora

NITEROI/RJ

Em virtude da implantação por parte da 
empresa de um sistema de folha de ponto 
eletrônico através do celular onde o Vigilante 
tem que baixar um aplicativo no seu telefone 
para informar a empresa quando chegar e sair 
do seu posto batendo uma foto. 

Os Sindicatos dos Vigilantes de Niterói e 
regiões, Petrópolis e regiões e Duque de Caxias 
e Itaguaí e Seropédica, se uniram para agendar 
uma reunião com a gerencia da empresa e 
ficando marcado para o dia 12/08/19 para 
juntos buscarmos encontrar outra alternativa 

que não seja o uso do celular do Vigilante. 
Portanto, o nosso entendimento é se 

empresa pretende implantar um sistema 
de folha ponto, tem que dar as condições 
necessárias. 

Mais uma vez estamos nos unindo para 
encontrar uma solução para que o Vigilante 
não seja pressionado a fazer o que não é 
correto. 

Fonte: Sindicato dos Vigilantes de Niteroi

RIO GRANDE DO NORTE

Operação Tsunami encontra 
irregularidade no Sebrae

Em fiscalização no início da tarde desta 

segunda-feira, 05 de agosto, o SINDSEGUR 

representado pelos diretores Marcio Lucena, 

Josenilson Nascimento, Luiz Carlos e Gerson 

Gomes estiveram no Sebrae e no posto da 

UFRN.

No Sebrae constataram uma irregularidade 

que foi a falta do assento para descanso aos 

trabalhadores vigilantes, lotados no posto. 

De acordo com a NR17 e a cláusula trigésima 

segunda da CCT da categoria, é uma exigência 

o trabalhador descansar por 15 minutos 

a cada duas horas trabalhadas. A gerente 

administrativa, Rejane Soares, recebeu os 

diretores e se propôs a resolver a situação de 

imediato. E a Operação Tsunami do SINDSEGUR 

continua a todo vapor.

Fonte: SINDSEGUR
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UNI Americas   | Colonia 993 Apto 101| Montevideo | Uruguay | Tel: +598 290 300 83 |  
Fax: +598  290 300 83| www.uni-americas.org |  marcio.monzane@uniglobalunion.org 

 
 
 
 
     Montevideo, 2 de agosto de 2019 
 
 
 

Estimados compañeros y compañeras de CNTV – Bahía 

En nombre de UNI Américas queremos felicitarlos a todas y todos 
ustedes por las elecciones celebradas en su sindicato y por la victoria de 
la lista “chapa” 1 que eligió a José Boaventura como presidente.  

Felicitamos a cada uno de ustedes por el trabajo que vienen realizando 
en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras vigilantes 
y por la abrumadora votación que lograron. 

Una vez más, SINDVIGILANTES está demostrando que por encima de 
todo está la clase trabajadora, y que las conquistas, aun en momentos 
tan difíciles, no se negocian. 

Expresamos esto en nombre de UNI Américas, brazo continental de UNI 
Sindicato Global, federación sindical internacional que agrupa a los 
trabajadores y las trabajadoras del sector servicios, con más de 20 
millones de miembros y de 900 sindicatos afiliados. 

 
En solidaridad, 
 
 
 
 
 
Marcio Monzane  Marvin Largaespada 
Secretario Regional  Director Regional 
UNI Américas    UNI Américas Servicio a la Propiedad 
 
 

Uni encaminha nota parabenizando o sindicato dos 
vigilantes da Bahia pelo resultado das eleições.
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Lucros de R$ 24,6 bilhões 
acentuam potencial estratégico 

de empresas públicas

Bancos públicos,, Eletrobras e Petrobras 
representam mais de 90% dos ativos totais e 
do patrimônio líquido das estatais federais, 
aponta boletim

São Paulo – As empresas públicas federais 
registraram lucro de R$ 24,6 bilhões no primeiro 
trimestre, resultado 57,5% maior do que o 
apurado em igual período do ano passado. 
Para o diretor técnico do Dieese, Clemente Ganz 
Lúcio, os números mostram a importância de 
manter as empresas sob controle da União.

“As empresas estatais têm uma capacidade 
grande de conduzir uma estratégia para a 
economia que gera resultados. E esse lucro cria 
a possibilidade de reinvestir na infraestrutura 
social ou ampliar a capacidade produtiva 
destas empresas”, explica Clemente à Rádio 
Brasil Atual.

Os números divulgados no 10º Boletim 
das Empresas Estatais Federais, no dia 1º, 
em Brasília, apontam que Banco do Brasil, 
Caixa Econômica Federal, BNDES, Eletrobrás e 

Para Clemente Ganz Lúcio, projeto privatista de Bolsonaro esquece 
que as empresas públicas “estruturam cadeias produtivas longas”

Petrobras representam mais de 90% dos ativos 
totais e do patrimônio líquido das estatais 
federais.

O diretor técnico do Dieese lembra que 
o número de estatais caiu de 134 para 133, 
em março, com a venda da Transportadora 
Associada de Gás (TAG). Ele critica o projeto 
privatista do governo Bolsonaro, pois despreza 
o potencial das empresas públicas e transfere 
para o mercado privado o controle de setores 
estratégicos para a economia e a soberania.

“Neste segundo semestre, o governo 
Bolsonaro quer privatizar mais empresas 
estatais ou desmembrá-las. A privatização tira 
um ativo do Estado capaz de conduzir a atividade 
econômica e cobrir problemas no orçamento. 
Então, vendê-las é abrir mão de lucros de 
bilhões. É um péssimo negócio, lembrando que 
a privatização resulta em aumento no preço 
das tarifas, como exemplo o setor de energia”, 
afirma.

Fonte: RBA
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(Arquivo) A filial suíça do HSBC Private Bank SA (Suíça) foi acusada de ajudar 
centenas de clientes a enganar o Estado belga - AFP/Arquivos AFP

HSBC aceita pagar € 294,4 
milhões na Bélgica para encerrar 

investigação por “fraude”

A filial suíça do banco HSBC aceitou pagar na 
Bélgica uma multa de 294,4 milhões de euros 
para encerrar uma investigação aberta em 2014 
por “fraude fiscal grave” e “lavagem de dinheiro”, 
anunciou o Ministério Público de Bruxelas.

“O acordo ainda deve ser homologado 
pelas autoridades judiciais belgas, o que 
deve acontecer em setembro”, afirmou um 
representante do MP.

A filial suíça do HSBC Private Bank SA (Suíça), 
controlado em 100% pelo gigante bancário 
asiático, foi acusada de ajudar centenas de 
clientes a enganar o Estado belga. As acusações 
incluíam fraude grave e organizada, lavagem de 

dinheiro, complô criminoso e funcionamento 

ilegal como intermediário financeiro.

Os fraudadores eram principalmente 

comerciantes de diamantes na Antuérpia, um 

porto do norte da Bélgica, onde foi instalado 

o sindicato mundial de comerciantes de 

diamantes.

“O banco era suspeito de ter favorecido e 

estimulado deliberadamente a fraude fiscal, 

dando a clientes privilegiados contas offshore, 

especialmente no Panamá e nas Ilhas Virgens”, 

afirmou o MP.

Fonte: Isto é
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Texto segue para apreciação no Senado. Deputados discutem nesta 
quarta destaques de bancada. Oposição promete trabalhar na “redução 

de danos” ao trabalhador

Câmara aprova texto-base da 
reforma da Previdência em 

segundo turno

Agência Brasil – Por 370 votos a favor, 
124 contra e uma abstenção, o Plenário da 
Câmara dos Deputados aprovou, em segundo 
turno, o texto-base da proposta de emenda 
à Constituição que reforma da Previdência. O 
presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
proclamou o resultado à 0h38 desta quarta-
feira (7), depois de cinco horas de debates. 
O texto segue agora para o Senado, onde o 
ambiente promete ser de debates acalorados 
para as votações, também em dois turnos.

A sessão foi encerrada logo após o anúncio do 
placar. Segundo Maia, os deputados começarão 
a discutir os destaques em sessão marcada 
para as 9h da manhã de hoje. No segundo 
turno, só podem ser votados destaques e 
emendas supressivas, que retiram pontos do 
texto. Propostas que alteram ou acrescentam 
pontos não podem mais ser apresentadas.

A sessão para votar a reforma da Previdência 
em segundo turno começou às 19h15, depois 
de Rodrigo Maia passar o dia esperando a 

Aprovada em dois turnos na Câmara, texto-base da reforma da Previdência segue 
agora para o Senado
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formação de quórum no Plenário da Casa. Por 
volta das 19h50, os deputados rejeitaram um 
requerimento do PSOL para retirar a proposta 
de pauta, por 306 votos a 18.

Por volta das 20h55, os parlamentares 
votaram um requerimento dos líderes para 
encerrar as discussões depois de dois deputados 
terem falado contra e dois a favor. Aprovado 
com 350 votos favoráveis e 18 contrários, o 
requerimento ajudou a acelerar a sessão. Em 
seguida, deputados do centrão e do governo 
esvaziaram o Plenário para forçar Rodrigo 
Maia a encerrar e reabrir a sessão, reduzindo 
o número de requisições da oposição para 
alongar os debates.

No início da noite, os parlamentares 
aprovaram, em votação simbólica, a quebra do 
prazo de cinco sessões entre as votações em 
primeiro turno e em segundo turno para que a 
PEC pudesse ser votada ainda nesta madrugada. 
Nas últimas horas, o Plenário aprovou 
requerimentos para acelerar a sessão, como 
o que rejeitou em bloco todos os destaques 
individuais e o que impediu o fatiamento da 
votação do texto principal.

O primeiro turno da proposta foi no dia 
10 de julho. Na ocasião, o texto principal foi 
aprovado por 379 votos a 131. Em segundo 
turno, são necessários também 308 votos para 
aprovar a PEC, e os partidos podem apresentar 
somente destaques supressivos, ou seja, para 
retirar partes do texto. Concluída a tramitação 
na Câmara, a matéria segue para análise do 
Senado, onde também será analisada em dois 
turnos de votação.

Divergências
A oposição ainda tenta modificar trechos da 

proposta e anunciou que apresentará os nove 
destaques a que tem direito para tentar retirar 
pelo menos quatro itens do texto da reforma. 
Estão no foco dos partidos da oposição a 

retirada de trechos como as mudanças na 
pensão para mulheres, nas aposentadorias 
especiais, na pensão por morte e as regras de 
transição.

A líder da Minoria, deputada Jandira Feghali 
(PCdoB-RJ), reiterou nessa terça-feira (6) que 
oposição trabalhará na “redução de danos” ao 
trabalhador. Entre os pontos que a oposição 
tentará retirar da reforma estão a restrição ao 
abono salarial a quem recebe até R$ 1.364,43 
em renda formal e a redução de novas pensões 
a 50% do salário médio do cônjuge falecido, 
com acréscimo de 10 pontos percentuais por 
dependente.

No entanto, para deputados da base 
governista, os destaques serão rejeitados 
independentemente dos esforços dos partidos 
de oposição. “A oposição está obstruindo, e 
obstruir significa não trabalhar para que Brasil 
possa avançar. Nós vamos, queira a oposição 
ou não, votar a reforma, a nova Previdência, 
para que o País volte a crescer e para que 
façamos com que ele volte a gerar emprego e 
oportunidade de vida ao povo brasileiro”, disse 
o deputado Darci de Matos (PSD-SC).

Senado
Serão votados a partir da manhã de hoje 

os chamados “destaques”, que são tentativas 
de alterar pontos específicos da proposta. 
Somente após a análise dos destaques é que a 
votação da proposta será concluída na Câmara. 
Aí o texto segue para o Senado, que deve se 
debruçar sobre o tema a partir da próxima 
semana.

A equipe econômica e o presidente do 
Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), acreditam 
que até setembro as alterações das regras 
de aposentadorias e pensões seja aprovada 
definitivamente pelo Congresso e vá à 
promulgação.

Fonte: RBA


