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Campinas, 08 de abril de 2021. 
 
 

 
Excelentíssimo Sr. Dr. 
João Dória 
DD. Governador do Estado de São Paulo 
SÃO PAULO / CAPITAL 

 
 

 
Sindicato da Categoria Profissional Diferenciada, dos Empregados e 

Trabalhadores do Ramo de Atividade de Vigilância e Segurança Privada de Campinas e 
Região – “Sindivigilância Campinas”, por seu presidente, Geizo Araujo de Souza, infra-
assinado, vem respeitosamente perante V.Exa., expor e requerer o que segue: 

Considerando os termos do Decreto 10.282 de 20 de março de 2020, pelo qual, 
os trabalhadores que laboram nos serviços de segurança e vigilância privada, 
“vigilantes armados e desarmados”, agentes de segurança privada e controladores de 
acesso integrantes da categoria profissional foram considerados atividades essenciais 
desde o inicio da pandemia no ano de 2020 e estiverem e permanecem à frente no 
enfrentamento da pandemia arriscando suas próprias vidas, assim como os 
profissionais da saúde e de outras categorias, onde inclusive vários companheiros 
vigilantes foram contaminados ou tiveram suas vidas ceifadas pelo vírus – COVID 19, 
REQUEREMOS a extensão URGENTE da vacinação para todos os trabalhadores da 
vigilância, independentemente da idade.  

A requisição se dá diante da estatística do quadro deprimente que vem sendo 
registrado no Brasil com a perda de milhares de vidas, mas principalmente do vigilante 
por estar não somente protegendo o patrimônio público ou privado, mas também a vida 
de pessoas diretamente e arriscando suas próprias vidas na atividade que exerce;  

Acreditando que V.Exa como responsável pela ordem e saúde pública, 
sensibilizado com os acontecimentos e dotado de autoridade máxima no estado de São 
Paulo, pode e deve estender de imediato a vacinação contra o COVID 19 aos nossos 
profissionais, propiciando a preservação da vida dos nossos trabalhadores. 

 
Cordialmente, 

 
 
GEIZO ARAUJO DE SOUZA 

                                                                                             ** Presidente **  
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