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Recentemente o Governo Federal editou a Lei nº 12.740/2012, que 
concede aos trabalhadores de segurança privada o adicional de periculosi-
dade. O benefício foi efetivado por meio de modificações introduzidas no 
art. 193 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Conforme demonstrado em diversas manifestações formais de institui-
ções ligadas ao setor, serão altamente significativos os impactos que tal me-
dida acarretará ao nosso segmento. Assom como com tantos outros setores, 
a segurança privada padece, ano após ano, com a oneração progressiva de 
custos de mão de obra e insumos. Esse custo é um empecilho direto para 
qualquer possibilidade real de crescimento sustentável da nossa atividade. 
Em um plano ideal a segurança privada poderia estar respondendo às nossas 
expectativas e metas de forma muito mais positiva.

Não é, como nunca foi, nossa pretensão desqualificar ações que bus-
quem ampliar benefícios para nossos profissionais parceiros na construção 
de uma sociedade mais justa e fraterna. Entretanto, é forçoso reconhecer 
que nenhuma atividade suporta a imposição de encargos tão onerosos sem 
que disso resulte retração de negócios e contenção de investimentos que 
poderiam impulsionar o setor de serviços a novos padrões de eficiência 
almejados por todos nós que empreendemos diuturnamente.

Momentos como esses nos fazem refletir e trazer a público algumas 
indagações: será que, de fato, nossos governantes agem em defesa dos 
agentes econômicos que tanto contribuem para a geração de emprego e 
renda? Será que estão verdadeiramente comprometidos com nos oferecer 
os alicerces para que possamos edificar um mercado competitivo e acessível 
à crescente demanda de uma sociedade que reclama por novos serviços?

As experiências de economias de diversos matizes ideológicos já de-
monstraram que a oneração irracional nos setores produtivos jamais será 
solução para o combate à desigualdade ou satisfação de anseios classistas, 
mesmo sendo estes política e socialmente justificáveis.

A verdade é que, mais uma vez, temos pela frente o grave desafio de 
superar mais uma etapa de grandes dificuldades, protagonizando, sem ne-
nhuma originalidade, o que já se tornou o canhestro roteiro e a grande marca 
de uma classe empresarial há décadas submetida à expropriação do Estado.

Boa leitura!
Edson Pinto Neto

Presidente do Sindesp-MG
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A concorrência acirrada entre as organizações exige dos empresá-
rios tomadas de decisão cada vez mais assertivas. Pessoas capacitadas 
e talentosas escolhidas a dedo por profissionais de RH qualificados 
são capazes de virar o “jogo” e ajudar a organização a se distanciar 
dos concorrentes.

Os profissionais são o centro das atenções das organizações. Es-
sas pessoas devem ser escolhidas de acordo com o perfil do cargo 
e o contexto da cultura da empresa. Atrair e reter talentos durante o 
recrutamento e a seleção de candidatos estão entre os fatores mais 
importantes para a área de recursos humanos.

Procurando dar mais subsídios para profissionais e empresas, a 
Em Ação convidou a especialista Patrícia Augusta de Alvarenga para 
falar sobre o assunto. Patrícia é psicóloga, consultora organizacional, 
especialista em estratégia em recursos humanos, mestre em adminis-
tração, coordenadora do curso de graduação tecnológica de Recursos 
Humanos do Centro Universitário Una e acumula mais de 20 anos de 
experiência na área de RH.

visão. Para quem contrata, preparo téc-
nico é considerado importante, mas não 
faz a diferença. Por isso, os candidatos 
sabem que o processo se baseia mais em 
diagnósticos. A avaliação deve verificar 
se o profissional se enquadra no perfil 
da empresa e da vaga. Para isso, o can-
didato precisa superar os concorrentes 
com atitudes.

 
Em Ação- Nesse momento em que 

atrair talentos e contratar os profissio-
nais certos para cada posição é parte 
essencial na estratégia de negócios das 
organizações, o que o profissional de 
recrutamento precisa e deve saber?

 
Patrícia Alvarenga - Para que as 

empresas possam atrair e reter talentos, 
recrutar e selecionar estão entre as etapas 
mais importantes para a área de recursos 
humanos e para o setor solicitante. Para 
isso é importante:

1 – Ter domínio da descrição do car-
go, bem como dos requisitos técnicos, 
comportamentais e essenciais;

2 – Conhecer os pré-requisitos da 
vaga em aberto e ter uma percepção apu-
rada do que o líder da área busca;

3 – Dominar o que se espera do can-
didato em termos comportamentais, com 
base no que a empresa vislumbra de re-
sultados e do trabalho em equipe;

4 – Conhecer os principais desafios 
previstos pelo líder direto e os resultados 
a serem gerados pelo ocupante do cargo;

5 – Ter conhecimento e vivência so-
bre cultura, valores e princípios da em-
presa, da equipe e de seu líder;

6 – Entender a missão, visão, os ob-
jetivos estratégicos e o planejamento da 
empresa para contratar a pessoa certa para 
o local certo;

7 – Trazer para participar do proces-
so seletivo sempre o líder e, quando for 

possível, alguém da equipe. Essa partici-
pação é determinante para a escolha dos 
melhores candidatos para as vagas.

 
Em Ação - Conhecer o mercado em 

que a empresa atua e a história da or-
ganização onde trabalha são premissas 
para o profissional de RH desempenhar 
um trabalho de qualidade para a em-
presa?

 
Patrícia Alvarenga - A premissa da 

área de RH é compreender o que deseja 
a pessoa que solicita o preenchimento da 
vaga. Para isso, é necessário perceber as 
peculiaridades do segmento e aonde está 
indo a organização, considerando seus 
princípios e valores. Com esses requisitos 
preenchidos, o gestor de RH deve estabe-
lecer como meta o resultado final daquele 
profissional a ser contratado. As empresas 
buscam profissionais atentos a questões 
ambientais e sociais. Ter empatia com o 
outro e saber trabalhar em equipe também 
são aspectos relevantes. O responsável 
pela contratação assimila a demanda apre-
sentada pelo solicitante e traça o melhor 
perfil, sabendo delinear a carreira que 
o profissional pode desenvolver dentro 
da organização. O profissional do RH 
deve identificar candidatos qualificados, 
com atitudes e que demonstrem desejo 
de crescer na empresa.

 
Em Ação - A empresa que busca ter 

uma área de RH específica para contra-
tações e administração de pessoas deve 
buscar que tipo de profissional? Que 
formação é recomendada?

Patrícia Alvarenga - Para atuar na 
área de RH, o profissional pode ser tec-
nólogo em Recursos Humanos, psicólogo 
ou administrador. Para melhorar a qualifi-
cação, é interessante que esse profissional 

tenha um MBA em Gestão de Pessoas 
e/ou de Negócios e/ou Estratégica. Os 
conhecimentos desse profissional devem 
abranger aspectos, como turn-over (rota-
tividade), captação e retenção de talentos, 
banco de talentos, absenteísmo, pesquisa 
de clima, remuneração estratégica, ne-
gociação sindical e treinamentos. Para 
exercer essas bases que vão gerar dados, o 
profissional de RH precisa estar adaptado 
e dominar a cultura, missão, os princípios, 
valores e a estrutura da empresa.

 
Em Ação - Quais as características 

de um bom recrutador?
 
Patrícia Alvarenga - Ser estrategista, 

bem-humorado, maduro, assertivo, de-
terminado e ter a sensibilidade adequada 
para conseguir fazer interpretar o cenário, 
buscando as melhores alternativas para a 
organização e tomando decisões corretas.

 Também é essencial ter o domínio 
técnico dos melhores instrumentos de 
avaliação: testes técnicos e comporta-
mentais, dinâmicas, jogos e simulações, 
interpretação de perfil, entrevista, histó-
rico de vida, dentre outros.

 Em síntese, além de estar capacitado 
e qualificado para desempenhar a função, 
o profissional de RH precisa gostar de 
lidar com pessoas e desempenhar com 
eficiência seu trabalho. Com resultados 
eficazes, esse profissional se torna um 
dos responsáveis pela presença e pela 
permanência dos talentos na empresa.

 Em Ação- Cargos de nível hierár-
quico mais alto exigem do recrutador 
recursos de seleção mais elaborados? 
Explique.

Patrícia Alvarenga - Quanto maior o 
cargo em recrutamento e seleção, maior 
deve ser a maturidade do profissional para 

Entrevista com Patrícia Alvarenga

Pessoas e competências no 
centro das atenções
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ENTREVISTA

Em Ação- Como as empresas 
devem conduzir um processo de se-
leção e recrutamento?

 
Patrícia Alvarenga - As empre-

sas estão sendo cobradas cada dia 
mais pelos clientes internos, externos 
e pela diretoria. A cobrança se dá em 
função da necessidade de melhores 
resultados, melhorar a qualidade 
nos produtos e serviços e aumentar 
o valor agregado nos produtos. Essa 
é a receita inovadora para deixar o 
cliente plenamente encantado. Nes-
se cenário, além do desempenho, as 
empresas são avaliadas pelos projetos 
de responsabilidade social com que 
trabalham.

 Mas o que hoje mais se diferen-
cia em uma organização são as pesso-
as. E pessoas têm que ser escolhidas 
a dedo, considerando o contexto da 
cultura da empresa e o alinhamen-
to entre o perfil do profissional e da 

empresa. Há uma busca crescente 
de profissionais que reúnam Co-
nhecimento + Habilidade + Atitude 
(CHA). O somatório desses atributos 
leva ao diferencial da Competência, 
que é de cada pessoa. A competên-
cia técnica para atender à demanda 
da área é importante, mas, acima de 
tudo, é preciso ter competência e 
equilíbrio emocional.

 Por isso, as empresas têm que 
inovar em seus processos. Simular 
um problema e observar o desem-
penho dos candidatos na busca da 
solução, utilizar jogos que eviden-
ciem o trabalho em equipe e adotar 
dinâmicas em que o candidato é colo-
cado diante de situações reais do dia 
a dia são mecanismos de avaliação 
eficazes e que devem ser explorados 
durante uma seleção.

 
Em Ação - O processo de sele-

ção de uma empresa é mais comple-

xo do que no passado?
 
Patrícia Alvarenga - Sim. No 

passado, contratava-se um profissio-
nal de acordo com o conhecimento 
técnico e a experiência dele. Esse pa-
radigma mudou. O profissional tem 
que ultrapassar esse perfil. O perfil 
dele deve atender ao exigido pela 
vaga, mas o que valoriza em muito 
é seu potencial e a inteligência emo-
cional. É importante o profissional a 
ser contratado estar adequado à cul-
tura, missão, visão e aos objetivos da 
empresa. Esse profissional precisa ter 
mais que a empregabilidade: precisa 
ser admirado pelas empresas e reunir 
competências técnicas e habilidade 
nas atitudes. É importante o atribu-
to da trabalhabilidade – capacidade 
de ver que os resultados da empresa 
dependem do trabalho desenvolvi-
do por ele e que esteja baseado na 
inovação, atitude empreendedora e 
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saber corretamente o que é necessá-
rio. Em alguns cargos estratégicos, 
os profissionais precisam atuar como 
headhunter (um caça-talentos). É 
necessário conhecer segmentos di-
versos e a expectativa da empresa 
em relação ao profissional de alto 
escalão. A entrevista é diferenciada, 
porque passa a ser o foco da avalia-
ção. O resultado operacional obtido, a 
lucratividade que o profissional gerou 
e os talentos que ele desenvolveu são 
fatores preponderantes na avaliação 
do candidato. Os resultados desse 
candidato no exercício de liderança, 
o ambiente que espera encontrar para 
atuar e como ele pensa em continuar 
e revalorizar a cultura da empresa 
em que vai atuar são o enfoque da 
avaliação durante todo o processo.

Em Ação- O recrutador que não 
entende bastante de carreiras corre 
o risco de errar na contratação?

 
Patrícia Alvarenga - Sim. Hoje 

o recrutador, ou melhor, o facilitador 
do processo de entrada em uma orga-
nização, é o corresponsável pela car-
reira de todos que estão na empresa. 
Para isso, o RH deve ser estratégico 
e aliado à alta cúpula para assessorar 
a tomada de decisões. Assim sendo, o 
facilitador apresenta aos candidatos 
não somente a vaga em si, mas até 
onde cada um pode chegar. Ao ser 
aberto e transparente, o profissional 
pode contar sempre com pessoas de 
confiança e saber, com base numa 
avaliação de desempenho, o momen-
to certo para crescer e o que tem que 
fazer pela sua carreira.

 Dominar a descrição de cargos 
é condição elementar para o bom de-

sempenho do profissional de RH. Se 
isso não estiver claro para o gestor de 
RH, a possibilidade de crescimento 
vertical e horizontal, os resultados e 
a evolução da empresa no seu seg-
mento podem determinar, de forma 
indireta, o declínio de carreiras. Com 
isso, o quadro de colaboradores e, 
consequentemente, a direção da em-
presa, podem perceber certa incom-
petência do RH.

  
Em Ação - Habilidade relacio-

nal e de comunicação, criatividade 
e visão estratégica são competências 
em que o profissional precisa inves-
tir além da faculdade?

 
Patrícia Alvarenga – Sim. O 

profissional deve ter maturidade para 
atuar nos subsistemas de Captação e 
Retenção de Talentos de forma es-
tratégica. Um excelente facilitador 
é formado por vivências com outros 
colegas, por cursos, como coach ou 
pós-graduação, que agregam conhe-
cimento tácito. Mas de nada adianta, 
se a pessoa não tiver atitude e não 
gerar em si a vontade de ser o me-
lhor. Temos excelentes recrutadores 
e selecionadores organizacionais que 
no mercado são vistos de forma dife-
renciada. Para chegar a esse estágio, 
eles tiveram que acumular vivências 
em segmentos diferentes e praticar 
as várias formas de seleção e atua-
ção, desde o nível operacional até o 
estratégico.

Em Ação Quais são os inves-
timentos que as empresas devem 
fazer para obter um RH bem-es-
truturado?

 Patrícia Alvarenga - Contratar 

bons profissionais, ter total clareza 
de que o RH tem de ser estratégico 
e estar ligado à alta cúpula. O trei-
namento intenso é essencial para o 
profissional de RH se aperfeiçoar 
constantemente. Fazer bench marking 
com empresas do segmento e pro-
porcionar outros tipos de troca com 
profissionais da área também são 
medidas importantes para o desen-
volvimento do profissional.

 A diretoria das empresas precisa 
ficar atenta para dar subsídios ao RH 
e dados quantitativos e qualitativos 
para gerar resultados financeiros e es-
tratégicos para a empresa em relação 
à inovação de produtos e às novas 
perspectivas de mercado.

 
Em Ação - A empresa que não 

valoriza o RH está fadada ao fra-
casso?

 
Patrícia Alvarenga - Sim. As 

empresas que têm o RH como di-
ferencial são visíveis no mercado. A 
partir do momento em que o RH pas-
sa a ser estratégico na organização, 
todos ganham. Os empresários têm 
maior rentabilidade financeira e me-
lhor desenvolvimento dos recursos 
humanos que ali trabalham. E o cli-
ma organizacional fica melhor. Isso 
gera melhor comunicação, imagem 
positiva organizacional, comunica-
ção mais eficaz e eficiente e, como 
consequência, a retenção de talentos 
na organização.

 Se a empresa deseja ser um dife-
rencial, ela tem que ter pessoas únicas 
e engajadas em fazer a organização 
Ser a Melhor e Estar entre as Melho-
res Empresas para trabalhar.
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A palavra motivar pode ter di-
versos significativos, como recarre-
gar as baterias, colocar lenha na fo-
gueira, dar aquele empurrãozinho. É 
clarear, facilitar, traduzir, desenrolar, 
informar, conduzir, ajudar. Motivar 
é munir alguém de recursos que pos-
sam tornar essa pessoa capaz de en-
frentar diversas situações. Motivar é 
dar uma mão e mostrar o caminho.

 Todos os dias encontramos pro-
fissionais sérios, capazes e prontos 
para motivar uma, duas, três pessoas 
ou equipes inteiras. Para animar o 
outro, os instrutores se preparam e 
utilizam meios. Com teorias diver-
sas, boas práticas e muitos exem-
plos, esses profissionais são capazes 
de compartilhar ideias. Mas mesmo 
com tanta preparação de quem en-
sina, nem todos os ouvintes se sen-
tem motivados o suficiente. Esse é o 
desafio da maioria dos especialistas 
que fazem de tudo para driblar uma 
possível falta de atenção da plateia.

 É nesse instante que entra a 
expertise do profissional que está à 
frente de uma equipe. Além de uma 
expressiva bagagem teórica, deve-se 
apresentar uma rica capacidade de 
observação, o famoso feeling, 
aquele sentimento de quem 
conhece o caminho a trilhar. 
Esse profissional sabe que 
cada um tem a sua forma 
de aprender, praticar e, 
claro, de se motivar e de 
motivar o outro. Feliz é 

aquele que consegue influenciar um 
número cada vez maior de pessoas. 
Esse, sem dúvida, utiliza uma lin-
guagem clara e objetiva, usa exem-
plos práticos, conhecidos e possíveis 
de ser utilizados e uma tremenda 
didática capaz de prender a atenção 
e transferir conhecimentos.

 Daniel Godri é um exemplo de 
profissional competente para moti-
var uma equipe, dentre vários que 
conhecemos. Daniel é palestrante fa-
moso e muito conhecido por utilizar 
uma escada como objeto de cena. As 
metáforas e comparações prendem 
a atenção do público e garantem um 
ensinamento objetivo, rápido e dura-
douro. Godri dá exemplos práticos 
e lúdicos, como o vendedor “cão 
e gato”, a utilização de um “balão 
sem ar” para lembrar uma pessoa 
“bola-murcha” e até o exemplo 
de ascensão profissional, em que 
ele usa essa escada. O palestrante 
é sempre lembrado e comentado 
por causa desse estilo. Com a sua 
experiência, Godri utiliza artifícios 
que facilitam a apresentação e fixa-
ção da informação. Faça um teste: 

experimente comentar com os ami-
gos sobre esse profissional. Quem 
o conhece ou assistiu às palestras 
dele possivelmente vai se lembrar 
de alguma passagem interessante.

 Para convencer alguém sobre 
um determinado assunto, deve-se ter 
em mente que devemos fazer com 
que cada um se sinta realizado ou 
em busca dessa realização. Indepen-
dentemente do tamanho da equi-
pe a ser motivada, devemos saber 
que nós somos distintos e, por isso, 
precisamos de estímulos diferencia-
dos. Podemos ser motivados com 
o uso de diversos métodos e pro-
cessos. Existem inúmeras palestras, 
workshops, convenções e encontros 
especializados com o objetivo prin-
cipal de motivar coletivamente. Ao 
final, todos devem arregaçar as man-
gas e colocar em prática a teoria su-
postamente ensinada.

Se analisarmos a pirâmide das 
necessidades de Maslow, psicólogo 
americano, vamos observar que a 
realização pessoal vem em primeiro 
lugar. Podemos participar de todos 
os processos de motivação, mas os 
resultados positivos somente se-

rão colhidos, caso haja uma 
permissão individual para 
aprender e ser ajudado. Por 
isso, não podemos esquecer 
a automotivação. A soma-
tória das motivações indi-
viduais garante o sucesso 
coletivo.
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Anderson Veloso - Jornalista, Publicitário, Apresentador de TV e Mestre de Cerimônia.
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Motivação em Equipe
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Para ter sucesso profissional e 
conseguir bons resultados na área 
de atuação, é preciso prestar atenção 
em diversos fatores. Foco, metas, 
visão de mercado, gestão de resulta-
dos e inovação constante estão entre 
os principais aspectos necessários 
para conseguir se destacar em meio 
a uma multidão de excelentes em-
presas e profissionais.

 Inovação significa novidade 
ou renovação. A palavra é deri-
vada do termo latino innovatio e 
se refere a uma ideia, um método 
ou objeto criado e que pouco se 
parece com padrões existentes. 
Inovação também pode ser defi-
nida como fazer mais com menos 
recursos, porque permite ganhos 
de eficiência em processos produ-
tivos, administrativos, financeiros 
ou de serviços.

 Certa vez recebi um convite 
para participar de uma convenção 
de uma tradicional empresa de São 
Paulo. Antes da palestra, os diretores 
subiram ao palco para dar boas-vin-
das aos participantes. Ao passarem a 
palavra, o fundador da organização, 
um senhor de 82 anos, comentou: 
“Estão falando sobre crise. Eu já 
passei por diversas delas. Não há 
crise que resista a uma boa surra de 
trabalho”.

 As simples e sábias palavras 
daquele empreendedor ficarão mar-
cadas em mim pelo resto da vida. 
Conversando com outras pessoas 
daquela empresa, elas me relataram 
que aquele senhor era sempre inova-

dor em suas ações e que a maioria 
das conquistas da organização se deu 
por projetos e ideias inovadores dele.

 Pode-se afirmar então que um 
dos segredos para o sucesso seria 
uma boa surra de trabalho de forma 
inovadora. No dicionário, a palavra 
inovar significa tornar novo, reno-
var, introduzir novidade. Porém, 
para que a inovação aconteça na 

organização, é preciso desmembrar 
a palavra INOVAR em seis desafios 
em forma de acróstico.

 Integração e afinação: Para 
Inovar, é preciso estar integrado e 
afinado com o mercado, perguntan-
do quais serão as novas tendências e 
que novidades podem ser introduzi-
das na forma de produzir, comercia-
lizar e distribuir produtos e serviços. 

 Nosso time, nossa gente: para 
Inovar, é preciso motivar e treinar 
os colaboradores para enxergarem 
a empresa como um todo a fim de 
conseguirem propor melhorias e ino-
vações no próprio departamento e 
em toda a empresa.

 Organização (Harmonia, Melo-
dia e Ritmo): para Inovar, é preciso 
trabalhar em harmonia (equipe), 
com melodia (cada um fazendo 
muito bem a sua parte), com ritmo 
(cumprindo metas e continuando em 
frente, apesar das dificuldades).

 Ver o cliente como único: é es-
sencial entender, atender e superar as 
expectativas dos clientes, oferecen-

do um atendimento personalizado. 
É preciso se posicionar como par-
ceiro do cliente; não como somen-
te um fornecedor.

 Atitudes vencedoras: para 
Inovar, as atitudes têm de ser ven-
cedoras. É preciso ser otimista com 
a empresa e agir com entusiasmo 
na vida pessoal e profissional.

 Realização contínua: para 
Inovar, é preciso executar continu-
amente ações inovadoras, investir 
em tecnologia, crescer constante-

mente como pessoa e profissional e 
celebrar as conquistas, entendendo 
que todo sucesso é baseado em re-
alizações.

 Faça como diz a letra da música 
de Paulo Vanzolini: “Levanta, saco-
de a poeira e dá a volta por cima”.

 E afine-se para o sucesso!
 
Fabiano Brum: Palestrante nas 

áreas de Marketing, Motivação, Atendi-
mento e Vendas, Fabiano vem se desta-
cando pela maneira inteligente e criativa 
com que alia seu conhecimento musical 
aos temas de seus treinamentos. E-mail: 
contato@fabianobrum.com.br - Site: 
www.fabianobrum.com.br

I.N.O.V.A.R.
Desafios Para o Sucesso!

Por: Fabiano Brum
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Entre os dias 15 e 
30 de julho de 2013, o 
Brasil vai sediar mais 
um grande evento es-
portivo: a Copa das 
Confederações. A 
competição está sen-
do aguardada como 
uma prévia da Copa 
do Mundo de 2014. 
Foi dada a largada: 
a tabela de jogos, as 
sedes e os horários 
das partidas já fo-
ram definidos. Belo 
Horizonte está entre 
as cidades-sede que 
vão receber jogos. 
Brasília realiza a ce-
rimônia de abertura 
do evento, no dia 15 
de junho, no Estádio 
Mané Garrincha. 

Na primeira fase, 
a capital mineira recebe três parti-
das do torneio. Os jogos do grupo 
B serão no dia 17 de junho e os 
do grupo A, no dia 22. Depois o 
Mineirão se prepara para uma das 
semifinais, programada para o dia 
26 de junho. Todas as partidas de 
Belo Horizonte estão marcadas 
para as 16h.

A final do torneio acontece às 
19h do dia 30 de junho, no Mara-
canã. Resta preparar a torcida: será 
que a seleção brasileira reserva 
um “bis” daquele show de 2009 
contra os EUA, em Johanesburgo, 
na África do Sul?

 Secopa elabora planos de 
segurança para as Copas

 
Integração das forças de se-

gurança é a estratégia para o Pla-
no de Segurança de Minas para 
as Copas das Confederações e do 
Mundo. Entre as ações da Secre-
taria de Estado Extraordinária da 
Copa do Mundo (Secopa) está 
a criação da Sala de Situação e 
Controle de Crise para a Copa. 
A inauguração do espaço ocorreu 
dezembro de 2012. Para garantir 
a segurança do visitante e de to-
dos que participam dos eventos 

esportivos, as ativi-
dades na sala vão 
integrar os trabalhos 
das polícias Civil e 
Militar, do Corpo de 
Bombeiros e de fun-
cionários do sistema 
prisional do estado. 

E em 2014, o 
governo inaugura o 
Centro Integrado de 
Comando e Contro-
le (CICC) no bairro 
Gameleira. Além da 
integração da segu-
rança, o Centro vai 
trabalhar com profis-
sionais de defesa ci-
vil, saúde, transporte 
e turismo. 

Outra atividade 
com conclusão pre-
vista para 2014 é o 
estudo com análi-

se de riscos. Elaborado por es-
pecialistas em inteligência das 
principais forças de segurança 
do estado, o documento vai de-
talhar ações preventivas e situ-
ações hipotéticas de risco com 
soluções adequadas. O estudo 
trabalha de forma proativa para 
atuar em casos, como ataques ter-
roristas, sequestros, sabotagens, 
dentre outros. A Secopa também 
vai executar um plano de segu-
rança com uso de tecnologia de 
ponta nos estádios, durante os 
jogos das copas das Confedera-
ções e do Mundo. Cerca de 350 

Belo Horizonte nos preparativos para 
a Copa das Confederações

FORTEBANCO

Fifa divulga datas e horários dos jogos e reserva três partidas para o Mineirão câmeras devem ser instaladas 
no Mineirão e 90 delas operam 
em movimento para captar ce-
nas específicas. Então objetos 
deixados em locais impróprios 
e veículos estacionados em área 
proibida, por exemplo, serão mo-
nitorados por essas câmeras. No 
entorno do estádio, entre 60 e 80 
câmeras vão monitorar os corre-
dores de acesso ao Mineirão. O 
plano também prevê ações para 
situações de emergência, como 
a necessidade do esvaziamento 
do estádio em oito minutos. Todo 
esse complexo de operações de 
segurança está sendo viabilizado 
com investimentos do governo 
estadual.

 
Mineirão em aquecimento
 
As obras do Mineirão foram 

concluídas no dia 21 de dezem-
bro. Os trabalhos foram inicia-
dos em 2010, e o cronograma 
foi plenamente cumprido. Em 
setembro, 84% dos trabalhos es-
tavam concluídos e em outubro, 
60% das cadeiras tinham sido 
instaladas. O estádio vai dispo-
nibilizar 64,5 mil lugares. 

A reforma do Mineirão está 
sob gestão compartilhada entre 
o governo estadual, a iniciativa 
privada e os clubes da capital e 
envolveu investimentos de cerca 
de R$ 695 milhões, sendo que 
R$ 400 milhões vieram do go-
verno federal, conforme dados 
divulgados no Portal da Copa: 
www.copa2014.gov.br. 
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Datas e horários dos jogos
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Imagine você na posição de chefe 
de uma família com dois filhos em 
idade entre 14 e 21 anos. Esses filhos 
têm uma vida ativa de colégio, faculda-
de, shopping, festas, cursos de inglês, 
aulas de natação, shows, barzinhos, 
andam em carro próprio ou transporte 
coletivo, fazem atividades de lazer, 
praticam esportes, viajam e tudo mais.

 Como pai, quantas vezes você 
chegou até o diretor do colégio ou da 
faculdade para perguntar sobre as sa-
ídas de emergência, em caso de um 
sinistro? Ou se o colégio já fez a si-
mulação de um plano de abandono, 
em caso de incêndio? Já perguntou 
a seu filho se ele sabe onde ficam os 
extintores e se ele sabe usar? Procu-
rou saber como funciona o serviço de 
segurança da faculdade, escola ou da 
boate ou do clube?

 É possível enumerar uma série 
de perguntas para comprovar que a 
maioria dos leitores deste artigo sequer 
pensou sobre esse assunto. Isso, por-
que ainda impera a velha ideia de que 
seremos os últimos atingidos, no caso 
de sinistro. A segurança deve fazer par-
te dos serviços oferecidos por estabele-
cimentos, como restaurantes, shopping 
centers, hotéis, motéis, boates, casas de 
show, colégios, faculdades e demais 
locais. Os empresários devem entender 
que a evolução da segurança vai muito 
além daquela imagem de um homem 
grosso, sem modos, com cara de mau 
e com baixíssimo grau de instrução. 
Esse perfil mudou, e todos precisam 
mudar, pois é chegada a hora de ser 
exigida uma segurança com qualidade, 
técnica, habilidade e discrição.

 Tratando-se de segurança em 

casas de shows e de espetáculos, há 
um completo descumprimento de nor-
mas e recomendações de segurança. 
Se ocorrer um sinistro, muitas vidas 
podem ser perdidas. Em 2001, Belo 
Horizonte registrou um grande in-
cêndio na casa casa de shos Canecão 
Mineiro, causado por uma queima de 
fogos indoor. Por falta de preparo da 
equipe de produção do espetáculo e da 
casa e devido à utilização inadequada 
de um extintor, o incidente deixou sal-
do de sete mortos e 300 feridos. Agora 
ocorre essa tragédia na boate Kiss, em 
Santa Maria (RS). Pelo menos, 231 
pessoas perderam a vida. Imagine 
casas de espetáculos com capacidade 
superior a 15 mil pessoas sem saídas 
de emergência sinalizadas, faltando 
batentes nas saídas ou sem um sistema 
de luzes de emergência ligado a um no-
break. Além da falta de equipamentos 
e do mínimo de estrutura necessário, 
os proprietários promovem a superlo-
tação da capacidade estipulada pelos 
órgãos competentes, dentre outras 
irregularidades. Tudo isso e muito 
mais é fácil de ser encontrado. O que 
é raro encontrar são pessoas com o 
foco na prevenção, empresários que 
enxerguem a segurança de um evento 
como um investimento para seu ne-
gócio, em vez de encarar como uma 
despesa a mais.

 Na verdade, o que mais chama 
atenção e preocupa entre as diversas 
falhas observadas é o nível dos agen-
tes de proteção. Para trabalhar nesses 
eventos, os empresários contratam 
freelances sem formação, que agem 
de forma brutal e comprometem a ima-
gem do ambiente e/ou do contratante. 

Como se não bastasse, é grande a pos-
sibilidade de ações cíveis ocasionadas 
pela maneira irresponsável com que é 
feita a contratação desse serviço clan-
destino e despreparado. 

 Todos sempre estão preocupados 
com a segurança de familiares. Para 
isso, é importante conhecer o que há de 
novo e participar de atividades que en-
volvam o quesito segurança nos locais 
frequentados. Afinal, estando sempre 
presentes e etentas, as pessoas estarão 
trabalhando de forma preventiva e para 
o crescimento da segurança de todos. 
Mesmo assim, não estando confiante 
de que as soluções encontradas sejam 
as melhores, é importante procurar um 
profissional do setor para que não res-
tem dúvidas em relação ao sistema, ao 
procedimento ou a qualquer atitude 
tomada em favor de sua família, seja 
no próprio lar, seja nos locais que os 
membros da família frequentam.

 A SEGURANÇA DEVE SER 
MAIS UM ATRATIVO PARA QUEM 
COMPRA UM PRODUTO OU CON-
TRATA UM SERVIÇO.

Segurança de eventos:
o que evoluiu?

Igor de Mesquita Pípolo, ADS, ASE. Consultor de Segurança e Autor do Livro Segurança de 
Eventos, Novas Perspectivas e desafios para Produção.
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A Secretaria Extraordinária de 
Segurança para Grandes Eventos 
(Sesge) divulgou, com detalhes, 
o planejamento estratégico de se-
gurança para a Copa do Mundo de 
2014. A versão completa do docu-
mento está nas portarias 94 e 95, 
publicadas na Seção 1, do Diário 
Oficial da União, nas páginas 45 a 
49, de 30 de agosto de 2012 e no 
endereço: www.in.gov.br/visualiza/
index.jsp?data=30/08/2012&jornal=
1&pagina=45&totalArquivos=120.

De acordo com o texto, a segu-
rança será fixada nos focos amea-
ças externas e proteção de portos, 
aeroportos e fronteiras.

Haverá uma cooperação da 
segurança privada com a pública 
para que haja segurança dentro 
e no entorno dos estádios. “Atu-
almente a Segurança Pública em 
dia de eventos é realizada 
integralmente pelos órgãos 
de segurança pública. No 
entanto, o Regulamento da 
Segurança da Fifa estabele-
ce um modelo diferenciado 
de realização, com atribui-
ções específicas para as 
seguranças pública e pri-
vada”.

O texto aborda também 
a falta de tradição do Brasil 
com esse modelo integrado 
de segurança nos espaços 
esportivos. Nesse formato, 
os órgãos de segurança pú-
blica fazem a segurança da 
cidade e das vias públicas 

até a porta dos estádios. As equi-
pes de segurança privada desem-
penham suas funções de segurança 
patrimonial e de vigilância no do-
mínio territorial do estádio. Esse 
modelo vai inaugurar o conceito 
de atuação conjunta das forças pú-
blicas e privadas.

“Para tanto, a Sesge vem traba-
lhando em conjunto com o Comi-
tê Organizador Local da Copa do 
Mundo. Os órgãos vêm realizando 
estudos que demonstrem a melhor 
maneira de utilização dos assisten-
tes de ordem em trabalho integrado 
com o da segurança pública.”

Além disso, o documento 
contempla as responsabilidades 
compartilhadas entre os governos 
federal, estaduais e municipais, 
inclusive o rateio de despesas. A 
Polícia Federal vai contar com a 

ajuda da Interpol, organização po-
licial internacional.

Sobre a área de segurança es-
tratégica, os espaços aéreo, terres-
tre e marítimo ficam sob vigília, em 
caráter de alerta, além do conteúdo 
cibernético, que também será mo-
nitorado. As Forças Armadas serão 
acionadas em caso de ocorrências 
nesses âmbitos. A Agência Bra-
sileira de Inteligência (Abin) vai 
coordenar o monitoramento das 
rotinas das cidades.

As portarias destacam que é 
fundamental planejar a Copa do 
Mundo pensando que a experi-
ência vai deixar um legado para 
o país. “A experiência adquirida 
durante o processo e a estrutura 
montada vão ficar como legado 
para a política permanente de se-
gurança pública.”

COPA 2014
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da Copa 2014
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São 18 anos de mercado, e a 
atuação da Fortebanco se estende 
por 180 municípios mineiros e já 
está em São Paulo.

Dirigida pelo empresário 
Edson Pinto Neto, a Fortebanco 
atua sob os pilares da tradição, 
segurança e confiança. A empre-
sa foi concebida com o objetivo 
de garantir a segurança privada 
e integral a pessoas e segmentos 
empresariais. Ao longo de sua 
atuação, a Fortebanco adquiriu 
experiência, atendendo a diver-
sos setores: indústrias, shopping 
centers, instituições de ensino, 
hospitais, condomínios, mine-
radoras, bancos e outros setores 
da economia.

Edson Pinto Neto explica que 
o setor de segurança privada é re-
gido por leis próprias. “Somente 
empresas devidamente regulari-
zadas e autorizadas podem exer-
cer a atividade. Comprometida 
com as obrigações legais, a For-
tebanco é devidamente autoriza-
da pelo Departamento da Polícia 
Federal do Ministério da Justiça. 
Além disso, a empresa tem todas 
as certidões de regularidade nos 
organismos federais, estaduais 
e municipais. A Fortebanco está 
preocupada com a imagem do 
segmento no mercado e ciente 
das responsabilidades que tem 
como prestadora de serviços. Por 
isso, a empresa criou o Certifi-

cado de Regularidade em Segu-
rança (CRS) – um selo emitido 
pelo Sindesp que é garantia de 
cumprimento de todas as obriga-
ções pelas empresas de seguran-
ça privada. “A criação do CRS é 
uma das conquistas da empresa”, 
revela Edson.

A empresa desenvolveu uma 
infraestrutura adequada que 
acompanha a amplitude da atu-
ação no mercado. A Fortebanco 
tem uma frota de quase 40 veí-
culos rastreados e monitorados 
que efetiva a comunicação e o 
controle do pessoal em campo. 
O adestramento de cães foi outra 
atividade desenvolvida para que 
vigilantes da empresa recebes-

Fortebanco: desde 1994, garantindo 
segurança e confiança aos seus clientes

DESTAQUE

sem apoio. E na sede da empresa, 
detectores de metais, circuito fecha-
do de TV (CFTV), modernos apare-
lhos de comunicação, motocicletas e 
armamentos completam a estrutura 
necessária para atender às exigências 
do mercado. 

A capacitação dos colaboradores 
é uma das prioridades da empresa: “a 
contratação se dá após a realização 
de exames técnico e psicológico. E 
cada projeto de segurança define um 
perfil compatível para a qualificação 
dos colaboradores. Assim a empresa 
garante uma preparação adequada às 
necessidades de cada operação. E 
todos os profissionais são registrados 
na Polícia Federal”, comenta Edson.

A matriz da Fortebanco fica no 
bairro Santa Tereza, em Belo Hori-
zonte. Com o crescimento, a empre-
sa inaugurou, em 2001, uma filial 
no Alto da Mooca, em São Paulo. 
Assim a Fortebanco consegue dis-
ponibilizar uma estrutura flexível e 
dinâmica capaz de garantir a segu-
rança almejada pelos clientes nas 
mais diversas situações. Outro ponto 
forte da empresa é a garantia de um 
bom ambiente de trabalho. A equipe 
estabelece sempre um bom conví-
vio entre os colaboradores e com 
os clientes. 

Os serviços operados são de 
segurança patrimonial, ronda com 
cães adestrados, soluções integra-
das e customizadas de segurança 
eletrônica, segurança pessoal com 
profissionais capacitados para man-

Criada em 1º de julho de 1994, a Fortebanco cresce comprometida com a ética profissional ter a discrição e a eficácia no traba-
lho, escolta armada e segurança de 
eventos. 

Para manter a qualidade dos ser-
viços e o conceito que a empresa 
construiu no mercado, a Fortebanco 
promove avaliações periódicas, ela-
bora planos de ação e toma medidas 
corretivas para aprimorar constan-
temente a prestação dos serviços. A 
empresa procura atender aos anseios 
dos clientes, customizando o atendi-
mento e oferecendo o acompanha-

mento do desempenho dos serviços 
prestados por meio do Serviço de 
Atendimento ao Cliente (SAC) dis-
ponível para os usuários e clientes. 

Assim, os 18 anos de existência 
da Fortebanco são coroados pelo no-
tório reconhecimento de seus clien-
tes e parceiros. O compromisso com 
ética e a confiança sedimentam uma 
atuação madura para atender seus 
clientes e parceiros e o intensificar 
o crescimento da empresa neste mer-
cado cada vez mais exigente.
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Flávia Presoti
As práticas ilícitas de se-

gurança irregular em Minas 
Gerais são as grandes respon-
sáveis por contaminar o mer-
cado da segurança privada. E as 
consequências de operações de 
segurança privada amadoras e 
ilegais podem trazer problemas 
irreparáveis para quem usa, para 
quem contrata e até para quem 
se omite a denunciar atividades 
clandestinas.

 Além de defender os inte-
resses das empresas de segu-
rança privada, o Sindesp-MG 
sempre trabalhou para proteger 
a imagem da segurança priva-
da em todo o estado de Minas 
Gerais. Há muito tempo que a 
entidade vem realizando um 
trabalho baseado no combate à 
ilegalidade e na conscientização 
de empresas e do público sobre 
as graves consequências da se-
gurança clandestina. Foi assim 

durante todo o ano de 2012. E 
mesmo mantendo essa bandeira 
de combate à clandestinidade 
em punho, o Sindesp-MG pre-
cisa da valiosa contribuição de 
empresas usuárias de serviços 
de segurança privada e da pró-
pria população. É fundamental 
que todos denunciem a ilegali-
dade e ajudem a proteger ainda 
mais o seu patrimônio e a vida 
de todos.

 A mais recente ação pro-
movida pelo Sindicato em de-
fesa da categoria foi a criação 
do Guia da Segurança Privada. 
Produzido nos formatos cartilha 
e on-line, o trabalho está dispo-
nível, na íntegra, desde janeiro 
de 2013, na sede do Sindesp-
MG e em conteúdo on-line, no 
site www.sindesp-mg.com.br. 
O Guia da Segurança Privada 
faz parte da estratégia de cam-
panha do Sindesp-MG contra a 
segurança clandestina.

 Direcionado à população, 
o guia traz uma linguagem 
simples e educativa com infor-
mações sobre o funcionamento 
da segurança privada, de ser-
viços prestados e sobre quem 
pode oferecê-los. Com essas 
orientações, a população fica 
em condições de identificar um 
segurança clandestino. Como 
forma de ajudar no combate à 
ilegalidade, todos passam a co-
nhecer as características desse 
tipo de transgressão e podem 
identificar um trabalho clan-
destino ou irregular e contribuir 
com a sociedade, denunciando a 
clandestinidade para os órgãos e 
as entidades ligados à segurança 
privada.

 O material é rico, instrutivo 
e reforça o comprometimento 
do Sindesp-MG com os empre-
sários da segurança privada que 
trabalham com ética e profis-
sionalismo.

 O Guia da Segurança Privada 
nasceu da necessidade do segmen-
to de orientar a população sobre 
como identificar o serviço regular, 
quais os riscos envolvidos em uma 
contratação irregular e tornar cada 
vez mais conhecida a atividade de 
segurança privada regular e legal, 
conforme orienta a Assessora de 
Marketing e Mercado do Sindesp-
MG, Valéria Teixeira.

 Regulamentado pela Lei Fede-
ral 7.102/83, o serviço de segurança 
privada só pode ser exercido por 
empresas especializadas, legalmen-
te constituídas e devidamente auto-
rizadas pela Polícia Federal – órgão 
que controla e fiscaliza a atividade 
no país.

 As atividades exercidas pelas 
empresas de segurança privada são 
a segurança patrimonial, a segu-
rança pessoal, a escolta armada, o 
transporte de valores e os cursos de 
formação de vigilantes. Um alerta 
muito importante que o guia traz é 
sobre as penalidades cabíveis para 

quem executa e para quem contrata 
o serviço de segurança clandestina. 
“No caso de contratação de empresa 
irregular, os contratantes são cor-
responsáveis pela má contratação 
e podem se constituir em sujeito 
passivo da obrigação tributária, na 
forma do disposto no Artigo 121, 
incisos I e II do Código Tributário 
Nacional”, e se tornar devedores 
subsidiários, em casos de débitos 
trabalhistas e fiscais.

 Minas Gerais tem cerca de 
30 mil profissionais de segurança 
trabalhando regularmente. Mas há 
aproximadamente 60 mil atuando na 
informalidade e em condições clara-
mente irregulares, segundo informa 
o presidente do Sindesp-MG, Edson 
Pinto Neto. “Precisamos mudar essa 
realidade em defesa da segurança 
da população. Temos que divulgar e 
denunciar essas empresas que deni-
grem a imagem do nosso segmento, 
que atuam nos estritos limites da 
legislação de regência e dos con-
troles e limites fixados pelos órgãos 

de fiscalização e que, por irrespon-
sabilidade, colocam em risco a vida 
de nossos cidadãos”, diz.

 O Guia da Segurança Privada 
é mais um instrumento de campa-
nha do Sindesp-MG no combate às 
irregularidades do setor, conforme 
defende Edson Pinto Neto. “Por 
meio desse material, a população 
obtém instrumentos para identificar 
falsos seguranças e para orientar 
corretamente tomadores de serviços 
e empresários sobre os riscos e as 
penalidades a que está sujeito quem 
executa ou contrata o serviço de 
segurança irregular”.

 Desde 2010, o Sindesp-MG 
trabalha permanentemente contra 
a segurança clandestina, segundo 
revela o presidente Edson Pinto 
Neto. “As campanhas do Sindesp-
MG têm papel relevante para a so-
ciedade”. Em 2011, o Sindesp-MG 
veiculou o alerta nas rádios CBN e 
Itatiaia, exibiu um VT na TV Globo 
e publicou anúncio nas revistas do 
Minas Tênis Clube, da Gol Linhas 

Instrumento de combate à segurança clandestina, o guia da segurança privada está 
disponível nos formatos impresso e on-line desde janeiro de 2013

Guia da Segurança Privada: novo investimento 
no combate à segurança clandestina
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Aéreas, em backbus e  outdoors, 
em Belo Horizonte, Contagem, 
Betim, Varginha, Pouso Alegre, 
Uberlândia, Uberaba, Araxá, 
Governador Valadares, Ipatin-
ga e Timóteo.

 Também em 2011, o Sin-
desp-MG lançou o guia para 
o contratante. O material traz 
orientações direcionadas ao  
contratante do serviço de segu-
rança privada, com dicas precio-
sas de como contratar empresas 
e profissionais de segurança 
corretamente.

Em 2013, o Sindesp-MG 
planeja uma campanha contra 
a segurança clandestina, com a 
distribuição estratégica do guia 
em veículos de grande circu-
lação em BH e no Interior de 
Minas, como a revista Veja BH.

Durante todo o ano de 
2012, a assessoria 
de imprensa do 
S indesp-MG 
trabalhou es-
trategicamen-
te em busca 
de apoio dos 
v e í c u l o s 
de  co -
mu-

nicação para denunciar 
irregularidades praticadas 
pela segurança privada 
clandestina. E em 2013, o 
trabalho não será diferente. 
A luta continua em busca 
de um mercado ético e pro-
fissional.

 Além de investir na 
publicidade, o Sindesp-MG 
está sempre em busca do 
apoio do jornalismo minei-
ro para que o tema seguran-
ça clandestina seja matéria 
de interesse dos veículos 
de comunicação de Minas. 
De 2010 a 2012, mais de 
15 entrevistas abordando o 
tema foram geradas na mí-
dia espontânea, com des-
taque para julho de 2012, 
quando o maior jornal de 

Minas Gerais, o Es-
tado de Minas, 

divulgou como 
m a t é r i a  d e 
capa a Segu-
rança Clandes-
tina. A repor-
tagem ganhou 
r e p e r c u s s ã o 

estadual.

Como denunciar?

Qualquer pessoa pode denunciar empresas 
clandestinas e ter preservado o anonimato. 
As denúncias podem ser feitas à Polícia Fe-
deral, ao Sindicato dos Vigilantes e ao Sindi-
cato das Empresas de Segurança e Vigilância 
do Estado de Minas Gerais – SINDESP-MG.

DELESP-MG – Delegacia de Controle de 
Segurança Privada em Minas Gerais: 
Av. Francisco Deslandes, 820
Bairro Anchieta – BH/MG
Tel.: (31) 2517-9900

SINDESP-MG – Sindicato das Empresas de 
Segurança e Vigilância do Estado de Minas 
Gerais:
 Av. Raja Gabaglia, 1492 – 10º andar
Gutierrez – BH/MG
 Tel.: (31) 3327-5300 
sindesp-mg@sindesp-mg.com.br

Sindicato dos Vigilantes do Estado de Minas 
Gerais 
Rua Curitiba, 689 – 9º andar – Centro 
CEP: 30170-120 - BH/MG
Tel.:  (31) 3270-1300 
ovigilante@ovigilante.org.br

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

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

Sindicato de Uberlândia e Região
Av. Monsenhor Eduardo, 157- Bom Jesus
CEP: 38400-748 - Uberlândia/MG
Tel.:  (34) 3212-4795

CAPACAPA
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Flávia Presoti
A criminalidade está aumen-

tando em Belo Horizonte. Isso tem 
levado autoridades da área de se-
gurança e a população a avaliar e 
propor melhorias para a segurança 
pública. 

No dia 27 de novembro, a 
Câmara Municipal realizou uma 
audiência pública para discutir a 
reestruturação da Secretaria Ur-
bana e Patrimonial e da Segurança 
Pública, em Belo Horizonte. Além 
dos parlamentares, a Comissão de 
Administração Pública convidou 
representantes da Secretaria de 
Estado de Defesa Social de Minas 
Gerais (Seds/MG), da Prefeitura, 
do Tribunal de Justiça do Estado, 
da Polícia Civil, da Polícia Mi-
litar e de associações de bairros 
para participar. O presidente do 
Sindesp-MG, Edson Pinto Neto, 
foi o representante da segurança 
privada na sessão. 

A audiência foi requerida 
pelo vereador Daniel Nepomuce-
no (PSB) e produziu propostas de 
ações integradas para a segurança, 
além de avaliar as demandas neces-
sárias para melhorar a segurança 
pública na capital. A promoção da 
melhoria da comunicação entre as 
corporações e a sociedade civil, 
a integração entre as seguranças 
pública e privada e o aumento da 
abrangência da atuação da Guarda 
Municipal estiveram entre as temá-
ticas discutidas. 

Para Edson Pinto Neto, a se-

gurança privada tem condições de 
ser um grande parceiro da segu-
rança pública no combate à cri-
minalidade. “Temos cerca de 3,5 
mil veículos de empresas privadas 
circulando no estado e mais de 30 
mil profissionais de segurança le-
galizados. Juntas, as seguranças 
privada e pública podem criar um 
canal de comunicação para dar 
mais segurança à população”, diz. 
“A segurança privada pode somar 
esforços com a segurança públi-
ca. Estamos dispostos a contribuir 
para a melhoria da segurança do 
estado”, conclui o presidente do 
Sindesp-MG. 

De acordo com o secretário 
municipal de Segurança Urbana 
e Patrimonial, coronel PM Gene-
dempsey Bicalho Cruz, a reestru-
turação da Secretaria de Segurança 
de Belo Horizonte passa pela inte-
gração de ações entre Polícia Mili-
tar, Polícia Civil, BHTrans e SLU, 
como nos trabalhos de videomoni-
toramento e quando há convergên-
cia territorial. “É preciso buscar o 
alinhamento das articulações da 
Polícia Militar e da Polícia Civil, 
aproveitando a divisão geopolítica 
da Prefeitura por Regionais”.

Bicalho também destacou o 
trabalho da Central Municipal de 
Coordenação. A central vai permi-
tir a importação de dados e ima-
gens a serem compartilhados entre 
a BHTrans, Guarda Municipal, o 
Samu e a Defesa Civil.

A criação de programas educa-

tivos de prevenção voltados para 
crianças, adolescentes e jovens vai 
mudar o perfil e ampliar a atuação 
da Guarda Municipal, na visão do 
corregedor da instituição de segu-
rança municipal, coronel Rezende. 

Por sua vez, o presidente da 
União de Associações de Morado-
res da Zona Sul, Marcelo Marinho, 
solicitou o aumento do contingente 
da Polícia Militar e da Polícia Civil. 
À noite, há uma exigência maior da 
presença ostensiva da Guarda Mu-
nicipal em ruas e praças da região. 
Marinho sugeriu à PM dar treina-
mentos aos guariteiros e melhorar 
as instalações das companhias e 
as condições de equipamentos e 
das viaturas. 

O coordenador de Prevenção 
Social e da Criminalidade da Seds, 
Talles Andrade, vê a necessidade 
de ampliar os horizontes na visão 
do âmbito criminal. Para ele, é 
necessário haver respostas mais 
rápidas e incrementar as penalida-
des. “É preciso reavaliar o sistema 
prisional, a temática das drogas e 
do tráfico de pessoas, mas é funda-
mental que se dê atenção especial 
à prevenção”, disse o coordena-
dor. Para exemplificar o trabalho 
preventivo, Talles citou duas ações 
realizadas pela Seds: a implantação 
do Centro Integrado de Comando 
e Controle e a criação de Oficinas 
de Alinhamento.

Segundo dados do Instituto 
Avante Brasil (IAB), o país é o 
vigésimo em número de assassi-

Novos rumos para a Segurança 
Pública na capital

FORTEBANCO

Presidente do Sindesp-MG defende a atuação integrada da segurança privada e da 
pública para a melhoria da segurança da cidade

natos. São seis a cada hora ou quase 
150 por dia.

Além dos vereadores Daniel Ne-
pomuceno, João Oscar e Elaine Ma-
tozinhos, compuseram a mesa Edson 
Pinto Neto, presidente do Sindesp-MG, 
o Cel. Genedempsey Bicalho Cruz, 
Secretário Municipal de Segurança 
Urbana e Patrimonial, o Cel. Ricardo 
Belione de Menezes, Comandante da 
Guarda Municipal, Jocélia Maria de 
Castro Leão Brandão, Tenente-Coronel 
Idzel Fagundes, representando o Cel. 
Rogério Andrade do Comando da 1ª 
RPM - Comando de Policiamento da 
Capital, Marcelo Carvalho, Delegado 
de Polícia Civil e Coordenador do 1º 
Departamento de Polícia Civil, o de-

sembargador Eduardo Machado, Talles 
Andrade de Souza, Coordenador Es-
pecial de Prevenção à Criminalidade 
da Seds/MG, Roberto Rezende, Cor-
regedor da Guarda Municipal de Belo 
Horizonte e Marcelo Marinho Franco, 
representante da União das Associa-
ções de Bairro da Zona Sul de BH.

Encaminhamentos

No final da reunião, foram sugeri-
das ações que podem facilitar a integra-
ção entre o município e o estado para a 
realização de trabalhos de prevenção. 
Dentre as propostas, destacam-se:

• O trabalho conjunto entre as se-
guranças pública e privada;

• A disponibilização de indicadores 
da segurança privada para a PM, Po-
lícia Civil e as associações de bairro;

• O compartilhamento do moni-
toramento da cidade, por meio de câ-
meras;

• A maior participação do cidadão 
e de representantes de associações de 
bairro no Fórum Metropolitano de Se-
gurança para fornecer dados por meio 
de relato dos moradores;

• A intervenção no sistema viário 
para dar maior atenção a pedestres, 
com o apoio da guarda municipal e o 
envolvimento da Cemig para melhorar 
a iluminação pública em locais críticos.
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Yan Fernandes
A Superintendência Regional 

de Trabalho e Emprego de Minas 
Gerais (SRTE/MG) reativa par-
ceria com sindicatos patronais e 
de trabalhadores e, juntos, lançam 
cartilha com informações úteis para 
tomadores de serviços terceiriza-
dos. O trabalho é um instrumento 
que chega para proteger e orientar 
tomadores de serviços sobre a im-
portância de os envolvidos estarem 
sempre atentos à regularidade de 
prestadores de serviços de mão 
de obra temporária e de 
terceiros. A cartilha foi 
lançada no dia 27 de no-
vembro e contou com a 
participação de integran-
tes da Câmara.

 A Cifisert é compos-
ta pelo Seac, Sindesp, 
Sinserht, Sindicon, repre-
sentando as empresas, e 
pelas entidades dos tra-
balhadores em asseio e 
conservação (Sindeac), 
em empresas de segu-
rança e vigilância, em 
serviços de administra-
ção (Sintappi) e pela Federação de 
Trabalhadores em Turismo e Hotéis 
(Fethemg), todas as entidades de 
Minas Gerais. 

 Desde a reinstalação da Câ-
mara, as entidades de empresas 
e trabalhadores discutiam com a 
SRTE/MG a criação de um meca-
nismo que pudesse orientar o toma-
dor de serviços e prevenir contra 
problemas na gestão dos contratos 

de terceirização. A cartilha contém 
orientações para trabalhadores evi-
tarem prejuízos com a falta de re-
cebimento dos seus direitos, bem 
como para proteger a saúde finan-
ceira das empresas prestadoras de 
serviços. E os tomadores de ser-
viços de mão de obra terceirizada 
precisam afastar o risco de ter de 
assumir a chamada responsabili-
dade subsidiária. A cartilha mostra 
os mecanismos de fiscalização de 
contratos para o tomador de serviço 
não correr o risco de ter de pagar 

encargos trabalhistas de empresas 
de mão de obra terceirizada que 
simplesmente desaparecem, sem 
acertar com seus empregados. Com 
isso, os clientes acabam pagando o 
contrato em duplicidade. 

 Devido à sua grande utilidade, 
a criação da Cartilha estava cercada 
de grande  expectativa. Durante o 
evento de lançamento, a Chefe da 
Seção de Relações de Trabalho da 

SRTE/MG, Alessandra Parreiras, 
falou sobre a necessidade de os em-
pregadores seguirem a cartilha. “É 
muito importante que as empresas 
sigam as leis informadas, pois as-
sim o profissional é valorizado e o 
contratante não tem problemas com 
a justiça trabalhista”. 

 De acordo com o diretor de 
assuntos sindicais e de cursos de 
formação do Sindesp-MG, Márcio 
Elias de Santana, a cartilha esclare-
ce situações por que o contratante 
do profissional pode passar e, por 

isso, às vezes não con-
segue honrar o compro-
misso firmado no con-
trato. “Os tomadores de 
serviços, muitas vezes, 
só pensam nos lucros 
e, sem sentir, não res-
peitam os direitos do 
empregado. A cartilha 
serve para nortear o 
contratante e resguardar 
o profissional”, explica.

 A primeira tiragem 
da cartilha foi de mil 
exemplares. A Câmara 
ainda não tem definido 

o tempo para distribuir esses pri-
meiros exemplares nem se o con-
teúdo será alterado. 

 A princípio, esse material será 
distribuído em eventos previstos 
para o início de 2013. A Câmara 
pretende realizar um encontro em 
que cada entidade patronal possa 
levar exemplares para as empresas 
filiadas. 

 Mais informações: (31)3270-6103 

Sindicatos participam da criação de 
cartilha para assegurar direitos

Contratação, licitação e direitos do empregado e do tomador de serviços estão entre as 
informações contidas na cartilha
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Da esquerda para direita: advogada Tatiana Camarão, Márcio Elias de 
Santana (diretor do Sindesp-MG) e Alessandra Parreira, da SRTE-MG.



30 31

Yan Fernandes
 O poder do ouro deu à velha 

Tiradentes um dos mais belos 
acervos barrocos de Minas Ge-
rais – uma verdadeira precio-
sidade setecentista. O acervo 
permaneceu escondido durante 
muito tempo, mas hoje está sen-
do redescoberto por visitantes do 
mundo inteiro.

 Depois do fervor da extração 
de ouro, a cidade passou por um 
longo processo de decadência. 
Sua  popu-
lação decli-
nou, e pouco 
se construiu. 
No final do 
século XIX, 
o mato cres-
cia, e quase 
ninguém era 
visto por suas 
ruas .  Esse 
cenário em 
nada lembra-
va a antiga 
Vila de São 
José del-Rei, 
f e r v o r o s o 
palco do fre-
nesi, de intri-
gas e murmúrios gerados pelo 
metal amarelo.

 Quando se anda pelas estrei-
tas ruas de Tiradentes, parece ser 
possível ouvir as frases libertá-
rias dos Inconfidentes que ali se 
reuniram secretamente diversas 

vezes. Ainda é possível encon-
trar na cidade a entrada de vários 
túneis, hoje interditados, denun-
ciando que algo de muito secreto 
acontecia naqueles tempos. Es-
ses indícios excitam a imagina-
ção e dão um ar de mistério a 
essa inesquecível joia colonial.

 A situação começou a mudar 
no início do século XX, no mo-
mento em que alguns intelectu-
ais redescobriram a cidade. Tom-
bada pelo Patrimônio Histórico 

Nacional em 1938, Tiradentes 
renasceu. Hoje a cidade é inva-
dida pelas mais diferentes pes-
soas. O lugar é ideal para quem 
quer conhecer a história, a arte 
colonial e a culinária mineira. 
Tiradentes é, com certeza, uma 

das mais belas cidades históricas 
do estado. Caminhar pela peque-
na cidade, curtindo cada passo, 
é sentir o sabor e o aroma das 
Minas Gerais.

 Por possuir um patrimônio 
histórico muito homogêneo, esse 
importante e bonito reduto cul-
tural tem servido como set para 
gravações de filmes, minisséries 
e novelas. Há também o carnaval 
e a Semana Santa ou eventos, 
como o Festival de Cinema, re-

alizado em 
j a n e i r o ,  a 
Semana da 
Inconfidên-
cia, em abril, 
o Jubileu da 
S a n t í s s i m a 
T r i n d a d e , 
em maio ou 
junho, o En-
contro  dos 
Aprec iado-
res da Harley 
D a v i d s o n , 
em julho, e o 
Festival Gas-
t r o n ô m i c o , 
em agosto. 
Todos esses 

eventos vêm sendo realizados 
ali com sucesso e já lideram o 
calendário promocional da mais 
charmosa cidade histórica bra-
sileira. O turismo passou a ser 
a verdadeira vocação de Tira-
dentes.

A Joia Colonial das Montanhas de Minas
Tiradentes é uma cidade com altos e baixos. Não apenas por seu relevo acidentado, a cidade é assim 

por sua história. Encravada no sopé da Serra de São José, Tiradentes passou por momentos de glória e 
esquecimento, devido ao auge e ao esgotamento de suas minas

SINDFAZ

Festival de Gastronomia

O Festival de Cultura e Gastrono-
mia de Tiradentes é considerado um 
dos maiores eventos de alta-gastro-
nomia do país. O festival surgiu em 
1998, com o intuito de reunir chefs 
de cozinha e artistas conceituados. 
Desde a primeira edição, passaram 
pelo festival chefs renomados de di-
versas partes do Brasil e do mundo, 
como Espanha, França, Itália, China 
e Japão.

 Em 2012, o festival completou 15 
anos. Para comemorar, a organização 
trouxe cursos e oficinas, degustações, 
exposições, shows e performances 
artísticas gratuitas, além da famosa 
programação de festins com chefs 
renomados dos cenários nacional e 
internacional.

 
Festival de Cinema

A Mostra de Cinema é um fes-
tival cinematográfico que acontece 
anualmente em Tiradentes. O evento 
é realizado desde 1997, viabilizado 
pelo patrocínio de empresas públicas 
e privadas por meio das leis federal e 
estadual de incentivo à cultura.

 Com o objetivo de incentivar e 
difundir o cinema brasileiro, a mostra 
é aberta à possibilidade de qualquer 
produção nacional se inscrever para 
a seleção. Além da mostra, o evento 
dispõe de oficinas, debates, seminá-
rios, shows musicais, etc.

 Mesmo tendo crescido bastante 
nos últimos anos, a Mostra de Tira-
dentes se manteve exibindo exclusi-
vamente produções nacionais e não 

distribuindo prêmios em dinheiro. 
O festival concede apenas o Troféu 
Barroco para o melhor filme escolhido 
por júri popular.

Site Oficial de Turismo de Tiradentes

 O site oficial de turismo de Tira-

dentes (http://www.tiradentesgerais.
com.br) traz dicas de hospedagem, 
pontos turísticos, restaurantes, ca-
feterias e muito mais. É uma fonte 
de informações preciosas para quem 
deseja conhecer e curtir cada detalhe 
da bela cidade mineira, que tem 300 
anos de muita história.
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ARTIGOxxxxxxxConfraternização do Sindesp-MG 
celebra um 2012 de muitas realizações

A tradicional festa de fim de ano do Sindesp-MG ocorreu na sexta-feira, dia 14 de de-
zembro, no charmoso e pitoresco Xapuri – restaurante de comida mineira, localizado na 
região da Pampulha, na capital mineira.

O evento reuniu representantes da diretoria, empresários do setor de segurança privada, 
familiares e colaboradores em uma tarde de diversão.

As Pastorinhas, dupla de cantoras sertanejas, animaram o ambiente com rico repertório 
sertanejo, acompanhadas de dois violeiros.

A comida servida estava impecável. No cardápio, salada, tutu de feijão, lombo mineiro, 
couve, picanha, deliciosos tira-gostos típicos mineiros e doces caseiros.

Para espantar o calor, a festa de confraternização do Sindesp-MG foi regada a muita 
cerveja e diversos tipos de caipifrutas. Foi um sucesso total!

Que venha 2013, com o Sindesp-MG fazendo a diferença para o segmento da segurança 
privada.

 
Feliz 2013!
São os votos do Sindesp-MG.
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Confraternização comemora mais um 
ano de conquistas do Sindesp-ES

Confraternização do Sindesp-PR fecha 
2012 com muita animação

Para promover a confraternização entre amigos e parceiros do segmento de segurança 
privada, o Sindesp-ES realizou, no dia 10 de dezembro, um almoço especial na Chácara 
Flora, na cidade de Serra-ES. O evento foi uma ótima oportunidade de agradecer as conquis-
tas de 2012 e celebrar, com pessoas queridas, o início de mais um próspero ano, marcado 
pela abertura de oportunidades inéditas para o setor. 

O presidente do sindicato, Jacymar Delfinno Dalcamini, fez questão de comentar a 
alegria de estar à frente da entidade em um momento tão especial. “É muito gratificante 
representar o sindicato e ajudar a promover a melhoria do segmento. Nós trabalhamos como 
uma família, unida pelo propósito de criar oportunidades e fortalecer a segurança privada 
do Espírito Santo. É num momento festivo como este que nos damos conta de quantos 
motivos temos para comemorar”, ressaltou.

 Feliz 2013!
São os votos do Sindesp-ES.

Foi no Buffet Espaço Vip, em Curitiba/PR, dia 30 de novembro, a festa de fim de ano 
do Sindesp do Paraná.

Maurício Smaniotto, presidente do Sindesp-PR recebeu os convidados com muita sim-
patia, boa música e excelente jantar.

Marcaram presença na festa profissionais dos segmentos de segurança privada, de asseio 
e conservação, autoridades e amigos.
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Ministério do Trabalho cria adicional de 
periculosidade para vigilantes

Empresas devem aguardar posicionamento oficial do MTE sobre a Regulamentação da Lei 12.740/12

A Portaria 3233/2012 está em vigor desde 14 de janeiro de 2013 em substituição à Portaria 387/2006

A Lei 12.740/12 determina um 
acréscimo de 30% de periculosida-
de sobre os salários dos vigilantes 
e seguranças privados. Sancionada 
pela presidente Dilma Rousseff, a 
lei foi publicada no Diário Oficial 
da União (DOU) do dia 10 de de-
zembro de 2012.

Os efeitos da lei vão atingir 
mais de 2 milhões de vigilantes 

em todo o Brasil.
Segundo o Ministro do Tra-

balho e Emprego (MTE), Brizola 
Neto, a Lei 12.740/12 necessita de 
regulamentação. No dia 17 de ja-
neiro, a conclusão do ministro foi 
apresentada em reunião realizada 
na sede do MTE, em Brasília (DF). 
Representantes da Abrevis e Ab-
sesp estiveram presentes.

Por meio dessa decisão, o 
Sindesp-MG orienta as empresas 
de segurança privada a aguardar 
o posicionamento oficial do órgão 
competente (MTE) e a não tomar 
nenhuma conduta precipitada sobre 
o pagamento do adicional de 30% 
de periculosidade.

O segmento de segurança 
privada iniciou 2013 com altera-
ções e inclusões na legislação que 
regulamenta os procedimentos a 
serem adotados pela atividade da 
segurança privada no país. 

Desde o dia 14 de janeiro de 
2013, está em vigor a Portaria nº 
3233/2012 em substituição à Por-
taria nº 387/2006.

A nova Portaria dispõe sobre as 
normas relacionadas com as ativi-
dades de segurança privada. 

Um documento com as princi-
pais mudanças implementadas pela 
Portaria está à disposição das as-
sociadas na Sede do Sindesp-MG, 
em Belo Horizonte (MG).

As empresas interessadas 
em adquirir a documentação 

podem fazer contato pelo tele-
fone (31) 3327-5300 ou e-mail                            
 sindesp-mg@sindesp-mg.com.br.

Além desse documen-
to, a Portaria 3233/2012 pode 
ser visualizada na íntegra 
nos sites da Polícia Federal                                                                        
(www.dpf.gov.br) e no do Sindesp-
MG (www.sindesp-mg.com.br).

NOTA

Portaria 387/2006 é revogada 

Confraternização de final de ano do 
Sindesp-PE reuniu 2 mil pessoas

O Sindesp-PE comemora mais um ano de muito trabalho, sucesso e bons negócios. 
Para a comemoração, a entidade reuniu empresários do segmento de segurança privada, 
familiares, amigos e membros da diretoria, fechando 2012 com uma grande festa.

A confraternização foi realizada no espaço Arcádia de Apipucos, no dia 30 de novem-
bro, com atrações da Orquestra Veneza, samba do Preto Velho e participação especial do 
cantor Reginaldo Rossi.

Cerca de 2 mil pessoas participaram da festa.
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O verão é uma estação de altas 
temperaturas e de inúmeras mudan-
ças em nossa rotina e nos afazeres.

 Também é a época mais in-
dicada para abdicarmos de pratos 
gordurosos e pesados. As carnes 
vermelhas, apesar de não aconse-
lhadas, podem ser preparadas de 
formas saudáveis. A dica é grelhar. 
Dessa forma são mais versáteis e 
menos gordurosas.

 As saladas são ótimas pedidas 
para a estação quente. Constituída 
por 90% de água e fornecedora de 
grandes quantidades de vitamina C, 
a salada ajuda a combater a fadiga 
e proporciona uma linha de defesa 
ao organismo, regulando o bom fun-
cionamento do corpo.

 O ideal é focar o menu nas sa-

ladas e em alimentos, como fran-
gos, peixes e frutos do mar. Para 
acompanhar, a sugestão é um drink 
refrescante, como o Morrito à base 
de hortelãs. Para aqueles que gos-
tam da bebida dos deuses, o ideal 
é harmonizar com vinhos brancos, 
rosés ou espumantes bem gelados.

 O frescor dos pratos com sala-
das é uma boa opção, mas nada de 
saladas acompanhadas com legumes 
grelhados ou cozidos. O melhor são 
muitas folhas, tomatinhos sweetgra-
pe, palmitos, manjericão e aspargos. 
As saladas de verão são outra opção, 
principalmente se vierem acompa-
nhadas de frango ou salmão com 
molhos, como o de limão e mara-
cujá. Essa é uma mistura perfeita.

 O prato principal pode ser um 

salmão. Muito apreciado pelo seu 
sabor e tom alaranjado, original-
mente o salmão é um peixe de carne 
branca e rico em ômega 3, um tipo 
de gordura benéfica ao organismo. 
O salmão apresenta baixo nível 
de gordura saturada, considerável 
quantidade de ferro e outros mi-
nerais. O prato mais indicado é o 
Salmão com Alcaparras e purê de 
batatas.

  Para a sobremesa, nada mais 
refrescante do que um sorvete de 
baunilha com uma combinação 
de frutas silvestres, como amoras, 
framboesas e mirtilo. O verão está 
aí. Com alimentação saudável e 
muito líquido, é possível revigorar 
e viver com mais alegria esta esta-
ção tão cheia de vida!

GASTRONOMIA

Gastronomia de verão
aNDré BalDo

chef do restaurante Antonucci

Ingredientes

250 g de salmão grelhado.
200 ml de creme de leite.
50 ml de suco de limão siciliano
3 folhas de alface-crespa repicada
1 folha de alface roxa repicada
10 folhas de rúcula
6 tomatinhos SweetGrape cortados 
em 4.
3 palmitos cortados em rodelas

Azeite a gosto
Sal a gosto
Pimenta-do-reino a gosto
 
Modo de preparo:

grelhe o salmão e reserve. Faça 
um molho de alcaparras com 
manteiga derretida, adicio-
nando as alcaparras. Depois 

faça um purê de batatas e disponha o 
salmão no centro do prato. Coloque 
o purê em volta e ponha o molho de 
alcaparras em cima do salmão. Decore 
com ervas aromáticas. Harmonize com 
o vinho branco chileno Carmen Char-
donnay. O prato fica muito elegante, 
com coloração verde-amarelada, fos-
co e brilhante. Adicione frutas secas, 
como pinha, pêssego e lima, como 

contragosto, balanceadas com leve 
sabor de caramelo.

Preparo do Molho de Limão

Coloque o creme de leite em uma sau-
tê, deixe reduzir 50%, adicione o suco 
de limão siciliano e apure o sabor com 
sal e pimenta.
 
Preparo do Prato

Grelhe o salmão já temperado com 
azeite, sal e pimenta e reserve.
Disponha as folhas, os tomates e os 
palmitos na parte superior do prato 
até o meio.
Coloque o salmão na parte inferior do 
prato e regue com o molho de limão.
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EMPRESAS ASSOCIADAS AO SINDESP-MG

SEÇÃO
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