SOBRE
O SINDESP
O Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Estado de Santa Catarina, representa as empresas prestadoras de serviços no segmento de
segurança privada. O Sindesp-SC é formado por uma diretoria eleita a
cada quatro anos, oficialmente composta pelo presidente, vice-presidente,
secretário, tesoureiro, diretor de Segurança Eletrônica e diretor das Escolas de Formação.
O Conselho Fiscal conta com quatro membros titulares e número igual de
suplentes. Quatro regiões são representadas com delegados regionais. Todos são convidados a participar das Assembleias que ocorrem em conjunto com o SEAC-SC na sede dos sindicatos semanalmente.
DIRETORIA
PRESIDENTE: Dilmo Wanderley Berger
TESOUREIRO: Ivan Zanardo
SECRETÁRIO: Valmir Motta
SUPLENTES: Luiz Andrey Bordin
CONSELHO FISCAL: Ben-Hur Cassius Margarida, Avelino Lombardi
e Francisco Lopes de Aguiar
SUPLENTES: José Altair Back e Luiz Ermes Bordin
DIRETOR SEGURANÇA ELETRÔNICA: Pedro Paulo C. de Souza
DIRETOR ESCOLAS DE FORMAÇÃO: Joneval Barbosa de Almeida
DIRETOR DE RELAÇÕES SINDICAIS: Ciro Almeida de Souza
DIRETOR DE ÉTICA PROFISSIONAL: Antônio João Justino Neto
DELEGADOS REGIONAIS
Norte: Pedro Elcédio Ambrósio
Vale do Itajaí: Avelino Lombardi
Sul: José Altair Back
Oeste: Ivan Zanardo
REPRESENTANTES JUNTO À FENAVIST/ABSESP
Titular: Dilmo Wanderley Berger
COLABORADORES
Evandro Fortunato Linhares - Executivo
Onara Freire
Fabrícia Amorim
Apoliana Lima

PALAVRAS
DO PRESIDENTE
O ano de 2019 marcou a celebração dos 30 anos de fundação do Sindicato
das Empresas de Segurança Privada de Santa Catarina. Há três décadas um
grupo de empresários do estado entendeu que suas reivindicações e lutas
seriam mais fortes se clamadas em conjunto e criou o SINVESC - Sindicato
das Empresas de Vigilância e Segurança do Estado de SC.
Alguns anos mais tarde foi estabelecido o nome Sindesp-SC, sindicato que
atualmente representa 80% do setor de segurança privada e vigilância no
estado. Em 30 anos de atuação, o Sindesp-SC tornou-se representativo em
SC e também nacionalmente, dando
voz às reivindicações de nossa classe
empresarial com atuações decisivas
O sindicato é
nos grandes momentos passados pelo
uma referência
país.
O sindicato é uma referência pelos serviços prestados, somos diferenciados
pois contamos com empresas diferenciadas no quadro associativo que nos
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transformaram em um dos melhores mercados de terceirização do país. Por
meio do associativismo trocamos experiências, superamos desafios e exploramos oportunidades.
Os desafios serão ainda maiores nos próximos anos, com um setor que passa por um momento de transformação em todo o mundo. A inserção das
novas tecnologias revolucionou o modo em que se trabalha com segurança e as empresas precisarão se adaptar rapidamente às inovações para se
manterem competitivas no mercado.
A experiência de nosso estado comprova que trabalhar em conjunto é a
grande sabedoria para alcançar os melhores resultados e a integração entre
as forças de segurança pública e privada será imprescindível no combate à
criminalidade, que interessa a toda sociedade.
Sindicatos, assim como as empresas, são feitos de pessoas que trabalham
em prol de um grande objetivo comum. Nestes 30 anos, com o esforço dos
ex-presidentes, diretores e colaboradores que atuam no dia a dia, auxiliamos no crescimento da atividade e na criação de valor para as empresas
associadas. Nós fazemos a diferença!

DILMO W. BERGER

SEMINÁRIO
SEGURANÇA
PRIVADA

Em parceria com o ICAEPS, o Sindesp-SC promoveu o seminário técnico
nacional “O futuro da mão de obra da segurança privada face às novas tecnologias”, no Hotel Slaveiro Baía Norte. Duas explanações com renomados
especialistas foram realizadas no evento. O presidente do Sindesp-SC, Dilmo Wanderley Berger, discursou na abertura oficial, exaltando o trabalho
desenvolvido pelo ICAEPS nos últimos anos, “como entidade instituidora,
parabenizamos o trabalho desenvolvido pela equipe do ICAEPS. A maneira
de se fazer segurança está em transformação, nossos profissionais estão
mudando e a inserção de tecnologias é imprescindível. Eventos como esse
são fundamentais para atualização e capacitação de nossos colaboradores”.
Carlos Caruso, consultor com certificação internacional em segurança (ASIS)
e mais de 30 anos de experiência na área, proferiu a explanação “O futuro
da mão de obra da segurança privada face às novas tecnologias”. Caruso
focou na capacitação e inserção de tecnologia nas empresas de segurança
privada. O palestrante apresentou ferramentas inovadoras disponíveis no
mercado que auxiliam empresas de segurança em todo o mundo, além de
destacar quais serão as principais mudanças na área na próxima década.
Fabrício de Melo Carniel comandou a atração de encerramento com o tema
“Tecnologia de reconhecimento biométrico através de imagens e o uso de
drones na segurança privada”. Em alta no mundo, o debate sobre reconhecimento facial na segurança pública, e também privada, divide a opinião de
especialistas. Em sua fala, Carniel discorreu sobre as tecnologias disponíveis
e as possibilidades do uso responsável, seguindo a legislação vigente.

XXXVI
GEASSEG
Florianópolis recebeu no início
de novembro, o XXXVI Encontro dos Executivos dos Sindicatos de Empresas de Asseio e
Segurança (Geasseg). Organizado pela Fenavist e Febrac, o
evento foi realizado pelo SEAC/
Sindesp-SC no Sesc Cacupé.
O presidente do Sindesp-SC,
Dilmo Wanderley Berger, participou da abertura oficial e falou
sobre a importância de sediar o
evento, “é uma honra para Florianópolis receber um encontro
desta magnitude. São em reuniões como o GEASSEG que
encontramos soluções para os
problemas rotineiros nos sindicatos estaduais. Essa integração entre os sindicatos é muito importante para
debater os desafios comuns a todos e apontar novos caminhos para o setor
de serviços no país”.
O encontro reuniu os executivos dos sindicatos estaduais filiados às duas
Federações, com o objetivo promover a interação e troca de informações
inerentes aos segmentos. SEAC/Sindesp-SC apresentaram cases sobre as
atividades desenvolvidas em Santa Catarina servem de modelo para outros
estados da Federação, com destaque para o Instituto Catarinense de Educação Profissional.

MP905
No mês de dezembro foi realizada palestra sobre a Medida Provisória 905
que instituiu o Contrato de Trabalho Verde e Amarelo. O evento foi promovido pelo SEAC-SC e o Sindesp-SC na sede das entidades, em Florianópolis.
O assessor jurídico dos sindicatos, Aluísio Guedes Pinto, comandou a apresentação, acompanhado da advogada Gracielle Verçoza. Ambos apresentaram, uma breve explanação com as principais informações sobre o Contrato
de Trabalho Verde e Amarelo.
O projeto era destinado à criação do primeiro emprego para a população
entre 18 e 29 anos. “É importante destacar que MP não considera primeiro
emprego vínculos como menor aprendiz, contrato de experiência, trabalho
intermitente e trabalho avulso. Os profissionais que atuaram apenas nestas
modalidades podem se enquadrar no Contrato Verde e Amarelo”, destacou
o palestrante.

FRENTE PARLAMENTAR
DA SEGURANÇA PÚBLICA
E PRIVADA
O presidente do Sindicato das
Empresas de Segurança Privada do Estado de Santa Catarina
(Sindesp-SC), Dilmo Wanderley
Berger, integrou a mesa de autoridades no evento de lançamento da Frente Parlamentar
de Segurança Pública e Privada,
no Plenarinho da Assembleia
Legislativa, no mês de abril.
A Frente tem como objetivo
planejar, direcionar e integrar
ações das instituições de segurança pública e privada no estado e, por consequência, reduzir os índices de violência. Em seu discurso, o presidente do
Sindesp-SC destacou que o setor de segurança privada no estado atua com
22 mil profissionais e que a Frente vai possibilitar o trabalho conjunto dos
órgãos de segurança e o planejamento de ações integradas. “A população
conta com pessoas treinadas e qualificadas que trabalham de forma preventiva e que podem colaborar com o sistema de segurança pública, com
reconhecimento facial e inteligência eletrônica”.
Prestigiaram o lançamento o presidente do Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação e Serviços Terceirizados de SC (SEAC-SC), Avelino Lombardi, o diretor executivo dos sindicatos, Adm. Evandro Fortunato Linhares,
o então secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Araújo Gomes,
o comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar, Edupércio Pratts, o diretor-geral do IGP (Instituto Geral de Perícias), Giovani Eduardo Adriano, a
delegada regional de Joinville, Tânia Harada, entre outras lideranças.

GESTÃO DA
SEGURANÇA
PRIVADA
A palestra “GESP – Procedimentos e Dicas” foi apresentada no dia 14 de
maio, na sede do Sindesp-SC, em Florianópolis. O diretor das Escolas de
Formação do sindicato, Joneval Almeida, foi o palestrante do dia e falou
sobre o GESP - Gestão Eletrônica da Segurança Privada da Polícia Federal,
sobre a administração dos Produtos Controlados – armas e munições, e sobre os Cursos de Formação e Reciclagem.
A palestra foi iniciada com uma breve contextualização da história da segurança privada no país e a legislação que rege o segmento. Almeida falou
sobre o GESP, demonstrando todas as possibilidades do sistema e mostrando um passo a passo de como utilizá-lo. Durante a explanação foram abordadas formas simples de economizar nos cursos de reciclagem e extensão
para os vigilantes, auxiliando as empresas a reduzirem despesas.

MÉRITO
EM SERVIÇO
Foi realizada no mês de junho,
a entrega dos Prêmios Mérito em Serviço e Benemérito da
Segurança Privada Nacional. A
festa de premiação, considerada o Oscar da segurança privada, fez parte da programação da Feira ISC Brasil, no Expo
Center Norte, em São Paulo. O
presidente do SEAC-SC, Avelino Lombardi, e o presidente do
Sindesp-SC, Dilmo Wanderley
Berger, participaram da cerimônia e prestigiaram as empresas e
empresários catarinenses homenageados
no evento.
Em 2019, seis empresas catarinenses foram lembradas com o Prêmio Mérito em
Serviço, mostrando a força e a representatividade do estado na área da segurança
privada. Ainda foram homenageados com
o Prêmio Benemérito do Setor da Segurança Privada, personalidades que se destacaram na defesa da atividade em âmbito
Nacional e Estadual. Por Santa Catarina, o
empresário Ivan Zanardo, um dos fundadores do Sindesp-SC e da Fenavist, foi reconhecido com o Prêmio Benemérito.

vencedores
Prêmio Mérito
por SC
Categoria Cristal
Orbenk
Categoria Bronze
Lince
Categoria Prata
Adservig
Categoria Platina
Segura
Categoria Diamante
Casvig e Orcali

SINDESP-SC
30 ANOS

A Confraternização de Final de Ano do SEAC/Sindesp-SC foi realizada no
mês de novembro, em Florianópolis. A noite marcou as comemorações dos
30 anos do Sindicato das Empresas de Segurança Privada de Santa Catarina
e a entrega do selo Serviços Sustentáveis.
“Estamos passando por um momento especial no Sindesp-SC, que completou 30 anos no dia 6 de setembro. Este evento marca o encerramento de
mais um ciclo vitorioso. O sindicato é uma referência nacional pelos serviços
prestados, somos diferenciados pois contamos com empresas diferenciadas
no quadro associativo”, exaltou o presidente do Sindesp-SC e anfitrião do
jantar, Dilmo Wanderley Berger.
A primeira parte da noite foi marcada pela entrega do Selo Serviços Sustentáveis 2019/2020 – Boas práticas. Receberam o selo as empresas: Khronos
Serviços Especializados Ltda; Liderança Limpeza e Conservação Ltda; Ondrepsb Limpeza e Serviços Especiais Ltda; Orbenk Administração e Serviços
Ltda; Orcali Serviços de Limpeza Ltda; Orsegups Serviços de Limpeza e Manutenção Ltda; Radar Serviços Ltda; e Segura Serviços Ltda.

O presidente do SEAC-SC, Avelino Lombardi, em seu discurso, falou sobre
a parceria estabelecida com o Sindesp-SC nos últimos anos, “é um orgulho
trabalhar em parceria com o sindicato das empresas de segurança privada,
essa união eleva o setor de serviços em Santa Catarina”.
A noite também foi de lembrar e agradecer aos que protagonizaram a bela
história do Sindesp-SC. Fundadores e ex-presidentes que marcaram os 30
anos sindicato foram homenageados com um troféu de agradecimento durante o jantar (lista completa abaixo). Um dos momentos de grande comoção da solenidade foi a apresentação de um vídeo com depoimentos emocionados e fotos históricas das personalidades que fizeram parte da criação
e crescimento do Sindesp no estado.

homenageados
30 anos
Sindesp-SC
Paulo Helder Bordin
(in memorian)

Fundador
José Roberto Billo
Fundador
Jorge Ciseski
Fundador
João Herculano Filgueras
(in memorian)

Fundador e ex-presidente
Enio José Back
Fundador e ex-presidente;
Ivan Zanardo
Fundador e ex-presidente;
José Augusto Pereira dos Anjos
Ex-presidente
Dilmo Wanderley Berger
Fundador e presidente

ENESP
SUL
O Encontro das Empresas de Segurança Privada foi realizado em Gramado.
O auditório do Hotel Laghetto Stilo Borges ficou lotado com lideranças sindicais e empresários de todo o país.
Dilmo Wanderley Berger, presidente do Sindesp-SC, em seu discurso, destacou a importância do encontro para o debate sobre o setor de segurança,
“é uma satisfação para a Região Sul receber o país neste evento. O encontro
é muito importante, por ser uma grande oportunidade para discutir o setor
e dividir experiências de sucesso em cada estado”.
A primeira grande palestra do evento foi comandada pelo general Guilherme Gaspar de Oliveira, então secretário Nacional de Segurança Pública, com
o tema “Senasp - Uma estratégia de segurança integrada”. O general apresentou o modelo de trabalho implementado em 2019 para alavancar o setor
de segurança nacional. Uma das ideias será reformular o marco legal da segurança privada para permitir que o setor colabore com a sociedade, como
já realizado em países da Europa e América do Norte.

A atração principal ficou por conta da explanação com o jornalista e escritor
William Waack. O palestrante focou em uma análise econômica e política do
Brasil atual, trazendo uma ampla reflexão sobre os primeiros 10 meses dos
governos estaduais e federal eleitos em 2018. Waack também abordou a
imagem do Brasil no exterior diante da possível retomada econômica e das
ações empreendidas pelo governo nos últimos meses.
A programação do Enesp ainda contou com a Reunião de Diretoria da Fenavist e palestras sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e o programa “RS
Seguro”.

ORGANIZAÇÃO
ENESP SUL
Antes do evento, os presidentes dos Sindesp’s da Região Sul
se reuniram em Florianópolis
para debater a organização do
ENESP. O anfitrião do encontro
foi o presidente do Sindesp-SC,
Dilmo Wanderley Berger, onde
participaram o presidente do
SEAC-SC, Avelino Lombardi; o
presidente do Sindesp-PR,
Alfredo Vieira Ibiapina Neto;
o presidente do Sindesp-RS,
Silvio Renato Medeiros Pires; o
diretor de Assuntos Financeiros
da Fenavist, Urubatan Romero;
o presidente do ICAEPS e
diretor executivo do SEAC/
Sindesp-SC, Adm. Evandro
Fortunato Linhares; Maurício
Smaniotto, assessor da diretoria
do SEAC/Sindesp-SC; Adriana
Wollinger, executiva do
Sindesp-PR; Amanda Ferreira,
executiva do Sindesp-RS; e Ana
Paula Quieroga, superintendente
da Fenavist.

30 ANOS
FENAVIST
A Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transportes de Valores foi
homenageada pela Câmara dos Deputados, em comemoração aos 30 anos de
atuação. Uma comitiva catarinense esteve presente na solenidade, liderada pelos
presidentes do Sindesp-SC, Dilmo Wanderley Berger, e do SEAC-SC, Avelino Lombardi.
As comemorações seguiram no Planalto Central com a realização Jantar de Gala
para convidados de todo o país. Na programação estiveram homenagens a personalidades históricas e momentos especiais que lembraram as três décadas de
conquistas da Federação com um trabalho incansável em busca do fortalecimento
e desenvolvimento do setor.
Santa Catarina esteve representada por uma comitiva de empresários e colaboradores dos sindicatos. Estiveram presentes no jantar: o presidente do Sindesp-SC,
Dilmo Wanderley Berger; o presidente do SEAC-SC, Avelino Lombardi; os empresários Luiz Andrey Bordin; Francisco Lopes de Aguar; Antonio João Justino Neto;
Alfredo Ibiapina; Ciro Aimbiré; o diretor executivo dos sindicatos, Adm. Evandro
Fortunato Linhares; e o assessor jurídico, Aluísio Coutinho Guedes Pinto.
Entre os grandes momentos da noite estiveram homenagens a personalidades e
empresas que marcaram a história da Fenavist. Destaque para Luiz Ermes que foi
lembrado pelas mais de quatro décadas de atuação na Segurança Privada, sendo
o empresário com mais tempo de atuação no segmento. Já a ORCALI Segurança e
Serviços foi homenageada por ser a empresa há mais tempo em atividade no Brasil, com mais de 50 anos de atuação. Alfredo Ibiapina, acompanhado do consultor
Ciro Aimbiré, recebeu a honraria. A Orsegups, empresa com sede em SC, recebeu
homenagens pela atuação no Estado do Paraná e foi representada pelo presidente
da companhia, Dilmo Wanderley Berger.

ASSEMBLEIAS
FENAVIST
O presidente do Sindesp-SC, Dilmo Wanderley Berger, participa periodicamente das reuniões promovidas pela Federação Nacional das Empresas de
Segurança e Transporte de Valores (Fenavist), representando Santa Catarina, assim como das reuniões conjuntas com a Febrac
Em 2020, diferentes cidades sediaram os encontros que promovem debates
sobre os rumos do setor no país. Confira os destaques:

GOIÂNIA

A cidade Goiânia sediou em dezembro, a Assembleia Geral
Extraordinária Conjunta da Febrac e Fenavist. O encontro
ocorreu na sede do Seac/Sindesp-GO. Os presidentes do
Sindesp-SC, Dilmo Wanderley Berger, e do SEAC-SC, Avelino Lombardi, representaram os interesses das empresas catarinenses na reunião. A pauta incluiu a discussão a Lei Geral
de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) - Lei 13.709/18, Compliance e a reforma tributária, dentre outros assuntos.

BRASÍLIA

Os presidentes do Sindesp-SC, Dilmo Wanderley Berger, e do
SEAC-SC, Avelino Lombardi, participaram da Assembleia Geral Extraordinária da Fenavist. O encontro ocorreu na sede
da Federação, em paralelo às celebrações pelos 30 anos de
atividades da Federação. O principal assunto de pauta foi o
Estatuto da Segurança Privada que tramita no congresso nacional. Também foi debatida a organização da Copa América
e as demandas de segurança privada para o período.

GRAMADO

A manhã de encerramento dos trabalhos do Enesp Sul 2019
contou com a 2ª Assembleia Geral Extraordinária e a 32ª Reunião de Diretoria da Federação Nacional das Empresas de
Segurança e Transporte de Valores. Em pauta discussões de
grande importância para o setor de segurança privada como
os andamentos de projetos em debate no Congresso Nacional, avaliações sobre os trabalhos das comissões internas da
Fenavist e a apresentação de parceria com o Fórum Brasileiro
de Segurança Pública.

REPRESENTAÇÕES
SINDESP-SC
PALESTRA ROGÉRIO MARINHO
O COFEM promoveu em dezembro na sede da
FIESC, encontro com o então secretário Especial
de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho. O diretor-executivo do SEAC/Sindesp-SC, Adm. Evandro
Fortunato Linhares, e a assessora jurídica dos sindicatos Gracielle Verçoza, estiveram presentes. Durante a explanação, Marinho apresentou detalhes em
relação a MP 905/19, que tratava sobre o Contrato
de Trabalho Verde e Amarelo.

MOMENTO BRASIL
A Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão (ACAERT) promoveu em
outubro, o Momento Brasil com o general Guilherme Theophilo, secretário Nacional de
Segurança Pública. O diretor executivo do SEAC/Sindesp-SC, Adm. Evandro Fortunato
Linhares, esteve no auditório da Secretaria de Segurança Pública de SC, representando
a entidade. Durante a palestra, o general incentivou e avaliou como positiva a integração
das seguranças pública e privada.

POSSE PRESIDENTE DA ACIB
O presidente do SEAC-SC, Avelino Lombardi, foi reconduzido ao posto de presidente da Associação
Empresarial de Blumenau (Acib). O evento ocorreu
no Centro Empresarial de Blumenau e contou com
a presença de lideranças locais e nacionais. Estiveram presentes: o presidente da Federação Nacional
das Empresas Prestadoras de Serviços de Limpeza
e Conservação, Renato Campos; o presidente do
Sindesp-SC, Dilmo Wanderley Berger; o tesoureiro
do SEAC-SC, Ben-Hur Cassius Margarida; Francisco Lopes de Aguar, membro do Conselho Fiscal do
SEAC/Sindesp-SC; o empresário Antonio João Justino Neto; e o presidente do Instituto Catarinense
de Formação Profissional, Adm. Evandro Fortunato
Linhares.

REPRESENTAÇÕES
SINDESP-SC

ISC BRASIL
Os presidentes do Sindesp-SC, Dilmo Wanderley Berger, e SEAC-SC, Avelino Lombardi,
participaram da abertura da 14ª edição da Feira e Conferência Internacional de Segurança
(ISC Brasil). O evento movimentou cerca de 20 mil pessoas no Expo Center Norte, em
São Paulo, entre profissionais do setor, principais líderes e gestores, palestrantes, além,
das grandes marcas da segurança pública, da informação, digital, eletrônica e patrimonial.
Ainda fizeram parte da delegação de SC: o diretor executivo dos sindicatos, Adm. Evandro Fortunato Linhares; o empresário Antonio João Justino Neto; e o assessor jurídico,
Aluísio Coutinho Guedes Pinto.

NOVO ESPAÇO ARCABUZ
A reunião ordinária da diretoria do SEAC/
Sindesp-SC no dia 13 de agosto foi realizada
no Centro de Treinamentos de Vigilante da Refúgio, em São José. O diretor das Escolas de
Formação, Joneval de Almeida, foi o anfitrião
da reunião que levou as diretorias do sindicato
para conhecer o novo espaço da Arcabuz Brasil no local.

REPRESENTAÇÕES
SINDESP-SC

DISCUSSÕES REFORMA TRIBUTÁRIA
O presidente do SEAC-SC, Avelino Lombardi, faz parte da Comissão de Trabalho da Reforma Tributária da Federação Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços de Limpeza e Conservação, contribuindo com os debates realizados na capital federal. O grupo
discutiu durante o ano as duas Propostas de Emenda à Constituição (PEC) em tramitação
na Câmara dos Deputados: PEC 293/04, do Poder Executivo e a PEC 45/19, de autoria do
deputado Federal Baleia Rossi (MDB/SP).

NOVA DIRETORIA DA ACIPA
No mês de fevereiro foi realizada a posse do dirigente do Sindesp e do SEAC do Tocantins, Joseph Madeira, na presidência da Associação Comercial e Industrial de Palmas Acipa. A nova diretoria também foi empossada no evento. O presidente do Sindesp-SC,
Dilmo Wanderley Berger, participou da solenidade representando os empresários do setor em Santa Catarina. A cerimônia contou contou com a presença dos maiores líderes
do setor de serviços no país, estiveram participando: Jeferson Nazário, presidente da Fenavist; Renato Fortuna, presidente da FEBRAC; João Diniz, presidente da Cebrasse; além
de diversos presidentes de sindicatos regionais.

REPRESENTAÇÕES
SINDESP-SC

ENGENHARIA DA LIMPEZA
O presidente do Sindesp-SC participou do lançamento do livro “Engenharia da Limpeza”,
em São Paulo. O stand da Federação Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços de
Limpeza e Conservação na Higexpo sediou o lançamento que contou com a participação
das diretorias do ICAEPS, SEAC-SC, Sindesp-SC, Febrac, Cebrasse e autoridades do setor. Com patrocínio do ICAEPS, a obra é de autoria do consultor Osmar Viviani e conta
com o prefácio do presidente do Instituto, Adm. Evandro Fortunato Linhares.

REPRESENTAÇÕES
SINDESP-SC

ENESP CENTRO-OESTE
Os Sindesp’s da Região Centro-Oeste – GO/DF/MT/MS e a Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores promoveram entre os dias 16 e 17 de agosto o ENESP Região Centro-Oeste, no Castro’s Park Hotel em Goiânia. O presidente do
Sindesp-SC, Dilmo Wanderley Berger, representou Santa Catarina durante o encontro que
teve como tema “Cenários Políticos e Econômicos nos dias atuais”.

ASSESSORIA
DE IMPRENSA
As ações desenvolvidas pelo Sindesp-SC
foram destaque na mídia estadual e nacional, por meio de inserções espontâneas em
jornais, revistas, sites de notícia e rádios.
O trabalho foi realizado sem investimentos financeiros em veículos de comunicação, pautados apenas no relacionamento
e exploração das notícias geradas pelo
Sindicato.

NÚMEROS
DA ASSESSORIA
R$ 486.000,00 em mídia espontânea
181 Artes produzidas
143 Publicações no Facebook
126 Postagens no site
24 Publicações no Instagram

ASSESSORIA
JURÍDICA
O Sindesp-SC conta com assessoria jurídica do escritório de advocacia Guedes
Pinto Advogados e Consultores. O setor é responsável por mediar as negociações
coletivas, emitir pareceres jurídicos, promover acompanhamento legislativo, defender a entidade em ações judiciais, entre outras atividades. Confira abaixo um
resumo do ano de 2019:

ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Participação em 46 reuniões de diretoria;
Elaboração e envio de ofícios;
Acompanhamento e mediação na Negociação
Coletiva;
Elaboração de Estudos Comparativos entre a
Convenção 2019/2020 e a pauta de reivindicações;
Participação de audiências, inquéritos, procedimentos investigatórios e de reuniões junto
ao Ministério Público do Trabalho - MPT;
Participação em reuniões na Superintendência
Regional do Trabalho e Emprego – SRTE;
Acompanhamento Legislativo;
Fiscalização de contratos administrativos;
Fiscalização da execução dos serviços no segmento;
Análise de editais de licitações e impugnações;
Denúncias, representações em licitações;

ATUAÇÃO EM

17
PROCESSOS

COMUNICAÇÃO
Foram elaborados 11 informativos Jurídicos com as principais
notícias e assuntos de interesse do setor, encaminhados às empresas associadas e divulgadas no site do Sindesp-SC.

PARECERES
• A assessoria auxilia o sindicato e as empresas
na emissão de pareceres sobre temas do setor.
Confira abaixo os principais assuntos abordados
em 2019:
• Escolaridade Mínima - CAGED - CBO;
• Curso de reciclagem de vigilante. Tempo à
disposição do empregador;
• Atrasos e Assiduidade. Faltas;
• Análise acerca da legalidade da negociação do
grau de insalubridade em norma coletiva;
• Aprendiz. Vale-alimentação;
• Análise acerca da possibilidade de negociar
em norma coletiva a estabilidade de Dirigente
Sindical;
• Análise acerca do acidente de trajeto à luz das
alterações legislativas introduzidas pela Reforma
Trabalhista;
• Lei 13.876, de 20 09 2019. Altera a CLT para
vetar a possibilidade de acordos com verbas
indenizatórias;
• Parecer FAP 2020.

RESULTADOS
FINANCEIROS

RECEITAS
2019
Associativa R$ 307.990,76
Confederativa R$ 105.793,75
Imposto Sindical R$ 36.413,07
Outras R$ 201.745,89
TOTAL R$ 651.943,47
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SUSPENSÃO DA
CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL

Imposto
Sindical

Outras
Receitas

No período de 2018 a 2020, com a suspensão da
contribuição patronal, o SINDESP-SC reverteu para
as empresas associadas o montante de

R$ 1.700.000,00

DESPESAS
2019
Pessoal R$ 225.476,16
Serv. Terceiros R$ 268.785,35
Eventos R$ 109.501,42
Despesas c/ viagens R$ 91.602,32
Mensal. e anuidades R$ 83.094,83
Reembolso Despesas R$ 27.738,07
Diversas R$ 144.386,54
TOTAL R$ 950.584,69
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SALDO
APLICAÇÃO
Saldo aplicação 31/12 (valor capital) R$ 463.500,00

