SEGURANÇA PRIVADA DÁ BOAS VINDAS AO NOVO COMANDANTE-GERAL DA PM
Recentemente empossado Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de São
Paulo, o coronel PM Marcelo Vieira Salles recebeu calorosa visita de representantes da
Segurança Privada. Dirigentes das entidades do segmento deram as boas vindas ao
Comandante nesta segunda-feira, 11/06.
O coronel Salles agradeceu a iniciativa do encontro e ressaltou a importância da
colaboração entre Segurança Pública e Segurança Privada. Ele frisou que já existem
iniciativas de parceria bem-sucedidas, como o projeto Vigilância Solidária, que
estimula a cooperação entre moradores e a Polícia Militar. “Esse programa opera
principalmente com o pessoal da segurança privada, vigilantes e porteiros”, destacou.
O presidente do SESVESP – Sindicato das Empresas de Segurança Privada, Segurança
Eletrônica e Cursos de Formação do Estado de São Paulo, João Eliezer Palhuca,
assinalou que o segmento possui contingente de 150 mil profissionais que atuam na
segurança privada, com treinamento especifico e registro em carteira de trabalho. “É
um ‘exército’ que pode colaborar com a segurança pública”, ressaltou o dirigente.
O deputado Arnaldo Faria de Sá pontuou que a colaborar com as autoridades da
Segurança Pública é uma característica da Segurança Privada. “O pessoal que está aqui
presente quer ajudar a PM”, afirmou o parlamentar.
Durante o encontro, o Comandante-Geral assinou o Livro de Ouro do SESVESP, que
registra formalmente uma homenagem a personalidades que contribuem com a
atividade em todo o Estado de São Paulo.
Também estiveram representados no encontro a ABSEG - Associação Brasileira de
Profissionais de Segurança, SEMEESP - Sindicato das Empresas de Escolta do Estado de
São Paulo, ABREVIS - Associação Brasileira das Empresas de Vigilância, ABESE Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança, ABCFAV Associação Brasileira de Cursos de Formação e Aperfeiçoamento de Vigilantes e a
FETRAVESP - Federação dos Trabalhadores em Segurança e Vigilância Privada,
Transporte de Valores, Similares e Afins do Estado de São Paulo.

