Relatório de
Atividades 2006
AGE FENAVIST
z
z
z

Participação do Sr. Ivan na reunião do dia 23/03 em Fortaleza;
Participação do Sr. Dilmo na reunião do dia 10/08 em Goiânia;
Participação na reunião do dia 10/11 às 08:30h, em Jurerê, no ENESP
SUL .

Relatório de
Atividades 2006
Reuniões da Câmara Técnica na DRT às 14:00h
Datas:
z
z
z
z
z
z
z

03 de janeiro
09 de maio
06 de junho
01 de agosto
05 de setembro
07 de novembro
05 de dezembro

Reuniões e
Audiências
z

Negociação coletiva dia 09/01/06 às 10:00h com os empresários e às 13:00h
com o sindicato laboral.

z

Empresas de Transporte de Valores dia 12/01 às 10:00h e com o
SINTRAVASC às 14:00h.

z

Empresas de Transporte de Valores dia 17/01 às 10:00h e com o
SINTRAVASC às 14:00h.

z

Empresas de Transporte de Valores dia 23/01 às 11:00h e com o
SINTRAVASC às 14:00h.

z

Comissão dia 25/01 às 10:00h referente CCT 2006/2007.

z

Com o sindicato laboral em 25/01/06 às 17:00h em nossa sede.

z

Com o sindicato laboral em 31/01 às 14:00h– negociações.

z

Das empresas de Transporte de Valores dia 06/02 às 10:00h e com o
SINTRAVASC às 14:00h.

z

Com sindicato laboral em 07/02 às 16:00h negociações CCT.

z

Com sindicato laboral em 17/02 às 14:00h negociações CCT.

z

Comissão referente negociação coletiva da CCT 2006/2007 em 21/02/06 às
10:00h e com o sindicato laboral às 13:00h.

Reuniões e
Audiências
z

Assinatura da CCT de Joaçaba em 03/03/06 às 10:00h.

z

Das empresas de transporte de valores em 07/03/06 – negociações.

z

Assinatura da CCT de Transporte de Valores em 16/03/06.

z

Audiência no TRT com a FEVASC em 07/04/06 às 14:00h – conciliação
CCT 2006/2007.

z

Audiência no TRT dia 19/04/06 às 15:00h – dissídio coletivo 2006/2007.

z

Com sindicatos laborais de Florianópolis e São José dia 03/10/06 às 11:00h
referente CCT 2006/2007 – regiões que não firmaram.

z

Referente CCT 2006/2007, dia 05/10 às 08:30h – regiões que não firmaram.

z

Sr. Evandro com o INSS às 14:00h, referente encaminhamento de
denúncias de empresas clandestinas.

z

Com representantes da FENAVIST e sindicatos da região sul para
finalizações do ENESP SUL, dia 28/08 às 16:00h em nossa sede.

z

Para alteração do estatuto dia 20/11/06 às 13:00h em nossa sede.

Participações em
eventos
z

Srs. Dilmo e Enio no Treinamento sobre GESP, realizado nos dias 02 e
03/02/06 em Brasília - FENAVIST.

z

Sr. Ivan em reunião do Conselho Consultivo da FENAVIST – Discussão da
Minuta sobre Alteração da portaria 992 em São Paulo, dia 06/04/06.

z

Sr. Ivan em reunião do Conselho Consultivo da FENAVIST – Discussão da
Minuta sobre Alteração da portaria 992 em São Paulo, dia 15/05/06.

z

Sr. Dilmo no ENESP Centro-Oeste dias 10 e 11/08/06 em Goiás.

z

Sr. Evandro no Fórum de Segurança, realizado pela FENAVIST de 30 à
31/08/06 em São Paulo.

z

Almoço de confraternização da diretoria dia 18/12/06, no restaurante Toca da
Garoupa – encerramento das atividades de 2006.

Outros serviços
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Expedição de 133 correspondências.
Expedição de 30 declarações de regularidade sindical durante o ano.
Realização de 729 ligações em média, mensalmente; Recebimento de 738
ligações em média, mensalmente.
Leitura de 8 jornais Diário Oficial em média, diariamente.
Auditório: 17 utilizações por empresas filiadas.
Contratação de 03 estagiários, pelo período de 30 dias, para realizar
levantamento de empresas clandestinas na região de Florianópolis.
Visita ao novo delegado da DELESP dia 30/05/06, às 14:30h.
Filiação da empresa DELTA LUX – Vigilância e Segurança Ltda em agosto/06.
Publicação/participação no Caderno de Segurança lançado pelo Jornal A
Notícia, em 24/08/06.
Compra de 01 (um) notebook em nov/06.
Acompanhamento do Diário Oficial da União – publicações de autorização de
funcionamento para 08 novas empresas em 2006.

Resumo das
atividades
ATIVIDADES EM 2006
20%

6%
13%

11%

11%

39%

AGE FENAVIST

Reuniões da Câmara Técnica

Reuniões/Audiências

Reuniões de Diretoria Geral

Participações em eventos

Outros serviços

TREINAMENTOS

z

Realização de treinamento de Formação e Atualização de
Auditores Internos da Qualidade, tendo como ministrante o Sr.
Luiz Gustavo – Empresa PRODEG. Realizado em parceria com
o SEAC/SC, nos dias 18, 19 e 20/05/06, com 38 participantes.

z

Realização do Fórum de Discussões entre Jurídicos, dia
19/10/06, no hotel Maria do Mar – Guedes Pinto Advogados e
Consultores, com 37 participantes.

Formação e Atualização de
Auditores Internos da Qualidade

Fórum de Discussões entre
Jurídicos

Campanha contra a
Clandestinidade

Campanha contra a
Clandestinidade
Fpolis: 16/08/2006
De: Dieve Oehme - Assessoria de Imprensa / Sindesp-SC
Para: AN Capital
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.

Campanha contra a
Clandestinidade
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.
INFORMAÇÕES:
Evandro Linhares - Sindesp/SC (48) 3233-1678
Melissa Ribeiro - Agência CYAN/ MK3 (48) 3244-6991 / 9971-6668
Dieve Oehme – Assessoria de Imprensa (48) 9962-1069

Campanha contra a
Clandestinidade
Fpolis: 28/08/2006
Para: Órgãos de Imprensa
ENTIDADES SE UNEM PARA COMBATER SEGURANÇA CLANDESTINA
A fragilidade no setor de segurança pública frente ao avanço da criminalidade nos centros urbanos
está aumentando a demanda por serviços de segurança privada no estado. Para cada vigilante
contratado no setor formal de segurança privada em Santa Catarina há um outro profissional atuando
na mesma função no mercado clandestino. Se, por um lado, os números aparentam mais opções de
proteção contra a violência crescente, na outra ponta podem representar um risco à população. Quem
faz o alerta é o Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Estado de Santa Catarina (Sindesp),
que está lançando a campanha "Segurança é Assunto Sério. Diga NÃO à Clandestinidade".
A proposta tem o respaldo da Câmara Técnica de Discussão e Promoção dos Serviços
Terceirizáveis nos Segmentos de Asseio, Conservação, Segurança e Vigilância. Também apóiam a
iniciativa 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
(Sindvigilantes/SC) e Sindicato dos Trabalhadores em Limpeza de Santa Catarina (Sindlimp/SC). A
concepção e criação da campanha está a cargo da agência CYAN/MK3 Comunicação e Marketing Ltda.
De acordo com o presidente do Sindesp, Dilmo Wanderley Berger, a idéia é construir parcerias
estratégicas com entidades nos segmentos do comércio, indústria e lazer no estado para conscientizar
usuários de serviços de segurança e vigilância. O objetivo é sensibilizar as pessoas mostrando que, ao
contratar uma empresa clandestina nessa área, elas estão ajudando a ampliar o número de
trabalhadores sem referências, equipamentos e treinamento adequados. “Sem se dar conta, elas estão
também contribuindo para aumentar a insegurança nas cidades”, esclarece Dilmo Berger.

Campanha contra a
Clandestinidade

A mobilização pretende ainda sensibilizar as empresas que estão em situação irregular no
mercado de segurança privada, incentivando-as a se adequarem às normas determinadas pela
lei nº 7.102 /83, cuja fiscalização compete aos órgãos de segurança, em especial, à Polícia
Federal.
O Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Estado de Santa Catarina (Sindesp) foi
criado em 06 de setembro de 1989, como 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, bem como apoiar a Polícia Federal na fiscalização do setor.

Campanha contra a
Clandestinidade
MERCADO EM ALTA
Alavancado pelo aumento da criminalidade em todo o país, o mercado de segurança privada
vem crescendo rapidamente no estado. Santa Catarina conta com 376 empresas cadastradas
nas áreas de segurança e vigilância. Desse total, apenas 61 estão autorizadas pela Polícia
Federal para atuar no setor, e 21 delas são associadas ao Sindesp. Também existem no estado
seis centros de treinamento habilitados a preparar profissionais para as áreas de vigilância,
segurança patrimonial e pessoal, escolta armada e transporte de valores.
Além de não possuírem o credenciamento exigido, muitas das empresas clandestinas de
segurança privada não recolhem encargos sociais e não possuem equipamentos adequados, ou
até utilizam armamento ilegal. Também não estabelecem critérios para seleção de funcionários,
que acabam trabalhando na área sem o devido treinamento, inclusive para manipulação de
armas.
Nos últimos seis anos, o número de vigilantes contratados legalmente em Santa Catarina
dobrou. Em 2000, havia 7.697 vigilantes trabalhando em empresas catarinenses. Este ano, o
Sindesp calcula que estão atuando no mercado formal cerca de 18 mil vigilantes, enquanto
outros 15 mil trabalham sem a devida habilitação e qualificação exigidas.

Campanha contra a
Clandestinidade
Em apenas três anos, o faturamento no setor de segurança privada no Brasil aumentou
quase 68%. Segundo a Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de
Valores (Fenavist), a arrecadação passou de R$ 7 bilhões em 2002 para R$ 11,8 bilhões em
2005. A região sul ocupa a segunda colocação no mercado, contribuindo com R$ 1,62 bilhão
nesse montante. Somente em Santa Catarina o setor formal fechou 2005 com um faturamento
de R$ 450 milhões.
Segundo o presidente do Sindesp, Dilmo Berger, a campanha pretende montar um círculo
virtuoso de combate à clandestinidade, através de multiplicadores de informação. Quanto mais a
população estiver esclarecida com relação aos riscos oferecidos por empresas clandestinas
atuando nas áreas de segurança e vigilância, mais dificuldades esses estabelecimentos vão
encontrar para sobreviver no mercado. "Não tendo a quem oferecer um produto de má
qualidade, estas empresas vão ser obrigadas a regularizar a situação. Quem ganha com isso é o
consumidor", justifica o dirigente sindical.
INFORMAÇÕES:
Evandro Linhares – Gerente Adm e Financeiro - Sindesp/SC (48) 3233-1678
Melissa Ribeiro - Agência CYAN/ MK3 (48) 3244-6991 / 9971-6668
Dieve Oehme – Assessoria de Imprensa (48) 9962-1069

Campanha contra a
Clandestinidade
Projeto Expansão
O Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Estado de Santa Catarina –
Sindesp/SC sob a presidência do Sr. Dilmo Wanderley Berger, lançou em Agosto de
2006 uma importante Campanha de Conscientização Contra a Clandestinidade das
empresas de segurança privada que atuam no estado sem a devida certificação e
autorizações da Polícia Federal, com o objetivo de esclarecer aos empresários,
contratantes, opinião pública e órgãos competentes dos riscos que a sociedade de
maneira geral corre quando estas empresas vendem serviços de “segurança” sem
ter a devida qualificação técnica.
Esta campanha tem como Slogan uma frase objetiva e clara – “Segurança é
assunto sério. Diga não a clandestinidade”.
Junto deste Slogan, uma imagem muito criativa faz uma brincadeira com as
surpresas desagradáveis que uma contratação de alto risco pode proporcionar ao
contratante.

Campanha contra a
Clandestinidade

Campanha contra a
Clandestinidade
Esta mensagem deixa claro que o pacote de serviços prestados por uma
empresa “não certificada não é tão seguro” quanto deveria ser. E em algum
momento isso pode causar ao contratante situações bem desagradáveis. A
campanha tem o apoio das seguintes entidades do setor:
Câmara Técnica de Discussão e Promoção dos Serviços Terceirizáveis nos
Segmentos de Asseio, Conservação, Segurança e Vigilância;

z

zDelegacia
zPolícia

Regional do Trabalho;

Federal – DELESP/SC;

zSeac/SC;
zSindivigilantes;
zSindLimp;

Campanha contra a
Clandestinidade
Ainda finalizando sua fase inicial, o Sindesp/SC planejou as seguintes
ações de marketing para lançar e divulgar a campanha:
1ª Fase: Criação da Campanha – Finalizada
Slogan, Ilustração, Redação, Jantar Solene;
2ª Fase: Criação das Peças Publicitárias – Finalizada
Anúncio de Jornal,
Anúncio de Revista,
Mala Direta,
Mail Marketing,
Pop Up,
Convite,
Banner;

Campanha contra a
Clandestinidade
3ªFase: Produções – Finalizada
Jantar Solene,
Convites,
Banners,
Mala Direta;
Assessoria de Imprensa;
Fotos e Filmagem;
4ªFase: Veiculações – Finalizada
01 Anúncio Jornal dos Condomínios;
01 Publicação no Jornal dos Condomínios;
02 Anúncios na Revista Regional Veja;
01 Anúncio A.N.;
01 Publicação 4 páginas A.N.

Campanha contra a
Clandestinidade
Resultados da Campanha Contra a Clandestinidade
O Sindesp/SC já conseguiu excelentes resultados desde o início desta
campanha:
Mais de 10 matérias e entrevistas nos telejornais do estado, buscando
esclarecer a população sobre os riscos que correm as empresas,
condomínios e residenciais correm ao contratar serviços de segurança
clandestinas,
z Notas e matérias em Revisas e Jornais da região com foto, números,
exemplos e históricos,
z Empresários do setor solicitando sua regularização na Polícia Federal,
z Novos associados para a entidade,
z Credibilidade perante ao mercado empresarial e dos órgãos públicos
contratantes;
z

O Sindesp/SC está preparando uma segunda etapa desta campanha de
conscientização, pois acredita que somente assim será possível estabelecer uma
conduta mais adequada em relação a contratação destes serviços.

Campanha contra a
Clandestinidade
Projeto de Expansão da Campanha Contra a Clandestinidade no Paraná
e no Rio Grande do Sul
O Sindesp/SC através de seu presidente, o Sr. Dilmo Wanderley Berger, vem
propor aos sindicatos do estado do Paraná e do Rio Grande do Sul que lancem a
mesma campanha que está sendo utilizada em Santa Catarina com o objetivo de
unir os estados e fortalecer a credibilidade das empresas do setor na região sul do
Brasil.
O Sindesp/SC aparecerá como detentor dos direitos de utilização de imagem
desta campanha que será cedida gratuitamente pelo período que for estabelecido.
A Mk3 Marketing, agência de propaganda e marketing do Sindesp/SC vai
coordenar a aplicação, produções, veiculações desta campanha, buscando
negociações extremamente favoráveis em virtude do pacote e do histórico já obtido.
Sendo do interesse deste sindicato, a agência fará um plano de comunicação
individualizado para que possamos mensurar os investimentos.
Dilmo Wanderley Berger
Presidente Sindesp/SC

ENESP SUL
Realização do ENESP SUL em parceria com a FENAVIST e sindicatos
do Rio Grande do Sul e Paraná, dias 09 e 10/11/06 no hotel Jurerê Beach
Village, com a participação de aproximadamente 190 pessoas.

ENESP SUL

ENESP SUL
Membros da Mesa
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Sr. Constâncio A. S. Maciel – Secretário Administração de Estado;
Sr. Djair Vicente Pinto – Secretário Segurança Pública (representando
Governado do estado)
Sr. Lélio Vieira Carneiro – Vice Presidente CNC
Sr. Jéferson Furlan – Presidente Sindesp/PR
Sr. Ivan Zanardo – Vice Presidente Região Sul – Fenavist
Sr. Jefferson Simões – Presidente Fenavist
Sr. Dilmo Berger – Presidente Sindesp/SC
Sr. Ademar Stocker – Superintendente em Exercício da Polícia Federal/RS
Sr. Rogério da Silva Ortis – Representante Superintendente da Polícia
Federal/SC
Sr. Djalma Berger - Deputado Estadual e Deputado Federal eleito.
Sr. Marcos Vieira – Deputado Estadual Eleito.

ENESP SUL

Membros da Mesa:
 Sr. Ivan Zanardo – Vice Presidente Região Sul – Fenavist
 Sr. Jefferson Simões – Presidente Fenavist
 Sr. Dilmo Berger – Presidente Sindesp/SC
 Sr. Jéferson Furlan – Presidente Sindesp/PR
 Sr. Mário Farinon – Assessor Jurídico do Sindesp/RS

ENESP SUL

Participantes

ENESP SUL

Sr. Ivan Zanardo entregando brinde do evento
para Dra. Celita.

Sr. Avelino Lombardi entregando brinde do
evento para Sr. Eraldo Dódero

ENESP SUL

Sr. José Altair Back
entregando brinde do
evento para Dr. Antônio
Testa - palestrante.

Sr. Dilmo Berger entregando
brinde do evento para Sr.
Jefferson Simões – presidente
da FENAVIST.

ENESP SUL

Jantar de encerramento do
ENESP SUL, dia 10/11.

ENESP SUL

ENESP SUL
RELATÓRIO FINAL DO EVENTO
Ação: Encontro das Empresas de Segurança Privada do Sul do Brasil
Tipo: Coorporativo
Data: 09 e 10 /11/2006
Horário: 13h30m ás 20h00 do dia 09/11 e 08h ás 20h00 encerrando com Jantar.
Local: Hotel Jurerê Beach Village
Público Estimado: 190 pessoas
MECÂNICA:
09/11/2006 – 1º Dia do Evento
z 13:30h iniciamos a entrega dos crachás aos participantes inscritos no evento. Tivemos
aproximadamente 30 participantes que se inscreveram na hora.
z 14h00 – O evento iniciou com solenidade de abertura no auditório Catamarã com mesa
diretiva composta pelas seguintes autoridades:
z Sr. Constâncio A. S. Maciel – Secretário Administração de Estado;
z Sr. Djair Vicente Pinto – Secretário Segurança Pública (representando Governado do
estado)
z Sr. Lélio Vieira Carneiro – Vice Presidente CNC
z Sr. Jéferson Furlan – Presidente Sindesp/PR
z Sr. Ivan Zanardo – Vice Presidente Região Sul – Fenavist
z Sr. Jefferson Simões – Presidente Fenavist

ENESP SUL
z
z
z
z
z
z
z

z
z
z
z
z

Sr. Dilmo Berger – Presidente Sindesp/SC
Sr. Ademar Stocker – Superintendente em Exercício da Polícia Federal/RS
Sr. Rogério da Silva Ortis – Representante Superintendente da Polícia Federal/SC
Sr. Djalma Berger - Deputado Estadual e Deputado Federal eleito.
Sr. Marcos Vieira – Deputado Estadual Eleito.
Sr. Dário Berger – Prefeito Florianópolis
Logo após a mesa diretiva composta foi tocado o hino nacional para abertura dos trabalhos.
O auditório estava decorado com as bandeiras de Florianópolis, Santa Catarina e do Brasil,
com 02 banners que foram fornecidos pela Fenavist e 01 banner da campanha
Clandestinidade cedido pelo Sindesp/SC.
14:45h Iniciou a palestra “Posicionamento Estratégico nas Empresas de Segurança Privada”
com o Sr. Antônio Testa
16:30h Intervalo do Cooffe Break – decorado com banners institucional do Sindesp/SC e um
banner do divulgando o 3º Enpresc.
17h00 Inicio da palestra “Centrais de Compras – Tendências para a redução de custos
operacionais” ministrada pelos Sr. José Aluísio Falmon e Raymison Ricardo Rocha.
18h00 Inicio da Palestra “Taxa de administração – Fator determinante na composição do
custo” ministrada pelo Sr. Vilson Trevisan.
19:30 Encerramento das atividades do primeiro dia de evento.

ENESP SUL
10/11/2006 - 2º Dia do Evento
Conforme as mudanças na programação feitas no evento pela Fenavist
as atividades deste segundo dia de evento ficou assim:
08h00 Iniciou a AGE (Assembléia Geral da Fenavist), nesta reunião
participaram apenas a comissão da presidência da Fenavist e da CNC, os
inscritos no evento não participaram, foi uma reunião fechada.
z

z

10:30h ás 10:45h – Servimos o Cooffe Break.

z

10:45 ás 12:45h – Iniciou o Painel Fenavist contando as seguintes palestras;

“Precauções a serem adotadas pelas empresas com relação ás penalidades,
multas e julgamento na Comissão Consultiva” – ministrada pelo Dr. Eraldo
Dódero.
z

z

“Jornada de 12 X 36” – ministrada pela Dra. Celita Souza

ENESP SUL
z

“A importância da Fenavist no contexto da Segurança Privada – ministrada pelo
Dr. Mário H. Peters Farinon / Diretor Rudder Segurança Ltda.

z

12:45h ás 13h30 - Parada para Almoço

z

14h00 á 15h30minh – Iniciou as atividades com a Palestra “Discutindo a
Segurança Privada na Região Sul” ministrada pelo Dr. Wantuir Jacini,
Coordenador Geral de Controle de Segurança Privada

z

15:30h ás 15:45h Intervalo para Cooffe Break

z

15:45h ás 17:15h Palestra Final “Responsabilidade Civil nas Empresas de
Segurança Privada” ministrada pelo Dr. Jaime Luiz Vicari, Juiz de SC, Dr. Plínio
Caminha de Azevedo – Juiz/RS e Dr. Aluísio Guedes Pinto – Advogado do
Sindesp/SC.

z

20h00 No salão Carijós fizemos o jantar de encerramento do evento com
aproximadamente 70 pessoas participantes. Foi sugerido um cardápio
diferenciado para esta noite e o mesmo foi proporcionado pela Fenavist aos
participantes. O Jantar finalizou por volta das 02:30h da manhã.

ENPRESC

Hotel Recanto das Águas
Balneário Camboriú/SC

150 participantes, com
ocupação de 68 apartamentos.

ENCONTRO PREMIA
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Empresários e gerentes do segmento de segurança privada, asseio,
conservação e serviços terceirizados do estado reúnem-se, nos dias 1º e 2 de
dezembro, para discutir estratégias que valorizam o trabalho de equipe e
melhoram a qualidade dos serviços prestados à população. Durante o 3º Encontro
das Empresas Prestadoras de Serviços de Santa Catarina (ENPRESC), que
acontece no Hotel Recanto das Águas, em Balneário Camboriú, serão também
apresentados projetos de responsabilidade social realizados por empresas do
setor. As duas melhores práticas vão receber o Troféu Solidariedade durante o
jantar de encerramento do evento.
Criado em 2004, o ENPRESC é uma promoção do Sindicato das Empresas
de Segurança Privada de Santa Catarina (Sindesp-SC) e do Sindicato das
Empresas de Asseio, Conservação e Serviços Terceirizados do estado (Seac-SC).
O evento tem como objetivo fomentar a integração entre as empresas associadas,
incentivando a melhoria da qualidade dos serviços prestados à sociedade e
garantindo a ampliação do mercado. Atualmente, os dois sindicatos reúnem 38
empresas em todo o estado, que empregam cerca de 35 mil trabalhadores.
Durante dois dias do encontro serão realizadas quatro palestras abordando
temas como a utilização de estratégias vitoriosas de mercado, a qualidade na
prestação dos serviços, a força do trabalho em equipe no desenvolvimento do
setor e a relação de custo e valor dos serviços oferecidos à população. O ponto
alto do evento é a realização da segunda edição do Troféu Solidariedade, que será
entregue às empresas que se destacaram em 2006 na área social.

SOLIDARIEDADE
A solidariedade foi agregada, no ano passado, ao mix de preocupações das
empresas que atuam no segmento de segurança privada, asseio, conservação e
serviços terceirizados do estado. Para conscientizar os empresários do setor sobre a
importância das ações de responsabilidade social, o Sindesp e o Seac criaram, o Troféu
Solidariedade, entregue no encerramento dos encontros estaduais. "A criação do troféu
serviu para que as empresas pudessem dar mais visibilidade aos seus projetos sociais, e
também incentivar novas adesões", ressalta o presidente do Sindesp, Dilmo Berger.
Na primeira edição do prêmio, as dez empresas que apresentaram projetos foram
premiadas. Receberam o troféu as empresas Back, Casvig, EBV, Liderança e Orcali
(Grande Florianópolis), bem como os grupos Limger e Zanardo (Joaçaba), Orsegups
(Itajaí), Radar (Criciúma) e Seguridade (Joinville).
De acordo com o Presidente do SEAC/SC – Sr. Ricardo Kuerten Dutra, para
estimular a ampliação e o aperfeiçoamento das práticas sociais, a edição de 2006 do
Troféu Solidariedade vai premiar apenas duas ações de destaque. "Queremos contribuir
para a construção de um processo de humanização e paz social no nosso estado,
valorizando e divulgando projetos que tenham relevância, abrangência e, principalmente,
foco na responsabilidade social", justifica.
A inscrição e seleção dos projetos foram feitas através da Fundação de
Administradores de Santa Catarina – Fundasc, que vai revelar o nome dos ganhadores
somente no jantar de encerramento do 3º ENPRESC, em Balneário Camboriú. O evento
está sendo organizado pela Agência MK3 Comunicação e Marketing Ltda.

EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS SÃO PREMIADAS POR
AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
Dois projetos de responsabilidade social desenvolvidos por empresas do
segmento de segurança privada, asseio, conservação e serviços terceirizados no
estado foram premiados com o Troféu Solidariedade, durante o 3º Encontro das
Empresas Prestadoras de Serviços de Santa Catarina (ENPRESC). O evento,
encerrado no último final de semana, em Balneário Camboriú, teve como objetivo
fomentar a integração entre as empresas do setor, incentivando a melhoria da
qualidade dos serviços prestados à sociedade e a ampliação do mercado.
Criado em 2004, o ENPRESC é uma promoção do Sindicato das Empresas de
Segurança Privada de Santa Catarina (Sindesp-SC) e do Sindicato das Empresas
de Asseio, Conservação e Serviços Terceirizados do Estado (Seac-SC). Atualmente,
as duas entidades reúnem 38 empresas associadas em todo o estado, empregando
cerca de 35 mil trabalhadores.
Durante três dias do Enpresc cerca de 150 participantes, entre empresários e
gerentes prestigiaram toda a programação do evento: palestras abordando temas
como utilização de estratégias vitoriosas de mercado, qualidade na prestação dos
serviços, preços inexeqüíveis e importância do trabalho em equipe para o
desenvolvimento do setor. Também foram promovidas atividades recreativas e de
integração entre os participantes. Mas, o ponto alto do evento foi a realização da
segunda edição do Troféu Solidariedade às empresas que se destacaram em 2006
através de ações de responsabilidade social.

EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS SÃO PREMIADAS POR
AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

A seleção dos projetos foi feita por especialistas da Fundação de
Administradores de Santa Catarina – Fundasc, levando em consideração a
abrangência e o nível de envolvimento da empresa proponente, bem como a
relevância da ação social. Em 2006, foram contempladas com o Troféu
Solidariedade os Grupos Empresarias CASVIG e BACK.
O grupo Casvig venceu com o projeto Equipe do Bem, que viabilizou a reforma,
estruturação e manutenção da creche Florzinha Azul, em Palhoça, beneficiando 108
crianças atendidas pela entidade. Já o grupo Back mobilizou funcionários e
instituições parceiras para a arrecadação de 1,6 milhão de peças de vestuário que
foram distribuídas a 330 entidades que atendem famílias carentes em todo o estado.
Além dos presidentes do Sindesp-SC, Dilmo Berger, e do Seac-SC, Ricardo
Kuerten Dutra, o 3º Enpresc contou com a presença de várias autoridades. O troféu
Solidariedade 2006 foi entregue aos vencedores pelos presidentes da Federação
Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores (Fenavist), Jefferson
Simões, e pelo presidente da Federação Nacional das Empresas Prestadoras de
Serviços de Limpeza e Conservação (Febrac), Laércio Oliveira.

FOTOS

FOTOS

Sr. Ricardo Kuerten Dutra
Presidente do SEAC/SC

Sr. Dilmo Wanderley Berger
Presidente do SINDESP/SC

PALESTRA
Dia 01/12/06

Palestra: Qualidade na Prestação de Serviços – Palestrante: Sr. Marco Antônio de Andrade

PALESTRA
Dia 01/12/06

Palestra: Empresas que usam Estratégias Vitoriosas – Palestrante: Sr. Marco Antônio de Sousa

PALESTRA
Dia 02/12/06

Palestra: Preço Inexeqüível – Palestrante: Sr. Joel de Menezes Niebuhr.

PALESTRA
Dia 02/12/06

Palestra: A Força da Equipe no Desenvolvimento e Crescimento das Empresas
Prestadoras de Serviços – Palestrante: Sr. Marcelo de Almeida.

PALESTRANTES

Brinde entregue ao palestrante, Sr.
Marco Antônio de Andrade
(PRODEG), pelo Sr. Ricardo K.
Dutra (SEAC/SC).

Brinde entregue ao palestrante, Sr.
Marcos Antônio de Souza, pelo Sr.
José Augusto.

PALESTRANTES

Brinde entregue ao palestrante, Sr.
Joel de Menezes Niebuhr, pelo Sr.
Laércio de Oliveira (Presidente da
FEBRAC).

Brinde entregue ao palestrante, Sr.
Marcelo de Almeida, pelo Sr.
Dilmo W. Berger (Presidente do
SINDESP/SC).

COQUETEL REALIZADO DIA 01-12-06

Equipe organizadora do evento –
MK3 Marketing e Srs. Dilmo,
Ricardo e Evandro.

COQUETEL REALIZADO DIA 01-12-06

Melissa da MK3 Marketing, Srs.
Dilmo, Ricardo e Evandro e Sra.
Dionéia da FUNDASC.

Apresentação de danças.

COQUETEL REALIZADO DIA
01-12-06

Apresentação de danças.

CAMPEONATO DE DOMINÓ EM
02-12-06

1º Lugar
Eduardo Bleinroth – Sindicato
Roney Benkendorf – ORBENK

CAMPEONATO DE DOMINÓ EM
02-12-06

2º Lugar
Marcelo Baracuhy – ORCALI
Jonas Lucas – BACK

3º Lugar
Rodrigo Fontoura – CASVIG
Dilmo W. Berger – CASVIG

JANTAR DE ENCERRAMENTO
EM 02-12-06

JANTAR DE ENCERRAMENTO
EM 02-12-06

Diretores e Delegados Regionais do SEAC/SC e SINDESP/SC

JANTAR DE ENCERRAMENTO
EM 02-12-06

Diretores, Delegados Regionais e Colaboradores do SEAC/SC e SINDESP/SC

ENTREGA DO PRÊMIO
DESTAQUE SOCIAL EM 02-12-06
A seleção dos projetos foi feita por especialistas da Fundação de Administradores de Santa
Catarina FUNDASC, levando em consideração a abrangência e o nível de envolvimento da
empresa proponente, bem como a relevância da ação social.

Sr. Idelmar Cassias – Diretor Adm/Financeiro da FUNDASC

Sra. Dionéia – Membro da Comissão Avaliadora

ENTREGA DO PRÊMIO
DESTAQUE SOCIAL EM 02-12-06

Sr. Jefferson Simões (Presidente
da Fenavist) fez a entrega do
Prêmio ao grupo CASVIG, que
venceu com o projeto Equipe do
Bem, o qual viabilizou a reforma,
estruturação e manutenção da
creche Florzinha Azul, em
Palhoça,
beneficiando
108
crianças atendidas pela entidade.
Sr.
Laércio
de
Oliveira
(Presidente da Febrac) fez a
entrega do Prêmio ao grupo
BACK,
que
mobilizou
funcionários
e
instituições
parceiras para a arrecadação de
1,6 milhão de peças de vestuário
que foram distribuídas a 330
entidades que atendem famílias
carentes em todo o estado.

ANEXOS

z

Atas das Reuniões Gerais;

z

Resultados do acompanhamento das
publicações no Diário Oficial da União e
Diário Oficial do Estado em 2006.

