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Somos contra

Combater a segurança clandestina no estado de Minas Gerais é, para 
nós do Sindesp-MG, um desafio constante. Demanda empenho, compro-
metimento e esforço de todos os empresários que trabalham com ética e 
profissionalismo no mercado da segurança privada.

Precisamos nos unir para pôr um fim nessa prática ilícita que insiste 
em contaminar o mercado de segurança privada. Trata-se de uma ativi-
dade irregular que arranha a imagem do nosso segmento, em detrimento 
de inúmeros empreendedores que atuam nos estritos limites da legislação 
de regência e dos controles e limites fixados pelos órgãos de fiscalização. 

Diante das irregularidades, não podemos nos calar. Por isso, o Sindesp-
-MG está engajado em dar continuidade à campanha contra a segurança 
clandestina, fazendo uma promoção permanente.

Minas Gerais tem cerca de 30 mil profissionais de segurança traba-
lhando regularmente. Entretanto, aproximadamente 60 mil atuam na infor-
malidade e em condições claramente irregulares – um número assustador.

Como mostra a matéria de capa publicada nesta edição, o serviço de 
assessoria de imprensa do Sindesp-MG está trabalhando estrategicamente 
em busca de apoio dos veículos de comunicação de Minas Gerais para 
a publicação de matérias relevantes e esclarecedoras sobre os riscos da 
contratação de uma segurança irregular.

Até o fechamento desta edição, o Sindesp-MG conseguiu noticiar a 
situação vivida pelo segmento nos principais veículos de comunicação de 
Minas Gerais. O destaque foi para a matéria de capa do jornal Estado de 
Minas – maior veículo de mídia impressa do estado, além de um especial 
no jornalismo da Rádio BandNews. A emissora dedicou uma semana inteira 
de programação com entrevistas tratando do tema segurança clandestina. 

Convido todos os empresários a se envolverem cada vez mais nessa 
luta de combate ao serviço irregular de segurança privada. Unidos, con-
seguiremos mudar a nossa realidade.

Boa leitura!
Edson Pinto Neto

Presidente do Sindesp-MG
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Qual o perfil do líder do século 21?
Como foi apontado no livro “O 

monge e o executivo”, o líder do século 
21 se revela como um servidor e edu-
cador. Assim ele exerce uma autêntica 
autoridade sobre seus liderados. Ele não 
se impõe. O seu comando é natural, pois 
as pessoas que com ele trabalham se 
sentem promovidas e motivadas. Seu 
trabalho é alicerçado no compromisso 
de desenvolver tanto o “organismo” cha-
mado empresa quanto as pessoas com 
as quais ele trabalha.

Qual a diferença entre líder edu-
cador e chefe?

Do “chefe” ao “líder educador”, a 
função gerencial passa por significativas 
transformações:

O chefe supervisiona tarefas; o líder 
facilita processos;

O chefe centraliza o poder; o líder 
delega;

O chefe manda; o líder constrói re-
lacionamentos;

O chefe é temido; o líder é respei-
tado e admirado;

O chefe é partidário; o líder é agre-
gador;

O chefe conhece apenas a sua parte; 
o líder tem a visão do todo.

Por que o chefe autoritário, que 
manda, cobra e pune era valorizado e 
hoje esse paradigma está ultrapassado?

Um dos motivos é que anteriormen-
te não se precisava tanto de inovação 
e criatividade como agora. Quando se 
deseja apenas que as pessoas cumpram 
uma função rotineira e mecânica, o perfil 
do chefe que manda e cobra pode até ter 
alguma eficiência. Mas se você quer que 
as pessoas sejam mais comprometidas e 

colaborem com novas ideias, o relacio-
namento precisa ser mais democrático 
e com certo grau de liberdade. Assim as 
pessoas se sentem estimuladas e livres 
para colaborar.

É importante destacar que não existe 
um estilo único e melhor de liderança 
que seja válido para toda e qualquer situ-
ação. Pelo contrário. Os estilos eficazes 
de liderança são situacionais. Cada con-
juntura requer um estilo que pode variar 
de uma postura mais autoritária até um 
estilo mais democrático e descentrali-
zador. Um líder pode assumir variados 
padrões de liderança diante de diferentes 
elementos da equipe. Para o mesmo in-
tegrante da equipe, o líder pode assumir 
padrões de liderança diversos ao longo 
do tempo e conforme a situação envol-
vida. A decisão do padrão de liderança 
a ser desenvolvido em relação à equipe 
deve ser tomada a partir da avaliação de 
três componentes do sistema: o gerente, 
a equipe e a situação.

Quais as características de um líder 
mais valorizadas pelo mercado?

Destaca-se o profissional que, além 
de detentor de conhecimentos relativos 
à sua área de atuação, seja capaz de in-
fluenciar positivamente as pessoas, criar 
sinergia e aproveitar talentos para que 
as pessoas possam dar o melhor de si 
voluntariamente.

A função de liderança compreende 
a coordenação do trabalho de pessoas, 
administrando as diferenças e desenvol-
vendo um clima em que as necessidades 
da equipe se integrem às da organização. 
Cada pessoa tem aspirações, objetivos, 
preferências, talentos e habilidades di-
ferenciadas. Um dos aspectos mais im-
portantes no exercício da liderança é o 

tipo de relação interpessoal estabelecida 
entre gerente e colaboradores. A habili-
dade de se relacionar individualmente e 
em grupo e de ser sensível com a equipe 
é elemento-chave da gerência.

Liderança é uma condição inata?
Para liderar pessoas não é preciso 

ter um talento nato nem o conhecimento 
de segredos, nem imaginar que líderes 
sejam entes superiores ou superdotados. 
Uma coisa é essencial para exercer uma 
liderança eficiente e eficaz: saber extrair 
das pessoas o que elas têm de melhor. 
Não é uma questão de tentar mudar as 
pessoas. É o caso de reconhecer os talen-
tos de cada colaborador e transformá-los 
em performance.

Como se preparar para ser um 
líder?

Diante das exigências atuais, os 
líderes precisam adquirir uma nova ati-
tude em relação a seus subordinados. 
Têm de parar de descrever tarefas para 
se dedicar a facilitar o processo. Então 
devem deixar de ser meros fiscais e se 
tornar facilitadores do bom desempenho. 
Precisam adquirir conhecimentos sobre 
como construir relacionamentos, como 
alimentar o crescimento e como desen-
volver as coisas. Todos vão precisar de 
melhores capacidades para ouvir, co-
municar e facilitar grupos, aumentando 
assim a sua capacidade e sensibilidade 
para gerenciar conflitos.

Também há a necessidade de atuali-
zação constante do líder. Para isso, a par-
ticipação em cursos e escolas de líderes, 
além do interesse por leituras afins, são 
de grande importância. Mas o fator que 
prepara melhor alguém para se tornar 
um líder competente é ter o privilégio 

Entrevista com Júlio Machado

Não basta ser chefe, é preciso ser líder
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ENTREVISTA

Com mais de 20 anos prestando consultoria em desenvolvimento humano, qualidade de vida 
e relacionamento interpessoal, Júlio Machado está entre os educadores mais requisitados por em-
presas e escolas brasileiras. Numa conversa com o Sindesp, ele esclarece por que o paradigma do 
chefe está ultrapassado e que tipo de liderança o mercado está valorizando e exigindo. Ele alerta 
que uma coisa é essencial para o exercício de uma liderança eficiente e eficaz: saber extrair das 
pessoas o que elas têm de melhor. Também afirma que já não basta saber mandar; é preciso saber 
construir relacionamentos, delegar e ter visão do todo.
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de conviver com um autêntico líder. 
Um verdadeiro líder forma outros.

Quais características pessoais 
devem ser eliminadas para se tor-
nar um grande líder? 

Eu diria que a arrogância e a 
prepotência. O líder deve estar cons-
ciente de que o sucesso não é mais 
só de sua competência, mas de sua 
interação com a equipe, integrando 
informações, compartilhando res-
ponsabilidades e ideias.

Gerenciar é pensar, decidir e 
agir; é fazer acontecer e obter re-
sultados. Esses resultados devem ser 
alcançados com pessoas envolvidas 
e em constante interação. 

E se o empregado for subalter-
no de um chefe autoritário e não 
de um líder, como ele deve agir? 

Primeiramente o empregado 
deve compreender que essa atitude 
do chefe é resultado de uma inade-
quação do profissional com o cargo 
que ocupa. Bater de frente é o menos 
recomendável. Os confrontos com 
chefias briguentas quase nunca são 
produtivos. 

Mais algumas dicas:
• Seja frio e racional. Enfren-

te o problema como se fosse mais 
uma tarefa de trabalho. Não deixe 
que o lado emocional o afete e lide 
com a situação de forma metódica. 
Lembre-se de que é a chefia quem 
tem sérios problemas, e não você.

• Não se isole. Os chefes tiranos 
e grosseiros têm a tendência instin-
tiva de tentar separar o funcioná-
rio-alvo dos colegas. Isso facilita 
o ataque.

• Não se queixe com o RH. A le-
aldade do RH é, acima de tudo, com 
a empresa, e a queixa pode ser vista 
como potencial ameaça de processo 
trabalhista.

• Busque refúgio. O agressor 
vai se constranger diante de outros 
supervisores, de funcionários in-
fluentes ou de clientes. Faça uma 
lista de pessoas e lugares com quem 
e onde você está a salvo.

• Proteja sua vida pessoal. Acre-
dite: informações sobre amigos e 
família acabarão servindo de muni-
ção contra você nas mãos do chefe 
encrenqueiro.

• Não mostre suas cartas. Se 
você juntar dados sobre a conduta 
inapropriada da chefia e construir 
um caso de assédio moral contra ele, 
seja discreto. Não comente.

O senhor diz que um líder é 
aquele que constrói pontes e não 
cercas. Poderia explicar essa me-
táfora? 

Um líder servidor não pode 
ser partidário, isto é, não pode se 
posicionar a favor de uns e contra 
outros, gerando divisões (cercas) na 
sua equipe. Como um “super visor”, 
ele precisa ter uma visão acima dos 
interesses individuais, procurando 
ligar (pontes) as pessoas àquilo que 
é comum a todos.

Quem foi o primeiro e autên-
tico líder com quem o senhor con-
viveu? O que essa pessoa ensinou 
ao senhor? 

O primeiro líder com quem con-
vivi foi meu pai. Com ele aprendi a 
ser uma pessoa pacífica, bem-humo-

rada, prestativa e dedicada à família. 
Ele me transmitia muita segurança. 
Lembro-me das inúmeras vezes em 
que me levava ao campo de fute-
bol e me conduzia com a sua mão 
dada à minha através da multidão. 
Íamos também ao clube todo o fim 
de semana e lá estava ele na quadra 
jogando futebol de salão no meio 
da meninada. Na adolescência e no 
início da vida adulta, ele foi como 
uma plataforma de lançamento para 
a vida. Sou muito honrado de ter o 
seu primeiro nome – Júlio, além de 
muitos valores e características pes-
soais dele.

No fim da adolescência recebi 
uma influência muito grande do Fra-
ter Henrique, um irmão religioso do 
Colégio Padre Eustáquio, onde estu-
dei na minha juventude. A partir des-
se encontro, iniciei uma caminhada 
espiritual, cheia de curvas, barreiras e 
pontes, que me fizeram chegar onde 
estou. 

Mais tarde, quase completando 
40 anos, cruzei o meu caminho com 
Jean Claude Obry, por ocasião do 
seu Curso de Crescimento Holístico 
beOne. Ali aprendi meditação, auto-
domínio e sobre uma espiritualidade 
que transcende qualquer religião, le-
vando à unidade de todas as coisas. 
Mais do que um líder, eu o considero 
um mestre. 

A família pode educar os filhos 
para se tornarem líderes? Como?

Não temos uma fórmula para 
transformar pessoas em líderes, mas 
uma educação em que predomine 
o diálogo e o desenvolvimento da 
autonomia pessoal é de grande valia 

para despertar novos líderes.

O que distingue a liderança femi-
nina da masculina?

Pelo fato de terem de competir 
em uma área onde predominava os 
homens, as mulheres geralmente são 
mais cobradas e vigiadas para prova-
rem que são capazes. Muitas vezes 
acabam adotando uma atitude mascu-
linizada. Aprendem a ser mais agressi-
vas, racionais e individualistas do que 
os próprios homens para conquistar 
o seu espaço na empresa. Tal atitude 
pode gerar resultados de curto prazo, 
mas acaba trazendo sérias consequên-
cias, como um acúmulo de estresse, 
tanto pessoal quanto para a sua equipe.

Pelo que a experiência tem de-
monstrado, o melhor caminho para a 
mulher aliar a realização profissional 
e pessoal começa por aceitar a sua 
condição feminina. A forma de a mu-
lher encarar o trabalho é diferente da 
do homem. E embora não tenha certas 
competências masculinas, a mulher 
tem uma série de outras competências 
que podem ser tão ou mais importantes 
para a organização. 

Por exemplo: enquanto o homem 
executa atividades em série (uma de 
cada vez), a mulher é capaz de fa-
zer várias tarefas simultaneamente. 
Enquanto o homem tem facilidade 
de compreender os aspectos gerais, 
a mulher capta os detalhes. Enquan-
to os homens tendem a se acomodar, 
confiantes nas competências até então 
desenvolvidas, as mulheres se cobram 
muito em suas atividades – como exe-
cutivas ou como mães – e procuram 
um constante desenvolvimento e aper-
feiçoamento. 

Como é a relação do líder com o 
erro e o fracasso? 

Creio que esse momento seja a gran-
de prova da sua liderança: quando ele 
reconhece perante a sua equipe a sua 
fragilidade e revela a sua humanidade. 
Um líder não tem que se mostrar como 
um super-homem. Nos momentos mais 
difíceis, ele expõe suas limitações e pede 
ajuda. Como um rio: é justamente no 
momento da queda que ele mostra a sua 
força. 

O mundo tem acompanhado a queda 
de grandes empresas e de grandes “líde-
res” em função de condutas duvidosas. 
O líder autêntico, porém, não se deixa 
levar por atalhos e tentações para des-
pistar seus erros. Integridade não tem 
meio-termo.

Até que ponto um líder deve aceitar 
o erro de um empregado? 

Da mesma forma como ele aceita 
os próprios erros. Afinal precisamos de 
líderes para também lidar com os erros 
e tirar o melhor proveito deles. Os erros 
existem para ser corrigidos. Mas para 
isso não precisamos fazer os outros se 
sentirem culpados. Há “grandes” ho-
mens que fazem com que os outros se 
sintam pequenos. Para isso eles sobem 
nos outros para ficar mais altos. Mas o 

verdadeiro Grande Homem é aquele que 
faz com que todos se sintam grandes. 

Qual atitude de um empregado 
um líder não deve aceitar em hipótese 
alguma? 

Quando tratamos da nova postura 
de um líder, não significa que agora ele 
deva ser mais bonzinho do que antes e 
que deva deixar passar alguns deslizes. 
Um líder íntegro não deve aceitar des-
lizes, erros, desrespeito, desonestidade 
ou falta de compromisso, entre outras 
coisas. O grande diferencial passa pelo 
TRATAMENTO que se deve dar aos 
problemas que aparecem no seu rela-
cionamento com a equipe. Uma atitude 
construtiva se mostra mais corretiva do 
que punitiva. Um líder se revela um ver-
dadeiro educador, quando compreende 
a limitação e a ignorância do seu lide-
rado e, dentro das suas possibilidades, 
ajuda a promover um aumento do seu 
nível de consciência. Há casos em que 
a resistência do empregado à mudança 
é tão grande que a saída é a substituição. 

Temos assistido no mercado à subs-
tituição da experiência pelo jovem ta-
lento. É uma estratégia adequada?

Não é adequada enquanto se faz ape-
nas a substituição dos mais velhos pelos 
jovens talentos, desprezando a experiên-
cia. A palavra-chave é a INTEGRAÇÃO 
das gerações X e Y. Essa nova geração Y 
tem a agilidade que o mercado demanda. 
Não é raro que jovens talentos assumam 
posições de comando nas empresas. A 
geração Y é movida a desafios e tem uma 
facilidade muito grande com as novas 
tecnologias. A geração X, situada na casa 
de 35 a 50 anos, é mais apegada à hierar-
quia e à carreira. 

ENTREVISTA

"O líder autêntico (...) 
não se deixa levar por 

atalhos e tentações 
para despistar seus 

erros. Integridade não 
tem meio-termo."
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Os mais velhos precisariam re-
ver esse apego à hierarquia e, humil-
demente, aprender com o entusias-
mo e a agilidade dos mais novos. 
Por outro lado, os jovens são mais 
impulsivos e materialistas. Então 
a geração Y seria tremendamente 
beneficiada, caso aprendesse com 
o humanismo e a maturidade dos 
mais velhos.

A estagnação econômica na 
qual o Japão se encontra há quase 
20 anos se deve, em boa parte, 
à dificuldade de assimilação da 
geração Y nas organizações. Suas 
tradições são fortes, e a crença de 
que os mais velhos sempre coman-
dam os mais novos tem bloqueado 
o desenvolvimento desses jovens 
talentos. Logo, a geração Y japo-
nesa está cada vez mais tentada a 
migrar para o ocidente.

O líder de uma empresa de se-
gurança privada deve ter alguma 
característica especial? 

Sim. O fato de lidar com pesso-
as que trabalham predominantemen-
te sozinhas leva o líder à necessida-
de de desenvolver mais um papel 

de coach (treinador individual) do 
que de maestro (que comanda uma 
equipe). O líder de uma empresa de 
vigilantes precisa também aumentar 
seu tempo de escuta a seus subor-
dinados para lhes dar apoio e uma 
motivação especial diante de um tra-
balho, por vezes, árido e monótono.

No Brasil, quem o senhor distin-
gue como um grande líder? Por quê?

No Brasil há alguns nomes de 
destaque: Leonardo Boff, Jorge Ger-
dau, Dilma Rousseff e Marina Silva.

Porque grandes líderes têm 
pouca paciência com métodos e 
procedimentos que atravancam o 
caminho natural dos colaboradores. 
Eles acham também perda de tempo 
querer tratar todos do mesmo jeito. 
As pessoas são diferentes, portanto, 
exigem tratamentos diferentes. Sa-
bem, acima de tudo, que pessoas são 
sempre mais importantes que nor-
mas. E que, no fim das contas, são 
as suas ações individuais que trazem 
lucro ou prejuízo para as empresas.

E no mundo, quem é ou foi um 
grande líder? Por quê?

Destacando apenas alguns no-
mes mais contemporâneos, temos 
Gandhi, Juscelino Kubitschek, Nel-
son Mandela, Madre Teresa. Todos 
têm em comum o fato de serem vi-
sionários e inspirarem um grande 
número de pessoas a se engajar em 
um sonho maior.

Que livros são imprescindíveis 
na biblioteca de alguém que pre-
tenda se tornar um grande líder?

Sempre é bom ler as biografias 
dos grandes líderes e empresários de 
sucesso: Gandhi e Jack Welch são 
exemplos dessas biografias.

Outros livros que tenho aqui na 
minha estante:
- Virando a própria mesa – Ricardo 
Semler
- Em busca da empresa quântica – 
Clemente Nóbrega
- Liderança e a nova ciência – Mar-
garet J. Wheatley
- A prática do planejamento partici-
pativo – Danilo Gandin
- Seus pontos fracos – Dr. Wayne 
W. Dyer
- Relatório Toyota – vários autores 
(Ediouro).

ENTREVISTA
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Professora do Centro Universitário Una nos cursos de graduação e pós-graduação e sócia da Rosa dos Ventos 
Educação Corporativa. Finalista do Prêmio Ethos-Valor 2010
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A sociedade contemporânea 
vem passando por muitas trans-
formações tecnológicas, sociais, 
ambientais e comportamentais. A 
velocidade das mudanças em toda 
a sociedade exige uma nova forma 
de pensar e agir. E essa nova forma 
de comportar-se está relacionada 
com os princípios da sustentabi-
lidade – um debate atual que, de 
fato, saiu da utopia e passa a ser 
uma necessidade inadiável.

A sustentabilidade é com-
preendida pelas atividades hu-
manas – incluindo as atividades 
empresariais – que tentam suprir 
as necessidades humanas sem 
comprometer o futuro das pró-
ximas gerações. Então há que 
se pensar em como, no meio 
de tanta tecnologia e tempo 
escasso, poderemos garantir 
para nós e para as gerações 
que ainda virão, o cuidado 
com o meio ambiente, o de-
senvolvimento econômico 
e, principalmente, a valo-
rização do ser humano. 

Desde a Revolução 
Industrial, o cenário 
mundial foi de degra-
dação do homem e do 
planeta. Muito se explo-
rou (das pessoas e da natu-
reza), e a consequência foi 
o desequilíbrio ambiental 
e a desigualdade social. 
Então, se compreendermos 
que o que precisamos é de um 
novo mundo para sustentar uma 

nova vida, o primeiro passo a ser 
dado é a percepção da importância 
de cuidar do bem-estar da socie-
dade, das pessoas. Somente com 
sujeitos mais conscientes e mais 
felizes será possível, de fato, trans-
formar nossa realidade ambiental, 
econômica e social. 

Para que as mudanças aconte-
çam, será imprescindível colocar 
o ser humano em primeiro plano 
nas organizações por meio de uma 
nova prática gerencial que promo-
va o valor das pessoas no trabalho. 
O papel das organizações nessa 
sustentabilidade social – funda-

mental para garantir a perenidade 
dos aspectos ambientais e econô-
micos da sustentabilidade – é o de 
compreender, apoiar e convidar 
seus empregados para o diálogo, 
a interação com a empresa e com 
o mundo.

Com isso, o ser humano po-
derá então reescrever a história 
do planeta, criando modelos de 
exploração dos recursos naturais 
com respeito ao meio ambiente, 
sem perder o foco no crescimento 
econômico e pensando nos frutos 
que colherão as gerações que estão 
por vir. 

Segurança 
Pessoal

Escolta 
Armada

Vigilância 
Patrimonial
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Flávia Presoti
 
A representatividade de um 

sindicato está na força do seu 
quadro de associados. E no seg-
mento de segurança privada essa 
realidade não é diferente.

Ser uma empresa associada 
ao Sindesp-MG faz toda a dife-
rença para o fortalecimento do 
segmento da segurança privada.

Cientes dessa importância, as 
empresas Alpha, Tríade, Fidelys e 
Proevi se juntam ao Sindesp-MG 
para reforçar o quórum de uma 
entidade comprometida com a ca-
tegoria. A adesão fortalece cada 
vez mais a representatividade do 
segmento no mercado. 

Com a filiação dessas quatro 
empresas, o Sindesp-MG passa 
a contar com 27 associadas. Um 
aumento de 8% no semestre em 
relação ao mesmo período de 
2011.

Para o presidente Edson Pinto 
Neto, ser uma empresa associada 
ao Sindesp-MG é participar ativa-
mente do progresso da segurança 
privada no estado.

Entre as vantagens de asso-
ciar ao Sindesp-MG, o presiden-
te destaca os serviços oferecidos 
pela entidade em diversas áreas. 
A associada passa a contar com 
assistência jurídica, convênios e 
qualificação dos colaboradores 
por meio da realização de treina-

mentos e palestras sobre assuntos 
atuais e sempre relevantes.

Além disso, Edson comenta: 
“o Sindesp-MG se faz presente, 
defendendo os interesses do se-
tor nas Convenções Coletivas de 
Trabalho (CCT) para conquistar o 
melhor acordo para a categoria”.

Participam do quadro de fi-
liadas do Sindesp-MG a Alpha, 
Ayres, Cepav, C.J.F., Escola Bra-
sil, Escola Mineira, Esquadra, 
Fidelys, Fortebanco, Globalseg, 
GP, Guardseg, GVS3, Magnus, 
MG Seg, Minasguarda, Otimiza, 
Plano, Plantão, Proevi, Proforte, 
Prosegur, Rodoban, Segurança 
Tratex, Triade, Vic, Vigiminas.

Novas empresas associadas
ao Sindesp-MG

Entidade entra o segundo semestre de 2012 com quatro novas empresas filiadas

FORTALECIMENTO
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Tem se tornado frequente o
ajuizamento de demandas de 

indenização relativas ao seguro 
de vida disposto na Convenção 
Coletiva de Traba-
lho dos Vigilantes 
(CCT) diretamente 
contra as empresas 
de segurança pri-
vada, e não contra 
a seguradora con-
tratada por aquelas. 
Mas, recentemente, 
o Tribunal Regional 
do Trabalho da Ter-
ceira Região (TRT) 
publicou importante 
acórdão para o setor 
de segurança priva-
da, celebra o Dr. 
Clélio Gomes, ad-
vogado do escritó-
rio Copello Gomes 
e Advogados.

Segundo o ad-
vogado, um vigi-
lante pleiteou a 
condenação de sua 
empregadora ao 
pagamento da inde-
nização do seguro 
de vida. Porém, a 
empresa reclamada 
apresentou defesa 
sustentando que a 
obrigação imposta pela CCT fora 
cumprida na contratação do segu-
ro de vida e na entrega da apólice 
ao segurado para a cobrança de 
seus direitos.

O Juízo de 1º grau julgou im-
procedente o pedido do vigilante, 
entendendo “(...) não ser possível 
atribuir à reclamada responsa-

bilidade pelo não pagamento da 
indenização (...) já que (a empre-
sa), a tempo e modo, implemen-
tou a sua obrigação convencio-
nal (contratação do seguro nos 

limites negociados e entrega da 
apólice para postulação junto à 
seguradora).”

O vigilante recorreu ao TRT 
da 3ª Região, que 
confirmou a sentença 
e promulgou um acór-
dão aqui destacado 
pelo Dr. Clélio:

“INDENIZAÇÃO 
SUBSTITUTIVA DE 
SEGURO DE VIDA 
EM GRUPO. Uma vez 
comprovada nos autos 
a contratação do segu-
ro de vida em grupo, 
nos moldes exigidos 
pela CCT, evidencia-
-se que a emprega-
dora se desvencilhou 
da obrigação, não lhe 
podendo ser imposta 
a sanção prevista na 
norma coletiva, rela-
tiva ao pagamento de 
indenização substi-
tutiva. Apelo obreiro 
desprovido.”

O TRT considerou: 
“Não restam dúvidas 
de que a empregado-
ra estava obrigada a 
manter o seguro de 
vida nos termos da le-
gislação vigente ou a 

garantir indenização equivalen-
te ao valor ali estabelecido, no 
caso de ausência de contratação 
do seguro.”

E arrematou: “Desse modo, 

JURÍDICO

eventuais questionamentos deverão 
ser dirigidos em desfavor da segu-
radora, perante o juízo competente 
para tanto”.

“Ainda é grande o número de ju-
ízes que entendem que as empresas 
são responsáveis pela indenização 
do seguro de vida”, afirma Gomes. 
A fim de evitar os entendimentos 
justiceiros e aplicar o bom Direito 
perfilhado no acórdão em comento, 
o advogado sugere que as empresas 
tomem alguns cuidados:

1º Contratar e manter o seguro de 
vida nos moldes da Cláusula Décima 
Oitava da CCT. Em caso de recla-
mação trabalhista, a contratação do 
seguro deve ser provada pela apólice 
da data do sinistro e pela relação de 
empregados segurados, enviada men-
salmente à seguradora;

2º Fornecer cópia da apólice ao 
empregado, em caso de sinistro. Essa 
obrigação é imposta no Parágrafo Se-
gundo da Cláusula Décima Oitava da 
CCT. É importante que a empresa 
prove o fornecimento da apólice por 
meio de recibo assinado pelo empre-
gado ou pelos familiares do empre-
gado que sofreu o sinistro;

3º Denunciar a seguradora à lide 
para que ela responda à reclamação 
com a empresa. A admissibilidade 
da denunciação da lide no processo 
trabalhista ainda é bastante discutida. 
Uma pesquisa rápida no site do TRT 
revela seis julgados, três admitindo a 
denunciação da lide e três negando. 
Aqueles que admitem (01449-2008-
031-03-00-2 RO, 00668-2008-092-
03-00-4 RO e 00723-2006-142-03-
00-6 RO) estão fundamentados na 

Emenda Constitucional 45/2004, 
que alterou o artigo 114, inciso I, da 
Constituição Federal, e ampliou a 
competência da Justiça do Trabalho, 
bem como na revogação da OJ 227 
do TST, que considerava a denun-
ciação da lide incompatível com o 
processo trabalhista. Aqueles que 
negam (02209-2010-144-03-00-4 
RO, 01315-2009-050-03-00-0 RO, 
00281-2006-069-03-00-9 RO) sus-
tentam que a denunciação traz para a 
lide uma relação entre empresas (em-
pregadora e seguradora), que foge da 
competência da justiça do trabalho. 
Não obstante, é importante insistir 
na denunciação da seguradora para 
minimizar os riscos de uma conde-
nação da empresa.

O acórdão é uma grande vitória 
para o setor de segurança privada. 
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Acórdão no TRT relativo ao seguro de 
vida dos vigilantes isenta empresas de 
segurança privada

Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região (TRT) publica importante acórdão: cobrança da 
indenização do seguro de vida do vigilante deve ser feita diretamente à seguradora
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A partir de janeiro de 2013, as 
empresas de segurança privada e 
de transporte de valores reguladas 
pela lei 7.102/83 terão que con-
viver com uma nova rotina nas 
suas prestações de contas ao fisco. 
O governo criou o sistema públi-
co de escrituração digital (sped) 
para modernizar a sistemática de 
relacionamento entre o fisco e 
os contribuintes. O sistema vem 
acompanhado do sped contábil: 
escrituração da empresa feita no 
meio virtual. “Anos atrás era pre-
ciso fazer escrituração manual do 
Diário e Razão em papel, fazer a 
encadernação e depois levar os li-
vros para registro na Junta Comer-
cial. Em 2008, esse procedimento 
deixou de ser feito por algumas 
categorias de empresas. Elas pas-
saram a gerar o arquivo do sped e 

enviar on-line à Receita Federal e 
à Junta Comercial para registro”, 
explica o sócio e diretor técnico da 
Previsa Contabilidade, Lafayette 
Vilella. As empresas tributadas 
pelo lucro real estão, obrigatoria-
mente, sujeitas ao sistema. 

“Com a mudança, a fiscaliza-
ção da Receita Federal passou a 
intimar a empresa a tomar ciência 
de que está verificando sua escri-
turação fiscal. Antes os contribuin-
tes eram intimados a apresentar 
os livros Diário e Razão para ve-
rificação”. Como a escrituração é 
virtual, a empresa deve lembrar 
que o balanço patrimonial e a de-
monstração de resultado do exer-
cício devem fazer parte do sped 
contábil. Logo, os dois sistemas 
não podem coexistir em relação ao 
mesmo período, porque as formas 

de escrituração são alternativas. 

EFD - contribuições

Também seguindo a tendên-
cia de automação da escrituração 
fiscal, o governo criou a Escritura-
ção Fiscal Digital da Contribuição 
para o PIS/Pasep, a Contribuição 
para o Financiamento da Seguri-
dade Social (Cofins) e a Contri-
buição Previdenciária sobre a Re-
ceita, que ficou conhecida como 
EFD-Contribuições.

Originalmente denominada 
sped PIS/COFINS, essa escritura-
ção é o detalhamento da apuração 
das contribuições ao PIS e Cofins, 
em meio virtual, listando, nota 
por nota, cada serviço vendido, 
de cada cliente, e cada retenção 
sofrida. A EFD – contribuições 

Novas regras para as contribuições 
sociais - SPED
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está em vigor para várias empresas 
optantes pelo lucro real e para em-
presas com desoneração tributária da 
folha de pagamento. Para as empresas 
de segurança privada e de transporte 
de valores reguladas pela lei 7.102/83, 
o início da obrigatoriedade do novo 
procedimento está previsto para ja-
neiro de 2013.

A geração dos arquivos de sped 
é complexa e deve partir do sistema 
operacional que a empresa utiliza 
para controlar o departamento finan-
ceiro e a emissão de notas fiscais. Sua 
construção é feita com base no layout 
determinado pela Receita Federal. 
Segundo Lafayette, o arquivo que a 
Receita solicita é um emaranhado de 
dados, números e cálculos. “Só para 
dar uma idéia, o manual de instruções 
sobre como gerar o arquivo tem mais 
de 270 páginas!”, declara impressio-
nado. A responsabilidade sobre a EFD 
–  contribuições é compartilhada en-
tre empresa e contador. À empresa 
cabe fazer a entrega do arquivo com 

todas as informações de faturamento 
no layout que a Receita determina. O 
contador deve inserir as apurações das 
contribuições de PIS e Cofins.

investimentos

Lafayette orienta as empresas 
que não tenham condições de gerar o 
arquivo a terceirizar a elaboração da 
EFD – contribuições, caso elas não 
tenham sistema de controle financeiro 
ou utilizem planilhas eletrônicas para 
registrar o movimento contábil. “Será 
preciso investir no parque tecnoló-
gico para suprir mais essa exigência 
da Receita Federal, porque, caso não 
seja enviada a EFD - contribuições, a 
multa é de R$ 5 mil por mês de atra-
so”, alerta.

E as mudanças não terminam aí. O 
diretor técnico da Previsa adianta que 
está sendo desenvolvida a EFD social, 
que vai obrigar o envio on-line da fo-
lha de pagamento à Receita Federal. 
“A geração de arquivos e a impressão 

da folha de pagamentos serão subs-
tituídas pelo envio mensal da folha 
em arquivo para a Receita Federal”, 
explica. “A EFD social deve entrar em 
testes no próximo ano com algumas 
empresas, mas é certo que em breve 
o procedimento também passará a ser 
uma obrigação das empresas”, prevê.

Para Lafayette, essas medidas 
são um indicativo de que o governo 
vem, aos poucos, impondo seu poder 
absolutista nas matérias tributárias. 
O tributarista recorre à obra Leviatã, 
de Thomas Hobbes, para ilustrar sua 
argumentação. “O Estado é o resultado 
do ’pacto’ feito entre os homens para, 
simultaneamente, todos abdicarem de 
sua ‘liberdade total’, do estado de na-
tureza, consentindo a concentração 
desse poder nas mãos de um gover-
nante soberano. E este usa sua força e 
poder contra aqueles que o criaram”, 
diz o empresário, completando que 
essas obrigações de escrituração fiscal 
vão aumentar sobremaneira o famoso 
“custo Brasil”.

Empresas de segurança privada e de transportes de valores terão de se adequar às novas 
regras do governo para o recolhimento de contribuições sociais
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Diretoria do Sindesp-MG trabalha permanentemente no combate ao serviço de 
segurança privada clandestina no estado e ganha apoio da imprensa

Flávia Presoti
 
A onda de insegurança dei-

xa a população mineira cada 
vez mais vulnerável às ações 
dos bandidos e das empresas de 
segurança privada clandestinas.

Para se proteger da criminali-
dade e tentar suprir a ineficiência 
do poder público, moradores de 
casas e con-
domínios de 
luxo buscam 
a “proteção 
privada” para 
residências, 
condomínios 
e  a té  v ias 
públicas. Só 
que eles não 
sabem que 
grande parte 
da proteção 
privada con-
tratada é irre-
gular.

As pró-
prias empre-
sas de segu-
rança privada 
i r r e g u l a r e s 
a l i m e n t a m 
a indústr ia 
criminosa da 
s e g u r a n ç a 
clandestina e 
lesam muita 
gente, ven-
dendo gato 
por lebre.

Na capital mineira é comum 
encontrar em calçadas, guari-
tas com seguranças, ruas com 
cancela e homens motorizados 
prestando serviços de “segurança 
privada”. Mas, de acordo com 
o artigo 328 do Código Penal 
Brasileiro, esse tipo de situação 
preconiza usurpação da função 
pública. 

O presidente do Sindesp-MG, 
Edson Pinto Neto, alerta que 
esse tipo de serviço só pode ser 
prestado dos muros das casas e 
condomínios para dentro. “Quem 
contrata esse tipo de serviço corre 
o risco de, no caso de um crime, 
ter que responder criminalmente 
na justiça com a empresa contra-
tada”, afirma Edson. 

Segurança Clandestina: diga não 
a essa prática irregular

CAPA

Dados do Sin-
desp-MG revelam 
que o estado de Mi-
nas Gerais tem cer-
ca de 30 mil profis-
sionais trabalhando 
regu la rmente  e 
aproximadamente 
60 mil irregulares, 
número assustador 
e comprometedor. 
Setenta por cento 
de todos os vigilan-
tes estão na capital 
mineira, conforme 
alerta o Sindicato.

Diante desse 
cenário, o Sindesp-
-MG prossegue na 
luta contra a segu-
rança clandestina 
com a promoção 
p e r m a n e n t e  d e 
campanhas contra 
a atividade irregu-
lar. Com a bandeira 
”Segurança privada 
sem autorização é 
ilegal”, desde 2010 o Sindesp-MG 
trabalha permanentemente contra a 
segurança clandestina.

E a campanha tem um papel re-
levante para a sociedade. Em 2011, 
o Sindesp-MG veiculou o alerta nas 
rádios CBN e Itatiaia, exibiu um VT 
na Rede Globo e publicou anúncio 
nas revistas do Minas Tênis Clube, 
da Gol Linhas Aéreas, em backbus e 
outdoor em Belo Horizonte, Conta-
gem, Betim, Varginha, Pouso Alegre, 
Uberlândia, Uberaba, Araxá, Gover-
nador Valadares, Ipatinga e Timóteo. 

Além de usar a mídia paga, o 

Sindesp-MG busca apoio espontâ-
neo do jornalismo mineiro para que 
o tema segurança clandestina seja 
matéria de interesse dos veículos de 
comunicação de Minas. Em 2010, 
2011 e agora em 2012, programas 
jornalísticos de Minas Gerais estão 
realizando várias entrevistas abor-
dando o tema. 

E o resultado do trabalho de as-
sessoria está muito positivo. Coor-
denado pela jornalista Flávia Presoti, 
responsável pela assessoria de im-
prensa do Sindesp-MG, a campanha 
contra a segurança clandestina está 
ocupando espaço crescente na im-

prensa mineira.
Recentemente o maior jornal de 

Minas Gerais, o Estado de Minas, 
aprovou a pauta Segurança Clan-
destina, após uma negociação com 
a jornalista do Sindesp-MG.

A reportagem ganhou repercus-
são estadual. No último dia 24, o 
tema trouxe uma chamada de capa: 
“Segurança Clandestina” – dois ter-
ços dos vigilantes particulares que 
atuam no estado estão em situação 
ilegal”. Publicada nas páginas 27 e 
28 do caderno Gerais, a reportagem 
é enfática ao afirmar que a população 
está sem segurança pública nem vi-
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gilância privada. A matéria assinada 
pelo repórter Pedro Ferreira mos-
tra que grande parte da segurança 
contratada pela população de BH é 
irregular.

No dia 27 de julho, o jornal Esta-
do de Minas deu sequência à série de 
matérias sobre a segurança clandes-
tina. Novamente o veículo produziu 
uma reportagem de capa e em tom 
de advertência trouxe a chamada “E 
agora, quem vai nos proteger?”

Em ambas as reportagens, o Sin-
desp-MG alerta sobre os riscos da 
segurança clandestina. Na matéria 
do dia 24 de julho, o Sindicato apre-
senta informações para auxiliar os 
contratantes a não errar na escolha. 

E a série de reportagens não pa-
rou por aí. A Rádio BandNews fe-
chou com a assessoria de imprensa 
do Sindesp-MG uma série de entre-
vistas sobre o tema segurança pri-
vada. As matérias foram ao ar na 
semana do dia 12 a 16 de agosto de 
2012. Para falar sobre a segurança 
clandestina e a atual situação da se-
gurança privada no estado de Minas 
Gerais, os repórteres da BandNews 
conversaram com o presidente do 
Sindesp-MG, Edson Pinto Neto, com 
o presidente do Sindicato dos Vigi-
lantes, Romualdo Alves Ribeiro, e 
o Consultor em Segurança Privada, 
Dr. Adelar Anderle.

Presentes em vários estabeleci-
mentos, como farmácias, shoppin-
gs, instituições de ensino, festas de 
formatura, boates, casas noturnas e 
em diferentes ocasiões, os vigilan-
tes clandestinos integram uma rede 
criminosa de seguranças malprepa-
rados, descredenciados pela Polícia 

Federal, e se vinculam 
às empresas clandes-
tinas para alimentar a 
indústria criminosa da 
segurança privada irre-
gular.

A própria impren-
sa mostra que chegou a 
hora de a população dar 
um basta nessa ativi-
dade que compromete 
a segurança de todos. 
Portanto, diga não à 
segurança clandestina. 
Faça a sua parte. Não 
contra te  v igi lantes 
despreparados, sem a 
documentação exigida 
pela lei e por empresas 
de segurança não au-
torizadas pela Polícia 
Federal. Exigir empre-
sas autorizadas é um 
direito seu. 

As campanhas e 
o trabalho da asses-
soria de imprensa do 
Sindesp-MG na busca 
constante de espaços 
espontâneos para a di-
vulgação de matérias 
sobre o tema reafirmam 
o compromisso do Sin-
desp-MG em favor das 
organizações empre-
sárias que prestam os 
serviços de segurança 
dentro dos padrões de 
qualidade e regularida-
de funcional exigidos 
pelos órgãos de fiscali-
zação e controle.

CAPA

Para não errar na contratação de uma empresa de segurança privada:

Você sabia?

“Ao iniciar um processo de 
seleção ou de contratação de 
uma empresa prestadora de ser-
viços especializados em segu-
rança privada, é necessário exi-
gir documentos que comprovem 
a regularidade das empresas de 
segurança”. Entre os documen-
tos exigidos, o presidente do 
Sindesp-MG cita a portaria de 
autorização de funcionamento 
expedida pela Polícia Federal 
e publicada no Diário Oficial 
da União. Outro documento é 

o alvará de revisão de autori-
zação de funcionamento forne-
cido anualmente pela Polícia 
Federal, comprovando a auto-
rização para o funcionamento 
da empresa especializada, as 
certidões negativas do INSS, 
FGTS, de impostos municipais, 
estaduais e federais e o compro-
vante de pagamento da Guia de 
Recolhimento da Contribuição 
Sindical (GRCS) do exercício 
corrente.

Edson Pinto Neto explica 

que o contratante conta também 
com o Certificado de Regulari-
dade em Segurança (CRS) para 
facilitar e ajudar a identificar 
prestadoras de serviço devida-
mente regularizadas.  Criado 
pelo Sindesp-MG, o certificado 
é concedido às empresas regu-
lares em relação aos organismos 
federais, estaduais e municipais 
e aos Ministérios da Justiça, do 
Trabalho e ao Departamento de 
Polícia Federal”.

SEGUraNÇa ClaNDEStiNa 
DENUNCiE!

Qualquer pessoa pode denunciar em-
presas irregulares e ter preservado o ano-
nimato. As denúncias podem ser feitas à 
Polícia Federal, ao Sindicato dos Vigilantes 
e ao Sindesp-MG.

DElESP/MG
Rua Francisco Deslandes, 820 Sion
Belo Horizonte – MG
CEP: 30310-530
Telefone: (31) 2517-9900

Sindicato dos Vigilantes de MG
Rua Curitiba, 689 – 9° andar - Centro.
Belo Horizonte – MG
CEP: 30170-120
Telefone (31) 3270-1300

Sindicato dos Vigilantes 
de Juiz de Fora
Av. Barão do Rio Branco, 2403 casa 09
Centro - Juiz de Fora – MG
CEP: 36010-011
Telefone: (32) 3216-5734

Sindicato dos Vigilantes 
do Norte de Minas
Rua Ipanema, 495
Via Regina - CEP: 39400-194
Montes Claros – MG
(38) 3216-8477

Sindicato de Uberlândia e região
Av. Monsenhor Eduardo, 157
Bom Jesus - Uberlândia – MG 
CEP: 38400-748
(34) 3212-4795
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Além de estar em dia com o 
cronograma técnico proposto para 
a Copa do Mundo de 2014, a re-
forma do Mineirão é exemplo de 
sustentabilidade ambiental, social 
e cultural para o país. A responsa-
bilidade com o meio ambiente cada 
vez mais se torna parte da rotina da 
obra. A condição instiga o desafio 
de buscar práticas eficazes e du-
radouras para o desenvolvimento 
sustentável. Desde o início, o pro-
jeto de modernização previu ações 
de inclusão social e a preservação 
da fachada do estádio – um bem 
cultural de Minas.

“Os ingleses deram um show 
de sustentabilidade nas Olimpíadas 
de Londres, mas em 2002 optaram 
por demolir o estádio de Wembley, 
um dos templos sagrados do fu-
tebol, em vez de reformá-lo. Isso 
mostra que não é fácil conjugar o 
antigo e o moderno”, lembrou o en-
tão secretário de Estado Extraordi-
nário da Copa do Mundo (Secopa), 
Sergio Barroso. A responsabilidade 
cultural norteia o desafio de moder-
nizar um patrimônio com 46 anos 
de história. Além de ter a fachada 
tombada, o Mineirão está situado 
numa região prestigiada pelo verde 
e por exemplares arquitetônicos 
modernistas. Esse diálogo entre es-
tádio e entorno reforça ainda mais 
tal comprometimento.

trabalho para todos
Atualmente 2,7 mil operários 

trabalham na obra. Entre eles, há 
desde detentos a analfabetos de 50 
anos de idade em processo de al-
fabetização, passando pelo time de 

operárias. Todos são devidamen-
te capacitados. Um dos melhores 
exemplos dessa inclusão é o curso 
de alfabetização oferecido aos em-
pregados dentro do estádio. Muitos 
não sabiam nem escrever o próprio 
nome. Hoje comemoram a abertura 
de contas em banco e o parcela-
mento de compras no comércio, 
por exemplo. 

João Pereira da Costa trabalha 
como carpinteiro na obra, tem 50 
anos, e exerce o ofício desde 1987. 
Frequentou uma escola pública du-
rante apenas uma semana na vida, 
quando tinha sete anos de idade. 
Não sabe ler e só consegue escre-
ver o próprio nome, habilidade que 
aprendeu aos 21. “Para mim, esse 
curso está sendo muito importante. 
Minhas filhas estão me elogiando 
muito. Eu já identifico os dias da 
semana; sei de cor”, revela. 

Os detentos também têm moti-
vos para comemorar. Um deles foi 
eleito o operário do mês de outu-
bro. Para Sergio Barroso, a reforma 
de um estádio é uma obra social. 
“Dar ao operário a possibilidade de 
se educar ou ao detento a chance de 
ter uma vida digna é uma contribui-
ção que não tem preço”, observou. 

Mineirão verde
O compromisso ambiental 

vem sendo cumprido à risca para 
a obtenção do certificado e, prin-
cipalmente, porque é uma forma 
de reservar um bom futuro para as 
próximas gerações. Uma das ações 
de sustentabilidade ambiental ado-
tadas na reforma do Mineirão é o 
sistema para lavagem dos pneus 

dos veículos, essencial para a re-
dução da sujeira nas vias públicas 
e a diminuição da poeira. A água 
usada para a lavagem das rodas é 
reutilizada. Ao ser captada por ca-
lhas e destinada para um sistema de 
tratamento, é feito o bombeamento 
para uma caixa d’água. Assim a 
água volta a abastecer o sistema 
de lavagem. Uma prática simples 
que gera limpeza e economia de 
aproximadamente 80 mil litros de 
água por dia e de cerca de R$ 500 
mil até o final da obra, que tam-
bém reaproveita cerca de 90% dos 
resíduos de construção (concreto, 
terra e metal).

Quando a reforma terminar, em 
21 de dezembro de 2012, o novo 
Mineirão terá sistema para reapro-
veitamento da água de chuva em 
um reservatório de aproximada-
mente 6 milhões de litros, quanti-
dade suficiente para a descarga de 
sanitários, irrigação do gramado 
e de jardins e limpeza das áreas 
externas, em caso de estiagem de 
três meses.

A energia terá também fonte 
limpa. Células fotovoltaicas vão 
captar energia solar para a geração 
de energia elétrica, com potência 
de 1,6 megawatt, o suficiente para 
atender a 1,1 mil residências de 
médio porte. “São medidas am-
bientais que podem tornar o estádio 
referência nacional em sustentabili-
dade. Além de obedecer a critérios 
rigorosos de economia e reapro-
veitamento de recursos, a obra vai 
deixar um legado de expertise na 
redução de impactos ambientais”, 
diz Vinícius Lott, gerente do Pro-

Sustentabilidade ambiental, cultural e 
social norteiam obras no Mineirão

COPA 2014

jeto Copa Sustentável da Secopa.

Almejando a certificação
O Mineirão contratou o serviço 

de consultoria Leadership in Energy 
and Environmental Design (Leed) ha-
bilitado para acompanhar obras que 
priorizam práticas sustentáveis no 
conselho do Green Building Council 
Institute (GBCI) –  organização com 
sede nos Estados Unidos que confe-
re a certificação. O estádio pretende 
conquistar o certificado “Nova Cons-
trução e Renovação Principal” (New 
Construction and Major Renovation) 
conferido a projetos de reconstrução. 
A avaliação da obra está baseada em 
critérios, como localização sustentável, 
eficiência no uso da água, energia e 
atmosfera, material e recursos e, por 
último, qualidade do ambiente interno.

Desde o início das obras no Mi-
neirão, em 2010, é feito o controle dos 
processos e o registro rigoroso dos do-
cumentos exigidos para a certificação, 
com acompanhamento das práticas 
realizado no local por um profissio-
nal habilitado com o credenciamen-

to “LEED AP”, requisito obrigatório 
para a certificação. “A Minas Arena 
tem muito orgulho e consciência da 
responsabilidade de estar à frente desse 
empreendimento, que alia o antigo ao 
moderno de maneira sustentável. Esta-
mos inaugurando um modelo de gestão 
no mercado brasileiro”, conclui Ricar-
do Barra, diretor-presidente da Minas 
Arena, concessionária do Mineirão.

Mineirão seguro
A segurança interna do estádio, 

a partir dos portões de entrada da 
esplanada e dos estacionamentos, é 
de responsabilidade da Minas Arena, 
empresa que conduz a obra do Mi-
neirão e será responsável pela ope-
ração do estádio por 25 anos. Essa 
segurança será feita por uma empresa 
privada a ser contratada. No momen-
to está sendo elaborado um caderno 
de encargos para ser distribuído às 
empresas com os parâmetros para a 
contratação. Depois de finalizado, 
o Mineirão vai contar com Circuito 
Fechado de TV (CFTV) e sistema de 
controle de acesso.
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Situação atual da obra: 

• 67% da obra concluída
• 2,7 mil operários em campo
• 99% das peças para construção 
da esplanada (pré-moldados) estão 
prontas e cerca de 95% das peças, 
instaladas
• 71% da arquibancada inferior con-
cluída
• 98% das peças pré-moldadas das 
arquibancadas estão fabricadas
• 90% das instalações do novo fosso 
de segurança estão concluídas
• Continuidade na execução do piso 
da circulação do anel superior e das 
áreas abaixo das arquibancadas in-
feriores
• Continuidade na execução do piso 
do estacionamento coberto atingindo 
um percentual de 60%
• Avanço na instalação das treliças 
(estruturas em aço) da nova cobertura
• Continuidade das atividades de 
infraestrutura elétrica, instalações 
hidráulicas e drenagem
• Execução de 55% do piso em con-
creto na área da esplanada
• Banheiros e bares: 80% receberam 
serviços de acabamento (reboco e 
piso)
• 50% tiveram bancadas e divisórias 
em granito instaladas
• Continuidade no trabalho de mon-
tagem de peças pré-moldadas nas 
alças da via de integração
 
Próximos passos: 
• Conclusão da entrega das peças 
pré-moldadas no canteiro de obras;
• Início dos trabalhos de nivelamen-
to do gramado para preparação da 
drenagem.
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privada, mas ao simbolismo que atri-
buímos à inauguração dessa sede. As 
novas instalações representam mais um 
tijolo assentado nas bases do edifício do 
desenvolvimento da Segurança Privada 
Brasileira; significa melhoria nas rela-
ções de mercado e, consequentemente, 
crescimento e consolidação do setor”, 
comenta.

Em nome da Absesp, Loiola enal-
teceu as ações proativas e corajosas 
do Ministério da Justiça, fato que tem 
contribuído de maneira significativa 
para expandir os eixos da cidadania, 
pela crença generalizada de que a so-
ciedade tenha à sua disposição meios 
para a defesa dos interesses coletivos 
e mecanismos valorosos de vigilância 
dos seus direitos e deveres.

“Temos um compromisso central 
e que inspira nossos passos à frente da 
Absesp: batalhar pela grandeza do se-
tor, dignificar nossa atuação perante a 
sociedade, expandir a crença nos nossos 
sistemas, orientar os processos de gestão 
e criar um bom relacionamento com os 
Poderes Constituídos”.

O deputado federal Laércio de 
Oliveira também considera relevante 
a chegada da Absesp a Brasília. “A 
Absesp chega à cidade num momento 
importante, porque o setor de segurança 
privada no país, incluindo o segmen-
to de transporte de valores, passa a ter 
uma entidade comprometida com os 
objetivos e a finalidade da segurança 
privada. A atuação da segurança privada 
é reconhecida no Brasil inteiro como um 
instrumento de auxílio ao Governo, pois 
infelizmente a escalada da violência faz 
com que a segurança privada seja um 
instrumento indispensável”. 

“É visível o crescimento e o pro-

fissionalismo do setor de segurança em 
todas as áreas. E a Absesp chega para 
fortalecer e consolidar a legitimidade 
que o setor tem e de que desfruta. Ins-
tituir a associação é muito positivo para 
o setor. O meu desejo é que todos os 
empresários e demais interessados que 
se uniram com esse ideal e construíram 
uma entidade forte tenham a consciência 
da unidade, da aglutinação de forças. Só 
assim a Absesp vai conseguir alcançar 
os seus objetivos. Sozinhos não vamos 
chegar a lugar nenhum.”

Para Francisco de Assis Veras For-
tes, Presidente do Sindesp-PI, a chega-
da da sede da Absesp a Brasília é um 
momento histórico que comprova a se-
riedade da entidade. “Estamos unidos 
com os 17 companheiros e satisfeitos 
por ver que as coisas estão tomando 
um rumo diferente e sério: o rumo do 
que é correto. Estamos cercados de um 
pessoal muito bom, companheiros ex-
celentes e isso traz uma satisfação muito 
grande. Todas essas mudanças nos dão 
inclusive mais ânimo para participar 
das reuniões, coisa que não acontecia 
nas atividades programadas pelo antigo 
grupo”, comenta.

Elson Ramos, presidente do Sidesp-
PB, só tem elogios a fazer a essa etapa 
nova de crescimento da Absesp. “A 
Absesp foi uma das maiores iniciativas 
dos sindicatos de segurança privada do 
Brasil. Os 18 sindicatos se reuniram e 
chegaram à conclusão de que deveriam 
ter uma representatividade muito maior 
do que com a Federação. O nosso obje-
tivo sempre foi o de elevar a qualidade e 
a projeção da segurança privada. É por 
isso que hoje existe a Absesp”.

Para o presidente do Sindesp-SC, 
Jacymar Delfimini, ter uma sede da 

Absesp em Brasília é de grande im-
portância para o setor. “Engradece a 
atividade de segurança privada. A Ab-
sesp em Brasília dará mais condições 
de luta pela ética, pelo desenvolvimento 
do setor e para ocupar espaços que nós 
merecemos”.

Frederico Carlos Crim Câmara, 
presidente do Sindesp-RJ, ressalta: “a 
Absesp representa a nova segurança 
privada do Brasil , pois congrega 90% 
de todo o segmento no país. 

O depoimento do presidente do 
Sindesp-AM, Orlando Maia, foi em 
forma de gratidão à Absesp: “a Absesp é 
sinônimo da união do segmento. Enten-
demos que a vida seja feita de degraus e 
demos o primeiro passo em Manaus, no 
ano passado. Era uma necessidade, um 
anseio do segmento pelas insatisfações 
com o que acontecia na sua representati-
vidade. Demos o segundo passo, quando 
consolidamos isso em Santa Catarina, 
criando realmente a associação. E hoje 
demos o terceiro passo, vindo para 
Brasília, onde realmente a segurança 
privada precisa de representatividade. 
Isso se faz com a convergência, o tra-
balho e a dedicação que o grupo tem 
demonstrado. Só é possível suprir as 
necessidades do segmento por meio da 
união do grupo”.

Sobre a chegada da Absesp a Bra-
sília, o Coordenador-Geral de Controle 
da Segurança Privada Clyton Eustáquio 
Xavier defendeu a importância da cen-
tralização de ideias. “A Absesp em 
Brasília é importante, pois haverá uma 
centralização maior de ideias, condição 
básica para que haja mais força e me-
canismo para lutar pelos interesses da 
categoria”.

Entidade que representa mais de 80% do segmento de segurança privada no Brasil 
inaugura sede em Brasília

ABSESP em Brasília

REPRESENTATIVIDADE

A nova sede da Associação Bra-
sileira de Sindicatos e Entidades de 
Segurança Privada (Absesp) já está 
funcionando em Brasília (DF). Ins-
talada no dia 18 de abril passado, a 
Absesp busca alcançar uma repre-
sentatividade nacional ainda mais 
forte, após se instalar no centro das 
negociações políticas e econômicas 
do país. 

A Absesp foi criada para aten-
der à necessidade de aumentar a 
representatividade do setor de se-
gurança privada em nível nacional. 
Outra meta é cuidar dos interesses 
da classe patronal do segmento, 
como reivindicar assuntos ineren-
tes à regulamentação e à atividade. 
Fundada em novembro de 2010, a 
Absesp agrega 18 sindicatos esta-
duais e representa mais de 80% da 
atividade empresarial da segurança 
privada no Brasil. Segundo o presi-
dente da entidade, José Adir Loiola, 

a entidade nasceu com o objetivo 
de buscar para o segmento uma 
representatividade nacional mais 
forte capaz de defender as causas da 
categoria. Para Loiola, a chegada da 
sede a Brasília vai proporcionar ao 
segmento uma aproximação ainda 
maior com o Poder Público, em-
bora o estreitamento nas relações 
oficiais esteja sendo intensificado 
com a atuação do Diretor Executivo 
da Absesp, da Associação Brasileira 
das Empresas de Vigilância e Se-
gurança (Abrevis) e do ex-Coorde-
nador-Geral de Segurança Privada 
da Polícia Federal, Adelar Anderle.

A sede da entidade está instala-
da no Complexo Brasil 21. Diver-
sas personalidades participaram da 
inauguração da sede, como minis-
tros, senadores, deputados federais, 
membros da Polícia Federal, presi-
dentes dos sindicatos associados, 
empresários e demais representan-

tes do setor de segurança privada 
no Brasil.

Representando o Sindesp-MG, 
Edson Pinto Neto enalteceu a união 
dos empresários brasileiros de todo 
o segmento para a conquista da 
nova sede no centro dos interesses 
políticos do país. “Ter a Absesp 
em Brasília significa para nós do 
segmento de segurança privada um 
engrandecimento do mercado. É o 
fortalecimento do trabalho conjun-
to. Acredito que a Absesp esteja no 
caminho certo por uma razão mui-
to forte: os empresários estão mais 
unidos do que nunca”, diz.

O presidente Loiola destacou 
o grande contentamento de ver a 
sede da Absesp sendo inaugurada 
em Brasília. “A minha satisfação 
com a inauguração da Absesp em 
Brasília não se deve apenas à opor-
tunidade do encontro e do convívio 
com a comunidade da segurança 
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 Flávia Presoti

Ouro Preto encanta e arreba-
ta visitantes de várias partes do 
mundo. A antiga Vila Rica e ex-
-capital de Minas Gerais mostra 
um charme peculiar na mistura 
do passado com o presente. 

As ladeiras históricas de 
pedras e as cons-
t r u ç õ e s  t í p i -
cas do período 
Brasi l -Colônia 
se harmonizam 
com a alegria 
e a jovialidade 
dos estudantes 
da Universidade 
Federal de Ouro 
Preto (UFOP). 
Os universitários 
dominam a cidade 
e vivem, em sua 
maioria, em repú-
blicas instaladas 
nos diversos ca-
sarões da cidade 
histórica.

Localizada na 
Região Central do 
estado, Ouro Pre-
to fica a 99 km de 
Belo Horizonte, 
675 km de São 
Paulo e 475 km do Rio. No últi-
mo dia 8 de julho, a cidade que 
é um destino vinculado à região 
turística da Estrada Real, com-
pletou 301 anos de existência. 

Em 1980, Ouro Preto foi 

merecidamente reconhecida 
pela Unesco como Patrimônio 
Cultural da Humanidade. Foi a 
primeira cidade brasileira a re-
ceber o título. 

A chancela elevou Ouro Pre-
to à cidade espetacular, sinôni-
mo de tradição, arte e história 
da cidade criada em 1711 com a 

exploração de minérios, princi-
palmente do ouro.

A vocação turística propor-
cionou a Ouro Preto formar uma 
excelente rede hoteleira, cultura 
e boa gastronomia. Quem visita 

a cidade tem a oportunidade de 
ver a Matriz de Nossa Senhora 
do Pilar com 400 quilos de ouro 
em seus ornamentos e pode ir 
à Igreja São Francisco de Assis 
contemplar o teto pintado pelo 
Mestre Ataíde. As duas igre-
jas são classificadas pelo Guia 
Quatro Rodas como atrações 5 

estrelas e destinos 
obrigatórios.

Basta cami-
nhar pelas ruas 
da histórica Ouro 
Preto para se se-
duzir com a bele-
za e a riqueza dos 
museus e igrejas, 
comprar artigos 
confeccionados 
em pedra-sabão e 
visitar as lojas de 
antiguidades e as 
casas de pedras de 
origem local que 
fazem brilhar os 
olhos de brasilei-
ros e estrangeiros.

As dicas cul-
tural e histórica 
da cidade suge-
rem visitas a uma 
diversidade de lo-
cais: Museu Alei-

jadinho, Museu da Inconfidência, 
Capelas, Igreja do Bom Jesus do 
Matozinhos ou de São Miguel e 
Almas, Igreja Matriz da Nossa 
Senhora do Pilar, Igreja de Nos-
sa Senhora do Rosário, Passos 

Patrimônio Cultural da Humanidade, Ouro Preto abriga o maior conjunto homogêneo 
da arquitetura barroca do Brasil

da Paixão de Cristo e Ca-
sarios, como Sobrado das 
Lajes, Casa de Gonzaga, 
Casa de Cláudio Manoel 
da Costa e Sobrado de Dom 
Manoel de Portal e Castro.

Para quem gosta de 
caminhadas em trilhas na-
turais, a dica é desbravar o 
Parque Estadual do Itaco-
lomi, que abriga o famoso 
Pico do Itacolomi. Com 
1.772 metros de altitude, 
o Pico era chamado de 
“Farol dos Bandeirantes” 
por ter se tornado ponto de 
referência para os antigos 
viajantes da Estrada Real.

São 7.543 hectares de 
mata onde predominam 
diversas espécies da fau-
na silvestre e de animais 
raros ameaçados de ex-
tinção, além de inúmeras 
nascentes escondidas nas 
matas do Parque. A visita-
ção é aberta de terça-feira 
a domingo, das 8h às 17h. 

O Parque dispõe de 
Centro de Visitantes, Museu do Chá 
e Casa Bandeirista, além de trilhas 
interpretativas e atrativos naturais.

As visitas guiadas ao Pico do 
Itacolomi devem ser programadas 
na administração. No local, há uma 
área de camping com estrutura de 
apoio, inclusive restaurante. Como 
o número de barracas é insuficiente 
para atender à demanda, a perma-
nência no camping também depende 
de reserva. 

Além do Parque Estadual do 
Itacolomi, Ouro Preto reserva aos 

visitantes atrativos naturais: Mirante 
do Morro de São Sebastião, Estação 
Ecológica do Tripuí, Morro da Quei-
mada, Parque Municipal da Cachoei-
ra das Andorinhas e o Parque Horto 
dos Contos.

Além de tanta atração, Ouro Pre-
to preserva as manifestações cultu-
rais em alto estilo. O Carnaval na ci-
dade é um capítulo à parte e sucesso 
de público para todos os gostos. Do 
funk às marchinhas e das folias nas 
ruas às festas nas repúblicas, foliões 
de dentro e fora do Brasil se diver-

tem e se encantam com a 
diversidade de opções. As 
manifestações culturais 
também estão presentes 
na região: tem a Folia do 
Divino Espírito Santo de 
São Bartolomeu, a Folia de 
São Gonçalo de Amaranti-
na, a Folia de Santa Rita de 
Outro Preto, dentre outras.

Site Oficial de Turis-
mo de ouro Preto

O site oficial de turis-
mo de Ouro Preto (www.
ouropreto.org.br) dá dicas 
preciosas de hospedagem, 
pontos turísticos, restau-
rantes, cafeterias e muito 
mais para quem deseja co-
nhecer e curtir cada deta-
lhe da bela e emblemática 
cidade mineira que com-
pletou 301 anos de muita 
história.

Dicas para quem de-
seja circular pelas ladei-
ras do Centro histórico 

Descer e subir as la-
deiras a pé é a melhor opção para 
quem deseja conhecer cada cantinho 
de Ouro Preto. As ruas estreitas e 
tortuosas dificultam o acesso de ve-
ículos. Para estacionar seu carro, a 
Praça Tiradentes é a opção indicada. 
Nas ruas principais, o estacionamen-
to é regulamentado e controlado pelo 
cartão rotativo, com validade de duas 
horas. Para quem vai se deslocar para 
pousadas e atrações mais distantes do 
perímetro urbano, a dica é utilizar o 
transporte de táxi. 

TURISMO

Ouro Preto: 301 anos de muita história
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tosos entre Brasil 
e Argentina, rea-
lizado no Estádio 
Olímpico do Pará, 
mais conhecido 
como Manguei-
rão, com capa-
cidade para 46,2 
mil espectadores, 
e entre Brasil e 
Holanda, no es-
tádio Serra Dou-
rada, em Goiânia. 
A empresa também ficou encarregada 
pela segurança, durante os treinos das 
seleções. No decorrer das operações, 
o contingente de profissionais minei-
ros teve um desempenho excepcional. 
Como as duas capitais não contavam 
com o número necessário para atender 
aos respectivos eventos, a empresa mo-
bilizou a equipe mineira para compor o 
contingente. Experientes, os vigilantes 
deram uma contribuição valiosa para o 
sucesso da operação”, afirma Alvimar 
Marinho.

Um pouco mais sobre as outras áreas 
da empresa

logística de Valores
A área de Logística de Valores conta 

com 1,8 mil carros-fortes, operando em 
121 bases para atender a 3.159 municí-
pios no país. Esses números colocam a 
empresa na liderança do segmento. Os 
veículos são equipados com cofres de 
segurança e blindagens de última gera-
ção. Um eficiente sistema de controle 
operacional computadorizado garante 
roteiros seguros, sem o conhecimento 
prévio da equipe, reforçando e reno-
vando o compromisso com a segurança, 
agilidade e pontualidade.

As principais redes varejistas do 
país e as instituições financeiras mais 
expressivas fazem parte da carteira de 
clientes da Prosegur. 

tecnologia 
Como parte da estratégia de cresci-

mento no mercado brasileiro, em 2008 a 
Prosegur inaugurou sua terceira divisão, 
a Prosegur Tecnologia. A empresa nas-
ceu com a vocação de ser o elo tecnoló-
gico dentro da cadeia de valor do setor 
de segurança e proteção contra incêndios 
nos países onde o Grupo Prosegur está 
presente, por meio de uma combinação 
que coloca lado a lado profissionais de 
engenharia e especialistas em segurança. 
Some-se a isso a possibilidade de utili-
zação de equipamentos de segurança 
de última geração e a tecnologia mais 
inovadora do mercado.

Dentro da proposta global, a Prose-
gur disponibiliza sistemas de segurança 
eletrônica – incluindo controle de aces-
so, Circuito Fechado de TV (CFTV) 
e dispositivos anti-intrusão – sistemas 
de proteção contra incêndios e centros 
de controle e monitoramento, além da 
integração de sistemas e manutenção, 
apontados entre os mais importantes 

e valorizados 
diferenciais da 
empresa.

Novos serviços
A Prose-

gur Brasil é 
uma empresa 
pioneira em 
oferecer  ao 
mercado novos 
serviços. Prova 
disso é que, no 

final de 2010, a companhia criou um 
departamento especializado para aten-
der às necessidades dos clientes que 
transportam cargas valiosas, como ele-
troeletrônicos, medicamentos, metais 
preciosos, gemas, telefones celulares, 
dentre outros produtos de alto valor 
agregado, seguindo as normas exigidas 
pela Polícia Federal – Portaria 781, de 
18 de janeiro de 2010.

Com veículos especiais para essa 
modalidade de transporte, a Prosegur 
fornece as melhores soluções em logís-
tica ao utilizar carros-fortes, caminhões 
e carretas para atender aos clientes que 
necessitem de maior segurança e uma 
grande capacidade volumétrica. Com 
compartimentos blindados, os cami-
nhões possuem GPS, dispositivos de 
desatrelamento remoto do engate (a 
quinta roda) com sensores, fechaduras 
das portas com sistema randômico, mo-
nitoramento remoto, entre outros itens 
de segurança.

Os serviços prestados pela empresa 
abrangem todo o país e podem ser fei-
tos para pequenas ou longas viagens, 
podendo realizar integração com ser-
viços aéreos e rodoviários, conforme a 
necessidade do cliente.
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A Prosegur é uma das maiores 
empresas privadas do mundo em 
Soluções Integradas de segurança, 
com mais de 150 mil colaboradores 
e uma oferta completa de produtos 
e serviços.

No Brasil, a empresa gera mais 
de 51 mil postos de trabalho dire-
tos, número que a coloca entre os 
maiores empregadores privados do 
país. A Prosegur está presente em 
25 estados e no Distrito Federal. 
A empresa atua em três segmen-
tos: Vigilância Ativa, Logística de 
Valores e Gestão de Numerários e 
Tecnologia. Presente há 30 anos 
no país, ao longo de sua trajetória, 
a Prosegur vem crescendo de for-
ma orgânica e também por meio de 
aquisições de diversas empresas.

a Prosegur em Minas
A Prosegur está presente em 

3.162 municípios brasileiros, e Mi-
nas Gerais é o estado com o maior 
número de municípios atendidos e 
o maior número de filiais da em-
presa. São 612 cidades atendidas 
por 15 bases.

Em Minas Gerais, o Grupo 
Prosegur conta com cerca de 5 
mil colaboradores, distribuídos 
nos negócios de Vigilância Ativa, 
Logística de Valores e Gestão de 
Numerário e Tecnologia nas qua-
tro regiões operativas do estado. 
As bases instaladas são a Central 
(Belo Horizonte, Divinópolis e 
Sete Lagoas), Sul de Minas (Var-
ginha, Passos, Poços de Caldas e 

Pouso Alegre), Triângulo e Norte 
de Minas (Uberlândia, Uberaba, 
Montes Claros e Patos de Minas) 
e Vale do Aço (Coronel Fabriciano, 
Governador Valadares, Manhuaçu 
e Teófilo Otoni).

O crescimento das operações 
da Prosegur no estado foram im-
pulsionados com a compra da Mi-
nasforte, em 1986 – uma das mais 
importantes aquisições ao longo 
de toda a história da empresa no 
Brasil.

Segundo o gerente regional da 
Prosegur em Minas, Alvimar Mari-
nho, as atividades de negócios aten-
didas pela área de Vigilância Ativa 
merecem destaque no portfólio da 
empresa. “Temos desenvolvido um 
trabalho expressivo na segurança de 
grandes conglomerados que atuam 
nas áreas de siderurgia, mineração, 
telecomunicações, financeira, de 
transportes, automotiva e de ser-
viços, além de atender a redes va-
rejistas, condomínios comerciais e 
residenciais. É o caso de empresas, 
como Vale, Usiminas, Gerdau, Oi, 
Bradesco, HSBC, Mercedes Benz, 
dentre outras”, explica. 

“É importante salientar que, 
como a empresa prioriza soluções 
integradas de segurança, em muitos 
desses clientes a Prosegur atua em 
diversas áreas. Na Vale oferecemos 
serviços de Vigilância e de Tecnolo-
gia. Para alguns bancos, fazemos a 
Vigilância, o Transporte de Valores, 
a Gestão de Numerário e o Moni-
toramento de Agências”, finaliza 

o executivo.

Vigilância ativa
A área de Vigilância Ativa da 

Prosegur é especializada na presta-
ção de serviços de segurança patri-
monial, escolta armada, segurança 
de executivos, escolta de cargas, 
portaria e recepção. A modalida-
de está alinhada com os desafios 
de uma economia que cresce e se 
diversifica. 

A companhia realiza consulto-
rias na elaboração de análises de ris-
cos, propondo soluções integradas 
de serviço de segurança, inclusive 
eletrônica, com central de monito-
ramento 24 horas. A Prosegur tem 
todo o conhecimento na segurança 
de grandes espetáculos esportivos 
e musicais e aposta nos eventos da 
Copa das Confederações, em 2013, 
e da Copa do Mundo, em 2014, 
para atender às exigências de se-
gurança vinculadas à Vigilância e 
à Tecnologia. 

Para dar uma noção da capaci-
dade da empresa, a Prosegur foi res-
ponsável pela segurança do Rock 
in Rio 2011, realizado no Rio de 
Janeiro, utilizando a experiência 
adquirida em parcerias com a orga-
nização do mesmo evento, em Lis-
boa/Portugal, nas edições de 2006, 
2008 e 2010 e em Madri/Espanha, 
na edição de 2010. 

“No ano passado, a Prosegur foi 
escolhida pelo Comitê Organizador 
da Copa do Mundo no Brasil para 
fazer a segurança dos jogos amis-

Minas Gerais é um dos mercados mais importantes e com perspectivas muito 
promissoras, principalmente na área de Vigilância Ativa

DESTAQUE

Prosegur: há 30 anos 
crescendo com o Brasil
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As empresas de segurança de 
Minas Gerais vêm enfrentando 
dificuldades e estão ficando apre-
ensivas com relação à geração dos 
processos envolvendo o Sistema 
de Gestão Eletrônica de Segurança 
Privada (Gesp). Diante desse qua-
dro, o presidente do Sindesp-MG, 
Edson Pinto Neto, reuniu-se em 
Brasília (DF), no dia 21 de agos-
to, com o Coordenador-Geral de 
Controle de Segurança Privada da 
Polícia Federal (CGCSP/DPF), Dr. 
Clyton Eustáquio Xavier, o 
delegado de Polícia Federal 
Licínio Nunes de Moraes Net-
to e o presidente da Mezzo 
Planejamento, Calil Buainain.

Por iniciativa da Polícia 
Federal, o sistema foi criado 
para informatizar os processos 
administrativos do setor de se-
gurança privada em todo o ter-
ritório nacional e ser utiliza-
do no âmbito das empresas e 
instituições do segmento, nas 
Delesps e nas Comissões de 
Vistoria da Polícia Federal. O Gesp 
é um sistema on-line desenvolvido 
pelo Serviço Federal de Proces-
samento de Dados (Serpro) para 
dinamizar o relacionamento entre 
a Polícia Federal e as empresas de 
segurança privada. O objetivo é 
proporcionar maior segurança e 
agilidade na análise e no controle 
das atividades do setor de seguran-
ça privada. 

Os representantes da Polícia 
Federal foram informados sobre a 

insatisfação das empresas de Minas 
Gerais, devido a problemas enfren-
tados com o uso do Gesp. De acor-
do com Edson Pinto Neto, a Polícia 
Federal informou que o problema 
do Gesp não é apenas da Polícia 
Federal. Por isso, representantes 
do Serpro teriam que ser acionados 
para debaterem possíveis soluções 
para os problemas vivenciados pe-
las empresas de segurança.

A partir da iniciativa do Sin-
desp de Minas Gerais, a Polícia 

Federal realizou nova reunião no 
dia 28 de agosto. Participaram re-
presentantes da Associação Brasi-
leira dos Sindicatos e Entidades de 
Segurança (Absesp), do Serpro e da 
Associação Brasileira de Empresas 
de Vigilância (Abrevis) para a dis-
cussão e a busca de melhorias para 
o Gesp, em nível nacional. E os re-
presentantes do setor de segurança 
receberam a garantia de que, entre 
15 e 30 dias, as empresas usuárias 
vão perceber melhoras substanciais 

no Sistema. 
Atualmente o Gesp controla 

as atividades de cerca de 3,2 mil 
empresas de segurança privada do 
país, como formação de vigilantes 
e aquisição de armas, munições e 
veículos, dentre outras.

Visando a solução do proble-
ma em curto prazo, o Sindesp-MG 
solicita às empresas que continuem 
enviando as ocorrências sobre os 
problemas com o Gesp para o e-mail 
sindesp-mg@sindesp-mg.com.br.

O novo encontro foi rea-
lizado na Coordenação-Geral 
de Tecnologia da Informação 
(CGTI) - Diretoria de Logís-
tica da Polícia Federal, em 
Brasília (DF). Representaram 
o setor público os delegados 
Clyton Xavier e Licínio Nu-
nes e Valdeci Urquiza e Luiz 
Otávio, da Comissão de Tec-
nologia da Informação (CTI/
DPF), além dos representantes 
do Serpro, Márcio Brigidi e 
Edilaine Matos. Do lado da 

segurança privada marcaram 
presença o presidente da Absesp, 
José Adir Loiola, o Diretor Exe-
cutivo da Absesp, Paulo Lacer-
da, o presidente do Sindesp-RJ, 
Frederico Câmara, o presidente 
do Sindesp-PB, Elson Ramos, o 
Presidente do Sindesp-DF, Irenal-
do Pereira Lima, a representante 
do Sindesp-ES, Luciene Moreira, 
e os consultores Vagner Jorge e 
Calil Buainain, da Mezzo Planeja-
mento, dentre alguns empresários. 

Sindesp-MG busca respostas para 
problemas com o Gesp

Presidente do Sindesp-MG se reúne em Brasília (DF) para cobrar soluções e discutir as principais 
reclamações das empresas mineiras com relação à geração de processos via Gesp e consegue encontro 

de representantes da PF, Absesp, Abrevis e do Serpro para tomadas de decisões

SINDFAZ

ATTENTIS TREINAMENTO EMPRESARIALATTENTIS TREINAMENTO EMPRESARIAL

CURSOS E TREINAMENTOS 2012CURSOS E TREINAMENTOS 2012

Planejamento Tributário

Áreas Trabalhista, Contábil e Tributário Fiscal

Conectividade Social - ICP - Cerificação Digital

Sped Fiscal Pis e Cofins

Equipamentos de Proteção Individual (epi)

Retenção Previdênciaria em Notas Fiscais

Contratação de Portadores de Necessidades Especiais

Attentis é uma empresa de treinamentos de legislação empresarial que conta com 
uma equipe de instrutores altamente preparados para atender nas 

áreas Trabalhista RH, Contábil e Financeira e Tributário Fiscal.

Contate-nos: Tel:(31) 3024-6444 / (31) 3309-4763
Email: ana.ferreira@attentis.com.br
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Happy hour no Minas II

Comissão Intersindical

Empresários e familiares se divertem ao som de música de viola e piano

O Sindesp-MG realizou 
mais uma edição do seu tradi-
cional encontro empresarial. 
Empresários do setor de segu-
rança privada e seus familiares 
se reuniram no dia 18 de julho, 
no restaurante do Minas Tênis 

Clube II, em Belo Horizonte 
(MG), para um descontraído 
evento que celebrou o fecha-
mento do semestre.

Os convidados saborearam 
deliciosos tira-gostos de boteco, 
enquanto aguardavam o jantar 

que teve no cardápio a tradicio-
nal comida mineira. O encontro 
também teve música ao vivo, 
com apresentação de voz e vio-
lão para alegrar o ambiente e 
de um pianista durante o jantar. 

No curso das negociações sa-
lariais para celebrar a Convenção 
Coletiva de Trabalho de 2012, fi-
cou ajustada entre as representa-
ções econômica e profissionais a 
regulamentação de algumas ques-
tões que, devido ao grau de com-
plexidade, os temas não puderam 

ser suficientemente discutidos ao 
longo do processo negocial.

Em assembleia geral, as partes 
acharam por bem submeter à co-
missão intersindical a abordagem 
dos referidos temas, conforme dis-
põe a própria CCT.

Além disso, a comissão inter-

sindical discute a regulamentação 
dos serviços de escolta armada. A 
categoria econômica submeteu à 
apreciação dos diversos sindicatos 
profissionais uma contraproposta 
às reivindicações iniciais formu-
ladas pelos representantes dos 
trabalhadores.

A Associação Brasi-
leira dos Sindicatos e En-
tidades de Segurança Pri-
vada (Absesp) promove I 
Encontro de Executivos 
da entidade, em São Paulo. 
Participaram executivos re-
presentantes dos sindicatos 
das empresas de segurança 
privada do país. O encontro 
aconteceu nos dias 23 e 24 
de agosto no Hotel Slaviero, na 
capital paulista.

O Sindesp-MG foi representa-
do pela secretária executiva Simo-

ne Carello Malvaccini. Há 15 anos, 
Simone está à frente do processo 
de gestão executiva do sindicato 
mineiro. 

Na abertura do evento, a 
Absesp apresentou aos par-
ticipantes a sua estrutura e 
as ações desenvolvidas e 
programadas pela entidade. 
A programação incluiu pa-
lestras sobre gestão, lideran-
ça, planejamento estratégico 
e cases de sucesso. Foi mais 
uma oportunidade de troca 
de experiências e discussões 

sobre as ações dos Sindicatos para 
os participantes.

O evento foi encerrado com 
um jantar de confraternização.

Qualificação e Integração em 
Encontro de Executivos

SINDFAZ
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Flávia Presoti
Com a primavera batendo à porta, 

voltar os olhos e olfatos para a beleza, 
os aromas e sabores de pratos prepa-
rados por chefes de alta-gastronomia 
pode tornar o seu almoço e ou jantar 
entre família, amigos ou a dois muito 
mais agradável.

A proposta é evitar alimentos gor-
durosos e pesados, preparando receitas 
leves e práticas. E como a primavera 
é uma estação que convida a finalizar 
pratos com flores, nada mais agradável, 

saboroso e requintado do que aproveitar 
as bonitas, saborosas, nutritivas e pouco 
calóricas flores comestíveis para dar sa-
bor e enfeitar pratos.

Segundo o chef Richard, do Rullus 
Buffet, alimentos e flores andam juntos 
desde os tempos remotos. Richard expli-
ca que o uso de flores na gastronomia faz 
parte da vida dos europeus há séculos, e 
as flores comestíveis são muito usadas 
na primavera. 

Além disso, é bom ficar atento aos 
alimentos dessa estação que trazem be-

nefícios para sua saúde
A moranga, por exemplo, alimento 

muito usado na primavera, tem vitami-
nas do completo B, como a niacina, que 
evita problemas de pele, do aparelho 
digestivo e do sistema nervoso. Também 
podem ser encontrados na moranga o 
cálcio e o fósforo.

Atento à estação que se aproxima, 
o chef Richard sugere um prato simples 
e saboroso que acompanha moranga re-
cheada e gratinada com bobó de siri.

Acompanhe!

GASTRONOMIA

Alta-gastronomia 
na primavera riCharD aNtoNy

Rullus Buffet 

Ingredientes
Camarão
1 kg camarão grande ou médio
½ molho de tomilho fresco
½ molho de salsa fresca
2 dentes de alho 
1 cebola pequena
1 colher de manteiga com sal
200 ml de vinho branco seco ou espu-
mante brut
2 colheres de azeite extravirgem
Sal a gosto
Fonduta
1 L de creme de leite fresco
100 g de parmesão ralado (de preferência 
parmigiano-reggiano)
Sal a gosto
Moranga
10 minimorangas
½ kg de carne de siri ou carne de arraia, 
bacalhau, legumes picados, alho-poró, etc.

3 dentes de alho
1 cebola pequena
2 colheres de azeite extra-
virgem
2 tomates maduros, firmes 

e sem semente
1 pimentão amarelo
100 ml de leite de coco
Pimenta a gosto
Coentro fresco a gosto
Sal a gosto

Modo de preparo 
Camarão
Fazer um refogado de alho e cebola no 
azeite e na manteiga até dourar;
acrescentar o camarão previamente tem-
perado com sal e as ervas e mexer por 
aproximadamente 4 minutos;
colocar o vinho e dar mais uma mexida;
retirar o camarão e reservar.
Fonduta
Na mesma panela (de fundo grosso) que 
foi grelhado o camarão, acrescentar o cre-
me de leite e deixar reduzir pela metade 

em fogo baixo;
acrescentar o queijo parmesão ralado e 
mexer até virar um molho cremoso (se 
preferir, pode bater no liquidificador e 
voltar para a panela)
Moranga
Lavar a moranga e deixar por aproxima-
damente 15 minutos na água com produto 
clorado ou vinagre;
cortar a tampinha próximo do cabo;
retirar a semente e cozinhar na água com 
sal a gosto até o miolo ficar macio (fincar 
com palito ou garfo);
passar azeite para dar brilho e sabor e 
reservar;
fazer um refogado de alho e cebola no 
azeite e entrar com a carne de siri;
mexer até cozinhar a carne;
em seguida, acrescentar tomate, pimentão 
amarelo, leite de coco e aromáticos;
mexer em fogo médio até ficar numa 
consistência de strogonoff;
rechear as morangas e gratinar no forno 
a 200 graus.
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Camarões grelhados em ervas frescas no azeite e na 
manteiga, servidos na fonfuta de queijo
Acompanha minimoranga recheada e gratinada com 
bobó de siri.
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EMPRESAS ASSOCIADAS AO SINDESP-MG

SEÇÃO



40


