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Vigilantes têm proposta para manter 
aposentadoria especial

SINDSEG-GV/ES de casa nova

Brasília

 Em plenária, realizada no dia 11 de maio com 

representantes sindicais de todo o país, discutiu-se a reforma 

da Previdência. Após  análise e debate foi definida uma 

proposta de emenda à PEC 06/2019, que trata da Reforma da 

Previdência. O Espírito Santo esteve representado pelo 

presidente Serafim Gerson Camilo do SINDSEG-GV/ES. 

 No Congresso Nacional, a emenda precisará da 

assinatura de 171 parlamentares para que ela seja 

efetivamente acatada na Comissão Especial que está 

analisando a proposta de reforma da Previdência do governo 

Bolsonaro. Para isso, o movimento sindical precisa buscar 

apoio dos deputados federais. 

 Após a plenária, a Confederação Nacional dos 

Vigilantes (CNTV), juntamente com SINDSEG-GV/ES e 

demais sindicatos de vigilantes do Brasil, elaborou a proposta 

de Emenda à PEC 06/19. O objetivo foi propor que a 

aposentadoria especial seja destinada aos trabalhadores(as) 

expostos a agentes nocivos químicos, físicos e biológicos 

prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, ou 

ocupação e enquadramento por periculosidade. 

 Apoio do Congresso

 Na proposta apresentada pelo governo federal, os 

vigilantes perdem sua aposentadoria especial, assim como 

outras categorias, e serão enquadrados nas mesmas 

condições dos demais trabalhadores(as). O vigilante estaria 

obrigado a trabalhar até os 65 anos (homem) ou 62 (mulher) e 

podendo ter de contribuir por 40 anos ou mais para se 

aposentar na integralidade. 

  A sede própria tem um 

espaço amplo para atendimento, 

com salas, auditório e área de 

jogos para a categoria.  Ela está 

localizada na rua Professor 

Baltazar, 70, Centro de Vitória. 

 “Com pouco tempo a 

diretoria entrou e deu a resposta. 

Estamos demonstrando que 

t e m o s  c o m p e t ê n c i a  p a r a 

admin is t ra r  es ta  en t idade. 

Estamos inaugurando esta casa 

do trabalhador”, declarou Serafim 

- Presidente do SINDSEG-GV/ES 

durante inauguração da sede. 
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Sindicato em alerta 
com a Reforma da Previdência

Audiência Pública

Dia Nacional de Luta pela Previdência

Presidente do Sindseg-GV/ES

 Para pressionar o Congresso a não 
apoiar a Reforma da Previdência, o sindicato 
está com abaixo-assinado coletando 
assinaturas dos trabalhadores(as). 

 O assessor  prev idenciár io  do 
SINDSEG-GV/ES e presidente da SINTAPI, 
Gerson Maia de Carvalho, alerta a categoria 
quanto  ao per igo  da re forma para 
trabalhadores(as). “A proposta praticamente 
acaba com a aposentadoria especial. Hoje, 
conseguimos aposentar vigilantes com 49 
anos de idade, que atingiu seus 25 anos de 

trabalho. Com a reforma, a aposentadoria 
especial só será concedida com 60 anos de 
idade”, explicou. 

 A diretoria do SINDSEG-GV/ES, representada pela Sandra Lacerda e Welinton 
Silva, estiveram presentes na Audiência Pública sobre a Reforma da Previdência na 
Câmara de Cariacica. O encontro explicou pontos da proposta de emenda à constituição 
(PEC 06/19) que irá prejudicar a classe trabalhadora. 

Centrais sindicais, movimentos sociais e trabalhadores(as) ocuparam as avenidas do Centro 
de Vitória em protesto a Reforma da Previdência. O ato aconteceu em março. 
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 Campanha de mobilização contra a 
Reforma da Previdência no Facebook do 
SINDSEG-ES. A ideia é compartilhar as 
postagens cobrando dos deputados a 
votarem NÃO a Reforma da Previdência. 
 Apenas dois dos 10 deputados 
federais capixaba no Congresso são contra 
à reforma da Previdência. Amaro Neto 
(PRB), Felipe Rigoni (PSB), Ted Conti 
(PSB), Da Vitória (Cidadania),  Evair de 

Melo (PP) e Lauriete (PR) afirmaram que a 
aprovação depende de mudanças no texto 
proposto.  
 Declaram favorável à proposta do 
jeito que foi apresentada pelo governo as 
deputadas Soraya Manato (PSL) e Norma 
Ayub (DEM).  
 Hélder Salomão (PT) e Sérgio Vidigal 
(PDT) são contra a proposta da Nova 
Previdência.  

 Trabalhadores(as), venham 

conhecer a nossa nova casa. A 

sede do SINDSEG-GV/ES está de 

portas abertas para recebê-los. 

 O SINDSEG-GV/ES atua 

em sua defesa trabalhador(a)!

 Além de conquistar uma 

sede própria, o sindicato continua 

na defesa da nossa aposentadoria, 

juntamente com os demais 

sindicatos, e pela valorização e 

contratação de profissionais 

vigilantes nas instituições públicas 

e privadas. Estamos dialogando 

com  nossos  deputados  e 

governantes para sensibilizá-los. 

Contamos com o apoio de vocês!
 Trabalhamos ainda para 

oferecer mais benefícios a 

categoria. Exemplo disso são os 

novos convênios firmados, não 

de ixe  de   ap rove i ta r  as 

oportunidades.  
 Em breve,  estaremos 

juntos na Festa dos Vigilantes 

2019. A diretoria está preparando 

um evento especial para você e 

sua família. 

Campanha Contra a Reforma da Previdência
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Carros à venda!
Assembleia Geral, realizada no dia 10 

de maio, às 18h30, aprovou a venda de 
dois veículos do SINDSEG-GV/ES: um 
Fox/vw 1.0 (Nacional) Ano 2007/2008 e 
uma HILUX/ Toyota Sw4 Ano 1998/1999. 

Veto do Prefeito sai 
da pauta na Câmara

Apoio ao filme 
Escolta ArmadaDestaque na Band

Senador e deputados recebem pautas da categoria

Vigilância 24hCampeonato dos Vigilantes

 A diretoria acompanhou a sessão 
e dialogou com os vereadores da Casa 
de Leis para pedir apoio a permanência 
da lei municipal, que já havia sido 
sancionada pelo Prefeito Juninho. 
Agora, a Lei, de autoria do vereador 
André Lopes permanece em vigor em 
todo município de Cariacica.

 Mais uma vitória da categoria. O 
pedido do Prefe i to Juninho para 
revogação da Lei de Vigilância Armada 
24h em Agências Bancárias foi retirado 
de pauta na Câmara de Vereadores de 
Cariacica. 

O SINDSEG-GV/ES dou ao produtor 
do filme “Escolta Armada 2: A Vida 
Continua”, Roberto Cardoso,  armas  
de Airsoft. O sindicato apoia iniciativas 
q u e  v i s a m  v a l o r i z a r  o s 
trabalhadores(as) vigilantes. 

 São 16 equipes disputando a 
classificação para a final. Os próximos 
jogos serão no domingo pela manhã, das 
8h às 10h, no Society R9, em Santa Lúcia, 
Vitória. A final será na Festa do Vigilante, 
na Associação dos Empregados da 
Cesan, Cobilândia, Vila Velha.

 O II Campeonato Society dos 
Vigilantes é um grande sucesso. Este ano, 
os jogos têm a cobertura do Programa 
Esporte Capixaba, da TV Band. 
 O campeonato é para toda família 
com direito a espaço de lazer para as 
crianças e homenagem do dia das mães. 

 Helder Salomão -  A diretoria 
apresentou o projeto de Lei de Vigilância 
Armada 24 horas em agência bancária ao 
deputado federal e pediu apoio pelo fim da 
troca de vigilantes por PMs aposentados. 
 Marcos Durval - O presidente 
Serafim Gerson Camilo pediu a atenção 
do senador para o Estatuto da Vigilância 
Privada que está parada no senado.
 Luciano Machado - Os presidentes 
do SINDSEG-GV/ES, Serafim, e do 
SINDIVIGILANTES, Edimar, pediram apoio 
ao deputado estadual Luciano Machado 
para por fim a troca de vigilantes por PMs.

- Não associados(as) terão direito ao seu convite, no entanto para 
levar dependentes terá que pagar R$ 30 reais por pessoa - filhos 
até 18 anos. 

Observações:

Nas Subsedes: 

Entrega de convites:  A partir do dia 05 de junho, na sede do 
sindicato em Vitória. No dia 29 de junho, atendimento especial no 
sábado, será o último dia de retirada de convite. Horário das 8h 
às 12h e 13h às17h. 

 Local: Clube dos Servidores da CESAN, em Cobilândia, 
Vila Velha. 

Guarapari - todas as sextas-feiras, das 09h às 17h. 

Aracruz - todas às quartas-feiras das 09h às 17h.

Dias 6 e 7 de julho - Horário: 09h às 17h
- Associados(as) e seus dependentes menores de 18 anos 
entrada liberada. 

- É necessário comprovar através de documento os dependentes 
(certidão de nascimento ou casamento). 
Mais Informações no site do sindicato.
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Sem vigilantes noturno, 
hospitais são alvos de assaltantes 

Vigilantes são qualificados para salvar vidas 
Nota de Repúdio 

 
 O Sindseg-GV/ES tem trabalho para identificar as 
irregularidades nos estabelecimentos e, assim, dialogar com 
empresários para sensibilizá-los quanto à necessidade da 
contratação de vigilância. 

 A onda de assaltos e violência em hospitais está 
crescendo na Grande Vitória. Em maio, dois homens 
invadiram o Hospital São Franciscos e renderam funcionários 
e pacientes. O crime foi por volta das 2h da manhã, em Campo 
Grande, Cariacica. 

 No caso do hospital Santa Mônica, um policial, durante 
a madrugada, deu tiros dentro da unidade para exigir rapidez 
no atendimento, segundo testemunhas. O hospital colocou 
vigilantes após as ocorrências. 

 Esse não é o único caso. Em abril, o Hospital e 
Maternidade São Luiz, no Ibes, em Vila Velha, foi invadido por 
assaltantes armados por volta das 3h da manhã. Também em 
janeiro deste ano, o Hospital Santa Mônica, Vila Velha, teve 
uma ocorrência que revelou a precariedade da segurança.

 A administração dos hospitais sempre alegam que há 

câmera de segurança. Segundo o presidente do 
SINDSEG/GV-ES, Serafim, “os empresários, para aumentar o 
lucro, não contratam vigilantes patrimonial ou substituem por 
sistemas eletrônicos, porém, existem situações que somente 
os profissionais de segurança podem impedir as ocorrências”, 
explica.
  

 É um ato de irresponsabilidade contratar pessoas sem formação 
técnica como vigilantes. Os trabalhadores(as) em exercício precisam cumprir 
com as legislações em vigor, além de periodicamente passarem por 
reciclagem. O vigilante não é treinado para matar, mas para assegurar a 
proteção ao patrimônio respeitando os direitos e a dignidade humana.

 O jornalista Frederico Vasconcelos, em seu Blog na Folha de São 
Paulo, publicou, no dia 25 de fevereiro, um texto com o título “Quem deve 
proteger o cidadão dos excessos da segurança privada”. No dia anterior, o 
jornalista Jânio de Freitas, também no jornal Folha, intitulou seu texto de 
“Compra de Risco”, referindo-se aos episódios ocorridos em supermercados. 
O SINDSEG-GV/ES repudia o mal julgamento feito à categoria. Por muitas 
vezes, os profissionais vigilantes são pré-julgados, seja por comportamentos 
de outras pessoas sem qualificação profissional ou impedidas de atuarem 
como vigilantes.
 Ressaltamos que no caso do cachorro morto no estacionamento de um 
supermercado, foi identificado que se tratava de um porteiro terceirizado. 
Portanto, não foi um profissional da vigilância. Sobre a morte do jovem, após 
receber um ‘mata leão’ dentro do supermercado, segundo informações 
vazadas pela própria imprensa, o acusado pelo excesso na abordagem 
poderia estar atuando irregular na profissão, uma vez que para atuar como 
vigilante, o profissional não pode ter passagem pela polícia. 
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CONVÊNIOS

Fique por dentro dos descontos para os filiados(as) 
do SINDSEG-GV/ES e seus dependentes

Curso superior e de qualificação 
em segurança na FAESA Cariacica

Formação: Tecnólogo -Superior

Curso Administração – Curso com foco no empreendedorismo na 
melhor faculdade de Cariacica. Excelente avaliação no ENADE. O 
curso de Administração FAESA aproxima o aluno do mercado de 
trabalho, por meio de convênios para estágios com empresas da 
região e é voltado para o empreendedorismo, com foco em gestão 
de pequenas e médias empresas.

● Técnicas de OMD e Percepção
● Rádio Comunicação e Códigos Internacionais
● Sistemas Integrados de Segurança

Regime: Semestral

Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais – Conhecimentos 
gerenciais na área empresarial em apenas dois anos, formando e 
estimulando futuros empreendedores. O foco é na gestão de pequenas 
e médias empresas. Este curso forma Profissionais com capacidade 
para planejar, aplicar e avaliar os processos, as técnicas e os métodos 
de desenvolvimento empresarial e traz possibilidades reais de atuação 
no mercado de trabalho. Com ótima infraestrutura, o curso traz a 
experiência de uma instituição com mais de 45 anos e excelência na 
formação alunos.

Turno: Noturno 

 Associados do SINDSEG terão desconto de 25% no valor 
total dos cursos de graduação, conforme convênio vigente.

As aulas são presenciais com duração de 2 anos. 

Aulas presenciais com duração de 4 anos.

Regime: Semestral

Tecnologia em Gestão de Segurança Privada – O curso é o único 
presencial da área no Estado do Espírito Santo. Esse segmento está 
crescendo no Brasil, por isso, a importância da qualificação. O aluno 
pode comprovar a qualificação antes mesmo da conclusão do curso 
todo, pois recebe certificados ao término de cada um dos quatro 
módulos de estudo nas áreas de Cidadania; Sociedade e Segurança; 
Conhecimento Jurídico e Gestão; Planejamento em Segurança; 
Técnicas de Segurança.

● Sigilo Profissional – Ética e Disciplina – Relatório e

Conheça os cursos oferecidos na FAESA Campus 
Cariacica:

Turno: Noturno (Aulas de segunda até quinta-feira) com adequações 
para pessoas que trabalham por escalas.

Aulas presenciais com duração de 2 anos
Turno: Noturno (aulas de segunda até 5ª- feira), podendo fazer 
adequações para pessoas que trabalham por escalas.

● Tratamento de Ocorrências

Formação:  Tecnólogo -Superior

Formação: Bacharelado 
Regime: Semestral

 A parceria entre o sindicato e a instituição visa auxiliar o 
filiado(a) em sua qualificação profissional e de seus dependentes. As 
inscrições devem ser realizadas no site: https://www.faesa.br/vest. 

 Uma outra modalidade de curso ofertado no campus é o de 
extensão em Videomonitoramento, que será realizado nos dias 14, 21 
e 28 de junho, das 19 às 21h30. A carga horária é de 15 horas e o 
investimento é de R$150,00.

 Videomonitoramento

 O curso traz um novo conceito, o de Policiamento Eletrônico e 
tem por objetivo capacitar e atualizar o profissional para desempenhar 
as  suas  funções  com qual idade e  eficácia  na  área  de 
videomonitoramento em centrais de operações. Ele é voltado para a 
Segurança em Sistemas Integrados, inclusive aos Órgãos de 
Segurança Pública.
 Esse curso é destinado aos profissionais da área de Segurança 
Pública e Privada que atuam ou pretendem trabalhar neste 
seguimento. (Policiais, Guardas Municipal, Servidores Públicos, 
Vigilantes, Porteiros, Operadores de CFTV e demais Profissionais). E 
durante o curso serão realizadas visitas técnicas.

Conteúdos que serão abordados:

● Introdução ao Sistema de CFTV
● Atribuições e Características do Operador de CFTV
● Conceito de Videomonitoramento em Vias Públicas

 Para quem deseja qualificação profissional, o Centro 
Universitário FAESA oferece descontos de até 25% aos filiados(as) do 
SINDSEG-GV/ES nos cursos de Tecnologia em Gestão de Segurança 
Privada, Tecnologia em Processos Gerenciais, Administração. Os 
cursos são ofertados no Campus de Cariacica, próximo ao trevo de 
Alto Lage

Para garantir o desconto, é necessário 
apresentar carta de encaminhamento do 

SINDSEG-GV/ES para comprovar vínculo 
com o sindicato.

ATENÇÃO!
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CONVÊNIOS

Exames oftalmológico 
e ótica

Autoescola Local

 SINDSEG-GV/ES firmou parceria com laboratório e ótica 
Evidência para garantir descontos na realização de exames e 
compra de óculos aos filiados(as) e seus dependentes. Os 
descontos é na compra na forma à vista ou parcelada até 3 vezes. 
 Descontos de até 20% nas compras de óculos solar e 
lentes coloridas. Desconto de até 30% nas compras de óculos e 
lentes. Desconto de até 40% nos exames de vista. Desconto de 
100% nos exames de vista, quando os óculos forem adquiridos 
na Ótica Evidência. 
 O laboratório e Ótica  Evidência está situada na Rua 
Manoel  Cardoso, 1512, sala 201, em Campo Grande, Cariacica.

 Agora, o filiado(a) e seus dependentes podem adquirir 
descontos de até 30%. O desconto é concedido no pagamento à 
vista, em caso de parcelamento o desconto é de 10 %. 
 A Auto Escola Local está localizada no município de 
Cariacica, na Rua Hermes Santório, 38, em Jardim América.

CONFIRA TODOS OS CONVÊNIOS
PELO SITE sindseg-es.com.br ou 

NO APLICATIVO do 
SINDSEG-GV/ES


