Relatório de
Atividades 2006
AGE FEBRAC

z
z
z
z

Participação do Srs. Dilmo e Ricardo na reunião do dia 09/02 em Brasília;
Participação do Sr. Ricardo na reunião do dia 29/03 em Brasília;
Participação do Sr. Ricardo – de 25 à 28/04 em Vitória;
Participação do Sr. Djalma H. Hack na reunião do dia 11/07 em Brasília.

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

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

Reuniões e
Audiências
z
z
z
z
z
z

z
z
z
z
z
z
z

Negociação coletiva dia 09/01/06 às 10:00h com os empresários e às 13:00h com
o sindicato laboral.
Comissão dia 25/01 às 10:00h referente CCT 2006/2007.
Com o sindicato laboral em 25/01/06 às 17:00h em nossa sede.
Com o sindicato laboral em 31/01 às 14:00h– negociações.
Com sindicato laboral em 07/02 às 14:00h negociações CCT.
Comissão dia 15/02 às 14:00h e com sindicato laboral às 16:00h negociações
CCT. Firmaram convenção: Joinville, Fpolis, Jaraguá do Sul, Criciúma, São José
e Sindicato Estadual;
Comissão referente negociação coletiva da CCT 2006/2007 em 21/02/06 às
10:00h e com o sindicato laboral às 16:00h.
Assinatura da CCT de Joaçaba em 03/03/06 às 10:00h.
Audiência no TRT com a FEVASC em 06/04/06 às 14:00h – conciliação CCT
2006/2007.
Audiência no TRT dia 19/04/06 às 15:30h – dissídio coletivo 2006/2007.
Com sindicatos laborais de Florianópolis e São José dia 03/10/06 às 11:00h
referente CCT 2006/2007 – regiões que não firmaram.
Referente CCT 2006/2007, dia 05/10 às 08:30h – regiões que não firmaram.
Para alteração do estatuto dia 20/11/06 às 13:00h em nossa sede

Participações em
eventos
z

Participação de comitiva do SEAC/SC no ENEAC 2006, realizado
entre os dias 17 e 25/05 no Rio de Janeiro.

z

Sr. Evandro no Fórum de Serviços, realizado pela ABRASSE dia
09/08 em São Paulo.

z

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

Outros serviços
z

Expedição de 72 correspondências.

z

Expedição de 33 declarações de regularidade sindical durante o
ano.

z

Realização de 729 ligações em média, mensalmente; Recebimento
de 738 ligações em média, mensalmente.

z

Leitura de 8 jornais Diário Oficial em média, diariamente.

z

Filiação da empresa SIBAN Serviços Ltda em abril/06.

z

Auditório: 17 utilizações por empresas filiadas.

z

Doação de 01 Fogão a gás e 01 Botijão a gás para o Conselho
Comunitário Santa Clara – Creche Florzinha Azul, em outubro/06.

Resumo das
atividades
ATIVIDADES EM 2006
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AGE FEBRAC

Reuniões da Câmara Técnica

Reuniões/Audiências

Reuniões de Diretoria Geral

Participações em eventos

Outros serviços

TREINAMENTOS
z

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

z

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

z

Realização da 2ª etapa do Treinamento Técnico para
Supervisores de Limpeza, nos dias 12 e 13/05/06, oferecido às
empresas associadas. Instrutor: Sr. Osmar Viviani – Lig Limp.

Formação e Atualização de
Auditores Internos da Qualidade

Fórum de Discussões entre
Jurídicos

Treinamento Técnico para
Supervisores de Limpeza

ENPRESC

Hotel Recanto das Águas
Balneário Camboriú/SC

150 participantes, com
ocupação de 68 apartamentos.

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

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

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

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

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

FOTOS

FOTOS

Sr. Ricardo Kuerten Dutra
Presidente do SEAC/SC

Sr. Dilmo Wanderley Berger
Presidente do SINDESP/SC

PALESTRA
Dia 01/12/06

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

PALESTRA
Dia 01/12/06

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

PALESTRA
Dia 02/12/06

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

PALESTRA
Dia 02/12/06

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

PALESTRANTES

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

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

PALESTRANTES

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

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

COQUETEL REALIZADO DIA
01-12-06

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

COQUETEL REALIZADO DIA
01-12-06

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

Apresentação de danças.

COQUETEL REALIZADO DIA
01-12-06

Apresentação de danças.

CAMPEONATO DE DOMINÓ
EM 02-12-06

1º Lugar
Eduardo Bleinroth – Sindicato
Roney Benkendorf – ORBENK

CAMPEONATO DE DOMINÓ
EM 02-12-06

2º Lugar
Marcelo Baracuhy – ORCALI
Jonas Lucas – BACK

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

JANTAR DE ENCERRAMENTO
EM 02-12-06

JANTAR DE ENCERRAMENTO
EM 02-12-06

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

JANTAR DE ENCERRAMENTO
EM 02-12-06

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

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

Sr. Idelmar Cassias – Diretor Adm/Financeiro da FUNDASC

Sra. Dionéia – Membro da Comissão Avaliadora

ENTREGA DO PRÊMIO
DESTAQUE SOCIAL EM 02-12-06

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

ANEXO

z Atas

das Reuniões Gerais

