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UMA PESSOA POR DIA É VÍTIMA DE 
ATAQUES A BANCOS NO BRASIL

Autoridades precisam fornecer melhores armamentos para os vigilantes inibirem 
as ações criminosas

Você já foi vítima de um ataque ao ir ao 
banco? É preciso ter a atenção redobrada. 

A Pesquisa Nacional realizada pela CONTRASP 
revelou que, uma pessoa por dia é vítima de 
tentativas/assaltos a bancos no Brasil. A cada 4h, 
pelo menos uma agência bancária é atacada.

Isso quer dizer que são pelo menos seis ataques 
diários, como mostra a Pesquisa Nacional 
realizada até o primeiro semestre deste ano. 
“Eu vou pela rua chorando, eu entro em banco 
chorando[...]. Eu tenho trauma. Trauma.”, 
contou Jamil Fidélis, pai de uma bancária morta 
em assalto a banco em São Paulo, em entrevista 
à imprensa. 

Para evitar os ataques que já deixaram centenas 
de vítimas neste ano, autoridades precisam 
fornecer melhores  armamentos para os 
vigilantes inibirem as ações criminosas. 

Para não ser vítima de uma ‘saidinha’, também há 
algumas recomendações: não sacar valor alto de 
dinheiro, ficar atento e conversar com o vigilante 
do estabelecimento caso tenha alguma suspeita. 

O segundo maior assalto a banco do mundo 
aconteceu no Brasil, ainda assim as autoridades 
não caíram na real. Não oferecem condições 
de trabalho que proporcionem o dever de 
proteger e o direito de se defender dos vigilantes, 
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profissionais qualificados para fazer a segurança 
privada dos estabelecimentos.  “Eles já estão 
armados. Até quando estaremos na mira?”, 
questiona a CONTRASP em Campanha 
Nacional. 

Vigilante é baleado no rosto em assalto a Ceagesp em São Paulo
A vítima foi encaminhada para o 
Hospital Regional de Presidente 

Prudente
Nesta quarta-feira (31/08), um vigilante foi 
baleado no rosto durante uma tentativa de assalto 
a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais 
de São Paulo (Ceagesp),  localizada em Presidente 
Prudente. O vigilante, 31 anos, estava registrando 
o ponto, de costas, quando ouviu alguém dizer 
‘deita’. Ao olhar para trás, foi atingido pelo disparo. 
O projétil ficou alojado no maxilar do vigilante. 

No mesmo dia outro vigilante, 50 anos, foi baleado. 
Desta vez, em Natal, quando chegava em sua 
residência.  Os ataques registrados diariamente 
reforçam a necessidade pela troca do armamento 
do vigilante que está defasado, além da extensão 
do porte de arma dos vigilantes; são Campanhas 
realizadas pela CONTRASP para proteger a vida 
do profissional. 

A conscientização e a união da categoria é o 
que fará a diferença na implementação de novas 
armas e na extensão do porte. 

Contamos com você! 
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Órgãos públicos substituem vigilantes por pessoas desqualificadas
SEEVISSP distribui panfletos que denunciam a prática que fere a segurança da 

população

O SEEVISSP está atuando para combater a 
prática dos órgãos públicos municipais, 

estaduais e federais de substituir vigilantes por 
pessoas desqualificadas para prestar o serviço 
de segurança privada nos órgãos. Por isso, tem 
distribuído panfletos que explicam os riscos desta 
contratação irregular. 

Segundo o Sindicato, estes órgãos, a exemplo do 
INSS, Hospitais Públicos e Tribunais de Justiça 
são locais de grande circulação de pessoas, onde 
os vigilantes se mostram fundamentais para fazer 
a segurança e auxiliar na organização e no bom 
atendimento aos usuários. 

“Tais órgãos têm substituído os vigilantes 
(profissionais treinados e capacitados, que 
cumprem as exigências da lei; que passam a 
cada dois anos por uma Reciclagem; que se 
submetem a exames físicos e mental; que não 
podem ter qualquer antecedente criminal e que 
são autorizados pela Polícia Federal), por pessoas 
não preparadas e não treinadas para prestar esse 
tipo de serviço aos usuários desses locais”, afirma 
o Sindicato.

A CONTRASP – Confederação Nacional dos 
Trabalhadores de Segurança Privada apoia 
o trabalho do SEEVISSP, que luta contra a 
clandestinidade e trabalha para a conscientização 
da importância e necessidade dos vigilantes para 
a segurança do país. 
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Órgãos Públicos ignoram a segurança dos funcionários

e de usuários

 

 

seus 
 

Prezados senhores, 

A cada dia temos sido informados

  

e nos deparamos com uma triste realidade: 

os órgãos públicos: municipais, estaduais e federais, que deveriam dar o exemplo

 

de 

segurança, estão adotando uma conduta que fere e prejudica substancialmente a 

segurança da população em geral

 

e, principalmente, coloca em risco os seus servidores 

públicos e os usuários, a exemplo do INSS, Hospitais

 

Públicos, Faculdades

 

Públicas, 

Tribunais

 

de Justiça, Justiça

 

Federal, Advocacia Geral da União,

 

Fundações Públicas etc.

 

Nestes

 

órgãos, os vigilantes

 

são responsáveis por manter a organização, a 

integridade dos servidores e de usuários, e também pela preservação do patrimônio 

público. 

 

 

Normalmente são locais de grande circulação de pessoas onde os vigilantes 

se mostram fundamentais para

 

fazer a segurança e auxiliar na organização e

 

no bom 

atendimento aos usuários. 

 

 

O que tem acontecido:

  

Tais

 

órgãos

 

têm substituído os vigilantes (profissionais treinados e capacitados, 

que cumprem as exigências de lei; que passam a cada dois anos por uma Reciclagem; 

que

 

se submetem a exames físicos e mental;

 

que não podem ter qualquer antecedente 

criminal e que são autorizados pela Polícia Federal), por pessoas não preparadas e 

treinadas para prestar esse tipo de serviço aos usuários desses locais.

 

Sem vigilantes, a

 

população em geral fica desprotegida e prejudicada pelo

 

alto 

índice

 

criminalidade que tem ocorrido, levando insegurança aos servidores

 

públicos

 

que 

ficam vulneráveis a situações de perigo.

 

Ressaltamos a importância de

 

trabalhadores 

capacitados e treinados nestes locais, já que organizam e fazem a segurança de todos. 

 

Não vamos concordar com essa postura de deixar a população

 

mais uma vez 

sem segurança e não admitiremos que

 

nossa categoria seja ignorada e que sofra um 

retrocesso, praticado principalmente pelo Poder Público.

 

 

SEEVISSP

 


