
 

 

Cta. Circ. Nº 044/19 – Presidência                                                       Brasília, 06 de março de 2019. 

 

 

Aos Senhores 

Presidentes de Sindesp’s, 

Diretores da Fenavist, 

Associações e 

Empresários da Segurança Privada 

 

 

Ref.: Encaminha regulamento RETIFICADO do VI PRÊMIO MERITO e BENEMÉRITO. 

 

Prezados Senhores, 

 

Como já é de conhecimento de todos, a Federação Nacional das Empresas de Segurança e 

Transporte de Valores (Fenavist) no dia 25 de junho de 2019 realizará a 6ª edição dos Prêmios 

Mérito em Serviço da Segurança Privada Nacional, Benemérito da Segurança Privada Nacional e 

Benemérito da Segurança Privada Estadual com um grande evento na cidade de São Paulo – SP. 

Sendo assim, encaminhamos, em anexo, o Regulamento RETIFICADO das Premiações com 

alterações consideráveis, por isso solicitamos a leitura de todos e desconsideração do Regulamento 

anteriormente enviado. Entre as alterações, informamos que serão válidas inscrições para o Prêmio 

Mérito de empresas que façam ATÉ ESTE ANO  a idade pretendida para cada categoria. 

 

Aproveitamos para recordar como é feita a divisão de categorias: 

a. CATEGORIA DIAMANTE – Empresas que tenham completado 30 (trinta) anos ou 

mais de atividade no ano da premiação, e que estejam regulares com seu alvará de 

funcionamento expedido pelo Ministério da Justiça; 

b. CATEGORIA PLATINA - Empresas que tenham completado no ano da premiação, 

25 (vinte e cinco) a 29 (vinte e nove) anos de atividade, e que estejam regulares, com 

seu alvará de funcionamento expedido pelo Ministério da Justiça; 

c. CATEGORIA OURO – Empresas que tenham completado, no ano da premiação, 20 

(vinte) a 24 (vinte e quatro) anos de atividade, e que estejam regulares, com seu alvará 

de funcionamento expedido pelo Ministério da Justiça; 



 

 

d. CATEGORIA PRATA – Empresas que tenham completado, no ano da premiação, 15 

(quinze) a 19 (dezenove) anos de atividade, e que estejam regulares com seu alvará de 

funcionamento expedido pelo Ministério da Justiça; 

e. CATEGORIA BRONZE – Empresas que tenham completado, no ano da premiação, 

10 (dez) a 14 (catorze) anos de atividade, e que estejam regulares com seu alvará de 

funcionamento expedido pelo Ministério da Justiça; 

f. CATEGORIA CRISTAL – Empresas que tenham completado, no ano da premiação, 

05 (cinco) a 09 (nove) anos de atividade, e que estejam regulares com seu alvará de 

funcionamento expedido pelo Ministério da Justiça; 

 

OBS.: Além do tempo de atividade, é necessário que a empresa esteja regular com a Polícia 

Federal como empresa de segurança privada e ter mantido no período de sua atividade o mesmo 

CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. 

 

Na certeza de contarmos com a participação dos senhores, agradecemos o apoio 

antecipadamente e reafirmamos os nossos votos de estima e consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Jeferson Furlan Nazário 

Presidente Nacional da Fenavist 


