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Mobilização em defesa da Aposentadoria 
Especial e Estatuto da Segurança Privada

Estatuto da Segurança Privada 
deve ser  votado em setembro 

Projeto de Lei de Vigilância Armada 24h
em Bancos é apresentado na

 Assembleia Legislativa

Brasília

 “Estamos na luta para defender os direitos da 
nossa categoria. Infelizmente, na Câmara dos 
deputados não conseguimos o apoio necessário 
para passar a nossa proposta de manter a 
aposentadoria especial. Agora, temos que recorrer 
ao senado, onde a PEC da Previdência ainda 
passará por aprovação”, explicou Serafim. 

 Serafim Gerson Camilo, presidente do 
SINDSEG-GV/ES, mas que também é diretor da 
CNTV, acompanhou as conversas com o presidente 
da casa, senador Davi Alcolumbre (DEM).  

 Diretoria da Confederação Nacional dos 
Vigilantes - CNTV, juntamente com representantes 
da categoria, estiveram no senado, em Brasília, 
para reivindicar o direito da Aposentadoria Especial 
dos vigilantes e a aprovação do Estatuto da 
Segurança Privada, ambos projetos estão em 
tramitação no senado. 

   O relator do projeto do estatuto, senador Randolfe Rodrigues (Rede- 

AP), após o pedido da CNTV para que o projeto fosse colocado logo em 

votação, confirmou que há pressa para votar atualização da legislação que é 

da década de 1980. A nova legislação vai substituir a lei nº 7.102/1983 e 

permitir a retirada da clandestinidade de milhares de profissionais que atuam 

à margem da fiscalização da Polícia Federal, em atividades irregulares de 

vigilância, principalmente a eletrônica. A expectativa é que, com a 

atualização da legislação, ocorra a criação de novas vagas empregos

 Um passo importante para os vigilantes do Espírito Santo. O deputado 

Capitão Assunção apresentou na Assembleia Legislativa o Projeto de Lei 

que prevê vigilância armada 24h em agências bancárias em todo o estado. 

Essa pauta é uma bandeira do sindicato para gerar mais segurança aos 

clientes das agências e ampliar a oferta de empregos para a categoria. 
Deputado Estadual Capitão Assunção, autor do projeto

Senador Davi Alcolumbre recebe em mãos o pedido da categoria 

Presidente Serafim (SINDSEG) apresenta a proposta da categoria ao senador Marcos Do Val
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Vigilantes aprovam prestação de contas
 do SINDSEG-GV /ES

Uni Global Union reconhece a qualidade 
da organização sindical do ES

Presidente do Sindseg-GV/ES

 C o m  o b j e t i v o  d e  g a r a n t i r  a 
transparência, o SINDSEG-GV/ES prestou 
contas à categoria presente na sede do 
sindicato no dia 26 de julho. Os vigilantes 
aprovaram a apresentação sem ressalvas.
 Os investimentos em destaque foram 
a compra e reforma da sede do sindicato e 
aquisição de novos movéis. Um passo 

importante para organização sindical pois 
além de economizar no aluguel, o sindicato 
passou a oferecer um ambiente conforme a 
necessidade da categoria.
 Serafim Gerson Camilo, presidente 
do SINDSEG-GV/ES reforçou a importância 
da categoria em estar presente no sindicato 
e acompanhar o trabalho da diretoria.

 O SINDSEG-GV/ES esteve no evento de Planejamento Sindical organizado pela 
CNTV, em julho. O encontro foi coordenado pela UNI GLOBAL UNION, instituição que 
exerce a defesa dos trabalhadores(as) nas empresas multinacionais em diversos países. 
Foi nesse encontro que o SINDSEG-GV/ES apresentou a sua organização interna e teve o 
reconhecimento do trabalho realizado no Espírito Santo.

 Visando melhorar o serviço prestado à categoria e gerar economia nas despesas, o 
SINDSEG-GV/ES comprou dois novos veículos que estão sendo usados para fiscalização.
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A luta nunca pode parar!    

 Além da importância da 

agenda por tratar de um assunto 

de extremo interesse para a 

categoria, compor a diretoria da 

CNTV tem nos proporcionado um 

grande aprendizado com a troca de 

experiências com as demais 

lideranças sindicais do país. 
 O nosso sindicato está 

sendo reconhecido nacionalmente 

por nossa organização. Isso é 

muito significativo para nossa 

diretoria.
  Queremos um sindicato 

ainda mais forte, para isso é 

necessário a sua participação na 

Assembleia Geral que irá criar a 

pauta de reivindicações da 

categoria. 

 Nos últimos meses, como 

d i r e t o r  da  Con fede ração 

Nacional dos Vigilantes - CNTV, 

estive na luta, em Brasília, em 

prol de garantir a permanência 

da aposentadoria especial dos 

vigilantes. 

Juntos somos mais fortes!

Sindicato adquire novos  veículos para fiscalização 
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Festa dos vigilantes com muitos brindes e diversão

Plantão 2 levou o título de Campeão 2019

 Nos dias 6 e 7 de julho, foi um fim de semana de confraternização para os vigilantes da Grande Vitória. A festa da categoria 
aconteceu com muito churrasco, animação com shows musicais e sorteio de brindes, e para as crianças diversos jogos.

 Plantão 2 é o campeão. O título foi conquistado por 7 x 2 
contra a Plantão 1. Apesar dos times serem ambos da Empresa 
Plantão não faltou espírito de competitividade. Foi um jogo pra lá de 
emocionante.
 O terceiro lugar ficou com SVA 2 que ganhou de WO. A equipe 
permaneceu invicta até os jogos finais. A artilharia do Campeonato 
foi conquistado por Fabrício do time da SVA 2 e o Flávio da Plantão 
2, ambos com 30 gols, já o goleiro menos vazado foi o Adão, da 
equipe da SVA 2.

2º Campeonato Society dos Vigilantes

Equipe da Plantão 2 Campeã do Campeonato Society 2019

Equipe da Plantão 1 Vice-Campeã do Campeonato Society 2019 Equipe da SVA 2 com os troféus de 3º lugar, artilheiro e melhor goleiro

Diretor Welinton entregando o troféu ao
Flávio, artilheiro pelo time da Plantão 2

Alisson e Ludimar representantes das 
equipes Plantão 1 e Plantão 2
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Processo Security/Sedu:
Vigilantes recebem benefício
após ação judicial

SINDSEG-GV/ES participa 
de Fórum Estadual da 

Liberdade Sindical

Retirada de certificado de
 Curso de Reciclagem

Filiados(as) ganham desconto
nas empresas conveniadas com o 

SINDSEG-GV/ES

INFORME

CONVÊNIOS

 O SINDSEG-GV/ES estará fazendo a emissão para seus 
filiados(as) na sede do sindicato. 

 Atenção vigilantes, a entrega do Certificado do Curso de 
Reciclagem agora é online. O certificado deverá ser baixado e 
impresso no site da Polícia Federal, DELESP. 

 Cursos de formação, faculdades, academias, farmácia, 
auto-escola e óticas. Esses são alguns dos serviços 
oferecidos com desconto para filiados(as) do SINDSEG/GV-
ES. 
 Acesse o sindseg-es.com.br em convênios para 
conhecer todos os parceiros!

Vitória da categoria!
 Após o SINDSEG-GV/ES entrar com uma ação judicial 
coletiva em defesa dos trabalhadores vigilantes da Security 
(contrato com a Sedu), a justiça reconheceu o direito da 
categoria e autorizou o pagamento aos trabalhadores.

 O diretor Welinton Silva destaca a importância do 
Fórum. “É um espaço para discutir vários temas importantes 
para os trabalhadores(as) como Reforma da Previdência, 
Reforma Trabalhista, entre outros. Com objetivo de criar 
propostas para pautar o governo e  o poder legislativo”. 
 No último encontro, o procurador Dr. João Hilário, 
destacou que a necessidade de dar prosseguimento aos 
temas tratados no Fórum e, em especial, discutir e definir 
estratégias de atuação em face da Reforma da Previdência 
MP 881-2019

 O SINDSEG/GV-ES integra o Fórum Estadual de 
“Promoção da Liberdade Sindical” (nome provisório) no 
Ministério Público do Trabalho. 

CONVOCAÇÃO

ATENÇÃO VIGILANTES DA GRANDE VITÓRIA:

DOS NOSSOS DIREITOS!
A SUA PARTICIPAÇÃO É ESSENCIAL PARA GARANTIA 

O SINDSEG-GV/ES convoca todos(as) da categoria para par�ciparem 
das ASSEMBLEIAS GERAL que irão discu�r a CRIAÇÃO E APROVAÇÃO 
DA PAUTA DE REIVINDICAÇÕES PARA A CAMPANHA SALARIAL 2020. 
As assembleias serão realizadas na Sede, em VITÓRIA, nos  dias 18 
(sexta-feira) e dia 19 (sábado) de OUTUBRO, às 18h primeira 
chamada, às 18h30 segunda chamada, e nas subsedes GUARAPARI E 
ARACRUZ acontecem no dia 26 de OUTUBRO, às 10h primeira 
chamada, às 10h30 segunda chamada.

ASSEMBLEIA GERAL 

 

Ao lado do diretor Welinton Silva, o Procurador Dr. João Hilário (camisa branca)

Carlos Alexandre recebeu o cheque das mãos do diretor Welinton na 
subsede de Guarapari


