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SANTA CATARINA TERÁ CAMPANHA CONTRA SERVIÇOS
CLANDESTINOS DE SEGURANÇA
O aumento da violência em todo o país colocou a segurança entre as
áreas prioritárias para ações de governo. Mas, enquanto o poder público
discute soluções para combater a criminalidade, a sociedade civil vai se
protegendo como pode, muitas vezes, pagando por serviços sem
qualificação. Atento ao problema, o Sindicato das Empresas de Segurança
Privada do Estado de Santa Catarina (Sindesp) está lançando no dia 28 de
agosto a campanha “Segurança é Assunto Sério. Diga NÃO à
Clandestinidade”, para conscientização sobre os riscos da contratação de
empresas clandestinas que prestam serviços de vigilância e segurança. A
concepção e criação da campanha estão a cargo da agência CYAN/MK3
Comunicação e Marketing Ltda.
O Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Estado de Santa
Catarina (Sindesp) foi criado em 06 de setembro de 1989, com o nome de
Sindicato das Empresas de Vigilância e Segurança do Estado de Santa
Catarina (Sinvesc). Em 1996, adotou a denominação atual. A entidade
auxilia as empresas associadas na organização e atualização de normas
técnicas, leis e decretos de governo referentes à área da segurança, além de
fornecer assessoria jurídica e suporte para treinamentos e palestras.
De acordo com o presidente do Sindesp, o empresário Dilmo
Wanderley Berger, a iniciativa já tem o respaldo da Câmara Técnica de
Discussão e Promoção dos Serviços Terceirizáveis nos Segmentos de
Asseio, Conservação, Segurança e Vigilância. “Esse assunto envolve a vida
de toda uma coletividade. Por isso, estamos construindo uma rede de
parcerias, o mais abrangente possível, para formar multiplicadores de
informação”, justifica o dirigente sindical.
Também apóiam a campanha a Polícia Federal/SC, Delegacia
Regional do Trabalho e Emprego (DRT/SC), Sindicato das Empresas de
Asseio, Conservação e Serviços (Seac/SC), Sindicato dos Vigilantes do
Estado de Santa Catarina (Sindvigilantes/SC) e Sindicato dos
Trabalhadores em Limpeza de Santa Catarina (Sindlimp/SC).
A idéia, segundo o empresário, é atuar em duas frentes de
conscientização. A primeira está focada em quem contrata serviços de

segurança e vigilância, buscando atrair parcerias estratégicas com entidades
que atuam nos segmentos do comércio e da indústria no estado. A
campanha visa também sensibilizar empresas que estão em situação
irregular no mercado de segurança privada. “Esperamos incentivar os
estabelecimentos clandestinos de hoje a atuarem dentro das normas
determinadas pela lei nº 7.102/83, cuja fiscalização compete à Polícia
Federal”, explica Dilmo Berger.
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