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Palavra do Presidente

Mais uma vez se aproxima o período em que dedicamos
grande parte de nossos esforços às negociações coletivas com vistas
à celebração de nova convenção coletiva de trabalho.
Trata-se, sem dúvida alguma, de um processo dinâmico, pois
a cada ano desafios e questões contemporâneas relativas à evolução
do mercado de segurança privada se apresentam no curso das tratativas com os diversos sindicatos de trabalhadores, o que nos leva a
perseguir o aperfeiçoamento constante do texto convencional.
Não por outras razões, é de suma importância, particularmente neste período, a efetiva participação de todo o segmento econômico na condução dos debates e das negociações que envolvem o
trabalho de elaboração do novo tratado coletivo de trabalho.
A experiência nos tem demonstrado que, quanto maior o nível de envolvimento das empresas nas discussões sobre temas relacionados às normas coletivas, melhores são os resultados alcançados
ao termo deste processo.
Assim, conclamo a todos a participarem com empenho das
atividades sindicais neste período em que transcorrerão as negociações, seja por meio do comparecimento às assembleias deliberativas,
seja através do encaminhamento de sugestões que possam contribuir
para a edição de uma convenção cada vez mais apta a responder às
necessidades do setor no que tange às relações de trabalho.
Os avanços a serem conquistados dependem de todos nós. É
com este espírito que devemos nos dedicar a mais esta empreitada.
Boa leitura!
Um grande abraço,
Edson Pinto Neto

Presidente do Sindesp-MG
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Arquivo pessoal

Consultor Marcos Sousa
SESSÃO
LEITURA
SESSÃO
LEITURA
lança novo livro
focado no mercado
de segurança
Confidencial - Coletânea de Artigos sobre Segurança aborda o mercado de segurança
sob novas perspectivas, numa linguagem simples, clara, divertida e provocativa

6

Arquivo CYB

O

consultor de Marketing,
Vendas e Estratégia Empresarial para as empresas do ramo de segurança, consultor da Associação Brasileira das
Empresas de Sistemas Eletrônicos
de Segurança (ABESE), conferencista em eventos realizados pela
Fenavist (Federação Nacional das
Empresas de Segurança e Transporte de Valores) e autor do livro:
Vendendo Segurança com Segurança, Marcos Antonio de Sousa anuncia o lançamento de mais
uma obra dedicada totalmente ao
mercado de segurança: Confidencial - Coletânea de Artigos sobre
Segurança.
Segundo Marcos Sousa, a
ideia de escrever a coletânea surgiu de seus leitores e clientes que
sempre lhe pediram para reunir,
numa só obra, os melhores artigos
sobre vendas, marketing e estratégia
empresarial escritos por ele nos últimos cinco anos.
Os artigos selecionados
abordam o mercado de segurança
sob novas perspectivas, numa linguagem simples, clara, divertida
e provocativa. “De um lado, você
tomará conhecimento de dificuldades, problemas, limitações, comportamentos, decisões e da realidade dos fornecedores de produtos e
prestadores de serviços de segurança. Por outro, encontrará algumas
necessidades, expectativas e desejos de quem busca ou necessita de

segurança”, diz.
O livro é um convite a uma
reflexão sobre o segmento de segurança. As respostas para perguntas
como: Por que não vendemos mais
segurança? Por que não conseguimos agregar mais valor? O que precisamos fazer para justificar o preço que cobramos? O que os clientes
buscam? O que podemos oferecer?
Como podemos posicionar nossa
oferta? Quais são as práticas, atitudes e posturas que mais comprometem o futuro do mercado?, você
encontra nesse livro.
O livro Confidencial - Coletânea de Artigos sobre Segurança
possui 100 páginas e está à venda

na loja virtual exclusiva do autor no
endereço eletrônico:
http://marcossousa.lojapronta.net/,
por R$19,00.
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Marcos Antonio de Sousa, consultor de Marketing, Vendas e Estratégia Empresarial para as empresas do ramo de segurança,
autor dos livros: Vendendo Segurança com Segurança e Confidencial - Coletânea de Artigos sobre Segurança.
E-mail: marcos@consultesousa.com
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não consegue garantir.
Afirmar que vendemos segurança é tão óbvio quanto dizer que as lojas de cosméticos vendem produtos
de beleza, e as agências de turismo
vendem passagens. Mas as pessoas
querem bem-estar, um sonho de beleza, o milagre da esperança, uma
viagem inesquecível, qualidade de
vida, prestígio e realização pessoal.
Então, prefiro afirmar que devemos vender o que você, nosso
cliente, busca ou deseja e convencê-lo a comprar o que vendemos.
Partindo do seu ponto de vista,
vendemos muito mais do que você
imagina obter, ao contratar algum
serviço de segurança. Afinal, quer
saber o que realmente vendemos?
O que realmente podemos fazer em
sua vida ou pela sua empresa?
Queremos que você vá à praia
com sua família, nas férias, e não fi-

que cuidando de sua casa. Queremos
que durma tranquilo em sua confortável cama, enquanto nós ficamos
de olhos bem abertos e disponíveis
24 horas por dia. Sabemos que você
não deseja um carro com chapas
blindadas, mas liberdade para ir e
vir (prerrogativa constitucional), a
qualquer lugar e, chegar em casa, a
qualquer hora.
Colocamos uma câmera para
ficar de olho em seu bebê, enquanto
você, mãe, forçada a voltar ao trabalho, dado o fim da licença-maternidade, tem de deixá-lo nas mãos de
um desconhecido. Somos nós que
protegemos suas costas, lados e frente quando alguém tenta agredi-lo ou
sequestrá-lo. Estamos prontos para
nos jogarmos entre vocês, pais de
família, e uma bala mortífera. Cuidamos até para que seu lindo cachorrinho não tenha de trabalhar como cão

de guarda e correr o risco de comer
alguma “bola” envenenada.
São nossos sensores os primeiros a detectar e fazemos soar uma
sirene quando uma pequena chama
ou fumaça aparece no quarto do seu
filho caçula, de um hospital ou de
uma escola. São nossos rastreadores que avisam onde seu filho adolescente está quando você acorda
de madrugada, após um pesadelo,
e tenta sucessivas vezes, mas sem
êxito, falar com ele. Nós também
protegemos aquela joia sagrada que
vem passando de geração em geração para que você possa colocá-la
no dedo de sua filha mais velha, no
dia do casamento dela.
Vendemos mais tempo para
você passar com sua família, ou
levar seus filhos à escola, quando
colocamos uma câmera em sua empresa, para monitorar todo o pro-

cesso, e a imagem em seu celular,
ou laptop. São nossas câmeras que
registram os crimes nas ruas escuras
e solitárias, durante a fria madrugada. Também são nossas câmeras que
registram agressões contra idosos,
jovens e mulheres. E quantos criminosos já foram flagrados com a ajuda de nossos incansáveis e bravos
profissionais da segurança?
Somos nós que transportamos
todos aqueles pagamentos que você
espera depositar, após dias incansáveis de trabalho e suor, para pagar
a todos os colaboradores, fornecedores, ao governo, alimentando inúmeras famílias.
Tudo isso, sem falar na preocupação que temos com a continuidade do seu negócio, ao escoltarmos
um caminhão por perigosas estradas, carregado com produtos que
preencherão suas prateleiras e seu

estoque; quando protegemos todos
os dados de seus clientes e valiosos
projetos, armazenados no servidor;
ou, ainda, quando estamos prontos
para agir nos momentos de crise e
acidentes trágicos.
Portanto, vendemos muito
mais do que produtos e serviços de
segurança. Vendemos mais qualidade de vida, mais tempo com filhos,
bem-estar, continuidade do negócio e
esperança do que você, ou nós, podemos imaginar. Deem o nome que derem ao que vendemos. Jamais tomaremos ciência absoluta de tudo o que
ganhamos ao investir em mais segurança. Muitas vezes, só descobrimos
o valor de algo quando o perdemos.
O que nós vendemos então? Não só
a segurança de um presente, como
também a esperança de um futuro
melhor. Invista mais em segurança!
Invista em seu futuro!

Arquivo CYB

enho viajado incansavelmente para os quatro cantos
do Brasil apresentando uma
nova abordagem de venda dos produtos e serviços de segurança para
profissionais desse segmento. Venho ao longo de todo esse tempo,
tentando responder a uma simples
pergunta: O que nós, profissionais e
empresários da segurança eletrônica
e privada, vendemos?
A resposta óbvia seria segurança, claro. Muitas pessoas, inclusive alguns diretores e funcionários
de empresas de segurança, dirão que
vendemos alarmes monitorados,
sistemas de incêndio, controle de
acesso, cerca elétrica, rastreamento,
vigilantes, escolta armada, transporte de valores, blindagem, segurança
pessoal... Enfim, dispomos de toda
segurança que o Estado não é obrigado, não tem competência para tal ou
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Psicólogo Carlos Luiz
Souza: “Uma boa
avaliação psicológica
realizada antes da
admissão é fundamental.”

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Emoções
no trabalho

Psicanalista Terezinha
Souza: “ O acompanhamento
psicológico é indispensável para
profissionais que passaram por
algum trauma na profissão.”

Aprender a lidar com as emoções no ambiente de trabalho
é um diferencial do mundo corporativo
Flávia Presoti
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curar fazer a avaliação psicológica
com empresas sérias, que trabalham
com uma bateria de
testes completa e
adequada ao cargo
de vigilante, representa uma medida
preventiva.”
Carlos Luiz
explica que o
protocolo de avaliação deve investigar a condição
estrutural do candidato para reagir
de forma adequada em condições
adversas, controlar os impulsos
e a emotividade,
relacionar-se de
forma satisfatória
com os demais,
utilizar adequadamente o potencial
combativo da agressividade e adaptar-se a situações-surpresa de forma
rápida e assertiva.
Assim sendo, o risco de uma empresa contratar um vigilante não adequado ao cargo diminuirá consideravelmente. Para o vigilante também é melhor
que seja assim, pois ele corre o risco de
passar por situações que podem lhe trazer danos, muitas vezes irreparáveis, se
não tem uma estrutura psicológica compatível com sua função. “Nesse caso, é
melhor não conseguir o emprego a correr
o risco de ficar desorganizado psiquica-

do. Agora, há casos em
que o vigilante deve ser
afastado do cargo, pois a
situação chega a tal ponto que, se não houver
uma intervenção mais
radical, o profissional
pode colocar em risco
sua própria vida e a vida
dos outros”.
Entretranto, há profissionais que asseguram estarem preparados
para administrar bem
suas emoções diante
das mais variadas situações, apesar de nunca
terem passado por uma
experiência
desagradável. Esse é o caso do
vigilante Dienes Renato da Silva, que há oito
anos é segurança e se
diz preparado e treinado para enfrentar situações de risco.
“Durante toda a minha carreira, nunca
sofri nenhuma tentativa de assalto; sei
que é desconfortável ter de passar por
situações de perigo, pois já tive amigos
que foram baleados e tiveram de vencer
o medo. Mas acredito no treinamento,
não tenho medo e enfrento os desafios
da minha profissão com muita determinação, preparo e tranquilidade. Pensar
sempre antes de agir é fundamental para
lidar com as emoções”, comenta.
Para o vigilante JAL, que preferiu não ter o seu nome revelado nesta
reportagem, após ser assaltado e agreArquivo pessoal

S

e você é daquele tipo de profissional que acha que o fator
emocional não influencia em sua
carreira profissional e pessoal, cuidado!
Sintomas psiquiátricos relacionados ao
modo de vida estão cada vez mais presentes na vida de profissionais de diversos segmentos.
Entre os sintomas que mais
acometem esses profissionais estão a depressão, a ansiedade, a insônia, o pânico,
o medo generalizado e até o alcoolismo.
Afinal, lidar com a emoção
demanda aprendizado, quanto mais em
situações de risco, em que as surpresas
são capazes de levar o profissional a ter
reações inusitadas. Ter uma estrutura
psicológica compatível com as exigências da função, ter experiência e ser
submetido a treinamentos ajudam a administrar as emoções.
Mas, como saber se o profissional contratado pela empresa de segurança está apto ao cargo de vigilante?
Segundo o psicólogo Carlos
Luiz Souza, da Sercon, empresa especializada há cerca de 20 anos em saúde ocupacional e psicologia organizacional, uma
boa avaliação psicológica realizada antes
da admissão é fundamental. Seja qual for
a atividade profissional, a dica é contratar
a pessoa certa para a função certa.
“A psicologia dispõe de instrumentos capazes de revelar o perfil
psicológico (traços da estrutura de personalidade) e o estado emocional da
pessoa avaliada. É recomendável ser
mais rigoroso no exame admissional
para evitar adoecimentos decorrentes de
incompatibilidade com a função. Pro-

mente e não poder mais conduzir sua
vida de modo satisfatório”, diz.
O psicólogo explica que, quando o assunto em questão é o fator emocional, ele tem peso decisivo na carreira
e na vida profissional. Nenhum ser humano está preparado para ficar frente a
frente com a morte ou com a violência.
Mas existem profissionais que passam
por essas situações e conseguem controlar muito bem as emoções sem deixar
que isso prejudique suas carreiras ou vida
pessoal. Outros, ao contrário, quando sofrem um abalo emocional, adoecem ou
buscam refúgio no álcool e nas drogas.
A psicanalista Terezinha Dias

Souza trata com frequência de vigilantes que passaram por situação de risco
e se desestruturaram em intensidade incapacitante. “Tenho, aqui, casos de vigilantes que passaram por assalto e que
continuam trabalhando normalmente,
sem nenhuma limitação subjetiva. Nesses casos, é comum se adotarem mecanismos de defesa que funcionam muito
bem. Há outros que se sentem inseguros
para atuar na profissão, desenvolvem
sintomas leves ou moderados, mas conseguem exercer suas atividades laborativas. Esses devem continuar fazendo
acompanhamento psicológico para
melhor elaboração do fato vivencia-

dido por bandidos, o abalo emocional
foi grande, mesmo assim não recebeu
acompanhamento psicológico. “Eu
trabalhava em uma transportadora de
cimento que não tinha contrato com
nenhuma empresa de segurança regularizada. Eu era contratado diretamente
pela empresa e não usava armas no momento do assalto. Fui rendido e pego de
surpresa por seis bandidos que levaram
os computadores e celulares da transportadora”.
JAL conta que sabia que a empresa estava contratando o seu serviço
de forma irregular e mesmo assim topou o desafio de aceitar o emprego. Ele
confessa que a experiência de passar por
um assalto não é nada agradável. “O
ideal é que os vigilantes trabalhem em
empresas que terceirizem um serviço
regularizado de vigilância. A empresa
tinha o hábito de colocar policiais para
fazer bico como vigilantes”, diz.
Depois do ocorrido, JAL, vigilante há 16 anos, pediu demissão da
transportadora e atualmente é funcionário de uma empresa regularizada na
área de segurança privada. Ele se diz
recuperado do assalto.
Ao contrário de JAL, o vigilante
José Primo da Costa, há 18 anos na profissão, diz não ter ficado inseguro com o
assalto não só presenciado mas também
vivenciado por ele, em março de 2005,
na empresa em que trabalhava, tendo
ficado apenas assustado no momento
em que os bandidos agiram. “Eu estava
armado quando fui rendido e mantive
a tranquilidade quando eles sacaram o
11
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revólver e disseram: “você perdeu, não
quero levar a vida de ninguém, só quero
o seu revolver.”
De acordo com José, todas as
providências foram tomadas após o susto e no dia seguinte ele já estava de volta
ao trabalho.
A mesma sorte não teve o vigilante RMR, de 48 anos, há 10 anos na
profissão. Ele que trabalha com vigilância patrimonial foi atingido por nove tiros em um assalto em uma agência bancária em agosto de 2004. “No assalto,
houve troca de tiros com três assaltantes, depois que um deles viu o sinal que
eu dei para o meu colega de que a agência estava sendo invadida. Infelizmente,
fui atingido no braço, minha arma caiu
e o meu amigo continuou trocando tiros
com os assaltantes até conseguir acertar
um deles. Com raiva ao ver o colega deles baleado, quase morto no chão e ao
perceberem que o assalto havia fracassado, descarregaram, antes de fugirem,
toda a arma deles em mim.”
RMR conta que foram nove
tiros, duas semanas internado e nove
meses afastado do trabalho. “Não foi
nada fácil. Apesar de ter tido todo o suporte da empresa de vigilância em que
trabalho, precisei buscar força em Deus
para superar e voltar ao trabalho. Minha
esposa teve de se afastar do emprego,
passamos por problemas financeiros.
Sei que foi um milagre ter sobrevivido. Mas hoje agradeço a Deus por estar
vivo e ter me dado forçar o suficiente
para superar aquele momento de minha vida sem precisar de tratamentos
12

psicológicos. Antes do assalto eu era
um homem que levava uma vida ilícita,
fumava, bebia e acreditava que, por ter
uma arma nas mãos, eu era o melhor, o
valentão,” diz.
Já Wilson Jesus da Silva Resende, que trabalha na área de vigilância
patrimonial há cinco anos, enfrentou
vários problemas na profissão em que
teve de controlar a emoção. “Uma vez
recebi o comunicado de que um caminhoneiro da montadora de caminhões
em que trabalho estava caído no chão
ao lado do veículo, todo ensanguentado.
Ninguém me informou o que realmente
havia acontecido com ele. Ao chegar no
local, tive de manter a calma, verificar a
situação e encaminhá-lo para o hospital.
Manter a calma é fundamental para agir
corretamente. Nesse caso, o caminhoneiro tinha passado mal e caído sozinho
do caminhão. Mas poderia ter sido diferente, e a calma, o preparo e a estrutura
psicológica fariam toda a diferença”.
Casos de simulações também
são corriqueiros. A psicanalista relata que
é comum receber no consultório vigilantes que tentam simular uma doença visando ao afastamento ou ao ganho de uma
ação trabalhista na Justiça do Trabalho.
O diretor da Sercon, o psicólogo
Carlos Luiz Souza, conta que nos últimos
anos o número de vigilantes com problemas psicológicos incapacitantes tem
aumentado e que a dificuldade de relacionamento com os supervisores de segurança, em alguns casos, não é nada saudável.
“Infelizmente, nem todas as empresas têm
nos cargos de coordenador e supervisor de

segurança profissionais preparados para
lidar com o operacional.”
Carlos dá o exemplo de um
vigilante, funcionário padrão, que trabalha em uma empresa de segurança há
mais de 10 anos. “Ele é um funcionário
perfeito, nunca faltou, sempre cumpriu
com suas obrigações e uma vez apenas
quando teve um problema pessoal, ao
levar o caso ao supervisor, foi maltratado e desrespeitado, passando a se sentir
desmotivado e a alimentar uma raiva
mal resolvida no trabalho. Isso certamente afeta os resultados de sua atividade profissional.”
Sem dúvida, explica o psicólogo, a motivação dos funcionários pode e
deve ser administrada pela chefia e por
supervisores diretos para evitar problemas futuros.
Para Floriano Serra, psicólogo
e diretor-presidente do Instituto Paulista
de Análise Transacional, os sentimentos
devem ser administrados para que não
interfiram no dia a dia das pessoas a
ponto de comprometerem o rendimento profissional e até o desenvolvimento
pessoal. O ideal, quando uma empresa
detecta um problema, é tentar reverter o
quadro, analisar o problema, enxergar e
entender a abrangência desse problema,
estudar a sua durabilidade e, por último, pensar na relação custo x benefício
da punição. “Além disso, saber usar
as emoções favorece as relações com
a equipe de trabalho. Não é à toa que
os conceitos de inteligência emocional
são bastante conhecidos e utilizados por
profissionais em cargos de liderança.”
13
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Marcos Hashimoto é professor de empreendedorismo do Insper (Ibmec-SP),consultor , palestrante, colaborador da Revista Você S/A
e autor dos livros Lições de Empreendedorismo e Espírito Empreendedor nas Organizações. (www.marcoshashimoto.com)
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no produto para melhorar a vida de alguém, seja dele mesmo, do seu chefe,
dos colegas, do cliente ou do acionista.
As oportunidades de realizar essas mudanças são infinitas e estão em todos os
setores da empresa.
Assim, um simples porteiro
pode encontrar uma forma criativa de
resolver um problema de acessos não

PROTEGER E SERVIR

PO

Você, como funcionário, sabe
se relacionar bem com as pessoas, questiona regras sem fundamento, consegue
engajar pessoas aos seus projetos, rompe com regras e paradigmas que impedem que você apresente o melhor de si,
procura inovar em tudo o que faz e valoriza sua autonomia e independência?
Então, você tem perfil empreendedor.

autorizados ou reduzir o tempo de espera de visitantes. Uma copeira pode
levar suas soluções de tira-manchas
para todas as pessoas da empresa ou
um garoto da copiadora pode criar uma
forma criativa de economizar papel.
Essas pessoas, que têm essas ideias e se
movimentam para torná-las realidade
são chamadas de intraempreendedoras
e representam o perfil de profissional
que toda empresa quer ter.
Os principais responsáveis
por criar um ambiente que permita
o surgimento e manifestação desses
intraempreendedores potenciais são
o RH e as lideranças. Práticas de RH
que favoreçam a comunicação interna, o apoio da alta administração às
melhores e mais viáveis ideias, políticas de recompensa e liberdade de
expressão são apenas algumas dessas
iniciativas. O gestor, por outro lado,
deve prover os recursos necessários
para os intraempreendedores, darlhes espaço para suas realizações,
orientar suas iniciativas para o direcionamento organizacional e tolerar
erros e falhas advindos de tentativas
para realizar projetos interessantes.
Embora a criação de um ambiente favorável à inovação e ao empreendedorismo não constitua um
processo rápido e simples, exemplos
de empresas bem-sucedidas em projetos desta natureza atestam que o investimento realmente vale à pena no
médio e longo prazos para as empresas
que buscam desenvolver a capacidade
inovadora como diferencial e fator de
competitividade.

A U T O RI

Será que só aqueles que querem montar um negócio próprio são
empreendedores?
Há muito que as cabeças pensantes nas empresas já não se limitam
ao antes fechado grupo de engenheiros
e cientistas. As organizações perceberam que a capacidade de inovar está ao
alcance de qualquer um, qualquer pessoa dentro da empresa detém a capacidade de mudar algo no processo ou

AL

V

ocê, como executivo, gostaria de que as pessoas na sua
equipe fossem mais criativas,
tivessem mais determinação e iniciativa
e maior capacidade de assumir riscos e
responsabilidades assim como aceitar o
erro como parte do processo de aprendizado na busca de caminhos inovadores
para o cumprimento de objetivos e metas? Então, você gostaria de ter pessoas
empreendedoras na sua equipe.

EMPRESA

MG SEG
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077/2010

Sindicato das Empresas de Segurança e Vigilância
do Estado de Minas Gerais
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3309 9070
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O

ções do setor, nas Delesps e Comissões
de Vistoria da Polícia Federal.”
Segundo a chefe da Delegacia de Controle da Segurança Privada
da SR/DPF/MG, Vanilda Alves Silva
Nascimento, o Gesp 2 foi proposto para
exercer a gestão da informação do setor
de segurança privada, contemplar o gerenciamento de todo o ciclo de vida dos
processos gerados pelos empresários e
analisados nas Delegacias de Controle
de Segurança Privada – Delesps – nas
Comissões de Vistoria – CV – e na Coordenação Geral de Controle de Segurança Privada – CGCSP.
Ele tem como objetivo processar cadastros, atualizações e solicitações formulados pelas empresas e
instituições do segmento de segurança
privada, Delesps, e Comissões de Vistoria da Polícia Federal respeitando-se
as exigências contidas na legislação es-

pecífica em vigor para cada tipo
de processo administrativo, substituindo, gradativamente, os processos protocolados manualmente. “O Gesp visa à automatização
e racionalização das atividades
necessárias ao controle e à fiscalização das empresas de segurança privada, dando mais agilidade
e confiabilidade a esse processo.”
A chefe da Delesp-MG explica que o sistema é composto de vários
módulos, entre eles o PGDWeb, que
poderá ser acessado via Internet e utilizado pelas empresas de segurança
privada nos servidores da Polícia Federal. “O PGDWeb também armazenará todas as informações, facilitando
a elaboração e a movimentação dos
processos”, diz.
Além disso, o novo sistema
promete ser mais uma ferramenta de
combate à clandestinidade. “Ele irá

proporcionar mais agilidade e celeridade no acesso aos sistemas de controle da segurança privada, permitindo, com isso, a verificação acerca
da regularidade ou não das empresas
que estiverem atuando no ramo da
segurança privada. Isso viabilizará,
portanto, a fiscalização das empresas
irregulares e o combate, consequentemente, da clandestinidade”.
O que diferenciará o Gesp
2 do modelo anterior será a forma
de acesso ao sistema. “Os usuários
passarão a ter acesso via Internet. As
empresas terão todas as informações

alusivas à respectiva empresa arquivadas e armazenadas nos arquivos do DPF”, ressalta Vanilda
Nascimento.
Processos como autorização de funcionamento, inclusão
de nova atividade, renovação de
alvará de funcionamento, solicitação de armas, munições e petrechos, antes analisados eletronicamente pelo modelo antigo do Gesp,
continuarão, inicialmente, a ser analisados pelo Gesp 2.
De acordo com Vanilda Nascimento, a única diferença é que não
haverá mais o processo de atualização,
pois, com o Gesp 2, a própria empresa se incumbirá de acessar o sistema
e atualizar os dados, sendo, portanto,
responsável administrativamente e até
criminalmente pelas atualizações, caso
venham a ser constatadas pela Polícia
Federal como inverídicas.

Arquivo Sindesp-MG

s novos mecanismos de funcionamento do que vem sendo chamado de Gesp 2 foram
apresentados, no dia 18 de agosto,
pela Polícia Federal com o apoio do
Sindesp-MG e do curso de Gestão de
Segurança Privada do Centro Universitário UniBH para cerca de 170 profissionais do segmento de segurança
privada de Minas Gerais, entre eles
representantes de empresas especializadas, orgânicas e curso de formação.
O evento que aconteceu no
Campus Estoril do Centro Universitário UniBH, na capital mineira, contou
com a presença dos Delegados de Polícia Federal, Adelar Anderle, Coordenador-Geral de Controle de Segurança
Privada/Direx/DPF, Jerry Antunes de
Oliveira, Superintendente Regional

do DPF em Minas Gerais, Frederico
Guinsburg Saldanha, Delegado Regional Executivo da SR/DPF/MG, Vanilda Alves Silva Nascimento, Chefe da
Delegacia de Controle da Segurança
Privada da SR/DPF/MG, Licínio Nunes de Moraes Netto, Chefe da Divisão
de Análise de Processo e Expedição de
Documentos-DAPEX da Coordenação
Geral de Controle da Segurança Privada do DPF e do presidente do SindespMG, Edson Pinto Neto.
A apresentação do Gesp 2 ficou a cargo do delegado Licínio Nunes
de Moraes Netto.
“O novo Sistema de Gestão
Eletrônica de Segurança Privada –
GESP – terá a finalidade de informatizar
os processos administrativos relativos à
área de segurança privada em todo o
território nacional, e deverá ser utilizado no âmbito das empresas e institui-
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Gesp 2 promete ser mais uma ferramenta de combate à clandestinidade.
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Versão atualizada do
GESP é apresentada
pela Polícia Federal
em Minas Gerais
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CONVENÇÃO

Quanto maior o envolvimento
das empresas nas negociações
da CCT, melhores serão os
resultados alcançados

CONVENÇÃO
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Sindesp-MG orienta aos empresários a comparecerem às Assembleias Gerais Extraordinárias (AGEs) e a
encaminharem sugestões que possam contribuir para a edição de uma nova Convenção Coletiva de Trabalho.
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É inevitável. Se as empresas não
concentrarem seus esforços nas negociações coletivas, na certa os resultados alcançados poderão ser menos
satisfatórios.
Daí, a necessidade de os empresários da segurança privada participarem efetivamente, enviando à
secretaria do Sindesp-MG, com antecedência, preferencialmente antes do
agendamento das AGEs, sugestões
que possam contribuir para a elaboração de uma nova convenção coletiva
de trabalho que atenda às expectativas
do setor no que diz respeito às relações de trabalho.
O comparecimento de todos às
assembleias deliberativas também é
de grande importância.
Segundo o presidente do SindespMG, Edson Pinto Neto, o período de
negociações coletivas de trabalho se
aproxima. “As Assembleias Gerais
Extraordinárias estão previstas para
acontecer a partir da primeira quinzena de novembro. Assim sendo, reforço à necessidade da participação
de todos.”
Edson conta que a experiência
tem demonstrado que, quanto maior
o nível de envolvimento das empresas
nas discussões sobre temas relacionados à normas coletivas, melhores
são os resultados alcançados ao termo
deste processo. “Os avanços a serem
conquistados dependem de todos nós
e é com este espírito que devemos
nos dedicar a mais esta empreitada”.
Participem!
19
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Gestão de Segurança
Privada do UniBH forma
gestores com competências em
segurança empresarial e pessoal

CURSOS
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ara quem está em
busca de uma formação ampla na
área de gestão de segurança
privada, o Centro Universitário UniBH, em Belo Horizonte
(MG), oferece curso de graduação tecnológica em Gestão de
Segurança Privada.
O curso proporciona
ao aluno o suporte nas estruturações técnica e estratégica,
interpessoal e emocional para
exercer atividades de segurança de acordo com a legislação vigente. Além disso, ele
contribui para formar gestores
com competência em segurança empresarial e pessoal,
contemplando competências
relativas ao domínio de técnicas de gestão.
Com duração de 1600 horas, é
possível adquirir conhecimentos e habilidades para analisar, criticar e atuar

CURSOS
ESTRELADOS
CURSOS DO UNIBH FORAM ESTRELADOS PELO
GUIA DO ESTUDANTE ENTRE OS MELHORES DO PAÍS.*

VENHA SENTIR A NOSSA BATIDA.

VESTIBULAR. INSCRIÇÕES ABERTAS.

Ultilize a sua nota do ENEM.
**Financie seu curso e pague no máximo
R$ 50,00 por trimestre até sua formatura.
eficientemente nos setores de segurança empresarial, pessoal e residencial.
Mais informações pelo site:
www.unibh.br ou com o coordena-

dor, professor Antônio Márcio da
Fonseca Ribeiro, e-mail: antonio.
ribeiro@prof.unibh.br ou pelo telefone (31) 3207-2853.

Conheça o novo curso de
Tecnologia em Geoprocessamento.

Descontos especiais
nas inscrições feitas pelo
3319.9500 ou unibh.br/vestibular

*Saiba mais no site unibh.br/vestibular
**Consulte condições do FIES.
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De olho no
melhor preço

Consultor econômico
Vilson Trevisan capacita
profissionais em
treinamento promovido
pelo SINDESP-MG.

Treinamento promovido pelo Sindesp-MG capacita profissionais visando a melhores
resultados e ações eficazes no gerenciamento de contratos de serviços terceirizados.

Arquivo CYB
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ais um dia de trabalho.
Toca o telefone, cliente
novo na linha. Uma proposta de trabalho é solicitada para
iniciar um novo serviço. O departamento comercial de sua empresa é
acionado. Contrato fechado e você
descobre que o valor cobrado foi
calculado indevidamente, sem sequer levar em conta as novas determinações para os serviços de vigilância, sem ao menos conhecer bem
seus custos e estatísticas. O que fazer?
Para evitar problemas dessa
natureza e garantir o conforto financeiro de sua empresa, o Sindesp-MG
vem ajudando a capacitar funcionários que lidam diretamente com o setor comercial das empresas de segurança e vigilância privada, associadas
ou não à entidade.
No último dia 14 de setembro, no auditório do Sindicato, cerca
de 20 profissionais alocados no departamento comercial de empresas
de segurança e vigilância e de asseio
e conservação do Estado de Minas
Gerais participaram de um treinamento específico de elaboração correta de planilhas de composição de
custos e formação de preços para
a contratação de serviços terceirizados, com o consultor econômico
Vilson Trevisan.
Com carga horária de 8 horas/
aula, os participantes, em sua maioria gestores do setor comercial das empresas do
22

segmento de segurança privada,
tiveram a oportunidade de aprender, na prática , passo a passo, com
direito a muitos cálculos e esclarecimentos de dúvidas, a metodologia correta para a elaboração de
planilhas de composição de custos
e formação de preços para contratação de serviços terceirizados.
De acordo com o proParticipantes se mostram atentos às explicações do
fessor Vilson Trevisan, no
professor Vilson Trevisan.
treinamento, os participantes
tiveram a oportunidade de
mais justo que as empresas saibam
elaborar corretamente, com base cobrar corretamente para poderem
em leis e direitos trabalhistas, pla- prestar um bom serviço. Funcionánilhas de composição de custos e rios bem treinados, com informaformação de preços.“Não é segre- ções e orientações corretas, evitam
do para ninguém que a segurança colocar em risco um contrato de
privada no Brasil é um serviço serviço fechado”, explica Vilson
caro”, diz.
Trevisan.
Essa afirmação pode ser
Para Cristiano Miranda,
justificada pelo fato de as empresas gerente comercial de uma empresa
privadas terem de dividir com o go- de segurança privada, participar de
verno a tarefa de manter a ordem treinamentos como esse promovido
pública, a integridade física das pelo Sindesp-MG é indispensável
pessoas e a proteção de seu patri- para se fechar um bom contrato e
mônio. “Na prática, tem de se pa- garantir o equilíbrio financeiro da
gar pelo que não deveria ser pago. empresa. “A contribuição desse treiSó para se ter uma ideia, no Brasil, namento é grande para os particios serviços de segurança privada pantes. Aqui, aprendemos a ter uma
movimentaram R$15 bilhões em visão mais ampla do que realmente
2009. No mesmo ano, nos Estados deve ser cobrado antes de se repasUnidos, os gastos com segurança sar o preço ao cliente. Por ser um
privada foram de US$48 bilhões. treinamento prático, ele nos auxilia
Proporcionalmente, nós gastamos a equalizar os custos para que as
quase o dobro (0,55% do PIB, ante empresas possam dar o seu preço.”
0,32%), segundo dados publicados
Renata Moura, coordenana Revista Época, edição de 9 de dora comercial de uma empresa
agosto de 2010, na reportagem “O de asseio e conservação, diz que os
país dos Vigilantes”. Então, nada cursos promovidos pelo SindespArquivo Sindesp-MG
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MG são imperativos para se
atualizar em relação aos valores de encargos e mudanças
na lei. “ O treinamento ministrado pelo professor Trevisan
proporciona aos participantes condições de formatar
planilhas de custo dentro da
realidade do mercado. Informações novas foram apresentadas baseadas nas instruções
normativas do Ministério do
Trabalho. Isso contribui para
que estejamos todos atualizados e
preparados para cobrarmos corretamente”.
Sobre os 30% do adicional
de risco de vida para os vigilantes,
recém-aprovados no Senado, o professor Trevisan comentou que, infelizmente, impactará nos cálculos da
formação de preços, nas negociações
futuras, na redução do mercado, nos
tributos e na folha de pagamento e
reforçou a dificuldade e a total impossibilidade de as empresas repassarem para os contratantes de uma
só vez mais esse custo.
Trevisan também comentou,
durante o treinamento, além de outros assuntos, sobre a Portaria nº 18
da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão,
que estabelece novos preços limites
para os contratos entre os órgãos do
governo e as empresas de serviços de
vigilância. Em sua opinião, é preciso
ter muita cautela ao se trabalhar com
órgãos públicos.
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Assédio Moral: aprenda
a se proteger desse mal
Entrevista com o psicanalista Rubens Giaquinto.

E

e prolongadas durante a jornada
de trabalho e no exercício de suas
funções. O mais comum de acontecer é entre as relações hierárquicas
autoritárias e assimétricas, como
chefe-subordinado(a), em que pre-

Em Ação: Popularmente conhecido como ‘perseguição’ ou ‘jogo de
gato e rato’, o que caracteriza o assédio moral?
Rubens Giaquinto: Com o mercado
de trabalho globalizado e cada vez
mais competitivo, o assédio moral
ou violência moral se caracteriza
em situações em que os trabalhadores ficam expostos a humilhações constrangedoras, repetitivas,

dominam condutas negativas, relações desumanas e aéticas de longa
duração. Portanto, podemos dizer
que a violência moral no trabalho
é um fenômeno que ganha cada
vez mais novos contornos no mundo contemporâneo. Assim sendo,
toda e qualquer conduta abusiva
como gestos, palavras, comportamento, atitude que atente, por sua
repetição, contra a dignidade ou a
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integridade psíquisa ou física de
um trabalhador (a), ameaçando seu
emprego ou trabalho, é caracterizada como violência moral.
Em Ação: O assédio moral pode ferir a dignidade e a identidade
do trabalhador?
Rubens Giaquinto: O assédio
ou violência moral vem crescendo de uma maneira vertiginosa em todo o mundo. É o
resultado de um mundo globalizado mais competitivo e
mais individualista. A pressão
pela produtividade em ambientes hostis fazem com que
os trabalhadores(as) não se
manifestem e sofram calados.
Em decorrência disso, podem
perder sua dignidade e sua
identidade tanto do ponto de
vista profissional, quanto do
ponto de vista da saúde, podendo levá-lo(a) à perda de
autoestima.

Arquivo Pessoal

ntender o que é o assédio moral, em que situações ele é mais
presente e como evitá-lo dentro das organizações pode contribuir
para livrar a sua empresa de futuros
processos na justiça do trabalho.
Popularmente conhecido
como ‘perseguição’ ou ‘jogo de
gato e rato’, o assédio moral,
quando comprovado, é passível de
punição. Hoje, no Brasil, não são
raros os casos comprovados na
justiça trabalhista.
Para falar sobre o assunto, a revista Em Ação, convidou
o psicanalista Rubens Giaquinto.
Ex-assessor da Secretaria Municipal de Belo Horizonte dos Direitos
de Cidadania, ex-coordenador do
Núcleo de Combate à discriminação no trabalho e no emprego do
Ministério do Trabalho em Minas
Gerais e atual Delegado Federal
do Desenvolvimento Agrário em
Minas Gerais – substituto – , o
nosso entrevistado traz para você
informações preciosas sobre o assunto. Confira!

Em Ação: Quando a implicância do chefe com o subordinado se torna constante, podemos
afirmar que o funcionário está sendo vítima do assédio moral?
Rubens Giaquinto: Só para se ter
uma ideia, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) aponta
que 42% dos trabalhadores (as)
tiveram algum tipo de distúrbios
provenientes de humilhações observadas na relação de trabalho.
Entre algumas das expressões mais

frequentes vindas dos chefes estão: “você é mesmo difícil... não
consegue aprender as coisas mais
simples! Até uma criança faz isso..
e só você não consegue!; “É melhor você desistir! É muito difícil,
e isso é pra quem tem garra! Não é
pra gente como você!”, “Não quer
trabalhar...fique em casa!”, “Lugar
de doente é em casa! Quer ficar
folgando... descansando... de férias para dormir até mais tarde... a
empresa não é lugar para doente.
Aqui, você só atrapalha!”, “Se você
não quer trabalhar...por que não dá
o lugar pra outro?” “Teu filho vai
colocar comida em casa? Não pode
sair! Escolha: ou trabalha ou toma
conta do filho!”, “Pessoas como
você... está cheio aí fora!”, “Você
é mole...frouxo... Se você não tem
capacidade para trabalhar... então
por que não fica em casa?” “ Não
posso ficar com você! A empresa
precisa de quem dá produção! E
você só atrapalha!” “Reconheço
que foi acidente...mas você tem de
continuar trabalhando! Você não
pode ir ao médico! O que interessa
é produção!”, “ É melhor você pedir demissão... você está doente...
está indo muito ao médico!”; “Para
que você foi ao médico? Que frescura é essa? Tá com frescura? Se
quiser ir para casa de dia...tem de
trabalhar à noite!”; “Como você
pode ter um currículo tão extenso
e não consegue fazer essa coisa tão
simples?”, “Você me enganou com
seu currículo... não sabe fazer me-

tade do que colocou no papel.”; “A
empresa não precisa de “competente” igual a você!”.
Em Ação: O assédio moral é caracterizado como tal em que tipo de
situações?
Rubens Giaquinto: As situações
vão desde ordens, instruções, pedidos confusos e imprecisos ao (à)
trabalhador (a) que dificultem o seu
trabalho, passando também por exigir, sem necessidade, trabalhos ur-

“O assédio ou violência
moral vem crescendo
de uma maneira
vertiginosa em todo o
mundo. É o resultado de
um mundo globalizado
mais competitivo e mais
individualista”.
gentes ou de última hora que elevam
a sobrecarga de tarefas e a estafa do
trabalhador(a). Também pode ocorrer o fato de se ignorar a presença
do (a) trabalhador (a), ou não cumprimentá-lo (a) ou, ainda, não lhe
dirigir a palavra na frente dos outros, fazer críticas ou brincadeiras
de mau gosto ao (à) trabalhador(a)
em público e, ainda, impor horários
injustificados tirando instrumentos de trabalho. Também podemos
considerar o assédio moral em si-

tuações como a de agressão física
ou verbal, quando estão sós o (a)
assediador(a) e a vítima. O isolamento também é uma situação que
acontece cotidianamente.
Em Ação: Assim sendo, podemos
então afirmar que o assédio moral
é nocivo à saúde do trabalhador e,
consequentemente, da sociedade?
Rubens Giaquinto: Com certeza,
podemos afirmar que sim. Além
disso, devemos lembrar que a eficácia jurídica depende da sociedade, precisa-se de denúncias e
de comprometimento. Lembramos
que a consciência, a percepção da
realidade e a luta em grupo estão
instrinsecamente ligadas à eficácia
jurídica e à organização dos trabalhadores junto aos sindicatos de
suas categorias.
Em Ação: O assédio moral, quando
comprovado, é passível de punição?
Rubens Giaquinto: Violência psicológica, constrangimento, humilhação podem, sim, serem passíveis
de punição. Atualmente, no Brasil,
temos vários casos comprovados na
justiça trabalhista como sendo de
violência moral. Na última década,
demos um passo muito importante.
Essa violência “invisível” começa
a ser estudada, denunciada e, finalmente, coibida e punida. Estudos
inter e multidisciplinares, envolvendo as áreas de psicologia, medicina,
medicina do trabalho, administração de empresas, direito e outras
25

ENTREVISTA
ENTREVISTA

26

conjunto de atos nem sempre percebidos como um grave erro pelo
empregador, mas que, vistos em
conjunto, culminam na exposição

do empregado, gerando situações
incômodas, humilhantes e constrangedoras.

Arquivo CYB

áreas do conhecimento, tornaram
possível, de certa forma, delinear e
conceituar o assédio moral. Por se
tratar de um fenômeno comum no
ambiente de trabalho, já são muitos
os casos que chegam à Justiça Trabalhista com muitos ganhos por parte do trabalhador.
Ao contrário do assédio
sexual, já tipificado no Código
Penal, o assédio moral ainda não
faz parte, a rigor, do ordenamento jurídico brasileiro. Diante dessa
realidade, a Justiça do Trabalho
tem se posicionado independentemente da existência de leis específicas. “A teoria do assédio moral
se baseia no direito à dignidade
humana, fundamento da República
Federativa do Brasil, como prevê
o artigo 1º, inciso III, da Constituição”, observa a ministra Maria
Cristina Irigoyen Peduzzi, do Tribunal Superior do Trabalho. “É
possível citar também o direito à
saúde, mais especificamente à saúde mental, abrangida na proteção
conferida pelo artigo 6º, e o direito
à honra, previsto no artigo 5º, inciso X, também da Constituição.”
Além disso, é importante
ressaltar que, no julgamento de casos em que se alega a ocorrência de
assédio moral, alguns aspectos são
determinantes, tais como a regularidade dos ataques, que se prolongam no tempo, e a determinação
de desestabilizar emocionalmente
o funcionário, visando afastá-la do
trabalho. Trata-se, portanto, de um
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Pressão
ou cobrança

Arquivo CYB

Joseli Laviola
Coordenadora do MBA em Gestão Estratégica de Pessoas do Centro Universitário
Una e Consultora em desenvolvimento empresarial

“O tempo não pára!”, como consequência o ser humano não se permite
parar.
A aceleração do desenvolvimento
global, as crises econômicas, as conexões humanas, as mudanças climáticas,
a velocidade dos meios de transporte,
as facilidades de comunicação, enfim
todos os processos de desenvolvimento
têm propiciado ao ser humano a possibilidade de conhecer, adquirir e usufruir
cada vez mais de produtos e serviços
que viabilizam uma melhor qualidade
de vida.
O tripé mercadológico: necessidade, desejo e viabilidade, tem contribuído para que as pessoas acessem
um mundo diversificado e repleto de
soluções. Atender ao cliente de forma
diferenciada tornou-se uma questão
de sobrevivência. Se você não o fizer,
alguém fará.
O reflexo dessa dinâmica acontece
dentro das organizações. O mercado
externo está ágil, exigente e acessível.
O fornecedor precisa estar preparado
para responder à dinâmica de quem
28

paga, superando suas expectativas,
garantindo que o comprador retorne
para saciar-se cada vez mais do que ele
tem para oferecer. Tecnologia e atendimento são entendidos como obrigação.
Ao fornecedor não é permitido falhar.
Tudo precisa estar disponível no tempo
determinado pelo comprador, no preço
que ele aceita pagar e com a qualidade
que ele deseja.
O mercado é dinâmico e fascinante. A cobrança tem feito parte do
dia a dia empresarial e o cliente não
perdoa, não aceita justificativas, ele
quer ser atendido.
Este processo é irreversível.
Fortes pressões têm ocorrido no
nível da média gerencial. Os empresários precisam estar atentos a elas. O
investimento no desenvolvimento das
pessoas que ocupam essas posições
tornou-se um diferencial competitivo.
São eles, os gerentes, que concretizam os sonhos dos clientes através
da perfeita gestão de pessoas e de recursos materiais. Eles precisam ser
preparados tecnica e emocionalmente

para amortecerem as pressões externas sofridas, sem repassá-las para a
equipe, assegurando, assim, resultados
de alta performance. O formato do
acompanhamento da equipe faz toda
a diferença. O sentimento de cobrança e pressão poderá ser amenizado
por relações humanas diferenciadas e
pelo respeito ao trabalhador. A pressão
existe e gera o medo que pode ser
atenuado quando o profissional percebe que está sendo acolhido e ouvido
em suas angústias e necessidades. Em
contrapartida, estar aberto às mudanças tornou-se uma obrigação. Permanecer no mercado pressupõe mudar
a performance pessoal e profissional
com agilidade e frequência.
Os profissionais que estão atentos
ao mercado percebem essa dinâmica e
se adaptam a ela. Os que não a percebem
sofrem e se justificam com a lamúria de
que estão sendo cobrados,pressionados
e injustiçados.
Enfim... Mudar ou mudar está é a
premissa do profissional de mercado.
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CULTURA
Livro homenageia CULTURA
trajetória de vida
de José Geraldo Coutinho

O

ex-presidente do Sindesp-MG,
gestão 1994 a 1996, José Geraldo
Coutinho, um dos grandes defensores da agregação dos empresários da
segurança privada, falecido em 26 de agosto
de 2009, após dois anos de um AVC, é homenageado na obra O menino dos Olhos Azuis
do Alto São Francisco.
O livro de autoria de sua esposa e
escritora Monica de Camargo Coutinho faz
uma pequena homenagem a este grande empresário que nunca se deixou abater, mesmo
incapacitado pela doença e que sempre deu
verdadeiro exemplo de vida aos que desanimaram diante da primeira dificuldade.

grupomagnus.com.br

Segundo a autora, de concreto o livro
relata uma parte da endiabrada infância de José
Geraldo Coutinho. “Não faço uma biografia, na
verdadeira acepção da palavra. Trago dois textos
adaptados por mim, num ato de consideração
e amor conjugal; algumas mensagem enviadas
por dedicados funcionários, no ano de 2001, por
ocasião de seu aniversário, que encontrei em seu
criado-mudo, que por algum motivo especial
foram guardadas por ele, mensagens póstumas
de alguns familiares, amigos, empresários do
ramo de prestação de serviços, e funcionários
dedicados que desejaram mostrar o quanto ele
era querido por todos, deixando grande lacuna
nos corações de quem o admirava.”

CULTURA
CULTURA
Sindesp-MG recomenda
CULTURA

LIVRO

LIVRO

Emotionomics

Liderança Empresarial:

É um livro que se inspira em descobertas proporcionadas
pela interpretação de expressões faciais, a única forma boa
e viável de mensurar e controlar as reações emocionais
de clientes e funcionários.
Autor: Dan Hill
Editora: Campus Elsevier
Páginas: 345

Para atingir uma carreira empresarial de sucesso, todo
profissional deve desenvolver uma série de competências.
Normalmente, focamos nas nossas competências técnicas,
as quais, apesar de fundamentais, não são suficientes.
À medida que o profissional começa a atingir cargos
de gestão, outras competências empresariais tornam-se
fundamentais para uma carreira de sucesso.
Autor: Luiz Francisco Gracioso
Editora: Atlas
Número de páginas: 138

Por que o sentimento dos clientes pela sua marca
determina o sucesso do seu negócio?
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competências que inspiram, influenciam
e conquistam resultados
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Adriano dos Santos, chef da Choperia Albano’s e do
restaurante Haus München, em Belo Horizonte.

o contrário da alimentação
praticada há tempos, em
que pessoas consumiam
para sobreviver, hoje em dia, comer
por prazer e se alimentar bem, claramente, se tornou um hábito das pessoas que valorizam a gastronomia. Não
somente em casa, mas também em bares e restaurantes, é possível comer bem,
desde pratos mais simples a inusitadas
criações dos chefs de cozinha. Apesar
da correria do dia a dia, muitas pessoas têm se tornado aprendizes na
arte da culinária.
A reunião entre
família e amigos,
diante de uma
mesa farta, proporciona momentos inesquecíveis,
em que o bate-papo é o ingrediente
principal.
Comer com alegria é comer o
que se gosta em boa companhia. Sejam
os tradicionais petiscos ou mesmo carnes
de panela e até grelhados. Todos eles vão
muito bem com um chope estupidamente gelado. Recentemente, novas versões
inspiradas no fim do século XVIII foram
criadas. É uma volta ao passado? Com
certeza. A comida simples nunca esteve
tão em moda. É por isso que a nossa boa
e velha comida mineira faz tanto sucesso
pelo mundo afora, seja da maneira tradicional ou em releituras.
Para criar essas releituras de
pratos simples mineiros, baseamo-nos
nos hábitos alimentares da população de
32

Minas Gerais, principalmente da antiga
Vila Rica (Ouro Preto). Naquela época, a
comida tinha como referência a alimentação dos tropeiros e dos nobres. Em geral,
todos eles comiam alimentos que não precisavam de refrigeração, como as carnes
de lata, as carnes de sol, os charques, as
linguiças. Para os nobres, apenas algumas
diferenças. Eles tinham acesso a alguns
ingredientes como azeites e bacalhau que
vinham de fora do país. A diferença mesmo ficava na composição da mesa. Os
nobres comiam
em louças de
porcelana portuguesa, talheres de prata,
taças de cristal
e castiçais de
estanho.
Na pesquisa
que realizamos, chegamos a dois novos pratos que também
podem ser degustados em casa. Criamos a carne de sela com feijão rico, em
homenagem ao poeta e inconfidente Tomás Antônio Gonzaga, e as empadinhas
de frango com banana para aquela que
foi a musa de Gonzaga: Marília de Dirceu. Os pratos são sucesso absoluto.A
carne de sela é um charque que, diferentemente da carne de sol – seca ao
Sol –, era secada à sombra e na sela dos
cavalos dos tropeiros, durante as longas
viagens. Ela é suculenta e tem cor mais
avermelhada.
Fica a dica para os aficionados
em gastronomia: a entrada de empadinhas de frango com banana tem um sabor
Ângelo Paulino
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Simplicidade
à moda antiga

muito especial do salgado com o doce e o
prato principal com a carne de sela e molho de feijão são pratos simples, à moda
antiga, e que fazem o maior sucesso.
E para quem adora novidade,
segue uma maravilhosa receita cedida
pelo chefe Adriano. Confira!

Carne de sela com feijão rico
(Tomás Gonzaga)
Ingredientes
300g de carne de sela ( charque dessalgado)
60g de queijo minas curado ralado
20g de alho repicado
20g de cebola repicada
10g de folhas louras fresco
100g de feijão preto cozido
50g de bacon em cubos pequenos
50g de linguiça defumada cortada em
cubos pequenos
3l de caldo de legumes
1 molho de cebolinha
Para o feijão
Aquecer uma panela, acrescentar o óleo de
urucum, bacon, linguiça deixar dourar, retirar o excesso de gordura , acrescentar a cebola e refogar por alguns minutos e depois
acrescente o feijão e 500 ml de caldo de
legumes e deixe ferver por 10 minutos em
fogo baixo. Tempere com sal e pimenta.
Para a carne
Refogue em panela com óleo de urucum,
alho, cebola, folhas de louro e acrescente
o caldo de legumes 2,5L à carne sela e
deixe cozinhar por 40 minutos.
Montagem
Em louça retangular, molhe o fundo com o
feijão refogado , acrescente a carne cozida e
faça uma leve pressão para que a carne cozida se disfaça. Acrescente o queijo ralado
e leve para gratinar. Polvilhe cebolinha.
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Sindesp-MG ganha liminar na
Justiça Federal para suspenção
de INSS incidente sobre a folha
de pagamento

O

SINDESP-MG conseguiu
na justiça a suspensão do
recolhimento da contribuição previdenciária sobre as férias,
terço constitucional de férias, auxílio-acidente e auxílio-doença.
O Juiz Federal Carlos Alberto Simões de Tomaz, da 17ª Vara
Federal, reconhece na decisão os valores pagos indevidamente sobre os
últimos 10 anos. A ação favorece as
empresas filiadas e as que venham a
se filiar ao sindicato.
No Mandado de Segurança
Coletivo, o SINDESP-MG alegou
que as tais verbas não apresentam
caráter indenizatório. Portanto, não

se enquadrariam no conceito de salário de contribuição, estabelecido
pelo artigo 28 da Lei nº 8.212/1991,
de forma que a tributação contestada torna-se indevida.
Segundo a decisão, os valores relacionados ao terço constitucional de férias e às férias indenizadas, a própria Lei nº 8.212/1991,
ao tratar das parcelas que compõem
a base de cálculos das contribuições
previdenciárias, exclui expressamente tais prestações percebidas pelos empregados. “Especificamente
sobre as parcelas, objeto desta impetração, vinha este juízo decidindo
na linha do que reiteradamente foi

LEGAL

SESSÃO
SESSÃO

manifestado no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça.”
Mesmo sendo passível de
recurso, a decisão segue a linha de
entendimento que vem sendo consolidada há alguns anos no âmbito
do Superior Tribunal de Justiça, tribunal guardião da legislação infraconstitucional, ao qual competirá a
palavra final.
Para maiores informações, as
empresas que não estejam incluídas
no regime do simples nacional, deverão entrar em contato com a Nelson
Wilians & Advogados Associados,
escritório patrocinador da ação, através do telefone (31) 3262 1012.
(Fonte: Nelson Wilians & Advogados Associados)

Empresas filiadas ao SINDESP-MG

34

35

