RELATÓRIO
DE
ATIVIDADES
2007

175 participantes
Fazzenda Park Hotel
Gaspar/SC.

Realizado entre os dias 30/11 e 02/12/2007, o IV ENPRESC –
Encontro das Empresas Prestadoras de Serviços de Santa Catarina
atingiu o número de 175 participantes no Fazzenda Park Hotel, em
Gaspar/SC.
Empresários e gerentes do segmento de segurança
privada, asseio, conservação e serviços terceirizados do estado
reuniram‐se,
i
para discutir
di
i estratégias
é i que valorizam
l i
o trabalho
b lh de
d
equipe e melhoram a qualidade dos serviços prestados à
população. Durante o evento foram também apresentados projetos
de responsabilidade social realizados por empresas do setor. As
duas melhores práticas receberam o Troféu Solidariedade durante
o jjantar de encerramento do evento.

A premiação DESTAQUE SOCIAL 2007 – TROFÉU
SOLIDARIEDADE tem por finalidade identificar, destacar e premiar
os
trabalhos
sociais
realizados
por
suas
empresas
associadas, voltados à comunidade, durante o ano de 2007.
Os projetos inscritos foram selecionados por um comitê
avaliador,, composto
p
por membros do IVA – Instituto Voluntários
p
em Ação.

Projetos de longa duração que consistem em ações que tenham acontecido
de forma sistemática, em períodos de tempo mais longos, com início e término
definidos, durante o ano de 2007, na busca de um mesmo objetivo. O projeto
vencedor foi:
“Vigilantes da Natureza” da Empresa Vigilância Radar Ltda, que abraçou
firmemente o assunto polêmico e mundial que é a preservação ambiental
e, com o intuito de preservar o meio ambiente, criou esse projeto, contando
com a importante participação e contribuição de seus colaboradores e da
comunidade em geral.
g

Representantes da empresa
RADAR recebendo o prêmio
“Anjo
Anjo de Ouro”
Ouro durante o jantar
de encerramento, realizado dia
01/12/07.

Projetos que tenham acontecido em apenas um dia ou, no máximo 3 dias
subseqüentes sem continuidade sistemática de suas ações no mesmo ano. O
projeto vencedor foi:
“Ação Ecológica Limger” da empresa Organizações Limger, que é um
projeto de conscientização ambiental criado em 2002 com foco nas crianças e
adolescentes, sempre realizado no Dia da Arvore. O projeto conta com
diversas atividades, todas realizadas no Dia da Árvore, dia 21 de setembro.

Representantes da empresa
LIMGER recebendo o prêmio
“Anjo
Anjo de Ouro”
Ouro durante o jantar
de encerramento, realizado dia
01/12/07.

Palestra: “A
A Visão Estratégica e o Futuro dos
Negócios Terceirizados” – Sr. Lívio Giosa.

Palestra: “A
A Arte de Viver a Mudança”
Mudança
Dulce Magalhães.
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Sr. Laércio de Oliveira – Presidente da FEBRAC
Divulgação do ENEAC 2008, de 09 à 13 de abril de 2008
Costão do Santinho/SC

Realização do ENESP SUL em parceria com a FENAVIST e sindicatos do Rio
Grande do Sul e Paraná, de 21 à 23/11/07, em Foz do Iguaçu/PR com a
participação
p
p ç de aproximadamente
p
pessoas.
p

O setor de segurança privada gera no Brasil anualmente milhares de
empregos diretos – segundo último dado levantado, só em 2005 gerou 425 mil
novos postos, com faturamento de R$ 11,8 bilhões ‐ colocando‐se entre os
segmentos que mais criam postos de trabalho no país.
Para discutir parcerias, soluções e novas formas de administração que
fortaleçam a atividade, foi realizado em Foz do Iguaçu, nos dias 22 e
23/11/07, o Encontro das Empresas de Segurança Privada (Enesp) da região
Sul.
O evento, que aconteceu no Hotel Bourbon Cataratas, reuniu
empresários, representantes da sociedade civil organizada e de órgãos públicos
fiscalizadores e reguladores desses serviços no Paraná, Santa Catarina e Rio
G d do
Grande
d Sul.
S l
O Enesp é uma promoção da Federação Nacional das Empresas de
Segurança e Transporte de Valores (Fenavist), realizada em parceria com os
sindicatos
d
d Empresas de
das
d Segurança Privada
d da
d região Sul.l O evento tem
como objetivo fomentar a integração e a troca de experiências entre os
empresários do setor, buscando a melhoria da qualidade dos serviços
prestados
t d à população
l ã e a ampliação
li ã do
d mercado.
d

“O encontro é uma forma de ampliarmos os conhecimentos da sociedade sobre o
q
p
ç q
p
que as empresas
vêm fazendo e os benefícios e serviços
que o setor está p
proporcionando
e pode proporcionar a todos”, diz Jeferson Nazário, vice‐presidente da Fenavist e
presidente do Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Estado do Paraná
(Sindesp).
E
Entre
os palestrantes
l
nomes ligados
li d
à discussões
às
di
õ
sobre
b segurança, como o
deputado federal Osmar Serraglio, que ministrou sobre o novo Estatuto de Segurança
Privada. Contamos também com a presença dos seguintes palestrantes: Ten. Coronel
Jorge Costa Filho, falando sobre Segurança Pública e Segurança Privada; Marcos
Souza, com a palestra Estratégias Vitoriosas no Mercado de Segurança; e o advogado do
Sindesp/SC, Dr. Aluísio Guedes Pinto.
CRESCIMENTO
Em apenas três anos, o faturamento no setor de segurança privada no Brasil
aumentou
au
e tou quase 68%, segu
segundo
do levantamento
e a ta e to da Fenavist.
e a st A aarrecadação
ecadação do seto
setor no
o pa
paíss
passou de R$ 7 bilhões em 2002 para R$ 11,8 bilhões em 2005. A região sul aparece com
a segunda colocação neste mercado, contribuindo com R$ 1,6 bilhão. Isso representa uma
arrecadação de R$ 450 milhões em atividades de vigilância, transporte de
valores,
l
segurança pessoal,l escolta
lt armada
d e cursos de
d formação.
f
ã

Uma das maiores preocupações dos sindicatos na região é o crescimento
da clandestinidade. Só no Paraná, o mercado informal de segurança privada é
três vezes maior ao número de empresas autorizadas pela Polícia Federal. São
70 empresas legalizadas contra 200 clandestinas.
“Uma realidade preocupante levando em consideração o resultado que
traz, uma vez que estamos falando de segurança de pessoas acima de tudo.
Empresas clandestinas não têm critérios, nem responsabilidades, já que
admitem pessoas não habilitadas, sem curso de formação em escola
credenciada pela Polícia Federal. Não priorizam antecedentes criminais, nem
exames de saúde física e mental, pagam salários abaixo do piso salarial da
categoria, não recolhem encargos sociais, além de não fornecer seguro de vida a
seus funcionários
f
i á i para o exercício
í i da
d função.
f
ã Características
C
í i
que comprometem
o bom serviço e colocam em risco a vida dos cidadãos”, enfatiza Jeferson
Nazário.
De acordo
d com ele,
l a proliferação
lf
d empresas clandestinas
das
l d
é resultado
l d
de vários fatores, entre eles uma legislação permissiva que não responsabiliza
quem contrata e quem oferece os serviços de segurança privada de forma
il l
ilegal.

Dr. Aluísio recebendo brinde do
evento do Sr. Maurício – Diretor
Financeiro do SINDESP/PR.

Sr. Evandro (representando Sr.
Dilmo),
), recebendo brinde do evento
das mãos do Sr. Jeferson Nazário
Furlan – Presidente do SINDESP/PR.

Em 08 de maio do ano corrente foram iniciadas as atividades
desempenhadas pelo departamento de licitações do SEAC/SC – SINDESP/SC.
Criado com o objetivo de defender a categoria profissional em contratos
públicos, através de licitações públicas, atua em prol das Convenções Coletivas
da categoria profissional.
profissional
Através de ações como Impugnações aos Editais, Mandados de Segurança e
Recursos Administrativos,
Administrativos presta serviços que envolvam o interesse da
coletividade.
Evitando‐se
Evitando
se prejuízo à classe e a administração pública realiza
representações e denúncias, em face de empresas que apresentam preços
inexeqüíveis nas licitações e não prestam o serviço na forma contratada.
O SEAC/SC – SINDESP/SC presta consultoria e assessoria jurídica na área
relacionada, atendendo aos associados nos casos em que envolvam interesse
coletivo nas licitações e afronta ao direito administrativo.

Treinamento Auditores Internos da Qualidade conforme a norma
NBR ISO 9001:2000
Objetivo do Treinamento
 Conhecer as normas da série ISO 9000, em especial a ISO
9001 2000 interpretando,
9001:2000,
d analisando
l
d e aplicando;
l
d
 Preparar os auditores para realizar auditorias internas do sistema da qualidade;
 Revisão dos requisitos da norma ISO 9001:2000;
 Apresentação dos Tipos e Formas de Auditoria da Qualidade;
 Desenvolver o Perfil e postura do auditor e Apresentar o processo de condução
da auditoria da qualidade (preparação, execução e encerramento).
 Conteúdo
C t úd P
Programático
áti
 Conceito de Qualidade;
 Interpretação da norma NBR ISO 9001:2000;
 Critérios de Auditoria conforme a ISO 19011:2002;
 Condução de Auditoria;
 Exercícios práticos;
 Prova escrita.

Auditores Internos da Qualidade conforme
a norma NBR ISO 9001:2000

O treinamento foi realizado entre os
dias 19 e 21/07/07, com a
participação de 39 colaboradores.

AGE FENAVIST
Participação do Sr. Enio na reunião do dia 24/05 às 09h ‐ Minas Gerais;
y Participação
P ti i ã do
d Sr.
S Dilmo
Dil
na reunião
iã do
d dia
di 23/08 em Brasília;
B íli
y Participação do Sr. José Augusto na reunião do dia 20/09 em Belém;
y

Reuniões da Câmara Técnica
Datas:
|

03 de abril

|

05 d
de jjunho
h

|

04 de setembro

|

02 de outubro, visita agendada
g
com o Diretor Geral da Secretaria de
Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão ‐ Dr. Paulo Roberto
Dias Neves.

Reuniões/Audiências:
Reuniões CCT











Reunião de diretoria principal ‐ apresentação da pauta única dos sindicatos laborais
dia 09/01/07.
Reunião das empresas de transporte de valores dia 15/01/07 às 10:00h e às 13:00h
com o Sintravasc.
Reunião das empresas de transporte de valores dia 22/01/07 às 10:00h e às 13:00h
com o Sintravasc.
Assembléia Geral ‐ nomeação da comissão para negociação coletiva 2007‐2008, dia
23/01.
Com o sindicato laboral em 23/01/07.
Com o sindicato laboral em 30/01/07 às 13:00h – negociações.
negociações
Reunião das empresas de transporte de valores dia 05/02/07 às 10:00h e às 13:00h
com o Sintravasc.
Comissão dia 06/02/07 às 08:00h e com sindicato laboral às 13:00h negociações
CCT.
CCT
Reunião para assinatura da CCT dia 13/02/07 às 14:00h.
Realização de 25 reuniões da diretoria principal durante o ano de 2007.

Reuniões Diversas
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

Reunião com as Escolas de Formação, dia 05/02/07, na sede da FUNDASC.
Conduzida pelo Sr. Evandro.
Reunião com os gerentes comerciais das empresas ‐ preços inexeqüíveis.
Conduzida pelo Sr.
Sr Evandro.
Evandro Realizada na Fundasc dia 13/02/07.
13/02/07
Audiência do SETUF ‐ SINDESP/SC. Sr. Evandro e Dr. Aluísio. Dia 14/02 às
14:00h.
Reunião com o Deputado Edinho Bez,
Bez em nossa sede,
sede às 10:00h dia 07/05/07.
07/05/07
Reunião dos comerciais, dia 29/05/07.
Reunião Comerciais ‐ assuntos da área de licitações dia 05/06/07.
Reunião Comerciais ‐ assuntos da área de licitações dia 12/06/07.
12/06/07
Reunião Comerciais ‐ assuntos da área de licitações dia 19/06/07.
Reunião Comerciais ‐ assuntos da área de licitações dia 03/07/07.
Reunião Comerciais ‐ assuntos da área de licitações dia 09/07/07.
09/07/07
Reunião com o Secretário da Administração, Sr. Antônio Marcos Gavazzoni. Srs.
Ricardo, Dilmo, Enio, Paulo Bordin. Dia 11/07/07.

Reuniões Diversas

Reunião de diretoria. Presença do Sr. Laércio e Sra. Cristiane – Febrac dia
16/08/07.
y Reunião com alguns
g
empresários
p
e responsáveis
p
pelo SESMT em cada
p
empresa para a discussão dos novos procedimentos às 10:00h, dia
30/08/07.
y Reunião do SESMT às 08:30h do dia 19/09/07.
y Reunião do SESMT às 08:30h do dia 27/09/07
y Reunião Comerciais ‐ assuntos da área de licitações dia 27/09/07.
y Reunião Comerciais ‐ assuntos da área de licitações
ç
dia 09/11/07.
/ /
y Reunião Comerciais ‐ assuntos da área de licitações dia 23/11/07.
y Participação Sr. Evandro na audiência sobre vigilantes orgânicos, dia
16/05/07
/ / às 13:00h.
y Participação do Gerente em Audiência ‐ ação civil pública do vigilante
orgânico promovido pelo Ministério Público dia 28/06/07.
y



Visita dos Srs. Evandro e Aluísio ao Delegado da Polícia Federal ‐ Dr.
Senprine, no dia 22/08, às 15:00h. Entrega do material contendo informações
sobre a clandestinidade nos Postos de Gasolina.



Reunião do Gerente com o Capitão Braga na 14ª Guarnição, em Jurerê, às
14:00h, dia 08/11/07.



Entrevista do Gerente no programa Direto ao Ponto, canal 9, dia 19/11/07.
Abordou sobre a segurança clandestina nos bairros e sobre o papel da
Segurança Pública x Privada.



Primeira operação no combate à clandestinidade, “Operação Vigia” realizada
pela Polícia Federal de Santa Catarina no dia 23 de novembro de
2007 resultando no fechamento da empresa MÚTUA.
2007,
MÚTUA













Realização do ENESP Nordeste. Participação dos Srs. Enio, Ivan e José Augusto, de
29 à 30/03.
Participação do Gerente no GEACEX em Salvador ‐ de 11 à 15/04/07.
Participação da Sra. Fabrícia e Dra. Raquel na apresentação do GESP, na sede da
Polícia Federal, dia 11/04/07 às 14:30h.
R
Reunião
iã do
d Conselho
C
lh Gestor
G t
e Eleições
El i õ
em Brasília
B íli – FENAVIST,
FENAVIST dia
di
26/04/07, participação do Dr. Aluísio.
Participação do Sr. Enio na Posse da nova diretoria do SINDESP/BA, às 19:30h, no
Salão Cooffe
Cooffe‐Shop
Shop do Bahia Othon Palace Hotel,
Hotel dia 22/05/07.
22/05/07
Participação do Sr. Enio no ENESP Sudesde, dias 24 e 25/05, em Minas Gerais.
Participação do Sr. Ricardo na solenidade de posse da diretoria da FENAVIST dia
19/06/07.
/ /
Participação Sr. Evandro no VIII Encontro Latino‐Americano de Líderes, em São
Paulo dia 28 e 29/07/07.
Participação do Sr. José Augusto no ENESP Região Norte, dias 20 e 21/09/07.
C
Congresso
M di l de
Mundial
d Segurança
S
em Salvador,
S l d de
d 23 à 26/10/07.
26/10/07 Participação
P i i ã dos
d
Srs. Paulo, Ben‐Hur, Ivan, Altair, Avelino.
Participação Srs. Ivan, Evandro, Dilmo e Aluísio no ENESP SUL, em Foz do
Iguaçu de 21 à 24/11/07.
Iguaçu,
24/11/07














Expedição de 130 correspondências.
Expedição de 23 declarações de regularidade sindical durante o ano.
Realização de 750 ligações em média,
média mensalmente; Recebimento de 780
ligações em média, mensalmente.
Leitura de 8 jornais Diário Oficial em média, diariamente.
A di ó i 33 utilizações
Auditório:
ili õ por empresas filiadas.
fili d
Filiação da empresa EMBRASIL – Empresa Brasileira de Segurança Ltda em
fev/07.
Filiação da empresa ETESE – Escola Técnica de Segurança Ltda em jul/07.
Filiação da empresa CEFAP – Centro de Formação e Aperfeiçoamento
Profissional Ltda em ago/07.
Filiação da empresa TREINAVIL – Centro de Treinamento e Formação de
Vigilantes Ltda em ago/07.
Filiação da empresa FERA – Formação em Segurança Privada em set/07.
Reestruturação da web site.
Acompanhamento do Diário Oficial da União – publicações de autorização de
para 05 novas empresas
p
em 2007.
funcionamento p

ATIVIDADES EM 2007

14%

4%

5%

13%
35%
29%

AGE FENAVIST
Reuniões/Audiências
Participações em eventos

Reuniões da Câmara Técnica
Reuniões de Diretoria Principal
Outros serviços

 Atas das Reuniões Gerais
 Acompanhamento das publicações do Diário Oficial da União
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