
11 DE NOVEMBRO DE 2017
Sindseg-GV/ES compra sede própria em Vitória

Confraternização da categoria reúne milhares 
de vigilantes da Grande Vitória

Nº 05 - Agosto 2018

A nova sede terá um espaço exclusivo para filiados(as)

Ampliação

 O imóvel passará por reforma para 
adequação do espaço. 

O Sindseg-GV/ES adquiriu uma sede 
própria. O objetivo é economizar e garantir o 
espaço apropriado para melhor atender os 
vigilantes, segundo o diretor financeiro, 
Wellington Silva. “Demos um grande passo 
que vai nos proporcionar uma economia de R$ 
32.400,00 mil reais em um ano de aluguel”.

Espaço da nova sede é amplo. O prédio 
tem 3 andares que irão receber as salas 
administrativas, um mini auditório, a sala 
exclusiva de apoio ao filiado para retirada de 
certidões negativas, cópias de documentos 
para reciclagem, atendimento previdenciário e 
jurídico, além do Cantinho do Associado, um 
ambiente personalizado com jogos (mesa de 
sinuca, totó, mesa para jogar dama e dominó), 
freezer com picolé e sofá com TV.

A diversão foi garantida para a 
garotada com área de pula-pula, piscina de 
bolinhas e pintura de rosto. Para os adultos, 
a final do Campeonato dos Vigilantes, que 
aconteceu no domingo, mesa de totó e 
sinuca, sorteio de brindes, além dos shows 
musicais para quem gosta de arrastar o pé.
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Confira a galeria 
de fotos. 

A Festa dos Vigi lantes reuniu 
profissionais e seus famil iares, na 
Associação dos Empregados da Cesan 
(AEC), em Cobilândia, Vila Velha nos dia 7 e 
8 de julho. Foram dois dias de festa para o 
trabalhador(a) não ficar de fora!

Informativo do Sindicato dos Empregados nas Empresas de Transportes de Valores, Escolta Armada, Ronda Motorizada Eletrônico 
e Via Satélite, Agente de Segurança Pessoal, Patrimonial em Geral, Segurança e Vigilância em Geral da Região Metropolitana da 
Grande Vitória no Espirito Santo - Filiado à 

SINDSEG-GV
jornal do



O Sindicato dos empregados(as) nas empresas de vigilância da região 
metropolitana da Grande Vitória no Estado do Espírito Santo vem a público repudiar 
de forma veemente o convênio entre Universidade Federal do Estado do Espírito 
Santo (UFES) e o Governo do Estado que prevê a substituição da vigilância 
patrimonial por Policiais Militares aposentados da reserva. No total, 120 vigilantes 
patrimoniais estarão dispensados para a contratação dos PMs. De acordo com as 
informações do Secretário da Segurança Pública, Nylton Rodrigues, a contratação 
dos aposentados não irá oferecer custos ao Estado. O que significa que a UFES 
deverá arcar com os custos dos policiais. Ora, se os assaltos estão ultrapassando 
os muros da Universidade é porque está faltando atuação da PMs nas ruas. A 
atuação patrimonial de PMs é irregular, pois quem está regulamentado para tal 
prática são os profissionais da vigilância patrimonial.  Infelizmente as más práticas 
adotadas pelo Governador Paulo Hartung de sonegar Direitos Trabalhista ganhou 
adeptos. Em outras instituições, os PMs da reserva recebem cerca de R$ 2.769,48 
mensal, além do valor referente a aposentadoria que pode chegar até 6 mil quando 
se tratando de Sargentos e Cabos. Já o salário de um vigilante é de R$ 1.344,15 e 
30% de periculosidade, totalizando R$ 1.747,39, mais benefícios. A ação da UFES 
é incoerente, uma vez que a ação poderá invadir a privacidade dos alunos e 
professores, pois a proteção poderá se mostrar abusiva com violação de direitos em 
um espaço que deveria primar por liberdade. 

“Queremos apresentar ao governador o impacto negativo que irá afetar 
diversas famílias da Grande Vitória. Vamos lutar contra essa iniciativa que está 
tirando o emprego dos vigilantes”, destaca Serafim Gerson Camilo, Presidente do 
Sindseg-GV/ES.

O Sindseg-GV/ES e o Sindivigilantes encaminharam ao Governador do 
Estado do Espírito Santo uma solicitação de reunião para discutir sobre a 
substituição de vigilantes por Policiais Militares da Reserva. 
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Nota de Repúdio Contra o Convênio 
entre UFES e o Governo do Estado que 

troca Vigilantes por PMs da Reserva

Sindseg-GV/ES e Sindivigilantes 
solicitam reunião no Governo do Estado

Os presidentes Serafim Gerson Camilo (Sindseg-GV/ES) e Edimar de Oliveira Campos 
(Sindivigilantes) protocolam o pedido de reunião com o governador.

Um outro passo importante foi a 
compra do imóvel onde será a nova sede 
do Sindseg-GV/ES, após muitos anos 
pagando aluguel, vamos passar a ter o 
nosso próprio espaço. Isso é economia e 
investimento. 

Contudo, ainda há muitos desafios 
pela frente. Além dos processos que 
estamos apresentando em favor dos 
trabalhadores(as), como publicado no 
jornal anterior, estamos na luta pelos 
vigilantes da UFES, que correm sério 
r isco de demissão por  conta da 
contratação de PMs aposentados. O 
nosso lado sempre será o dos vigilantes!  

Sem dúvida, é uma alegria para 
nossa di retor ia ver que estamos 
r e c u p e r a n d o  o  t e m p o  p e r d i d o . 
Retornamos com a confraternização da 
categoria e apresentamos iniciativas 
novas,  como o Campeonato dos 
Vigilantes para valorizar os profissionais e 
incentivar a prática esport iva em 
benefício da saúde do trabalhador. 

Nessas últimas semanas a nossa 
categoria vivenciou muitas emoções. Ao 
c o m e ç a r  p e l o s  p r e p a r a t i v o s  e 
concretização da nossa Festa dos 
Vigilantes, que após sete anos retornou 
acontecer. Foram milhares de vigilantes 
participando com seus familiares. Um 
momento importante de integração dos 
trabalhadores(as), que estreita a relação 
en t re  o  s ind i ca to  e  o  v ig i l an te , 
promovendo a conscientização dos 
direitos da categoria e fortalecendo a luta 
por qualidade de vida ao trabalhador. 

Presidente do Sindseg-GV

Inscreva-se em nosso canal 



Música, almoço, jogos e sorteios!
Festa dos Vigilantes

A Festa dos Vigilantes foi recheada de atrações! Também foram sorteados mais de 30 prêmios para os trabalhadores(as), 
entre eles bicicletas, celulares, TVs, liquidificador, prancha de cabelo, ferro de passar roupa, curso de capacitação, etc. 

Conheça todos os convênios!



A diretor ia do Sindseg-GV/ES esteve na 
propriedade rural do sindicato em Roda D'Água, em 
Cariacica. O sítio estava sem sinalização e estava sob 
ameaça de invasão. Para evitar que pessoas 
entrassem no terreno, a diretoria identificou a área com 
placas, porteira e foi realizado um contrato de comodato 
de imóvel rural com um morador da região a fim de 
preservar a futura sede social com área de lazer para a 
categoria.

Melhorias no sítio 
da categoria

Sindseg-GV/ES fecha 
convênio com a Faesa

Solicitação de bloqueio de 
pagamento à empresa

Para os profissionais que desejam se qualificar 
para o mercado de trabalho cada vez mais competitivo, 
o Sindseg-GV/ES e a Faesa facharam um convênio que 
irá ofertar desconto especial no curso para “Supervisor 
de Segurança Privada” para os filiados(as).

MAIS INFORMAÇÕES NOS TELEFONES 
3322-5940 OU 3322-5343

 Homenagem aos vigilantes
da Grande Vitória

Apesar da festividade, o tom da solenidade foi de duras críticas 
ao atual cenário de desemprego que afeta os profissionais. 

Em alusão ao dia dos profissionais vigilantes, celebrado no dia 
20 de junho, aconteceu no dia 29 de junho a sessão solene na 
Câmara de Cariacica, proposta pelo vereador André Lopes. 

O Sindseg-GV/ES protocolou uma solicitação à Câmara de 
Aracruz para efetuar o bloqueio no pagamento da empresa de 
vigilância Cruzeiro do Sul.

A empresa Cruzeiro do Sul perdeu o contrato com a Câmara 
Municipal de Aracruz e, até o momento, não fez o agendamento da 
homologação dos vigilantes, além de possuir débitos pendentes com 
os trabalhadores.

A medida é para garantir os direitos dos trabalhadores segundo 
Wellington Silva. “O objetivo é que o pagamento das faturas que 
estiverem no contrato não seja repassado para a empresa, pois o 
valor deve ser para pagar as verbas rescisórias dos vigilantes”, 
explicou.

ARACRUZ



Visel 3 vence Plantão e leva o título de Campeão 
FINAL DO CAMPEONATO
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Terceiro Lugar Definido nos Pênaltis

As duas equipes fizeram uma grande partida, 
mas o destaque foi o vigilante da Visel 03 Magno 
Juruna, ex jogador do Botafogo do Rio de Janeiro, 
que fez o gol do título. Mas o artilheiro do 
Campeonato dos Vigilantes da Grande Vitória foi o 
vigilante da Plantão, Elinho, ex-jogador do Vitória ES. 

Segurpro e Visel 2 se encontraram para 
disputar o terceiro lugar do Campeonato. Com 
empate de 1x1, após a disputa acirrada, a vitória da 
Segurpro foi decida nos pênaltis. Também foi o time 
que teve o goleiro menos vazado no campeonato, 
o Paulo Roberto, ex-zagueiro da Desportiva de 
Cariacica. O terceiro e o quarto lugar também 
receberam medalhas.  

O diretor  social  do Sindseg-GV/ES, 
Wanderson, destaca que “para organizar o 
próximo Campeonato a diretoria está ouvindo a 
sugestão da categoria,” afirma.

 Receberam troféus o 1ª, 2ª e 3ª lugar. 
A  equipe Visel 3 comemora o título de Campeã no 1º Campeonato da categoria

Plantão recebe a premiação de segundo lugar no campeonato Paulo Roberto foi o goleiro menos vazado do campeonato

Paulo Roberto foi o goleiro menos vazado do campeonato

QUE FOI AO AR NA TV BANDEIRANTES!
CONFIRA REPORTAGEM DA FINAL DO CAMPEONATO 

Elinho da equipe Plantão ganhou o título artilheiro Os jogadores do 1ª ao 4ª lugar receberam medalhas
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Visel 3 - Campeão 2018 
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