
Empresas de segurança são multadas na 95ª Reunião da CCASP
O resultado da 95ª Reunião da 

Comissão Consultiva para Assun-
tos de Segurança Privada (CCASP), 
foi que 201 empresas foram mul-
tadas pela Polícia Federal, soman-
do R$ 665.367,90 e 12 empresas 
tiveram seus registros cancelados. 
Além disso, 48 Escolas de Forma-
ção de Vigilante foram multadas 
e uma teve o alvará de funciona-
mento cancelado.

Dentre as empresas campeãs 
de multas, está a Nordeste com 
26 multas, totalizando 58.042 
UFIR (R$ 61.762,49), depois vem 
a Prosegur com multa no valor de 
41.563 UFIR (R$ 44.227,19) e a 
Sena com oito multas no valor de 
14.918 mil UFIR (R$ 15.874,24).

Os principais problemas apre-
sentados pelas empresas, que mo-
tivaram as multas, estão: vigilantes 
trabalhando com cursos de recicla-
gem vencidos, deixar de atualizar 
os dados (da empresa) junto ao 
DPF, conforme prevê a legislação 
que regulamenta as atividades de 
segurança privada, vigilantes tra-
balhando sem a Carteira Nacional 
de Vigilante, de uso obrigatório 
conforme prevê a Portaria 891/99 
do DG/DPF, por deixar de renovar 
em tempo hábil o Certificado de 
Segurança, autorização de funcio-
namento vencida, entre outras ir-
regularidades.

No total  518 processos foram  
julgados na terceira e última reu-
nião da CCASP de 2012.

PENALIZADOS Valores em UFIR % R$
BANCOS 1.479.068 67,41% 1.573.876,26R$     
EMPRESAS 625.287 28,50% 665.367,90R$        
CURSOS 66.972 3,05% 71.264,91R$          
ORGÂNICAS 22.920 1,04% 24.389,17R$          

TOTAL UFIR 2.194.247             100% 2.334.898,23R$     

JULGADOS QUANTIDADE %
MULTAS BANCO 119                        80,95%
ARQUIVADO BANCO 13                          8,84%
RETIRADO DE PAUTA 14                          9,52%
INTERDIÇÃO 1                            0,68%

TOTAL 147                        
MULTAS EMPRESAS 210 81,40%
RETIRADO DE PAUTA 1 0,39%
ADVERTÊNCIA EMPRESAS 13 5,04%
ARQUIVAMENTO EMPRESAS 22 8,53%
CANCELAMENTO EMPRESAS 12 4,65%

TOTAL 258
MULTA CURSOS 48 50,00%
CURSOS ARQUIVADOS 33 34,38%
RETIRADO DE PAUTA 1 1,04%
CURSOS CANCELADAS 1 1,04%
ADVERTÊNCIA CURSOS 13 13,54%

TOTAL 96
MULTAS ORGÂNICAS 8 47,06%
ADVERTIDAS ORGÂNICAS 2 11,76%
CANCELADA ORGÂNICAS 7 41,18%
ARQUIVADA ORGÂNICAS 0 0,00%
RETIRADO DE PAUTA 0 0,00%

TOTAL 17
INVÁLIDO 0

TOTAL 0

TOTAL DE PROCESSOS JULGADOS 518

95° REUNIÃO CCASP



Presidenta responde a ofício do SVNIT
A Presidência da Re-

pública enviou um ofício 
em resposta ao pedido 
do SINDICATO DOS VI-
GIILANTES DE NITERÓI 
E REGIÕES (SVNIT) so-
licitando à Presidenta 
Dilma que sancione o 
Projeto de Lei 1033/03 
que concede à categoria 
o adicional de 30% de 
periculosidade..

O gabinete Adjunto 
da Presidência enviou 
a resposta e com o ar-
gumento de que em 
virtude da natureza do 
assunto, o pedido do 
SVNIT foi encaminhado 
à Secretaria de Relações 
Institucionais da Presi-
dência.

O presidente do SV-
NIT, Cláudio Vigilante, 
afirmou estar contente 
com a resposta da Pre-
sidência. Mais uma vez, 
o sindicalista acertou 
quando encaminhou 
o ofício demonstran-
do à Presidenta Dilma 
os pontos positivos do 
projeto e a quantidade 
de profissionais que se-
riam beneficiados, além 
é claro, da exposição 
dos riscos a que são sub-
metidos os vigilantes no 
exercício da profissão.

Agora faltam 07 dias 
para a sanção presiden-
cial ao PL 1033/03. É 
hora de mobilização!

Veja a reposta da Pre-
sidência da República:

Vigilantes da Bahia na Campanha, junto com a CNTV, 
pela sação do PL 1033 do Adicional do Risco de Vida.



Justiça decide nesta terça sobre greve de vigilantes de Cubatão
Em greve há uma semana, os cerca de 700 vigilan-

tes que prestam serviço em escolas, prontos-socorros e 
parques públicos de Cubatão aguardam para esta terça-
-feira uma decisão da Justiça Trabalhista para decidir 
pela continuação ou não do movimento.

Segundo o diretor do sindicato da categoria na re-
gião, José Arimatea dos Santos, a situação permanecia 
inalterada na tarde desta segunda, quando os trabalha-
dores foram informados sobre as ações que serão ado-
tadas caso o impasse perdure por mais tempo.

A juíza que está analisando o caso ainda não emitiu 
o seu parecer, mas é bem provável que isso aconteça 
nesta terça . Vamos continuar lutando para que todos 
os vigilantes recebam os salários e os benefícios atrasa-
dos?, disse o dirigente sindical.

Os trabalhadores não receberam até agora o salário 
de novembro, o vale-transporte e nem o vale-refeição, 
que não é pago há três meses.

Os vigilantes são vinculados à empresa Marvin, que 
não recebeu os repasses da Prefeitura de Cubatão para 
o pagamento dos salários.

Por sua vez, a Administração Municipal diz reconhe-

cer o atraso, mas pondera que as pendências com a em-
presa não chegam a três meses. E justifica a situação 
com a alegação de que houve queda na arrecadação do 
ICMS, o que motivou a necessidade de renegociação de 
contratos e cronogramas de pagamentos com fornece-
dores e prestadores de serviços.
Fonte: A Tribuna de Santos

Prestadora de serviço de segurança do Banco do Brasil se envolve 
em suposta fraude e dá calote em centenas de trabalhadores

O Banco do Brasil que contratou a empresa de 
segurança Alerta Vigilância para cuidar de suas 
agências bancárias, não fiscalizou seus contratos, 
repassou os valores e a empresa não pagou  os tra-
balhadores. São 356 vigilantes demitidos que vão 
passar o natal, sem salário e 13° salário.

A empresa prestadora de serviço para o Banco do 
Brasil, Correios, Caixa Econômica Federal e outros 
órgãos públicos é suspeita de fraude contra os tra-
balhadores inclusive já foi representada pela Fede-
ração e pelos Sindicatos perante a Polícia Federal, 
onde foi solicitado o cancelamento da autorização 
para atuação no mercado de prestação de serviço 
de segurança privada.

Na última sexta-feira (30) a Alerta Vigilância en-
caminhou oficio ao sindicato informando que não 
vai efetuar o pagamento das verbas rescisórias de 
356 vigilantes demitidos do contrato do Banco do 
Brasil. A empresa alegou de maneira cruel que seus 
trabalhadores deveriam entrar com ações na justi-
ça para cobrar seus direitos dos antigos proprietá-
rios, o sindicato irá ingressar com ação coletiva para 
bloquear possíveis faturas que a empresa tenha a 

receber de clientes para garantir o pagamento do 
direito trabalhista dos vigilantes.

Desde 2011 já existiam ações contra a Alerta em 
andamento no Ministério Público do Trabalho apon-
tando inúmeras irregularidades da empresa.  E em 
março de 2012 através da fiscalização realizada pela 
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego 
constatou-se que a empresa não estava recolhendo 
integralmente o FGTS de seus funcionários.

A Federação e os Sindicatos dos Vigilantes do Pa-
raná já denunciaram uma suposta fraude dos pro-
prietários da empresa com um grupo de laranjas, 
os quais estão se intitulando proprietários da em-
presa, por intermédio de uma alteração contratual, 
que tem como sócios proprietários Dhyomaro Pa-
rente dos Santos e sua mãe Maria Alice Parente dos 
Santos de São Luiz no Maranhão, com a intenção de 
proteger o patrimônio dos antigos proprietários e 
não pagar os direitos trabalhistas dos funcionários.

Mas uma vez a falta de fiscalização por parte dos 
contratantes vai deixar centenas de pais e mães de 
família sem receber seus direitos trabalhistas.
Fonte: Sindicato dos Vigilantes de Curitiba e Região



Seminário debate problemas de 
segurança bancária em Caxias do Sul

Bancárias e bancários de todo o Rio Grande do Sul partici-
param na última sexta-feira, dia 30 de novembro, do debate 
de um tema constante nos noticiários e na rotina dos traba-
lhadores bancários: a falta de segurança nas instituições finan-
ceiras. O primeiro Seminário Regional sobre Segurança Bancá-
ria foi realizado em Caxias do Sul (RS) e reuniu representantes 
de sindicatos de bancários no Estado; Brigada Militar; poder 
público, sistema financeiro; especialistas em segurança; e Sin-
dicato dos Vigilantes.

A mesa de abertura do evento foi composta pelo diretor do 
Sindicato dos Bancários de Caxias do Sul, Nelso Bebber, o di-
retor da Fetrafi-RS, Juberlei Baes Bacelo, e o representante da 
Câmara de Vereadores, Pedro Incerti. Nelso salientou que só 
é possível ter mais segurança com justiça social, começando 
pela distribuição de renda e por medidas de igualdade.

O diretor da Fetrafi-RS salientou os problemas que cada 
município enfrenta com a precariedade da estrutura e a falta 
de equipamentos de segurança. O sindicalista reafirmou a ne-
cessidade de cobrar dos próprios bancos os investimentos ne-
cessários, devido ao risco da atividade bancária e à altíssima 
lucratividade do setor financeiro. Juberlei também destacou a 
defasagem da lei federal nº 7.102/83.

Vulnerabilidade
Após a abertura, o debate foi coordenado pela diretora do 

Sindicato dos Bancários de Caxias do Sul, Vaine Andreguette. 
Também compuseram a mesa o diretor da Fetrafi-RS e do Sin-
dicato Bancários de Porto Alegre, Lucio Paz, o representante 
do Banrisul, César Borges, o presidente do Sindicato dos Vigi-
lantes, Claudiomir da Silva Brum, e o subcomandante da 12º 
BPM, Capitão Alencastro, e o assessor de segurança bancária 
da Associação de Bancos do RS, Jaci dos Santos.

As autoridades presentes no debate manifestaram disponi-
bilidade em auxiliar o combate aos problemas de segurança e 
na necessidade de efetivar tais medidas. O capitão Alencastro 
explicou como funciona o processo de cobertura da segurança 
em Caxias e na Serra.

Além disso, o policial reforçou a importância do relatório 
que está sendo atualmente elaborado pela BM, sobre a vul-
nerabilidade das agências e postos de atendimento bancário. 
Alencastro informou que, através deste mapeamento será 
possível estabelecer medidas de prevenção para segurança 
bancária.

Mobilização dos bancários
Lucio fez uma apresentação sobre as atuais negociações 

entre a categoria e os bancos sobre segurança, além dos ce-
nários preocupantes da violência no setor. O dirigente sindical 
atribui os principais problemas de vulnerabilidade a alguns 
fatores principais: descaso dos bancos; instalações precárias; 
defasagem da lei nº 7.102/83; fragilidade da segurança públi-
ca e um sentimento coletivo de insegurança geral.

O sindicalista destacou que os bancários se organizam em 
diversas frentes de luta, que têm contribuído para significativas 
melhorias. Ele destacou a Mesa Temática de Segurança Bancá-
ria - fórum de debates entre Contraf-CUT, federações e sindica-
tos com a Fenaban - que tem gerado avanços nas discussões.

Atualmente, está sendo discutido um projeto-piloto de 
segurança bancária nas cidades de Recife, Olinda e Jaboatão 
dos Guararapes, cujos resultados poderão vir a ser estendi-
dos para todo o país. O projeto é uma conquista da Campanha 
Nacional 2012. A implementação de leis municipais que refor-
cem a segurança também foi destacada.

Os bancários já conquistaram algumas cláusulas sobre se-
gurança na CCT da categoria, sendo que a própria Febraban 
aponta resultados positivos de declínio das ocorrências desde 
2000, quando começaram a ser instaladas as portas giratórias. 
Porém, os dados comprovam que a violência ainda é gritante.

Em 2011, foram 49 mortes em assaltos envolvendo bancos 
em todo o país, segundo pesquisa da Contraf-CUT e Confede-
ração Nacional dos Vigilantes (CNTV). Quatro delas ocorreram 
no Rio Grande do Sul, inclusive três na região da Serra.

A necessidade de combater um crime da "saidinha de ban-
co" também veio à discussão. Os bancários e vigilantes defen-
deram a colocação de biombos para garantir privacidade aos 
clientes durante a realização de operações bancárias.

Na avaliação final do evento, os participantes concluíram 
que através das iniciativas da categoria e da responsabilização 
do poder público através das câmaras de vereadores, adminis-
trações municipais e setores da segurança pública será possí-
vel construir um ambiente de trabalho mais saudável e seguro 
para os bancários e para a população em geral.

Participação
Marcaram presença no evento dirigentes da Fetrafi-RS e sin-

dicatos filiados à Fetrafi-RS, como Vale do Caí, Cachoeira do Sul, 
Bento Gonçalves, Lajeado, Nova Prata, Vale do Paranhana, Lito-
ral Norte, Porto Alegre, São Leopoldo, Vacaria e Passo Fundo.
Fonte: Contraf-CUT com Bancax e Fetrafi-RS


