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Ao iniciar uma
nova gestão, queremos externar os
nossos sinceros agradecimentos às empresas associadas.
Mais uma vez, elas
renovam a confiança e o reconhecimento no trabalho
até então realizado
pelos atuais membros de nossa diretoria no
curso dos últimos anos.
Há ainda muito por realizar. E nós afirmamos o compromisso com o trabalho
em prol da categoria.
É a própria realidade que nos impõe sucessivos embates em defesa do nosso segmento econômico. A essa altura, a segurança privada novamente é alvo da avareza
fiscal de nossos governantes. A opção dos
gestores públicos pelo descontrole orçamentário nos remete a mais um ciclo de voracidade arrecadatória.
Nossa jornada empresarial requer
ações constantes em defesa de um
mercado minimamente saneado e dotado de mecanismos institucionais que
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possam obstar práticas clandestinas na
atividade e na concorrência incompatível com os valores que nos são sempre
presentes.
No plano legislativo, nós e as entidades
que nos representam nacionalmente vamos envidar esforços para a aprovação
do estatuto de segurança privada. O projeto de lei do estatuto está em trâmite no
Congresso Nacional. A nossa intenção é
obter um marco regulatório eficiente, contemporâneo e capaz de responder às demandas do setor.
Soma-se a isso a necessidade permanente de intensificarmos a qualidade e a
eficiência de nossas ferramentas gerenciais. Esse é o caminho para garantir a
crescente desoneração das empresas em
relação às suas obrigações com a nossa
entidade.
Agradecemos reiteradamente a todos
e, ao fazê-lo, reafirmamos a confiança
de que, com o apoio de tantos parceiros,
poderemos seguir em frente, sem jamais
perder de vista a grande responsabilidade
que nos foi depositada pelo segmento e
que só nos motiva a dedicar à nossa atividade o melhor de todos nós.
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Luiz Gustavo Lamac Assunção

Atitude positiva
e fé rompem
barreiras da
adversidade
Flávia Presoti
Administrador de Empresas e especialista
em marketing, Luiz Gustavo Lamac Assunção
traz ao mundo empresarial lições de motivação e aprendizado. Aos 34 anos de idade,
Luiz Gustavo viaja pelo Brasil para falar para
quem está em busca de superar desafios e
adversidades na carreira e na vida.
O palestrante perdeu a visão ao ser
baleado em 2008, durante um assalto
sofrido na capital mineira. O fato mudou
radicalmente a vida de Luiz Gustavo. Ele
teve de se reinventar como ser humano e
profissional. O episódio o levou a superar
desafios e as próprias barreiras e a reconquistar sua autonomia pessoal e profissional. E ele escreveu o livro 'Um Outro Olhar
- uma história real de superação no trabalho e na vida' em parceria com Terezinha
Sette, psicóloga que o acompanhou após
a perda da visão. Na época, Luiz Gustavo era gerente de vendas e marketing da
Odebrecht Realizações Imobiliárias em
Minas Gerais. Agora ele divide a atuação
no mercado imobiliário com palestras motivacionais feitas em todo o país voltadas
para o mercado corporativo. Na vida pessoal, a superação das barreiras também
não foi fácil. Diante de tantas adversidades, Luiz deu a volta por cima e se casou.
Atualmente ele se sente feliz em uma vida
conjugal bem-sucedida e mais contente
ainda pela espera do primeiro filho.
Para falar sobre superação e motivação, a Em Ação convidou Luiz Gustavo Lamac Assunção.
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Luiz Gustavo - Também é uma coisa que
gosto de salientar nas palestras. Nos momentos de dificuldade pelos quais nós
estamos sujeitos a passar, a fé é essencial. Quando acreditamos em Deus,
independentemente da religião, ganhamos uma grande força. Além disso,
paciência e perseverança são fundamentais. Nos momentos difíceis, temos a
sensação de que não há perspectiva de
solução. Mas não há alternativa que não
seja a de continuar a luta. Humildade
para buscar apoio também é muito importante, pois não somos super-heróis e
nem sempre conseguimos lidar sozinhos
com todas as adversidades.
Em Ação - Em decorrência do tiro que
levou em 2008, você ficou cego. O episódio mudou radicalmente a sua vida.
Como foi a volta ao trabalho?

Entrevista
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Em Ação - Qual é o segredo da superação?

Luiz Gustavo perdeu a visão após sofrer um assalto e com coragem e determinação motiva empresários a pensar positivo.

Luiz Gustavo - Tive muitas dificuldades
no retorno ao trabalho. O meu cargo
era de gerente de vendas e marketing uma função que requer muito da visão.
Mesmo com toda a dificuldade, voltar
ao trabalho foi um dos grandes pilares
para a minha recuperação. Permitiu-me
ocupar a mente e me sentir produtivo.

pontos de vista meu e da Terezinha Sette. Se ficasse bom, poderia virar um livro.
E foi o que aconteceu. Foi uma ótima
forma de desabafar e, principalmente,
de ajudar pessoas a encarar os próprios
problemas de outra forma.

Em Ação - Para se adaptar à nova vida,
você contou com a ajuda de uma experiente psicóloga. A parceria com essa profissional o levou a lançar o livro “Um outro olhar”
(Editora Gente). Qual o segredo de se manter motivado após um grave problema?

Luiz Gustavo - Aprendi que a motivação
vem de dentro. As empresas podem até
colaborar para motivar seus colaboradores, mas cada um deve ser responsável
por uma autoanálise que permita identificar o porquê da desmotivação. Um
gestor desmotivado pode transmitir isso
para a equipe e gerar péssimas consequências. Na minha opinião, não só os
gestores, mas qualquer profissional que
se sinta desmotivado deve olhar para si
e refletir sobre as razões dessa desmotivação. Talvez a pessoa esteja na atividade errada e deva buscar algo mais
adequado ao seu perfil. Conversar com
seu líder ou com o RH da empresa pode
ajudar, mas isso depende da cultura
empresarial de cada organização, que
deve estimular o diálogo franco com
seus colaboradores. As empresas que
adotam essa cultura só têm a ganhar

Luiz Gustavo - Acredito que não haja nenhuma fórmula mágica. No meu caso,
foi uma união de forças que me levaram a atingir uma situação mais favorável: o apoio da família, dos amigos e da
empresa, o processo de coaching feito
com a Terezinha Sette, a volta ao trabalho e a conquista de bons resultados, a
terapia tradicional com a psicóloga Cristina Victer, tudo isso se somou. Mas nada
foi rápido. Por isso, costumo dizer que é
preciso muita paciência e perseverança
para superar os momentos difíceis. O livro surgiu inicialmente como uma forma
de relatar as minhas vivências, sob os
Revista Sindesp-MG em Ação

Em Ação - Que recado você daria para
gestores desmotivados?
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e, felizmente, isso tem sido uma prática
cada vez mais constante.
Em Ação - Motivação exige coragem e
superação de limites?
Luiz Gustavo - Cada um se motiva de
uma forma. Alguns podem estar constantemente motivados em rotinas pessoais e profissionais que não exijam superações frequentes. Outros vão precisar de
desafios constantes para se motivar e superar os próprios limites. Mas, em muitas
situações, a motivação pode exigir coragem, sim. Talvez seja necessária uma
forte mudança de vida para combater a
desmotivação. Pessoas acomodadas ou
desmotivadas normalmente ficam receosas com mudanças drásticas, tanto nos
aspectos profissionais quanto nos pessoais. Por isso, é importante que sempre façamos a pergunta: estou feliz assim?
Em Ação - Diante da experiência vivida
por você, qual a sua compreensão da
expressão “Superação de limites”?
Luiz Gustavo - Sempre falo nas minhas
palestras que nós temos uma força que
não sabemos que existe. Superar limites nada mais é do que usar essa for9

Em Ação - São inúmeras as empresas
que ainda se veem diante de um dilema
em momentos de crise. Como motivar
os colaboradores em tempo de crise?

Luiz Gustavo - É natural que tenhamos
dificuldades de origens diversas, pois somos humanos. Baseado em minha história de vida, entendo que, se isso acontecer, o melhor a fazer é buscar apoio de
profissionais especializados. A maior parte das empresas médias e grandes tem
um setor estruturado de gestão de pessoas que cumpre o papel fundamental
de apoiar os líderes, quando eles passam por alguma situação em que não
sabem como agir. Além disso, existem
excelentes consultores na área organizacional que podem fazer um diagnóstico mais adequado e orientar a empresa
sobre o melhor caminho a seguir.

Luiz Gustavo - Acredito que a motivação
tenha que vir de cada um, mas a empresa pode colaborar. Em épocas de
crise, é natural que haja insegurança com possíveis demissões e reestruturações, em
consequência de uma
possível redução da
demanda pelos produtos ou serviços da
empresa e a necessidade de reduzir custos. À empresa cabe
ser transparente em
relação às estratégias
que está adotando
para se adequar a uma
fase de dificuldades, pois
isso evita os boatos que podem desestabilizar as equipes.
Demonstrar claramente o que espera
de cada área da empresa e de cada
colaborador pode ajudar cada um a ter
consciência do seu papel na superação
das turbulências. Mas, como eu costumo dizer, mudanças raramente estarão
sob nosso controle. Então cabe a cada
um continuar objetivando o melhor desempenho possível, pois todos só terão
a ganhar com isso. A velha frase - “enquanto uns choram, outros vendem lenços” - deve ser lembrada sempre.

Luiz Gustavo - Uma
empresa não é uma
organização estática, mas uma grande
engrenagem
composta
pelos
acionistas, colaboradores e clientes. Sem
um desses três pilares,
essa engrenagem não
funciona. O objetivo fundamental dos colaboradores
é garantir satisfação plena
dos clientes e dos acionistas.
Dessa forma, a organização que tem políticas para a retenção e a motivação de
talentos só tem a ganhar, pois talentos
tendem a garantir a satisfação do cliente, proporcionar consolidação e expansão em seu mercado de atuação e, em
consequência, atingir o objetivo principal
do acionista, que é o lucro. Portanto, investir nos talentos traz retorno às organizações.

Em Ação - Você tem rodado o Brasil
com palestras sobre superação e motivação. O que você diria a um profissional que encontra barreiras para adotar
ações motivacionais em sua equipe?

Em Ação - No ano em que foi baleado
e perdeu a visão, você estava no auge
de sua carreira como gerente de vendas. Quais as principais barreiras que
você enfrentou?

Em Ação - Ainda há empresários e organizações que têm uma visão
equivocada sobre o real sentido de motivar talentos.
O que você tem a dizer
para essas pessoas?

"Em muitas
situações,
a motivação
exige
coragem".
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Luiz Gustavo - Logo que retornei ao trabalho, tive muitas dúvidas se realmente seria
capaz de reassumir minhas funções. Eu
dependia de muitas rotinas visuais, como
apresentação de empreendimentos imobiliários, reuniões e acompanhamentos
a clientes, deslocamentos constantes, e
tinha se passado apenas um mês do assalto. Eu teria que reaprender tudo sem a
visão, até a usar o computador, fora a dependência dos outros para me locomover. Mas o ser humano se adapta a tudo.
Basta usar os recursos internos e externos.
Em Ação - A motivação é um canal de mão
dupla em que os estímulos devem estar presentes nas ações corporativas e nas iniciativas dos
colaboradores. Qual a
forma mais produtiva
para conseguir total
aderência entre os objetivos corporativos e
o capital humano em
uma organização?

Em Ação - Um líder desmotivado pode superar barreiras com a equipe e a organização?
Luiz Gustavo - Não é a situação ideal,
mas, no mercado de trabalho, é muito comum alguns colaboradores terem
líderes desmotivados e precisarem, a
trancos e barrancos, atingir as metas impostas para manter o cargo e as bonificações. Esse cenário faz com que, ao
longo do tempo, o trabalho se torne estressante e as pessoas acabem procurando outros locais de trabalho ou simplesmente diminuindo o rendimento.

Entrevista

Entrevista

ça quando for necessário. E não precisa
ser necessariamente para superar uma
tragédia, mas para conquistar algum
objetivo ou superar um problema pessoal ou profissional, como a timidez, a
dificuldade de aprender um idioma ou
outra questão que signifique uma limitação. Cada um sabe onde quer se superar, mesmo que, a princípio, pareça
algo simples.

Em Ação - Após passar
por tudo, depois de ter de
encarar o mundo de maneira diferente, que recursos você passaria para o
gestor que está com dificuldades de inverter uma
situação que envolve profissionais desmotivados?

Luiz Gustavo - Muitas pessoas que assistem à minha
Luiz Gustavo - Desde
palestra me abordam e dio momento em que o
zem que a minha história
colaborador é selecioajudou a fazê-las conseguir
nado para ingressar na
descobrir uma maneira de
organização, essa via
as motivar. E normalmente a
de mão dupla deve
desmotivação aumenta em
existir. A empresa deve
fases de mudanças. Com a
ser clara em relação ao
minha vivência, demonstro
que espera do profissioLivro "Um outro olhar" de Luiz Gustavo
a frequência das mudannal para aquela função,
ças no contexto econômico
ao plano de desenvolviatual.
Então
temos
que usá-las em nosso
mento de carreira e às perspectivas reais
favor.
Acho
também
que promover evenpara que esse desenvolvimento realmentos
motivacionais,
proporcionar
momente aconteça. O candidato também deve
tos em que os colaboradores possam se
transmitir claramente para a empresa o
expressar e se descontrair, interagir com
que espera e o que pode oferecer, bem
as demais equipes da empresa, tudo isso
como avaliar se a cultura organizacional
pode ajudar muito para que a empresa
se adapta ao seu perfil. Isso já é um bom
seja considerada a segunda casa do cocomeço. Fazer avaliações de clima orgalaborador. Sentir-se importante, por mais
nizacional, permitindo que o colaborador
operacional que seja a função, e ser rese expresse e o faça sentir parte ativa da
compensado por meio de regras claras de
organização também vai ajudar nas cormeritocracia, são também políticas fundareções de desvios de rota que se fizerem
mentais para manter a motivação.
necessárias.
Contatos com Luiz Gustavo Lamac podem ser feitos pelo e-mail: LGA@LGACONSULT.COM.BR
Mais informações pelo blog palestrarompendobarreiras.blogspot.com.br
Revista Sindesp-MG em Ação

11

Sindfaz

Entidade
investe no
associativismo
como estratégia
de fortalecimento

Dreamstime

Empresas Anjos da Guarda e Evik
Segurança e Vigilância são as novas
filiadas do Sindesp-MG

O associativismo tem sido um dos focos
do trabalho do Sindesp-MG. O modelo fortalece o setor de segurança privada em
Minas Gerais.
Com uma atuante ampliação no mercado da segurança, o Sindicato busca fechar o ano com novos associados.
Segundo o presidente Edson Pinto Neto,
a bandeira do associativismo sempre esteve presente na gestão dele à frente do
Sindesp-MG. “Para a diretoria do Sindicato,
o associativismo viabiliza o fortalecimento
das empresas em um mercado muito disputado, possibilita mais poder de decisão
e permite compartilhar recursos e combinar competências”, diz.
Para compor o grupo de empresas
associadas ao Sindesp-MG, a entidade
anuncia a entrada das empresas Anjos da
Guarda e Evik Segurança e Vigilância Ltda.
Com essas filiações, o Sindesp-MG chega a um número de associadas nunca
alcançado. A ampliação representa um
crescimento de 30% do total de empresas
registradas no estado.
Além disso, as empresas associadas detêm 80% do efetivo do estado. O domínio
do mercado representa a confiança no
trabalho desenvolvido pela atual diretoria.
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Artigo

País dos
tributos
injustos
Edson Pinto Neto
Presidente do Sindicato
das Empresas de
Segurança e Vigilância
do Estado de Minas
Gerais (Sindesp-MG)

A carga tributária brasileira é de assustar. Está entre as maiores do mundo
e é a maior entre os países emergentes.
Entra ano, sai ano, e as empresas são
sempre surpreendidas pelo aumento de
taxas, contribuições e impostos.
É o governo, em suas diversas esferas,
que fica se divertindo à custa do tema
Reforma Tributária, que nunca houve.
Então, deixo aqui o seguinte questionamento: com os impostos nas alturas,
como as empresas vão sobreviver? Direta ou indiretamente, somos contribuintes
e recolhemos mais de 70 tributos, entre
taxas, impostos e contribuições.
Os impostos nas alturas certamente
induzem a sonegações e à geração de
empregos informais. Com isso, as famílias brasileiras vão gastar menos com lazer, roupa, transporte, educação,...
Em média, 33% do faturamento empresarial é destinado ao pagamento de
tributos. Do lucro, até 34% vão para o
governo. Da somatória de custos e despesas, mais da metade do valor é representada pelos encargos tributários
que recaem sobre as atividades econômicas.
Para piorar o cenário, vem mais uma
notícia de aumento de imposto para
apenar ainda mais o setor de segurança privada. O Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza (ISSQN) sofreu elevação significativa no dia 30 de abril. E os
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prestadores de serviços de Belo Horizonte
novamente saem prejudicados. A indignação é grande no segmento da segurança privada. A alíquota de ISS passa
para 5%.
Que país é este? Somos obrigados
a engolir uma decisão política que traz
consequências nefastas para a vida das
empresas, sem direito de discutir nem
de, ao menos, ser consultados?
A complexidade das taxas tributárias
mexe com a estabilidade das empresas.
De que adianta ter profissionais bem-preparados para compreender e lidar
com a alta complexidade dos impostos
brasileiros se as empresas não têm apoio
dos governantes? É preciso haver uma
reforma tributária com a participação
aberta dos empresários. E isso é urgente!
Precisamos de um país justo e que tenha
uma política pública que conheça a fundo a realidade das empresas brasileiras.
Os impostos sobre bens e serviços são
responsáveis pela maior fatia da receita
tributária do país. O percentual chega a
44,1%, número abaixo da média dos países da América Latina, que é de 51,3%.
Os dados são do relatório divulgado
em janeiro deste ano pela Organização
para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE). O comparativo indica que o percentual brasileiro supera a
média de impostos dos países da OCDE
em 3,9%.
Infelizmente esse cenário traz a sensação de que os empresários estão remando contra a maré. Ainda que se
conteste a elevada carga de impostos
no Brasil, o caminho percorrido, agora no
governo Dilma, é lógico: é preciso executar uma política tributária fundada em
impostos não cumulativos. Caso contrário, o país vai acabar tendo de exportar
tributos. E essa tendência é vista por muitos como uma pretensão tipicamente
terceiro-mundista.
A grande verdade é que estamos
sendo dominados pela alta carga tributária. Estamos sendo empurrados para
um caminho irreversível. E não adianta
choro. O Brasil é um país dos tributos injustos!
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No mercado há mais de 15 anos, o
Grupo Esquadra valoriza a parceria e
aposta em serviços de qualidade para
fidelizar clientes

CAPA

Os empresários Alex Moreira e Marcos
Vinicius Ferreira se orgulham da decisão
de criar o Grupo Esquadra e de ser os responsáveis pelo crescimento sustentável da
empresa.
De origem humilde, os amigos saíram
do Interior de Minas Gerais para ganhar a
vida na capital. Eles perseguiam o sonho
de se tornar empresários. E assim eles concretizaram os planos com a criação do
Grupo Esquadra - uma empresa de segurança e vigilância privada sólida e respeitada em toda a Região Sudeste.
No mercado há mais de 15 anos, o Grupo Esquadra é sinônimo de modernização,
evolução tecnológica e profissionalismo.
Natural de Nanuque, o diretor administrativo-financeiro Marcos Vinicius saiu da
cidade natal aos 17 anos para fazer faculdade. O primeiro emprego foi como
office-boy no segmento de segurança. Na
época, o diretor comercial Alex Moreira
era o Gerente do Departamento Pessoal
da mesma empresa.
Como as atividades da primeira empresa em que Marcos Vinicius trabalhou
estavam bem no início, ele teve a oportunidade de passar por praticamente todos os departamentos. Esse diferencial lhe
rendeu uma experiência essencial para le-

Sede da empresa
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vá-lo aonde chegou. “Saí dessa empresa
ta com 100% de know-how em serviços
como Gerente Comercial e graduado em
de segurança autorizados e fiscalizados
Administração de Empresas. Paralelamenpela Polícia Federal. Talvez essa política
te tive a oportunidade de fazer uma faculinovadora explique a atuação em toda
dade de Direito e montar a minha primeia região sudeste e os planos de aumenra empresa na área de Outsourcing".
tar o faturamento em cerca de 20% com
Foi uma luta! Marcos cursava Direito à
novos negócios.
noite e trabalhava até às 3h da madruga“Com esse conhecimento, podemos
da. Com determinação, força de vontasempre ofertar uma gama completa de
de e muito trabalho, a empresa conquisserviços de segurança ao cliente, com
tou alguns contratos. Esse crescimento
qualidade e eficácia. E usamos sempre a
viabilizou a contratação de profissionais,
criatividade para propor soluções difereno pagamento das retiradas dos sócios até
ciadas que atendam às demandas dos
dar início ao que é hoje o Grupo Esquaclientes.”
dra.
Outro motivo apontado pelo fundaA empresa inidor do Grupo
ciou suas atividaEsquadra é a
des em Outsourvalorização
cing e Construção
e a transpaCivil. Atualmente o
rência. Esses
Grupo Esquadra é
valores estão
especializado no
sempre predesenvolvimento
sentes na ree na oferta de solação
com
luções de serviços
clientes e na
na área de separceria com
gurança privada
os
fornecepara os estados
dores, além
de Minas Gerais,
do absoluto
São Paulo, Rio de
respeito com
Janeiro e Espírito
parceiros
e
Santo.
colaboradoA matriz da
res. Esses são
empresa fica no
os reais resAlex Moreira e Marcos Vinicius: diretores do Grupo Esquadra
bairro São Franponsáveis por
cisco, em Belo
toda a estruHorizonte (MG). Além da sede própria, a
tura oferecida pela empresa ao mercado.
Esquadra opera com unidades em UberO Grupo Esquadra atua em diversos
lândia, Juiz de Fora, Governador Valadasetores da economia. “Atendemos desde
res, Ipatinga, Montes Claros, Pouso Alegre
instituições financeiras e de ensino até óre Viçosa.
gãos públicos e privados, shoppings, conA empresa tem 4 mil colaboradores
domínios, indústrias, empresas de energia,
formais que trabalham com dedicação
clubes e eventos, além do apoio à segue zelo. O Grupo presta serviços de escolta
rança pública.
armada, logística de valores, segurança
Filiado ao Sindesp-MG, o Grupo Esquaativa patrimonial, segurança ativa pessoal
dra sabe que a união faz a força. “Os intee segurança eletrônica, todos autorizados
resses coletivos da empresa de segurança
pela Polícia Federal.
têm sempre que sobrepor os individuais. O
Um dos grandes diferenciais de atusegmento tem demandas específicas que
ação da empresa é a ênfase dada à
podem ser resolvidas pela força do conmão de obra especializada, aliada à
junto representada pelo Sindicato. Por isso,
mais alta tecnologia em equipamentos
reconheço a importância de ser uma emde segurança. O Grupo Esquadra conpresa filiada ao Sindesp-MG.
Revista Sindesp-MG em Ação
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Guarda valorizada:
Grupo Esquadra

Flávia Presoti
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No dia 4 de dezembro de 2013, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG)
publicou um importante acórdão para
as empresas de segurança privada.
Como o processo transitou em julgado,
não cabe mais recurso.
Esse tipo de ação é conhecido no
meio jurídico. Trata-se de uma ação de
cobrança de seguro de vida que é movida contra as empresas de segurança
privada. Normalmente os vigilantes ajuízam ações contra seus empregadores
em vez de acionar as companhias de
seguros.
Na decisão, o TJMG entendeu que
não é legítimo as empresas de segurança privada figurarem como parte ou
como rés no processo de cobrança de
seguro de vida do vigilante. Os vigilantes
normalmente se baseiam na Cláusula
Décima Oitava da Convenção Coletiva
de Trabalho (CCT) da categoria para tomar essa medida.
O entendimento da decisão deixa
clara a isenção de responsabilidade da
empresa de segurança em relação ao
seguro do vigilante. Os desembargadores enfatizam que a empresa de segurança privada não é uma companhia
de seguros. A empresa é responsável somente pela contratação da apólice de
seguro de vida para os empregados. Portanto, em caso de morte ou de invalidez
de vigilantes em serviço, é a companhia
de seguros que deve indenizar o vigilante ou os dependentes dele, de acordo
com o que estiver estipulado na apólice.
O escritório Copello Gomes e Advogados Associados atuou no processo que
levou ao julgamento do mérito. Segundo
o Dr. Clélio Gomes, sócio do escritório, os
tribunais de Justiça e do Trabalho reconhecem a obrigação das empresas de
segurança privada somente para a contratação do seguro de vida em grupo
para seus empregados. Uma vez fornecida a apólice, cabe aos vigilantes que se
afastarem por doença ou acidente de
trabalho - ou a seus familiares, no caso
de morte - acionar a seguradora. O advogado frisa: “As empresas de segurança
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privada devem combater os pleitos de
cobrança de seguro de vida seguindo
a orientação do Tribunal mineiro. Afinal,
a obrigação do empregador está em
contratar e manter o seguro de vida em

CCT. Em caso de reclamação trabalhista ou de ação cível de cobrança do
seguro, a empresa deve provar a contratação do seguro por meio da apólice
vigente na data do sinistro e apresentar a

nome e em benefício de seus empregados. Mas, em nenhum momento, as empresas devem assumir as obrigações da
seguradora, caso alguma empresa de
segurança seja acionada nesse sentido.”
Como se trata de ação - frisa-se novamente - muito comum no segmento
de segurança privada, a decisão em
favor das empresas deve ser utilizada
como jurisprudência para os casos semelhantes.
O Dr. Clélio Gomes relembra as sugestões que sempre fez para casos desse tipo:
"as empresas têm a obrigação de
contratar e manter o seguro de vida nos
moldes da Cláusula Décima Oitava da

relação de empregados segurados."
A partir daí, a empresa deve solicitar
a retirada dela do polo passivo da ação
por não ser a legítima devedora. Em seguida, a empresa deve indicar a inclusão da seguradora contratada no processo para que a companhia responda
a ação. Na área cível, a indicação da
seguradora como ré sempre foi admitida
na Justiça Comum, mas, na Justiça do
Trabalho, essa indicação ainda é muito
discutida.
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Jurídico

Jurídico
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Empresas de
vigilância não
são companhias
de seguros

[1] Disponível em www.tjmg.jus.br.
Recurso de Apelação no
1.0145.12.024417-6/001
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Empresários da segurança privada
não acreditam que os jogos em
Belo Horizonte venham a atrair
negócios para o segmento em
Minas Gerais

Flávia Presoti
e João Vitor Fernandes
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zonte. As empresas de segurança privada
não terão prejuízos, mas não terão lucro
com o mundial em nossa cidade”.
"Com relação aos resultados da Copa
para o setor de segurança privada, compartilho das ideias do empresário Afonso
Oliveira. Os investimentos em formação de
mão de obra de vigilantes vão ficar como
legado, mas não vamos ter um volume de
negócios dentro do esperado. É preciso
lembrar que Minas Gerais não sedia grandes eventos com frequência. Acho que só
o tempo pode dar elementos para fazermos uma análise mais profunda de como
será o pós-Copa”, diz.
Mesmo sabendo que Belo Horizonte e
Rio de Janeiro se destacaram nos investimentos em segurança, os empresários mineiros não estão depositando esperanças
de aumento de lucro com o mundial.
Edson Pinto Neto não tem dúvida de
que o Brasil vai ficar conhecido mundialmente após o término da Copa do Mundo. “O turismo brasileiro, sim, esse vai ser
bastante beneficiado durante e após a
Copa do Mundo. No decorrer da competição, quem estiver na cidade vai procurar
hotéis, restaurantes, bares e pontos turísticos nas áreas de influência das cidades-sede. O turismo nesses locais dos jogos
da Copa vai ficar em evidência”, afirma.
Belo Horizonte e Rio de Janeiro receberam um aporte maior de investimentos
Revista Sindesp-MG em Ação
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A Copa do Mundo Fifa 2014 está programada para acontecer em junho e julho, no Brasil. O evento traz oportunidades
de investimentos em diversas áreas, como
transporte público, saúde, aeroportos, estádios e segurança pública. O governo
brasileiro já investiu cerca de R$ 50 milhões
entre treinamentos de policiais, compra de
equipamentos e de armamento não letal
para o aparelhamento da segurança pública. Mas como fica a segurança privada
nesse contexto? Será que os empresários
da segurança privada em Minas Gerais estão vendo com bons olhos o mundial no
país? Será que o segmento pode contar
com algum legado da Copa?
Sabe-se que a segurança interna de estádios e de alguns centros de treinamento
vão ser feitas por cerca de 50 mil profissionais da segurança privada. A Fifa designou
um efetivo composto, na sua maioria, por
vigilantes e seguranças para trabalhar durante o torneio. De acordo com o regulamento da entidade máxima do futebol, os
estádios e os centros de treinamento das
cidades-sede vão adotar um esquema de
segurança integrado entre a segurança
pública e a privada.
Além da segurança dentro de estádios,
os bares, restaurantes e hotéis podem requisitar o serviço de segurança privada durante o torneio.
Mas, na opinião de especialistas em segurança privada, o evento não vai gerar muitos
negócios para o segmento em Minas.
Para o empresário Afonso Oliveira, em
Minas, o único legado do mundial para o
setor serão os investimentos em formação
de mão de obra dos vigilantes. “Infelizmente o setor de segurança privada não será
beneficiado como deveria ser pelo mundial. O volume de negócios é baixo e não
se paga. Os investimentos são muito altos
para as empresas absorverem em um período tão curto”, diz.
O presidente do Sindep-MG, Edson Pinto
Neto, encara com reservas as possibilidades de negócios com a Copa. Por integrar
a diretoria da Fenavist e estar em contato
com a Abisesp, a posição do empresário
acaba se tornando um eco e representando um clamor do segmento em nível nacional. “Acredito em um mercado morno
durante os jogos do mundial em Belo Hori-
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A segurança
privada vai ter
mercado na
Copa?

devido aos vários confrontos entre PMs e
manifestantes próximos às praças esportivas que receberam jogos da Copa das
Confederações. Essa informação foi passada por fontes oficiais do governo.
Copa do Mundo 2014: algum legado?
A compra de equipamentos e o custeio
do sistema de segurança durante a Copa
prevê gastos de R$ 1,17 bilhão, segundo
dados do planejamento de segurança
do evento. Desse total, já foram investidos
cerca de R$ 50 milhões. Está prevista a
implantação de 14 centros de comando
e controle. Cada centro vai contar com
equipamentos de imagem aérea e plataformas de observação.
Durante o "Simpósio de Segurança em
Grandes Eventos Esportivos - A experiência
Alemã", o Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, afirmou: "a capacitação e a
integração das polícias brasileiras devem
ser um dos legados da Copa do Mundo
de 2014 para o país".
As 12 cidades-sede vão continuar com os
centros de comando e controle em funcionamento após a realização da Copa e das
Olimpíadas de 2016, segundo o ministro.
Ao contrário do que pensam alguns
empresários, a Copa do Mundo Fifa 2014
será um excelente negócio para o setor
da segurança privada na visão de Gilson
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em eventos esportivos serão obrigados a ter
o curso de segurança de grandes eventos.
Estruturas pelo Brasil
As 12 cidades-sede da Copa vão receber mais de R$ 10 bilhões, como publicou
o Portal da Transparência da Copa 2014
(www.portaldatransparencia.gov.br). Os investimentos serão destinados a aeroportos, estádios, ao transporte público e à segurança.
Um giro pelas cidades-sede da Copa do
Mundo Fifa 2014
Belo Horizonte - Além do investimento
de R$ 666,3 milhões na reestruturação e
na modernização do estádio Governador
Magalhães Pinto (Mineirão), a capital dos
mineiros recebeu investimentos em segurança e transporte. Entre as principais
obras da cidade está o BRT/MOVE, que já
custou aos cofres públicos cerca de R$
330 milhões.
Brasília - A capital federal também
teve seu principal estádio reformado. A
arena Mané Garrincha custou aos cofres
públicos R$ 1,015 bilhão. Além da reforma
do estádio, foram investidos cerca de R$
580 milhões com obras nos aeroportos e

no turismo, na mobilidade urbana, na segurança e em telecomunicações.
Cuiabá - O Mato Grosso foi um dos estados que receberam a construção de
um estádio. A arena Pantanal foi construída em Cuiabá, em parceria do governo
federal com o BNDES. O empreendimento
custou cerca de R$ 310 milhões. Além disso, foram investidos cerca de R$ 550 milhões em mobilidade urbana.
Curitiba - A capital dos paranaenses é
uma das cidades que mais receberam investimentos e a que mais apresenta problemas de infraestrutura. O governo federal liberou cerca de R$ 130 milhões para
a reforma da Arena da Baixada, campo
do Atlético Paranaense. Mas o orçamento das obras é de quase R$ 370 milhões.
Desse total, R$ 143 milhões são recursos
da prefeitura e R$ 95 milhões provenientes de empréstimos privados feitos pelo
clube. Curitiba também recebeu investimentos de R$ 181 milhões em mobilidade urbana.
Fortaleza - O Estádio Castelão foi completamente reformado para receber os jogos. Em parceria com o BNDES, o governo
federal investiu cerca de R$ 350 milhões
na obra do estádio. Fortaleza também recebeu R$ 50 milhões de investimentos em
turismo e R$ 19 milhões em mobilidade urbana.
Manaus - A capital do Amazonas foi
pouco lembrada durante o calendário do
futebol brasileiro. Manaus também ficou
de fora da lista de investimentos para a
Copa. Somente a reconstrução da Arena
Amazônia foi incluída nas obras de infraestrutura da Copa. Em parceria com o
BNDES, o governo federal investiu R$ 400
milhões.
Natal - Assim como no Mato Grosso,
o Rio Grande do Norte foi contemplado
com a construção de um estádio. A Arena das Dunas recebeu investimentos de
cerca de R$ 400 milhões. Outros R$ 29
milhões foram investidos em mobilidade
urbana e R$ 17 milhões no desenvolvimento turístico.
Porto Alegre - A capital dos gaúchos
também recebeu poucos investimentos,
mas a situação é diferente. Porto Alegre é
uma das cidades mais desenvolvidas do

país. Somente a reforma do Beira-Rio, estádio do Internacional, teve a participação
oficial. Os cerca de R$ 260 milhões investidos foram obtidos pelo governo federal
em parceria com o BNDES, Banco do Brasil
e Banco do Rio Grande do Sul.
Recife - Ao contrário de Porto Alegre, a
capital do Pernambuco foi uma das que
mais receberam investimentos em infraestrutura para a Copa do Mundo. Só a construção da Arena Pernambuco ultrapassou
R$ 900 milhões. A mobilidade urbana e o
turismo receberam investimentos de cerca
de R$ 1 bilhão.
Rio de Janeiro - A cidade maravilhosa é a principal sede da Copa. O Maracanã vai ser o palco da festa de encerramento e da grande decisão, e o Rio de
Janeiro também vai sediar as Olimpíadas de 2016. Por isso, a cidade recebeu
altos investimentos em infraestrutura. Em
parceria com a iniciativa privada, o
governo federal investiu cerca de
R$ 1,8 bilhão no desenvolvimento turístico da capital carioca e
R$ 400 milhões na reforma do
estádio Jornalista Mário Filho, o
Maracanã.
Salvador - A Bahia vai receber
quatro jogos da Copa. O governo
federal investiu R$ 85 milhões no desenvolvimento turístico do estado e
cerca de R$ 570 milhões na reconstrução da Arena Fonte Nova.
São Paulo - Outra importante sede,
São Paulo é a cidade encarregada
de dar as boas-vindas aos turistas.
Para fazer a abertura da Copa e
construir a Arena São Paulo, o
Itaquerão, o governo federal investiu R$ 400
milhões.
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Naves de Souza, Gerente de Segurança
da Sede do Comitê de Organização Local
(COL) da Fifa em Minas Gerais.
“A capital mineira recebe 12 equipes
durante o mundial. Belo Horizonte vai ser
a base para as delegações do Uruguai,
da Argentina e do Chile. Durante o período dos jogos, a segurança dessas equipes
fica a cargo da Polícia Militar, dos bombeiros e da segurança privada. A integração
da segurança privada com a pública é
um legado que vai trazer benefícios para
o setor. Mas o maior legado vai ser a geração de postos de trabalho para atuar em
estádios e eventos”, diz.
A portaria nº 88 do Ministério da Justiça
determina que a segurança privada tenha
uma cadeira no Centro Integrado de Coordenação e Controle (CICC) do governo, como lembra Gilson Naves. O objetivo
dessa estrutura integrada é coordenar as
ações de grandes eventos programados
para o estado. Assim, essa determinação
vai representar pontos positivos para o setor
de segurança privada em Minas Gerais. E a
partir do dia 10 de junho deste ano, conforme determina a Portaria 3559 do Ministério
da Justiça - Departamento de Polícia Federal, os profissionais designados para atuar

Vista aérea do Mineirão, em Belo Horizonte
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Sobre o Mineirão

Copa do Mundo - 12 de junho a 13 de julho de 2014

6 jogos em Belo Horizonte
3,7 milhões de

O estádio foi palco da Copa do Mundo de
1950 em Belo Horizonte. O campo do Sete
recebeu três partidas do Mundial. Com investimento de R$ 149 milhões, o estádio foi reinaugurado em 25 de abril de 2012.
Em 2013, o Independência recebeu 58 parti-

600 mil

e de
estrangeiros no
Brasil devido ao torneio

160 mil turistas estrangeiros

Colômbia x Grécia

Terça

- 17/6 - 13h

Bélgica x Argélia

Oitavas de final

Sábado - 28/6 - 13h
1º do grupo (A) x 2º do grupo (B)
Times a definir

Centro Oficial de Treinamento
(COT) e Centro de Treinamento
de Seleções (CTSs)

Sábado - 21/6 - 13h
Argentina x Irã

Terça

- 24/6 - 13h

Costa Rica x Inglaterra

Semifinal

Terça

- 8/7 - 17h

Times a definir

Além do Independência, o Sesc Venda
Nova vai ser utilizado como COT do time
“A”. Os Centros de Treinamento de Seleções (CTS) vão ser a Cidade do Galo
(Argentina), a Toca da Raposa II (Chile) e
a Arena do Jacaré (Uruguai).

Saúde

Centro de Atenção ao Viajante
O Centro de Atenção ao Viajante dará
todo o suporte para os turistas que vão assistir aos jogos na capital mineira.
O Centro de Atenção ao Viajante fica na
Rua Paraíba, 890 - Funcionários - Belo Horizonte.
Informações: (31) 3249-5026

Calendário de Eventos durante a Copa em BH
A exemplo do que foi feito em 2013, a Prefeitura de Belo Horizonte estimulou diversos
produtores culturais e esportivos a realizar
eventos tradicionais na cidade. O progra-

ma inclui atrações internacionais como
atrativo para a população durante o período da Copa do Mundo Fifa 2014, opção
cultural e diversão para os visitantes.

Entre as atrações, estão os seguintes eventos:

Previsão de público
Dados do Ministério do Turismo estimam que serão estrangeiros. Minas Gerais pode rece3 milhões de turistas devam circular entre ber 160 mil turistas estrangeiros e 230 mil
as 12 sedes do Mundial. Desse total, 600 mil nacionais no período da Copa do Mundo.
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das, totalizando o público de 509.329 pessoas.
Na Copa do Mundo da Fifa 2014, o estádio
vai atuar como Campo Oficial de Treinamento (COT) para o time “B” das partidas da fase
de grupos em Belo Horizonte.

240 mil turistas brasileiros

Jogos no Mineirão

Sábado - 14/6 - 13h

Campeonato Brasileiro. Ambos os estádios
receberam nota 9,4 de profissionais dos
20 clubes que disputaram a competição no
ano passado.

Independência

cerca de
pessoas em trânsito

Em BH

O Mineirão foi palco de dois dos principais
títulos latino-americanos em 2013. Ao lado
do Maracanã, o Gigante da Pampulha foi
escolhido como o melhor estádio do último

Capa
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Raio X da Copa
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Tour da Copa do Mundo
Comida di Buteco
BH 360°
Festa da Música
Tempero do Samba

Minas para o Brasil
Festa da Itália
Festival Internacional de Teatro
Expocachaça

Mais informações no site www.goalbelo.com.br
Revista Sindesp-MG em Ação
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Marcos Antonio de Sousa
Palestrante, especialista
em vendas, motivação,
PNEl e autor dos livros
Vendendo Segurança
com Segurança e
Confidencial - Coletânea
de Artigos Sobre
Segurança
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vai alcançar vendas de alto valor? Diga
“Quanto maior a altura, mais longe minha
vista alcança”.
- "Em boca fechada não entra mosquito" - Um vendedor que não se comunica
tem grandes dificuldades na hora de apresentar, negociar e fechar uma venda. Não
falar é tão ruim quanto falar sem parar. Experimente: “Quem tem boca vaia Roma!”.
- "Só faz dinheiro quem tem dinheiro" - O
cara acredita que o campeão de vendas
da empresa vende mais porque tem mais
dinheiro. De fato, ele ganha mais dinheiro
porque vende mais. Muita gente se tornou
diretor de empresa, empreendedor, campeão de vendas e até milionário, mesmo
tendo uma infância pobre. Troque por
“Quem não tem cão caça com gato”.
- “Ah! Isso não funciona” - A maioria dos
vendedores não vende mais porque sequer compraria o que vende. Seu inconsciente transmite essa descrença na hora
da comunicação, e a falta de credibilidade no produto torna-se a falta de credibilidade no vendedor e na empresa. Como
você convence alguém se nem sequer
você mesmo se convenceu? Prefira dizer
“Ponho minha mão no fogo por isso”.
Citei algumas das diversas crenças.
Além de limitantes no contexto das vendas, essas crenças não funcionam para
todo mundo. Portanto, não são leis universais como a lei da gravidade, do envelhecimento ou da morte. Talvez algumas
delas estejam funcionando apenas para
quem reluta em repeti-las dia a dia. Tanto
é assim que a forma mais rápida de matar uma crença é encontrar alguém para
quem aquela crença não se aplicou ou
não se aplica. Se não serve para todos,
não é lei. É uma crença pessoal.
Lembre-se de que terminamos por ser
aquilo que dizemos a nós mesmos e aos
outros todos os dias. Também é importante saber que, ao repetir as crenças limitantes para seus filhos, você vai programá-los
para terem uma vida ordinária.
Enfim, se você tem e alimenta crenças
limitantes em sua mente, terá uma vida
limitada. Ao trocar os pensamentos limitantes por essas crenças poderosas e se
alimentar diariamente de crenças fortalecedoras, você vai impulsionar sua vida.
Revista Sindesp-MG em Ação

Com isso, seus resultados de vendas vão
aumentar na mesma proporção. No final,
a maioria dos extraordinários se agarram
a crenças poderosas ou, no mínimo, decidem deixar de sentir, agir e, principalmente, falar e pensar de modo ordinário.
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Seria um grande
vendedor,
MAS…

Se há uma turma de profissionais com
que eu lido quase diariamente como
instrutor ou palestrante, como cliente ou
amigo, é a de vendedores. Eu sempre
costumo me relacionar com vendedores
extraordinários e ordinários.
Quando uso o termo ordinário, não tem
sentido pejorativo. Eu jamais teria a intenção de menosprezar nem de vulgarizar
essa classe vendedora, tão guerreira. Pelo
contrário. Valorizo o vendedor comum, habitual, que executa suas atividades sempre do mesmo jeito, mesmo que a maioria seja pouco inovadora. E quando uso
o termo extraordinário, falo daqueles que
fazem algo além (extra) do ordinário.
Muitos proprietários de empresas me
perguntam por que a turma que está no
final do ranking de vendas não consegue
vender mais, mesmo trabalhando muito.
Alguns gerentes me contam histórias de
vendedores que dão o sangue, músculos,
ossos e alma pelo trabalho, mas não conseguem melhorar sua performance. Qual
é a diferença que faz a diferença?
Vejamos algumas das crenças cultivadas por vendedores ordinários:
- "Não fale com estranhos" - O vendedor
ouviu essa frase na infância e acabou por
repeti-la durante a vida. Resultado: ele só
vende bem quando o cliente é conhecido, amigo ou indicado pelos amigos. Essa
é a razão de muitos vendedores só permanecerem três ou quatro meses na empresa. Depois disso, acaba o networking dele.
Experimente dizer “Quem não chora não
mama”.
- “Não corra, porque você vai cair!” Você já deve ter ouvido isso várias vezes
da mãe, do pai, do tio ou dos avós, quando era pequeno e mal sabia caminhar. O
problema é que essa criança se torna um
adulto, mas continua repetindo essa frase
para si. Daí, não consegue vender mais,
pois metas maiores significam correr mais,
e a palavra “vai” está profetizando a queda. Troque por “Atenção! Você pode cair.”
- “Quanto maior a altura, maior a queda”
- Se você repete essa frase para si todos os
dias, você está programando sua mente
para se tornar ordinário. Somente extraordinários buscam resultados maiores e testam os próprios limites. Afinal, como você
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Em Destaque

Fenavist
comemora
Jubileu de Prata e
anuncia eleição
da chapa
“Reunificação
Sindical”

Sobre as comemorações do
Jubileu de Prata
As comemorações do Jubileu de Prata
foram inesquecíveis na opinião de quem
compareceu ao Clube de Engenharia
em Brasília. A festa contou com momentos especiais. Fundadores e ex-presidentes da entidade foram homenageados.
Para coroar a noite, foi lançado o Livro
“Fenavist 25 anos: A história da segurança privada passa por aqui”. A obra fala
da trajetória da entidade, desde a sua
fundação em 1989 até os dias atuais. A
Fenavist já se consolidou como referência
no setor da Segurança Privada brasileira,
graças à sua imagem e à excelência nos
serviços prestados.
arquivo Fenavist

No dia 23 de abril, a Federação Nacional das Empresas de Segurança Privada e Transporte de Valores (Fenavist)
realizou a eleição para a composição
da chapa "Reunificação Sindical" da
entidade. A data também marcou a
comemoração do Jubileu de Prata 25
anos da Fenavist.
A composição da nova chapa foi fruto de um esforço incansável em torno da
entidade. A eleição ocorreu na sede da

Confederação Nacional do Comércio de
Bens, Serviço e Turismo (CNC), em Brasília
(DF) e reuniu lideranças do segmento de
vários estados.
Para o presidente da Fenavist, Odair
Conceição, esse momento representa
para o setor a busca constante da união
da categoria para continuar lutando por
seus direitos. “A Federação tem o compromisso de fortalecer a luta e colaborar
para que o setor ganhe mais conhecimento e amplie seus direitos”, diz.
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Gastronomia

Carnes exóticas
trazem novos
sabores ao
paladar dos
brasileiros
Muito apreciados em outros
países, esses pratos chegam
ao Brasil cheios de requinte e
sofisticação

Ainda pouco populares no Brasil, as
chamadas carnes exóticas vêm conquistando espaço, principalmente em meio à
alta-gastronomia. Os chefs que procuram
novidades e fazem pesquisa de sabores

em outros locais veem nesses pratos uma
grande aposta, por mesclarem excelente
apresentação e gosto único.
Durante séculos, carnes de javali ou impala, por exemplo, faziam parte de cenários
de filmes e de romances. A prática ainda é
adotada em diversos países, mas foi abandonada no Brasil por alguns anos. Por aqui,
a caça estava proibida desde 1965. Com
a autorização do Ibama para estabelecer
criadouros comerciais, essas carnes passaram a ser comercializadas legalmente e
estão sendo oferecidas em restaurantes e
buffets.
Após um período visitando a África do
Sul, o chef executivo do Rullus Buffet, Tulio
Pires, aproveitou a experiência que teve por
lá com carnes de caça para aprimorar as
receitas do buffet onde trabalha. “Além do
gosto marcante, essas carnes trazem requinte. Elas saem de cardápios conhecidos
pela maioria dos apreciadores”, revela. O
chef garante que não há alterações nutricionais nesse tipo de prato, pois a quantidade de gordura depende muito mais do
corte do que da categoria da carne.

Confira a receita do Rullus Buffet feita
com pernil de javali:
Pernil de javali com batata-doce,
minicebola caramelizada, aspargos
verdes e brancos e molho de cabernet
sauvignon
Para o pernil:
Pernil de javali inteiro com osso: 6 kg
Vinho tinto cabernet sauvignon: 750 ml
(uma garrafa)
Sal: 50 g
Alho inteiro: 60 g
Alho-poró: 500 g (2 talos inteiros)
Cebola inteira: 150 g
Cenoura: 150 g
Sálvia fresca: 25 g (meio molho
aproximadamente)
Alecrim fresco: 25 g (meio molho
aproximadamente)
Tomilho fresco: 25 g (meio molho
aproximadamente)
Modo de preparo:
Descasque, limpe e corte os vegetais a
grosso modo e coloque com o pernil.
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Coloque os outros ingredientes para
marinar por 48 horas. Retire o pernil
da marinada e asse por cerca de seis
horas a 180°C ou até corar por fora e
ficar assado por dentro. Depois reserve.
Coloque o restante da marinada em
uma panela e reduza até atingir uma
consistência de molho. Tome cuidado
para não ficar salgado.
Para a batata-doce:
Batata-doce: 2 kg
Sal: 50 g
Manteiga: 200 g
Ceboleti fresca: 25 g (meio molho)
Modo de preparo:
Limpe e descasque as batatas, corte
em rodelas grossas (cerca de 2 cm) e
cozinhe em uma panela com água
e sal. Retire da panela e “salteie” na
manteiga até dourar. Finalize com a
ceboleti picada.

Para os aspargos:
Aspargos brancos frescos: 1 kg
Aspargos verdes frescos: 1 kg
Sal: 50 g
Modo de preparo:
Limpe os aspargos e cozinhe em água
fervente com sal.
Para a minicebola:
Minicebola: 1 kg
Manteiga: 200 g
Açúcar: 200 g
Água: 400 ml
Modo de preparo:
Descasque as minicebolas e coloque com
os outros ingredientes em uma frigideira.
Cozinhe em fogo médio até que a água
tenha evaporado e o caramelo esteja
marrom-claro.
Montagem: Coloque o pernil no meio
de uma travessa com os vegetais em
torno e sirva o molho em uma molheira
à parte.
Rendimento: 20 pessoas
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Manuel Marçal

“Minas são muitas”, diria Guimarães
Rosa. E a cidade de Araxá faz parte dessas mil faces culturais e turísticas que
conservam a tradição do estado. É por
isso que a cidade merece ser conhecida
e visitada. Localizada no Alto Paranaíba,
Araxá ganhou fama por suas águas térmicas, com propriedades medicinais, e
pelos famosos e saborosos doces caseiros. As duas marcas culturais se tornaram
um cartão de visitas para quem procura
momentos de relaxamento e de degustação.
Cartão-postal da cidade, a construção clássica do Grande Hotel de Araxá
é uma das atrações que levam muitos
turistas à cidade. A obra foi inaugurada
em 1944 e impressionou pela proporção
do empreendimento construído em uma
cidade tão pequena. Naquele tempo, o
presidente Getúlio Vargas e o governador de Minas Gerais, Benedito Valadares,
tinham o objetivo de fazer de Araxá um
dos maiores e mais luxuosos balneários
do mundo. Os jardins e todo o projeto
paisagístico foram criados pelo famoso
pintor e paisagista Roberto Burle Marx. O
estilo arquitetônico é o mesmo encontrado nas antigas construções coloniais
da América espanhola em países, como
Colômbia e Venezuela. As dependências
do hotel seguem o estilo neoclássico,
com colunas, capitéis e arcos. Com to-

Araxá proporciona momentos de lazer e descontração
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Turismo

Turismo

Das águas
térmicas de
Minas

Infraestrutura hoteleira encanta turistas

dos esses elementos, não demorou para
o local ganhar fama em todo o país. Entre as décadas de 40 e 60, pessoas influentes, como políticos e artistas, eram
hóspedes habituais do hotel.
Como a maioria das cidades históricas
e turísticas de Minas, Araxá conserva um
roteiro que parece estar na ponta da língua de quem mora na região. Ao chegar
à cidade, uma dica é começar a visita
pelo Museu de Dona Beja, mulher de beleza singular que causou frisson por onde
passou. Em seguida, uma bela opção é
passar pela Estância Hidromineral do Barreiro, onde estão as famosas Termas de
Araxá. Os banhos de lama, pérola e as
massagens são imperdíveis para quem
procura bem-estar e relaxamento. Ao cair
da tarde, quando der aquela fome, o
melhor e mais original é fazer um lanche
típico com quitandas mineiras e comer o
tradicional pão de queijo. A sobremesa, é
claro, deve ser com os doces de Araxá.
Vale muito a pena conhecer também
a Igreja Nossa Senhora das Graças, no
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complexo do Barreiro. O santuário da
paróquia foi restaurado em março deste
ano. A reforma resgatou as características originais do espaço, construído na
década de 60 e tombado pelo Iepha
em 1989. A recuperação dos bancos e
da pintura do altar, a reformulação do
paisagismo e o plantio de espécies de
árvores, dentre outros incrementos, ajudam a preservar esse reduto de fé.
A Igreja Nossa Senhora das Graças
fica no perímetro de tombamento do
Complexo Hidrotermal e Hoteleiro de
Araxá. O Governo de Minas investiu na
restauração e na preservação da igreja
por se tratar de um patrimônio histórico
e cultural de Minas Gerais. Mas Araxá é
muito mais! A cidade é um reduto de esporte de aventura. Do alto da Serra do
Bocaina está uma das melhores rampas
de voo livre do país. E o espaço oferece
dois restaurantes panorâmicos especializados em comida mineira.
É por isso e muito mais que vale a pena
conhecer, saborear e sentir Araxá.
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A decisão favorável conquistada pelo
escritório Nelson Wilians & Advogados
Associados para o Sindesp-MG vai trazer
impactos positivos na folha de pagamento
das empresas de segurança privada a
partir deste ano
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Flávia Presoti

CAPA

O Brasil tem uma das maiores cargas
tributárias do mundo. Isso é ponto pacífico. E a pressão que esses encargos
exercem sobre as empresas provoca
impactos negativos e, às vezes, desastrosos. A carga tributária sobre a folha
de pagamento das empresas de segurança privada impede os empresários
de oferecer melhores condições salariais para os trabalhadores e de gerar
postos de trabalho.
Mas no início deste ano, a segurança
privada obteve uma importante conquista. O escritório de advocacia Nelson
Wilians & Advogados Associados obteve
uma decisão favorável para reduzir a tributação sobre a folha.
A decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) garante uma redução de até 5%
nas alíquotas que incidem nas folhas de
pagamento. O escritório moveu a ação
em nome das empresas de segurança e
conquistou o benefício para o segmento.
A Gerente Institucional do escritório de advocacia, Bárbara Valadares,
considera relevante a redução obtida
com a decisão do STJ, especialmente
na contribuição previdenciária sobre o
auxílio-doença, o auxílio-acidente e o
terço de férias.
“Essas contribuições vão deixar de
ser tributadas porque não representam
contraprestação pecuniária pelos serviços prestados nem vão ser computadas
para fins de aposentadoria”, diz.
De acordo com a advogada, as empresas de segurança privada interessadas em obter essa redução tributária
devem proceder da seguinte maneira:
• Ser associada ao Sindesp-MG e estar em dia com suas contribuições;
• Assinar a “Carta de Adesão e Procuração” à ação coletiva para ser habilitada nos autos;
• Pagar uma taxa de anuência de R$
1 mil para as custas processuais. As informações bancárias para esse procedimento serão encaminhadas ao longo
dos contatos feitos com a associação;
• Pagar os 20% sobre o valor do benefício para saldar os honorários advocatícios.
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Notas
Governo negocia novos prazos para a entrada das
empresas no eSocial
O eSocial já tem prazo definido para a entrada
das grandes empresas. O programa do Governo
Federal unifica a prestação de informações fiscais, trabalhistas e previdenciárias das empresas
para o governo em um ambiente on-line.
Empresas inseridas no lucro real e com receita anual superior a R$ 78 milhões devem
fazer a transmissão do eSocial a partir de outubro de 2014. Já para as pequenas e médias
empresas, a data continua indefinida. A previsão de janeiro de 2015, divulgada em março
de 2014, deixa de valer.
De acordo com informações da Receita
Federal, os órgãos envolvidos com o Comitê
Gestor do eSocial e a Secretaria de Micro e
Pequena Empresa da Presidência da República estão negociando uma nova data para a
entrada obrigatória de empresas de pequeno
e médio porte no programa.

Notas

Jurídico

Empresas podem
obter, em
juízo, redução
tributária
na folha de
pagamento

Fazem parte dessa lista empresas que apuram lucro presumido, Simples Nacional, entidades imunes ou isentas, Microempreendedor
Individual (MEI), produtores rurais e outros equiparados a empresas, como os autônomos.
Para a Federação Nacional das Empresas
de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento e Perícias (Fenacon), essa mudança não é vista como um adiamento. A
alteração é o resultado de um debate com
a sociedade para finalizar a elaboração e
publicar o ato normativo que vai instituir o
eSocial no âmbito de todos os órgãos participantes.
Em janeiro deste ano, o ministro Guilherme
Afif Domingos, responsável pela Secretaria de
Micro e Pequena Empresa da Presidência da
República, criticou o projeto e afirmou que o
eSocial iria apenas digitalizar a burocracia.

X Fesp em Campos do Jordão
A charmosa cidade de Campos do Jordão
(SP) foi sede do X Fórum Empresarial de Segurança Privada do Estado de São Paulo - X FESP.
O evento reuniu empresários de Segurança
Privada e formalizou a posse da nova diretoria do Sindicato das Empresas de Segurança
Privada, Segurança Eletrônica e Cursos de Formação do Estado de São Paulo (Sesvesp). Realizado em chapa única, o pleito ocorreu nos
dias 26, 27 e 28 de março.
O fórum teve palestras de Maílson da Nóbrega, Carlos Alberto Júlio, Coronel Paulo Roberto Cardoso e Percival Maricato. O objetivo
do evento foi debater o setor de segurança
e propor soluções para os principais gargalos
do segmento, principalmente a questão da
clandestinidade e o Estatuto da Segurança
Privada.
José Adir Loiola enalteceu a missão de de-
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fender a atividade da segurança privada. Ao
se despedir da presidência da entidade, Loiola destacou um lado negativo e desgastante
e um positivo que ele identificou durante os
oito anos à frente do Sesvesp. “O apoio e a
colaboração que recebi nesses últimos anos
foram muito importantes, mas os “puxões de
orelha” foram mais ainda, pois, com eles,
aprendi muito também”.
Para o presidente eleito, João Palhuca, o
momento é de muito trabalho. “Nossa missão será em busca de sermos ouvidos e respeitados. Queremos construir e transformar
as condições da Segurança Privada nas mais
favoráveis e amigáveis possíveis para o desenvolvimento do setor”. Palhuca lembrou que o
segmento emprega mais de 600 mil vigilantes
no Brasil e mais de 220 mil, somente no estado
de São Paulo.
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Nova diretoria
assume o
Sindesp-MG
para mandato
até 2018
Os novos membros da diretoria do
Sindesp-MG tomaram posse para cumprir
um mandato que vai até 2018. A diretoria comemorou a conquista de poder dar
sequência às ações da entidade. Os diretores e empresários do setor celebraram
a posse com um almoço no tradicional
restaurante Xapuri, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte (MG).
A posse oficial da nova diretoria aconteceu no dia 10 de março, na sede do
Sindesp-MG.

O quadro completo para o quadriênio
2014/2018 passa a ser composto pelos
seguintes gestores:

•

•
•

•

•
•
•
•
•
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Diretor-Presidente, Edson Pinto Neto
Diretor-Vice-Presidente, Renato Fortuna
Campos
Diretor-Secretário Administrativo, José
Roberto Gustavo de Souza
Diretor Econômico-Financeiro, Vasco Veiga
Alves
Diretor
Social,
Christian
Bernardo
Sepulveda Toffalini
Diretor para Assuntos Sindicais e Cursos
de Formação, Márcio Elias de Santana
Diretor para Assuntos de Mercado,
Planejamento e Marketing, Flavio Maurício
Carreira

•

Comemoração no Xapuri
Para comemorar a posse da nova diretoria
do Sindesp-MG, empresários da segurança
privada e autoridades se reuniram em um
agradável almoço, na tarde do dia 4 de

abril, no Restaurante Xapuri. Comida mineira e roda de viola compuseram a festa.
Acompanhe os melhores momentos:
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Para dar continuidade ao modelo de
gestão implantado na entidade, os novos
diretores estão cientes de que há muito
trabalho pela frente. “Vamos continuar lutando pelo combate à segurança clandestina. Temos muito o que oferecer ao
nosso mercado, além de melhorias na
qualificação profissional”, diz o presidente
reeleito Edson Pinto Neto.
Além de manter a defesa dessas
bandeiras, a nova diretoria vai divulgar
e difundir as atividades promovidas pelo
Sindesp-MG e acompanhar as ações
destinadas aos tomadores de serviços
de Segurança e Vigilância e às autoridades.
Para Edson Pinto Neto, a participação
mais efetiva do empresariado mineiro,
de integrantes do mercado e das autoridades vai contribuir para o crescimento
do setor e o cumprimento da missão da
nova diretoria.
Dois novos diretores se integram ao
quadro da nova gestão. Na Diretoria
Social assume Christian Bernardo Sepulveda Toffalini. E Alexandre Andrade
Magesk Belmiro passa a responder pela
Diretoria para Assuntos de Segurança
Eletrônica.

Diretor para Assuntos de Escolta Armada
e Segurança Pessoal, Fabio Ferreira
Diretor para Assuntos Jurídicos, Gustavo
Augusto Castro e Lellis
Diretor para Assuntos de Segurança
Eletrônica, Alexandre Andrade Magesk
Belmiro

Já o Conselho Fiscal é composto pelos
seguintes membros efetivos:
• Romis Melito Ferrarez
• José Afonso de Oliveira Cunha
• Gilson Naves de Souza
Como membros suplentes estão:
• Helio Carvalho Kneip
• Bernardo Pereira Brandão
• Antônio Edson Hautequestt Candal
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Empresas associadas ao SINDESP-MG
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