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EDITORAL
Caros empresários,

Ano novo, esperanças que se reno-
vam. Mais que nunca, é tempo de 
reencontrar a fé em dias melhores. 
2020 ficará na história como mar-
co desafiador para toda a humani-

dade. Portanto, nos cabe acreditar que 2021 chega como 
divisor de águas a nos transportar, a dias de superação 
e retomada da prosperidade. Não menos desafiadoras 
são as perspectivas econômicas e empresariais para este 
ciclo que se inicia. A retração advinda do quadro pan-
dêmico merecerá uma visão altamente sofisticada, ca-
paz de promover, a médio e longo prazos, mudança de 
rumos no sentido de retomada do tão almejado cresci-
mento sustentável.

Sofremos os impactos da abrupta atrofia das atividades 
econômicas. Entretanto, não podemos adiar, mais uma 
vez, e a despeito de todas as dificuldades conjunturais, a
oportunidade única da realização das reformas estrutu-
rais reclamadas pelos empresários e pela sociedade civil.

A segurança patrimonial, por inúmeras vezes, já deu 
mostras de sua capacidade de reinvenção. Precisamos, 
mais que nunca, contar com duas âncoras de vital im-
portância. A primeira delas, a tão reclamada segurança 
jurídica, ainda mais fundamental em tempos de crise e 
incertezas. A outra, a recondução por parte institucional 
a um ambiente de negócios estável, que permita previ-
sibilidade e transparência das ações e medidas fiscais e 
regulatórias.

Urge a tão proclamada reforma tributária, sem que disto 
resulte a oneração injusta e descabida do setor de servi-
ços. Por outro lado, haverá de ser intensificada a atuação
dos órgãos de fiscalização e controle no tocante ao com-
bate à atividade clandestina de segurança privada, sensi-
bilizando-a quanto aos riscos da contratação de serviços
irregulares, quanto no que diz respeito às ações sancio-
nadoras em face das empresas que agem nos subterrâ-
neos do mercado e à margem do acervo legal do setor.

Como bem demonstra a matéria de capa desta edição, 
ao destacar a atividade clandestina de segurança, alguns 
contratantes sujeitam-nos, usuários, consumidores e ci-
dadãos, a episódios lamentáveis que só contribuem para 
depreciar o conjunto de empreendedores que agem em 
estreita conformidade com a legislação e, por isso mes-
mo, exigem efetiva reação daqueles aos quais compete 
zelar pelo saneamento permanente da atividade, a exem-
plo da atuação do SINDESP/MG, cujo empenho reitera-
do na implementação de iniciativas voltadas ao combate 
da clandestinidade tem contribuído para mitigação dos 
efeitos da ação irregular daquelas empresas.

Em fim, aqui desejamos que o novo ano atenda, a partir 
de nossas ações, aos anseios e desejos por um mundo 
melhor!

Um forte abraço!
Edson Pinto Neto

Presidente do Sindesp-MG
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ENTREVISTA

LIDERANÇA SHAKTI
Uma alternativa moderna para empresários que buscam uma gestão
com mais consciência e humanização, por Alessandra Alkmim

om as recentes e constantes transformações do mundo, conhecimentos desenvolvidos por povos anti-
gos estão sendo disseminados com intuito de aumentar o nível de autoconhecimento dos indivíduos, 
principalmente no meio empresarial. É o caso da Liderança Shakti, que entra nas organizações para 

aprofundar o modelo de Liderança Consciente trazido pelo Capitalismo Consciente. 

Alessandra Alkmim, estudiosa e multiplicadora do tema, garante que, por meio de uma liderança consciente, 
autêntica, criativa, humanizada e positiva e que combina o masculino maduro (efetividade) com o feminino 
maduro (afetividade), é possível ter uma integridade que eleva a vida e traz inúmeros benefícios para a lide-
rança.

Para compreender melhor essa plataforma e como aplicá-la nos negócios, a Em Ação convidou a especialista 
para uma conversa.

Explique, por favor, o conceito da Liderança Shakti.

Os antigos adeptos indianos da tradição iogue 
instruíram e experimentaram 
a existência de uma fonte in-
finita de energia criativa e de 
inteligência amorosa. Cha-
maram essa fonte de Shakti: o 
poder de criação, de amor con-
tundente, que alimenta todas 
as criações e dá vida à consci-
ência. Toda a realidade é inteli-
gente; é consciente. Ela evoluiu 
de seu próprio poder inato 
– infindavelmente se cria, se 
preserva, se transforma.

Shakti é o princípio feminino 
da energia divina. Ela é consi-
derada energia feminina por-
que é responsável pela cria-
ção. Shakti se manifesta como 
energia, poder, criatividade, 
movimento, mudança, tran-
sição, e está sempre no ponto de partida das coisas 
que se apresentam no mundo. Pode-se dizer que é o 
princípio maternal, a energia geradora, simbolizando 
alimento, calor e segurança.

Esses conceitos se assemelham muito ao modelo da 
liderança positiva, que defende o líder como aquele 
que cultiva a empatia, que reconhece e eleva os pon-

tos fortes dos seus colaboradores, 
liderando-os na busca por resulta-
dos. 

No mundo capitalista em que 
vivemos, qual a importância de 
empresários buscarem a Lide-
rança Shakti, já que é voltada 
justamente para uma questão 
mais energética e oriunda de io-
gues (praticantes da ioga)? Fale, 
por favor, sobre essa relação.

Estamos em uma jornada de au-
mento de consciência. O autoco-
nhecimento passa a ser um man-
tra nas organizações que precisam 
entender que modelos tradicio-
nais de liderança devem ser subs-
tituídos por modelos holísticos 
e humanizados, que promovam 

cura e transformação nos colaboradores. 

Líderes que conseguirem prosperar neste novo con-
texto de mundo (a era dos pós-normais) serão aqueles 
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que, apesar das incertezas, se mostrarão resistentes 
ao caos, se reinventarão e terão rapidez em perceber 
a necessidade de se refazerem em cenários cada vez 
mais complexos e imprevisíveis. E o que promove o 
equilíbrio para alcançar Shakti é o estado de Presença. 

O termo “shakti” designa a energia que proporciona 
a evolução do mundo. Segundo seus idealizadores, 
essa energia é interior, relativa à criação – e, por isso, 
associada às deusas, a poderes femininos. Como 
trabalhar essa questão em um segmento como o da 
segurança privada, em que a grande maioria é mas-
culina?

O momento atual não está dizendo que será o fim dos 
homens e a ascensão das mulheres. Não é isso que o 
conceito de Shakti traz. Se trata da celebração harmô-
nica das forças masculina e feminina se complemen-
tando mutuamente até atingirem seu potencial infini-
to. É a humanidade progredindo para um estágio de 
evolução tanto de homens quanto de mulheres. É a 
autenticidade ganhando força. O poder aqui é “com” o 
outro e não mais “sobre” o outro.

Líderes devem ser bilíngues de gênero. E Shakti pro-
move esse equilíbrio, já que nós, homens e mulheres, 
negligenciamos por anos a energia feminina que exis-
te em nós.

Por que a importância de equilibrar os poderes fe-
mininos e masculinos?  

Por milênios, as comunidades humanas e as insti-
tuições sociais operaram majoritariamente segundo 
características “masculinas”: agressividade, ambição, 
competição e dominação do lógico-analítico lado es-
querdo do cérebro. 

No mundo de hoje, em que mudanças exponenciais 
acontecem e são atualizadas quase que diariamente, 
os líderes precisam aprender a aproveitar a travessia 
em vez de se debater contra ela. Devem comandar o 
trajeto da evolução humana em vez de freá-la ou de 
se sentirem vítimas dela. Os líderes empresariais pre-
cisam aprender a ouvir o chamado para a transição 
humana e o crescimento que vem deles mesmos, de 
seus stakeholders, da sociedade, da própria evolução. E 
a Liderança Shakti veio para dar profundidade, poder 
e mais atenção ao modelo de liderança consciente do 
Capitalismo Consciente dentro das organizações. 

Nos negócios, quais os resultados desse equilíbrio?

Líderes verdadeiramente conscientes conseguem usar 
tanto qualidades femininas quanto masculinas, in-
dependentemente de que gênero sejam. Eles sabem 
quando é benéfico usar a energia masculina e a fe-
minina e são sensíveis aos aspectos negativos de cada 
uma delas.
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AÇÕES INTEGRADAS DE SEGURANÇA 
PÚBLICA E PRIVADA SÃO EFETIVAS 
E DEVEM SER RECONHECIDAS

ARTIGO

fato que empresas e setores privados de produção 
estão expostos aos mesmos efeitos nocivos ou be-
néficos que o resto da sociedade. Por isso é natu-

ral que haja necessidade de uma integração entre ações 
de segurança privada e de segurança pública. Em várias 
situações, diariamente, os serviços se complementam.

No caso brasileiro, por razões específicas, houve, desde 
a década de 1960, uma associação entre os conceitos de 
segurança e repressão, o que resultou, de maneira geral, 
no distanciamento dos serviços de segurança por parte 
da sociedade civil e das empresas. Como consequência, 
veio a convicção de que os serviços de segurança eram 
serviços de polícia. Contrariamente, em outros países, a 
evolução seguiu seu curso. 

As Políticas de Policing – ações para integração do pú-
blico com o privado – são utilizadas em países mais de-
senvolvidos, como Reino Unido, Austrália, Estados Uni-
dos, França, Alemanha, Portugal, Espanha, entre outros. 
São ações de governo especialmente voltadas para a área 
da segurança pública, que objetivam utilizar os serviços 
privados de segurança como principais parceiros nas 
ações operacionais de defesa da ordem pública, atra-
vés do empenho conjunto e complementar de homens, 
equipamentos e sistemas integrados de inteligência.

As diferentes possibilidades de ação das duas variações, 
uma mais abrangente e outra mais objetiva, com pro-
pósitos imediatos diferentes, mais interdependentes, 
criam a necessidade de adequação do estabelecimento 
de funções, responsabilidades e competências que são 
reguladas por leis que ainda variam de país para país, de 
acordo com o grau de relacionamento já existente.  

No Brasil, a legislação vigente não trata especificamen-
te dessas políticas. No entanto, as atividades comerciais 
que demandam proteção das polícias oficiais são provi-
das também de segurança privada, como transporte de 
valores, guarda de documentos, proteção do patrimônio 
privado, bancos, segurança da informação, estradas, 

guarda de aeroportos, portos e estações de trem, além 
de grandes eventos esportivos.

Em Minas Gerais, um documento elaborado pelo Pla-
no Estadual de Defesa Social do estado, contendo 222 
páginas, percorre todas as mazelas da administração 
pública, detalha intenções de diversas corporações e, 
em momento algum, o setor de segurança privado ou 
a integração entre a segurança privada e pública é men-
cionada.  

Enfim, é inegável que o serviço de segurança privada 
desempenha, há muito tempo, atividades de apoio aos 
serviços de segurança pública e até aos próprios órgãos 
de segurança pública. São inúmeros os exemplos de tais 
atividades. Do socorro a acidentados nas estradas priva-
tizadas até a fiscalização de pessoas em aeroportos. Dos 
sistemas de CFTV instalados até o controle de pessoas 
em grandes eventos esportivos. E o controle de acessos 
em hospitais e clínicas, trabalho também relacionado, 
atualmente, ao combate da COVID-19.

Cabe aos órgãos de defesa social e às organizações que 
representam o setor privado o reconhecimento destes 
fatos como reais, perenes. Mais ainda: como inevitáveis, 
tanto no presente quanto no futuro.
 
Em todos os países mais desenvolvidos, a parceria públi-
co-privada é um modelo de contratação que representa 
ótimos resultados no quesito proteção de pessoas e seus 
patrimônios.
 
No Brasil, a votação do Estatuto da Segurança Privada 
será uma grande contribuição para o setor, mas, mesmo 
ele, por si só, não será o fator definitivo de moderniza-
ção.
 
Cabe aos dois lados – público e privado – reconhecerem 
que as ações integradas já existem, são efetivas e, por 
isso, devem ser reconhecidas. Quem ganha com isso é a 
população, que conta com uma força de trabalho espe-
cializada, bem-equipada e bem-treinada. Assim é. 

Prof. Arnaldo Conde FilhoProf. Arnaldo Conde Filho - Especialista em Segurança Pública pelo 
Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública (CRISP)

É
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QUEM SERÁ PENALIZADO PELA
(IR)RESPONSABILIDADE NA (IN)SEGURANÇA? 

representa a maneira como a atividade de segurança 
privada é desenvolvida em todo o país. A situação 
ocorrida em Porto Alegre é vista pelo segmento da se-
gurança privada como criminosa e lamentável e não 
pode ser entendida como o modo de operação padrão 
dos cerca de 550 mil seguranças que trabalham regu-
larizados no país.  

Atualmente, Minas Gerais conta com aproximada-
mente 120 mil homens trabalhando na segurança 

-
zados. Dados do Sindesp-MG apontam ainda que, em 
nosso estado, somente 121 empresas são autorizadas 
pela Polícia Federal para realizar segurança privada; 
outras 2 mil são clandestinas. Edson Pinto Neto re-
força que o Sindesp-MG e outras entidades ligadas ao 
segmento desenvolvem, com frequência, campanhas 
de combate à segurança clandestina direcionadas aos 
tomadores de serviços e divulgadas na mídia. Além 
disso, o Sindesp-MG faz palestras, promove debates e 
divulga informações sobre capacitação e atuação pro-

O diretor para Assuntos de Mercado, Planejamento e 
Marketing do Sindesp-MG, Afonso Oliveira, comen-
ta que, infelizmente, o aumento de casos de agressão 
cometidos por “seguranças” – supostamente contra-
tados para proteger – tem gerado intranquilidade e 
questionamentos sobre as responsabilidades diretas e 
indiretas e eventuais omissões nos processos de auto-

-
rança patrimonial no Brasil.

Diante dos fatos recentes ocorridos, Afonso traz o se-
-

ponsabilidade dos agentes diretos das agressões, dos 
seus empregadores e dos tomadores dos serviços?” 
Para responder, Afonso Oliveira faz uma análise da 
segurança no Brasil. Acompanhe.

Anuário Brasileiro de Segurança Pública 
divulga dados da segurança privada

Os dados mais recentes sobre o retrato atual da segu-
rança privada no Brasil foram apresentados em uma 
parceria inédita e histórica entre a Federação Nacional 
das Empresas de Segurança e Transporte de Valores 

(Fenavist) e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
Os números fazem parte do Anuário Brasileiro de Se-
gurança Pública. Os dados sobre a segurança priva-
da foram coletados e analisados pelo Departamento 
de Estatística e pela consultoria econômica da Fena-
vist, com base em informações da Receita Federal, 
do Ministério da Economia, da Polícia Federal e do 

Além disso, ainda de acordo com o anuário, o Brasil 
tem mais de um milhão de seguranças formados em 
escolas autorizadas pelo Ministério da Justiça. Destes, 
aproximadamente 550 mil exercem atividades regula-
res por estarem vinculados a empresas de segurança, 

“Importa destacar que a segurança privada é atividade 
complementar à segurança pública e deve ser exerci-
da no estrito cumprimento da lei. Os serviços de se-
gurança devem ser executados a partir de análises de 
riscos e mediante projetos que contemplem os limites 

planos de ação e de contingência. Acredito que o esta-
do deva ter como foco a segurança da sociedade como 
um todo, deixando para as empresas especializadas de 
segurança o estudo para atendimento e customização 
da segurança de clientes privados. Não seria razoá-
vel, por exemplo, que policiais fossem treinados para 
atuar em montadoras de automóveis, mineradoras ou 
supermercados. As particularidades destes e de outros 
segmentos devem ser avaliadas por empresas priva-
das, e os valores investidos nesta segurança devem ser 

-
res de tais serviços. Mas infelizmente não é o que ve-
mos”, diz Afonso Oliveira.

Segundo o presidente do Sindesp-MG, Edson Pinto 
Neto, as ações dos seguranças do referido caso não 

regulares da segurança privada. 

Na grade curricular, inclusive, existe a disciplina Le-
gislação Aplicada e Direitos Humanos, esclarece o 
presidente do Sindesp-MG. Vale lembrar ainda que o 
caso da morte de João Alberto é uma exceção e não 

“Enfatizamos que os seguranças 
precisam ser aprovados em um 
curso de formação autorizado e 

Durante as aulas, os seguranças, 
que passam por reciclagem a 
cada dois anos, recebem ori-
entações para agirem de forma 
preventiva e sempre com o objetivo de proteger a 
vida da população, e não de forma agressiva, como 
foi o caso dos seguranças do supermercado em Porto 
Alegre”, explica Edson Pinto Neto.

O diretor do Sindesp-MG, 
Afonso Oliveira, explica que 
é vedada expressamente a atua-
ção avulsa de segurança, ou 

em empresa autorizada, sendo 
proibido também o trabalho 
na forma de cooperativa ou 
realizado por policiais.

CAPA

A morte de João Alberto Silveira Freitas – homem
negro de 40 anos – no último dia 19 de novembro, 
após ser agredido por um segurança de uma 
empresa terceirizada e por um policial militar tem-
porário em um supermercado do Grupo Carrefour, 
em Porto Alegre (RS), reacendeu com mais intensi-
dade, no segmento da segurança privada, o debate 
em torno da segurança clandestina no Brasil. O 
assunto, noticiado nos principais veículos de 
comunicação do país, trouxe à tona a discussão 
sobre a urgência do Estatuto da Segurança Privada 
e as leis que regem a atividade no setor.
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QUEM SERÁ PENALIZADO PELA
(IR)RESPONSABILIDADE NA (IN)SEGURANÇA? 

representa a maneira como a atividade de segurança 
privada é desenvolvida em todo o país. A situação 
ocorrida em Porto Alegre é vista pelo segmento da se-
gurança privada como criminosa e lamentável e não 
pode ser entendida como o modo de operação padrão 
dos cerca de 550 mil seguranças que trabalham regu-
larizados no país.  

Atualmente, Minas Gerais conta com aproximada-
mente 120 mil homens trabalhando na segurança 

-
zados. Dados do Sindesp-MG apontam ainda que, em 
nosso estado, somente 121 empresas são autorizadas 
pela Polícia Federal para realizar segurança privada; 
outras 2 mil são clandestinas. Edson Pinto Neto re-
força que o Sindesp-MG e outras entidades ligadas ao 
segmento desenvolvem, com frequência, campanhas 
de combate à segurança clandestina direcionadas aos 
tomadores de serviços e divulgadas na mídia. Além 
disso, o Sindesp-MG faz palestras, promove debates e 
divulga informações sobre capacitação e atuação pro-

O diretor para Assuntos de Mercado, Planejamento e 
Marketing do Sindesp-MG, Afonso Oliveira, comen-
ta que, infelizmente, o aumento de casos de agressão 
cometidos por “seguranças” – supostamente contra-
tados para proteger – tem gerado intranquilidade e 
questionamentos sobre as responsabilidades diretas e 
indiretas e eventuais omissões nos processos de auto-

-
rança patrimonial no Brasil.

Diante dos fatos recentes ocorridos, Afonso traz o se-
-

ponsabilidade dos agentes diretos das agressões, dos 
seus empregadores e dos tomadores dos serviços?” 
Para responder, Afonso Oliveira faz uma análise da 
segurança no Brasil. Acompanhe.

Anuário Brasileiro de Segurança Pública 
divulga dados da segurança privada

Os dados mais recentes sobre o retrato atual da segu-
rança privada no Brasil foram apresentados em uma 
parceria inédita e histórica entre a Federação Nacional 
das Empresas de Segurança e Transporte de Valores 

(Fenavist) e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
Os números fazem parte do Anuário Brasileiro de Se-
gurança Pública. Os dados sobre a segurança priva-
da foram coletados e analisados pelo Departamento 
de Estatística e pela consultoria econômica da Fena-
vist, com base em informações da Receita Federal, 
do Ministério da Economia, da Polícia Federal e do 

Além disso, ainda de acordo com o anuário, o Brasil 
tem mais de um milhão de seguranças formados em 
escolas autorizadas pelo Ministério da Justiça. Destes, 
aproximadamente 550 mil exercem atividades regula-
res por estarem vinculados a empresas de segurança, 

“Importa destacar que a segurança privada é atividade 
complementar à segurança pública e deve ser exerci-
da no estrito cumprimento da lei. Os serviços de se-
gurança devem ser executados a partir de análises de 
riscos e mediante projetos que contemplem os limites 

planos de ação e de contingência. Acredito que o esta-
do deva ter como foco a segurança da sociedade como 
um todo, deixando para as empresas especializadas de 
segurança o estudo para atendimento e customização 
da segurança de clientes privados. Não seria razoá-
vel, por exemplo, que policiais fossem treinados para 
atuar em montadoras de automóveis, mineradoras ou 
supermercados. As particularidades destes e de outros 
segmentos devem ser avaliadas por empresas priva-
das, e os valores investidos nesta segurança devem ser 

-
res de tais serviços. Mas infelizmente não é o que ve-
mos”, diz Afonso Oliveira.

Segundo o presidente do Sindesp-MG, Edson Pinto 
Neto, as ações dos seguranças do referido caso não 

regulares da segurança privada. 

Na grade curricular, inclusive, existe a disciplina Le-
gislação Aplicada e Direitos Humanos, esclarece o 
presidente do Sindesp-MG. Vale lembrar ainda que o 
caso da morte de João Alberto é uma exceção e não 

“Enfatizamos que os seguranças 
precisam ser aprovados em um 
curso de formação autorizado e 

Durante as aulas, os seguranças, 
que passam por reciclagem a 
cada dois anos, recebem ori-
entações para agirem de forma 
preventiva e sempre com o objetivo de proteger a 
vida da população, e não de forma agressiva, como 
foi o caso dos seguranças do supermercado em Porto 
Alegre”, explica Edson Pinto Neto.

O diretor do Sindesp-MG, 
Afonso Oliveira, explica que 
é vedada expressamente a atua-
ção avulsa de segurança, ou 

em empresa autorizada, sendo 
proibido também o trabalho 
na forma de cooperativa ou 
realizado por policiais.

CAPA

A morte de João Alberto Silveira Freitas – homem
negro de 40 anos – no último dia 19 de novembro, 
após ser agredido por um segurança de uma 
empresa terceirizada e por um policial militar tem-
porário em um supermercado do Grupo Carrefour, 
em Porto Alegre (RS), reacendeu com mais intensi-
dade, no segmento da segurança privada, o debate 
em torno da segurança clandestina no Brasil. O 
assunto, noticiado nos principais veículos de 
comunicação do país, trouxe à tona a discussão 
sobre a urgência do Estatuto da Segurança Privada 
e as leis que regem a atividade no setor.
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CAPA

Quer contratar um serviço de segurança 
privada? Consulte o Sindesp-MG e não 

corra o risco de cair na armadilha da 
segurança clandestina.

 
Se a sua empresa tem interesse em contratar um ser-
viço de segurança privada, consulte o Sindesp-MG. 
Basta ligar para a nossa secretaria, que disponibili-
zaremos todas as informações necessárias para uma 
contratação segura.

No site da Polícia Federal (www.pf.gov.br) também é  
possível conferir a regularidade de empresas e de pro-
fissionais de segurança a partir de consultas de CNPJs 
e CPFs. Além disso, vale lembrar que a Polícia Fede-
ral conta com Delegacias Especializadas (DELESPs) 
e Comissões de Vistoria (CVs) em todos os estados 
para controlar e fiscalizar o trabalho de empresas e de 
seguranças. Se você constatar o exercício clandestino 
de segurança privada, DENUNCIE! As denúncias po-
dem ser feitas sob anonimato no Sindesp-MG ou na 
Polícia Federal.
 

Estatuto da Segurança Privada

Mesmo com esforços concentrados no Senado e a 
pedido do senador Major Olímpio (PSL-SP), infeliz-
mente o ano de 2020 também chega ao fim sem o Es-
tatuto da Segurança Privada ser votado.

Em tramitação há uma década no Congresso 
Nacional e parado há mais de dois anos no Sena-
do, o Estatuto da Segurança Privada (Substituto 
6/16 ao PLS 135/2010) vai atualizar e modernizar 
a Lei nº 7.102/83, que há 37 anos regulamenta o 
setor da segurança privada no Brasil.

Segundo o presidente do Sindesp-MG, Edson Pinto 
Neto, a nova lei trará inovações importantes para o 
setor de segurança privada e estabelecerá um regime 
jurídico mais seguro para as empresas formais, já que 
o texto criminaliza e pune com maior rigor a presta-
ção de serviços clandestinos de segurança privada.

Há anos, as empresas regularizadas do setor, os traba-
lhadores e a Polícia Federal, órgão que fiscaliza 

o setor, pedem a atualização da Lei 7.102. por meio 
do Estatuto da Segurança Privada. O presidente da 
Federação Nacional das Empresas de Segurança e 
Transporte de Valores (Fenavist), Jeferson Nazário, 
comenta que os empresários, os trabalhadores e Po-
lícia Federal já estão lutando há aproximadamente 20 
anos no Congresso Nacional. “Infelizmente, o Estatu-
to da Segurança Privada está parado com o presiden-
te do Congresso Nacional e do Senado Federal, Davi 
Alcolumbre. O que estamos pedindo? Maior rigor na 
punição, não só de quem está na ponta, mas do em-
presário que está levando aquele serviço lá também”, 
diz.

Terceirização não é vilã

Segundo um comunicado distribuído à imprensa no 
dia 4 de dezembro de 2020, 16 dias após a morte de 
João Alberto Silveira Freitas – morto em 19 de no-
vembro, após ser agredido por um segurança de uma 
empresa terceirizada e por um policial militar tempo-
rário em um supermercado do Grupo Carrefour, 
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em Porto Alegre (RS) –, o Carrefour anunciou o fim 
da terceirização dos serviços de segurança nos super-
mercados do grupo.   

Segundo o diretor do Sindesp-MG, Afonso Oliveira, 
propagar a informação de que a solução dos proble-
mas é acabar com a terceirização da segurança seria 
cômico se não fosse trágico. “A atividade de segurança 
requer autorização especial, responsabilidade técnica, 
estudos, avaliações de riscos, implantação de medidas 
estratégicas e acompanhamento. A alternativa de in-
ternalizar a segurança foi apresentada, por exemplo, 
pelo comitê externo criado para analisar medidas 
preventivas após a morte ocorrida no Carrefour. Um 
dos argumentos apresentados foi que a terceirização 
precariza a segurança pela falta de vínculo direto. Ao 
contrário, a contratação de empresas especializadas 
aumenta a segurança de todos os envolvidos exata-
mente porque estas detêm conhecimentos técnicos 
dos quais o tomador de serviços não dispõe”, reforça 
Oliveira.

 Sindesp-MG esclarece, na imprensa 
mineira, sobre o que é e quais os 

riscos que a segurança clandestina 
traz a toda a população

O Sindesp-MG não se calou diante do fato ocorrido 
em Porto Alegre. Por meio de sua assessoria de im-
prensa, várias entrevistas foram geradas em Minas 
Gerais para que fontes do sindicato pudessem escla-
recer à população e aos tomadores de serviços sobre 
os riscos da contratação de segurança clandestina.

Na TV Band Minas, Renato Fortuna e Coronel Naves, 
diretores do Sindesp-MG, falaram sobre a segurança 
clandestina e como é feita a formação dos vigilantes 
em uma escola de formação. 

Na Rádio Itatiaia, o diretor Everton Silva também fa-
lou sobre a segurança clandestina e sobre a importân-
cia da aprovação do Estatuto da Segurança Privada 
para o segmento. O presidente do Sindesp-MG, Ed-
son Pinto Neto, em entrevista à Rádio Inconfidência, 
denunciou o número de empresas e seguranças irre-
gulares no estado de Minas Gerais, orientando os to-
madores de serviços a respeito dos riscos da contrata-
ção da segurança ilegal.

Em conjunto com a Fenavist, a assessoria de imprensa 
do Sindesp-MG também conseguiu abrir espaço, ao 
vivo, para o presidente da federação, Dr. Jefferson Na-
zário, que falou à Rádio Super FM BH, em entrevista 
de vídeo, e às redes sociais do Grupo Super Editora 
(jornal O Tempo, O Tempo Betim, O Tempo Conta-
gem, Super Notícia, Rádio e TV on-line) em sua edi-
ção do dia 7 de dezembro.
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Nos dias atuais, os aparelhos eletrônicos fazem par-
te da vida das pessoas – para se comunicar, para sa-
ber das novidades e até para trabalhar. Acontece que, 
quando o celular não é fonte de trabalho, o funcioná-
rio pode ser demitido por usá-lo durante o horário 
corporativo.

Especialistas apontam que o uso do aparelho, quando 
-

vertências, pode gerar demissão por justa causa. Foi o 
que aconteceu com um trabalhador em Minas Gerais.
A Justiça do Trabalho manteve a demissão por justa 
causa aplicada a um trabalhador que passava muito 
tempo no celular durante o expediente. Segundo os 
autos, o empregado teve reiterados atrasos, faltas ao 

-
relho celular durante o expediente, ignorando várias 
advertências da empresa.

O advogado Henrique Soares Melo, sócio da área tra-
balhista do escritório Nogueira, Haret, Melo e Maroli 

Advogados (NHM Advogados), explica que, por meio 
de regulamentos e políticas internas, as empresas po-
dem estabelecer normas visando ao controle do uso 
de celular pelos empregados. Ele ressalta que a imple-

-
de de preservar a produtividade, a qualidade do traba-
lho realizado e a segurança dos trabalhadores. 

Maria Lucia Benhame, advogada no Benhame Socie-
dade de Advogados, conta que hoje, com as câmeras 
em celulares, muitas empresas proíbem até mesmo o 
porte de celular durante o trabalho por questões de 
segurança, proteção à propriedade intelectual e sigilo. 
Para ela, se o empregado deixar de trabalhar por estar 
usando celular para assuntos particulares durante o 
expediente, ele pode ser punido.  “É claro que não é 

um uso que denote desídia no cumprimento de suas 
funções”, completa.

REGRAS CLARAS

O regulamento proibindo o uso do aparelho deve ser 
bem explicado e razoável, segundo Henrique Soares 
Melo. Ele alerta que deve conter regras claras a respei-
to das proibições, que deverão ser observadas pelos 
empregados, e que não deve compreender o intervalo 
de refeição e descanso.

Contudo, as regras devem ser iguais para todos os 
funcionários, acredita o advogado. “Isso porque, se 
a empresa implementar regras restringindo o uso de 
celulares, aplicando-as de forma diferente para em-
pregados que atuam sob as mesmas condições de tra-
balho, os que se sentirem prejudicados poderão ques-
tionar a norma”, explica.

A advogada Gisela Freire, sócia do Cescon Barrieu 
Advogados, explica que o poder de direção do empre-
gador deve ser exercido com razoabilidade, de forma 
a não violar garantias fundamentais do empregado, 
como a intimidade, a privacidade e a inviolabilidade 
das comunicações telefônicas. “No caso de proibição 
do uso do telefone celular durante a jornada de tra-
balho, é razoável supor que se trata de medida para 
garantir a concentração no trabalho, para evitar aci-
dentes de trabalho e, em alguns casos, até mesmo para 
preservar direitos dos próprios colegas de trabalho”, 
conclui a advogada.

JUSTA CAUSA

Henrique Soares Melo acredita que a aplicação da de-
missão por justa causa dependerá do caso concreto, 
considerando a gravidade da falta cometida pelo em-
pregado. “Em um contexto geral, nos casos em que 
a proibição do uso de celulares tem como objetivo a 
preservação da produtividade e qualidade técnica do 
trabalho, a empresa deverá aplicar advertências aos 

empregados”, explica o advogado. “Reiterado o des-
cumprimento, a empresa deverá seguir com a aplica-
ção das medidas disciplinares, que poderão culminar 
na rescisão por justa causa.”

A demissão por justa causa poderá ser direta também. 
Segundo o advogado, nos casos em que a utilização do 
celular tenha gerado uma condição insegura de traba-
lho para o próprio empregado e/ou demais trabalha-
dores, cabe a demissão direta.

da existência de regulamentos internos, a utilização 
de aparelhos celulares durante o trabalho como for-
ma de obter e violar informações sigilosas da empresa 
poderá acarretar demissão por justa causa, conforme 
preceitua a letra “g” do artigo 482 da CLT. 

PROPORCIONALIDADE

Para a advogada Gisela Freire, a punição deve ser pro-
porcional à falta cometida e, por essa razão, prevalece 
na jurisprudência o entendimento de que deve haver 
uma gradação nas sanções disciplinares aplicadas pelo 
empregador ao empregado. 

A advogada explica que a mesma conduta faltosa 
pode ensejar diferentes consequências. “Por exemplo, 
a utilização do aparelho celular por um empregado 
administrativo, em sua mesa de trabalho, pode ser 
caracterizada uma falta menos grave do que a utiliza-
ção de celular por um condutor de ônibus”, compara. 
“Caberá ao empregador avaliar a gravidade da falta e 
aplicar a medida disciplinar correspondente, utilizan-
do-se do critério da proporcionalidade e da imedia-
tidade, ou seja, a sanção disciplinar deve ser aplicada 
tão logo cometida a falta, sob pena de caracterização 
do perdão tácito.”

__________________
Fonte: Texto extraído do site Migalhas (https://migalhas.uol.com.br/quentes/337255/celular-no-tra-
balho-saiba-como-empregador-pode-proibir-e-o-que-pode-causar-demissao)
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COVID-19 SÓ PODE SER CONSIDERADA 
DOENÇA DO TRABALHO APÓS PERÍCIA

Orientação é da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho

Poucos dias após a nota técnica do Ministério 
Público do Trabalho (MPT) que considera a co-
vid-19 como doença ocupacional, o Ministério 
da Economia, por meio da Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho, publicou orientação so-
bre o assunto. Para o órgão, esse enquadramento 
só seria possível após perícia médica.

A nota tem função orientativa. De acordo com a 
secretaria, a covid-19, como doença comum, não 

por não estar listada no Decreto nº 3.048, de 1999, 
mas pode ser assim caracterizada se aplicada à se-
guinte previsão da mesma norma: doença adqui-
rida ou desencadeada em função de condições es-
peciais em que o trabalho é realizado e com ele se 
relacione diretamente. Por isso, haverá necessida-
de de estabelecimento do nexo a partir de elemen-
tos submetidos para análise dos peritos médicos 
federais, segundo a nota. “As circunstâncias espe-

a forma como o trabalho foi exercido gerou risco 
relevante para o trabalhador. Além dos casos mais 

com pacientes contaminados, outras atividades 

Ainda segundo a secretaria, em março, o Minis-
tério da Saúde declarou o estado de transmissão 
comunitária do coronavírus em todo o território 
nacional. Com isso, a partir daquele momento, 
não seria mais possível associar cada novo caso 

-

teve contato com o vírus na própria residência, no 
transporte público, no ambiente de trabalho ou em 
outro local que tenha frequentado. Por esse moti-

ser considerada doença ocupacional, a depender 
do caso e da perícia médica federal ou realizada 
pelos médicos responsáveis pelos serviços de saú-
de das empresas. Será necessário caracterizar o 
nexo causal entre o trabalho e a doença.

Publicada no começo do mês, a nota técnica do 
MPT, de nº 20, orienta os procuradores a consi-
derarem a covid-19 uma doença ocupacional, ha-
vendo nexo causal. Não há indicação de perícia. 
“Para o MPT, havia a presunção de que era ocu-
pacional, tanto que ele pedia a expedição da Co-
municação de Acidente de Trabalho (CAT)”, diz 
Jorge Matsumoto, sócio do Bichara Advogados. 
Para ele, a nota da secretaria não faz referência à 
nota do MPT, mas não deixa de ser uma resposta 

A nota técnica do Ministério da Economia é mais 
razoável, segundo Matsumoto, e se baseia na 
orientação da avaliação pericial.

Com base na nota técnica do MPT, o funcionário 
afastado pela Previdência Social por mais de 15 
dias e que recebesse auxílio-doença teria direito à 
estabilidade de um ano. O trabalhador ainda po-
deria pedir danos morais e materiais por ter ad-
quirido doença decorrente do trabalho.

A medida também poderia trazer impacto no pa-
gamento de contribuições previdenciárias. Com o 
aumento do número de acidentes de trabalho, as 
empresas correm o risco de terem alíquota maior 
de Riscos Ambiental do Trabalho (RAT) –  nova 
denominação do Seguro Acidente do Trabalho 
(SAT). Agora só haverá essas consequências, de 
acordo com advogados, se a perícia médica indi-
car que a contaminação está ligada ao trabalho.

Fonte: Valor Econômico

Na Nota Técnica SEI nº 56376, 
a secretaria afirma que a covid-19 

“pode ou não ser considerada doença 
ocupacional, a depender das 

características do caso concreto e 
da análise realizada pela perícia médica
 federal ou pelos médicos responsáveis 
pelos serviços de saúde das empresas”.
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VUIT, EMPRESA VOLTADA PARA A 
PERSONALIZAÇÃO DA GESTÃO DE SEGUROS 
DE VIDA, OFERECE BENEFÍCIOS DIFERENCIADOS 
ÀS EMPRESAS DE SEGURANÇA

PARCEIRO

Ao contrário de outros segmentos, o setor de segurança privada tem 
por obrigação oferecer aos seus vigilantes o seguro de vida – uma for-
ma de proteção ao trabalhador e seus familiares. Em caso de acidente 

Em parceria com o Instituto Nacional da Segurança Privada (Inasep), 
a empresa Vuit, focada na comercialização de seguros de vida em 
grupo, tem planos diferenciados para as empresas do segmento. 

Segundo o diretor de comercialização de seguro de vida da Vuit, 
Alam Valmorbida, a empresa é especializada em ajudar empresas de 
segurança privada a aumentar seus lucros reduzindo justamente o 
custo com o seguro de vida de seus vigilantes sem reduzir a qualida-
de desse serviço.

Alam conta que a Vuit oferece um atendimento personalizado e só-
lido a todas as empresas que têm buscado conhecer a proposta dos 
serviços prestados pela Vuit nessa parceria com a Fenavist Negócios. 
“Oferecemos uma consultoria individual, avaliamos as necessidades e mostramos o passo a passo de como 
contratar um seguro de vida em grupo economizando até 20% em relação ao que a empresa está pagando 
hoje”, diz o diretor.

Antes de realizar a contratação de um seguro de vida, é importante que a empresa saiba claramente que 
tipo de garantia o seguro contratado cobre. Além disso, a empresa precisa estar munida de todas as infor-
mações necessárias e entender como funciona o seguro de vida em grupo. Com a Vuit, a empresa asso-
ciada contará com todo o suporte para a contratação de um serviço seguro e desenvolvido dentro de um 

“Oferecemos uma consultoria 
individual, avaliamos as necessidades 
e mostramos o passo a passo de como 

contratar um seguro de vida em grupo
 economizando até 20% em relação ao 

que a empresa está pagando hoje”

O QUE É SEGURO 
DE VIDA EM GRUPO??

?
?

A Vuit atua no mercado nacional há 20 anos. Com clientes em todo o Brasil, mais de cem mil vidas já 
foram seguradas em apenas dois anos. Hoje são mais de 60 mil vigilantes segurados no Brasil. Em Minas 
Gerais, o número chega a aproximadamente 10 mil vigilantes segurados. A empresa tem exclusividade na 
comercialização de seguros de vida para a Fenavist, por intermédio do Instituto Nacional de Segurança 
Privada (INASEP), sendo a única empresa chancelada por ela, pelos sindicatos das empresas de segurança 
privada e pela Federação Mundial de Segurança  

 

“O seguro de vida em grupo é uma modalidade de garantia contratada por empresas ou outros tipos de 
organizações para cobrir o risco de um grupo de segurados. Trata-se, portanto, de um seguro para um 
conjunto de pessoas ligadas entre si por um vínculo ou interesse comum.”

Essa modalidade é uma das mais utilizadas pelas empresas para oferecer aos seus colaboradores um seguro 

que, se o colaborador sofrer um acidente ou descobrir uma doença grave, ele terá todo o suporte para sal-

A vigência dos contratos empresariais, em média, tem duração de um ano, mas é possível optar por prazos 
maiores. Na Vuit, as empresas de segurança privada são orientadas de acordo com as suas necessidades.  
Sobre os itens incluídos na apólice do seguro de vida de um vigilante, é possível variar conforme o contrato 
assinado.
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VUIT.COM.BRrepresentante  exclusiva parceira
41 98405 1860
 41 2170 1220

REPRESENTANTE
EXCLUSIVA

SEGURO DE
VIDA PARA
VIGILANTES

MENOR CUSTO
MELHOR GESTÃO

Asseguramos mais de 100 mil vigilantes em mais 

de 300 empresas de segurança. Conquistamos

tudo isso porque entendemos o dia a dia do 

segmento e personalizamos os processos para 

cada caso. Além disso, aplicamos descontos 

exclusivos para empresas que já possuem seguro,

ooferecendo um atendimento rápido e eficiente

com os melhores custos do mercado.
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SOLUÇÕES DE EXCELÊNCIA EM 
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

Seguradora global com mais de 150 anos de atuação no mercado, a MetLife 
foi selecionada pelos representantes das bases territoriais do Sindicato de Vigilantes
de Minas Gerais e do Sindicato do Norte de Minas para atender à Convenção 
Coletiva de Trabalho, oferecendo assistência odontológica de 
primeira linha aos conveniados

que há de mais precioso para um indivíduo 
é a vida, a família, os sonhos e planos, além 
de um presente e um futuro seguros. No caso 

específico do segmento de segurança privada, esses 
pilares são primordiais, pois são eles que motivam 
as empresas e os profissionais a serem cada dia mais 
qualificados e a prestarem um serviço de excelência 
à população.

Por isso, a empresa MetLife foi a escolhida pelos re-
presentantes das bases territoriais do Sindicato de 
Vigilantes de Minas Gerais e do Sindicato do Nor-
te de Minas para atender à Convenção Coletiva de 
Trabalho, oferecendo ampla assistência odontoló-
gica aos profissionais do setor de segurança dessas 
bases.

De acordo com o diretor comercial da MetLife, Jai-
me Neto, foram incluídos serviços adicionais por 
conta da importância da parceria. “Temos algumas 
soluções pensadas para entregar a melhor experi-
ência aos profissionais do setor, pois promovemos 

um aumento de co-
bertura sobre o rol da 
ANS (Agência Nacio-
nal de Saúde Suple-
mentar), oferecendo 
também documenta-
ção ortodôntica, placa 
de acetato para clareamento e ainda duas assistên-
cias exclusivas: veicular e residencial diferenciada”, 
esclareceu o diretor. “Além disso, através de acordo 
de prestação de serviços, disponibilizaremos aces-
so à rede em locais onde antes havia dificuldades, 
proporcionando agilidade e tranquilidade aos pro-
fissionais e seus familiares.”

A MetLife atua, em nível global, há mais de 150 
anos e está no Brasil há mais de 20. “Temos solidez 
e expertise de negócios para entender às necessida-
des dos nossos clientes e entregar as melhores so-
luções do mercado, garantindo um presente e um 
futuro mais seguros.  Estamos focados em entender 
as necessidades de cada cliente para encontrar uma 

O

PARCEIRO
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solução ideal e personalizada. Para isso, contamos 
com o apoio de profissionais e parceiros especialis-
tas, além de processos inovadores. Tudo para pro-
porcionar uma experiência única – antes, durante 
e depois da contratação de nossos serviços”, ressalta 
Neto.

Segundo o diretor, por conta de sua rede credencia-
da em todo o Brasil e por prestar um excelente ser-
viço de atendimento odontológico, a MetLife já foi 
premiada por diversas vezes. “Ganhamos prêmios 
do setor, um deles o 23º Top of Mind de RH entre 
as cinco empresas mais lembradas e reconhecidas 
na categoria Assistência Odontológica, pela exce-
lência operacional e pelo relacionamento da nossa 

rede credenciada”, diz Neto. 
“No nosso acordo, todos os 
cuidados para a melhoria no 
atendimento foram tomados, 
incluindo uma série de dife-
renciais, além da garantia 
de atendimento nas cidades 

onde residem os profissionais ligados às bases cita-
das.”

Para Neto, essa parceria é de extrema importância. 
“Ter as entidades que representam o segmento de 
segurança privada em Minas Gerais ao nosso lado 
traz ainda mais credibilidade à nossa empresa”, ex-
plica o diretor. E conclui: “Temos construído uma 
trajetória de sucesso no Brasil, oferecendo as me-
lhores soluções; através da excelente prestação de 
serviços e do suporte aos nossos clientes, dos canais 
de distribuição e dos parceiros, nossa marca vem 
ganhando mais visibilidade e atraindo novas opor-
tunidades de negócios como essa, gerando valor e 
satisfação a todos”.

“Ter as entidades 
que representam 

o segmento de 
segurança privada 

em Minas Gerais 
ao nosso lado traz 

ainda mais 
credibilidade à 
nossa empresa”
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O câncer de pele é algo que pouca gente dá importância, mesmo com aproxi-
madamente 180 mil novos casos diagnosticados todo ano, segundo o Instituto 
Nacional do Câncer (Inca). Para muitos, a prevenção só deve existir durante o 
verão, mas especialistas garantem que a atenção deve ser mantida o ano inteiro.

A dermatologista Priscila França lembra que existem dois tipos de câncer de 
pele: melanoma e não melanoma, este segundo o mais comum. “A radiação ul-
travioleta é um dos grandes contribuintes para os casos. Por isso, além da foto-
proteção e da exposição ao sol em horários adequados, o paciente deve sempre 
estar atento ao seu corpo”, conta. Caso haja o surgimento de pintas, manchas, 
sinais ou ainda feridas que não cicatrizam no período de um mês, o indivíduo 
precisa buscar atendimento médico.

De acordo com a especialista, o ideal é que as pessoas usem filtro solar com 
fator 30 de proteção, pelo menos, chapéus de aba larga e roupas que cubram as 
regiões mais expostas aos raios solares. Além disso, o horário mais indicado para ficar ao sol é até as 10 horas 
e após as 16 horas.

SINAIS DE ALERTA

CARCINOMA BASOCELULAR
É o câncer de pele de maior incidência. É mais comum em regiões expostas ao sol, como rosto,   orelha, pescoço, couro 
cabeludo, ombros e costas.

Sinais e sintomas: Às vezes, as lesões podem se assemelhar a outras doenças, como eczema ou psoríase. Em geral, se 
manifestam como uma mancha avermelhada, brilhante, com uma crosta no meio, que pode sangrar com facilidade.

CARCINOMA ESPINOCELULAR
O segundo tipo mais comum. Também é mais frequente em áreas mais expostas ao sol e mais prevalente em homens do 
que em mulheres. Alguns casos ainda podem ser associados a feridas crônicas ou ao uso de drogas para evitar rejeição a 
transplantes ouagentes químicos.

Sinais e sintomas: As lesões costumam ter coloração avermelhada e se parecem com machucados ou feridas descamati-
vas, que não cicatrizam e que sangram às vezes. Mas também podem ter aparência similar à de verrugas.

MELANOMA
Esse é o tipo menos frequente, mas com pior prognóstico, pois envolve maior risco de metástase. A detecção precoce traz 
grandes chances de cura. 

Sinais e sintomas: A manifestação é sempre uma pinta ou um sinal acastanhado ou negro que muda de cor, formato ou 
tamanho e que pode causar sangramento. As lesões podem surgir em áreas menos visíveis, porém são mais comuns em 
pernas, tronco, pescoço e cabeça. No estágio inicial, afeta apenas a camada mais superficial da pele, mas pode avançar 
para as mais profundas e alcançar outros órgãos, causando nódulos, inchaço nos gânglios linfáticos ou outros sintomas 
específicos na região afetada.

DRA. PRISCILLA
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O câncer de pele é uma doença que acomete milhares de brasileiros todos os anos. Segundo especialistas, para evitar 
um diagnóstico indesejado, é preciso se precaver, independentemente da estação do ano. Veja como

CUIDADOS DE
VERÃO A VERÃO

SAÚDE
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mbora ele seja lembrado pelo seu formato circular, isso não é obrigatório no preparo do tartar. O que 
caracteriza o prato é a utilização de ingredientes crus picados e muito bem misturados. Além disso, 
ele pode ser feito de diferentes formas. O mais popular é o de carne, mas seu preparo pode se dar com 

legumes, peixes ou mesmo frutas. 

A cozinheira Bárbara Coli, da Casa Coli Gastronomia (@casacoligastronomia), traz para nós esta receita 
refrescante e deliciosa.

RENDIMENTO PREPARO
4 PORÇÕES 15 MINUTOS

TARTAR,
O QUE É?

E

TARTAR DE MANGA 
E CAMARÃO CROCANTE

Ingredientes Tartar 

- 1 manga palmer (escolha uma que esteja mais firme)
- Suco de 1 limão-cravo (pode ser outro) 
- Suco de 1 laranja-baía (pode ser outra)
- Suco de 50g de framboesa (pode ser a congelada)
- 1 colher (sopa) de suco de gengibre fresco 
- ½ cebola roxa 
- Punhado de hortelã e de coentro frescos 
- ½ pimenta-dedo-de-moça sem sementes 
- Sal a gosto 
-Azeite a gosto 

Ingredientes Camarão Crocante:

- 4 camarões-rosa (16/20)
- Sal
- Pimenta-do-reino
- 50g de farinha panko
- 50g de farinha de trigo
- 1 ovo
- Óleo para fritar 

Modo de preparo: 

Descasque a manga e pique em brunoise (cubos pequenos 
e regulares). Reserve. Pique a cebola em brunoise e deixe de 
molho em água por 20 minutos. Pique a hortelã, o coentro e 
a pimenta-dedo-de-moça. Reserve. Bata no mixer os sucos 
de gengibre, laranja, limão e framboesa. Coe. Em um bowl, 
misture todos os ingredientes, acrescente o sal e o azeite e 
deixe marinar por 10 minutos antes de servir. 

Modo de preparo: 

Limpar os camarões, retirar a cabeça, o intestino e a casca, 
preservando a cauda. Se o camarão for congelado, esperar 
descongelar e secar bem com papel-toalha. Temperar com sal 
e pimenta-do-reino. Empanar passando primeiro na farinha 
de trigo, depois no ovo e, por último, na farinha panko.
Fritar em óleo, por imersão, até a farinha dourar. 

GASTRONOMIA



Fevereiro, 2021SINDESP-MG3232

TURISMO

A gestão do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu é feita pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiver-
sidade (ICMBio), órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. Mas é importante que todos tenham consciência 
ambiental. Isso significa que os visitantes devem respeitar cachoeiras, matas e grutas para minimizar quaisquer im-
pactos causados pela intervenção humana.

Melhores épocas para visitação

Parque Nacional Cavernas do Peruaçu fica 
em Minas Gerais e contempla visitantes 
com belezas naturais esplendorosas

VALE DO PERUAÇU
PARAÍSO AINDA POUCO CONHECIDO

m destino belo e singular está localizado ao norte do estado de Minas Gerais, entre os municípios de 
Januária, Itacarambi e São João das Missões. O Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, com 56,5 mil 
hectares, abrange 140 cavernas e mais de 80 sítios arqueológicos que conservam registros de milhares 

de anos da pré-história. Entre as cavernas do Peruaçu, a maior é a Gruta do Janelão, onde se encontra uma 
estalactite de 28 metros de comprimento, considerada a maior do mundo. E, entre os sítios arqueológicos e 
pinturas rupestres com cerca de 12 mil anos, o destaque é a Lapa dos Desenhos, com mais de 3 mil figuras, das 
mais variadas cores e formas. O Parque foi estruturado recentemente e conta com trilhas, mirantes e passarelas 
de proteção a sítios arqueológicos. A entrada na área do Parque é gratuita, mas deve ser monitorada por guias 
treinados, que cobram taxas com valores diferenciados de acordo com os grupos e as trilhas. A região conta 
com a estrutura de hospedagem em pousadas.

O acesso até a entrada do Parque pode ser de ônibus ou de 
carro, mas, para entrar nas dependências, é necessário que 
os visitantes estejam com veículo motorizado, próprio ou 
alugado. Aos turistas que optarem pelo conforto de che-
gar ao Vale do Peruaçu de avião, o aeroporto mais perto 
da região fica na cidade de Montes Claros, localizado a 
200 quilômetros da entrada do Parque. Para os visitantes 
que desejarem viajar de carro, a sede do Parque fica na 
comunidade do Fabião I, às margens da BR-135, km 155. 
Partindo de Januária, são 45 quilômetros.

O Parque pode ser visitado o ano todo. O local tem duas 
estações bem definidas: de novembro a abril, época das chu-
vas, o verde predomina na paisagem; de maio a outubro, 
época da seca, a paisagem fica bastante acinzentada. O clima 
é bem quente durante todo o ano, ultrapassando os 40ºC. A 
umidade, entretanto, é bastante baixa no período da seca, 
sendo comum a ocorrência de incêndios florestais na região.

Acesso

Importância da preservação
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No mercado desde 1995, quando a primeira empresa foi fundada, o Grupo Macor tornou-se case 
mundial em Escolta Armada, sendo reconhecido tanto nessa modalidade quanto em outras dentro do 

segmento de Segurança Privada

om 25 anos de atuação no mercado brasileiro 
de segurança privada, o Grupo Macor inova 
em serviços de qualidade para prezar pela se-

gurança não só de bens, mas também da vida da so-
ciedade brasileira.

Atualmente, a empresa possui unidades operacionais 
nas cidades de Contagem (MG), Campinas (SP) e Rio 
de Janeiro, com matriz na cidade de São Paulo. Sua 
estrutura administrativa e operacional está localiza-
da em um prédio de seis andares, projetado para ser 
totalmente autossuficiente em energia elétrica e água 
potável. O prédio conta ainda com áreas restritas com 
controle de acesso, fortemente blindadas, para total 
operação dos serviços, inclusive em emergências. 
O diretor comercial do Grupo Macor, Paulo Rogério 

Rizo – que também responde pela gerência da filial 
Macor em Contagem –, reforça que o grupo trabalha 
arduamente para entregar um serviço de excelência 
em projetos de escolta armada, segurança patrimo-
nial, rastreamento veicular (o qual também é fabri-
cante), CFTV e  alarmes. “Nosso diferencial consiste 
em, principalmente, oferecer soluções nas áreas de 
segurança privada e de tecnologia, com equipes alta-
mente qualificadas”, diz. 

O Grupo Macor destaca-se, nos últimos 20 anos, 
como a “Maior Empresa de Escolta do Brasil e do 
Mundo”, com a maior capacidade de atendimento 
simultâneo de escoltas, e como a primeira empresa a 
atuar com viaturas blindadas nesse segmento”, revela 
Rizo.

C

ARQUIVO MACOR

GRUPO MACOR
QUALIDADE NOS SERVIÇOS 
PRESTADOS E GARANTIA NA 
SATISFAÇÃO DOS CLIENTES

EMPRESA DESTAQUE
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A tecnologia é um outro segmento importante para 
o Grupo Macor. “Na nossa matriz, por exemplo, a 
central tecnológica de monitoramento conta com ar-
mazenamento e backup de dados em nuvem com alta 
capacidade de armazenagem. O local também dispõe 
de servidores de alta performance, links dedicados de 
telefonia e internet, além de atendimento 24 horas”, 
reforça. 

O Grupo Macor conta ainda com uma ampla Central 
de Comunicações e Operações (CECOM), que inte-
rage com as mais altas tecnologias de rastreamento 
por satélite, gravação e armazenamento de imagens, 
monitoramento, integração com dispositivos e peri-
féricos de segurança em bunkers, próprios ou tercei-
rizados. 

As grandes conquistas desde a sua fundação só re-

forçam que o Grupo Macor preza pelo crescimento 
constante e por sua consolidação no segmento. Seu 
presidente e fundador, Sr. Autair Iuga, é duplamente 
qualificado pela SWAT e formado pela Polícia Militar 
do Estado de São Paulo, onde tornou-se primeiro-sar-
gento e seguiu atuando até o ano 2000. 

Entretanto, Rizo destaca uma questão ainda muito 
complicada para todo o setor de Segurança Privada: 
a segurança clandestina e ilegal. “As empresas legali-
zadas pela Polícia Federal passam por várias etapas 
de fiscalização. É uma competição injusta e perigosa. 
Precisamos que os órgãos competentes, assim como 
os tomadores de serviço, tenham maior conscientiza-
ção e ajudem a combater cada vez mais essas empre-
sas que não têm a devida qualificação nem autoriza-
ção legal para funcionamento”, conclui.

PARA ACESSAR O SITE DO GRUPO 
MACOR, ACESSE E CONFIRA O VÍDEO 
INSTITUCIONAL,  DISPONÍVEL NA 
HOME DA PÁGINA

“TODA A EQUIPE 
TRABALHA ARDUAMENTE 
PARA ENTREGAR UM SERVIÇO  
DE EXCELÊNCIA EM PROJETOS 
DE ESCOLTA ARMADA, 
SEGURANÇA PATRIMONIAL E 
PESSOAL, RASTREAMENTO 
VEICULAR, ENTRE OUTROS.
PAULO ROGÉRIO 

www.macor.com.br



EMPRESAS ASSOCIADOS AO SINDESP-MG

www.anjosdaguarda.com.br

www.grupoperfect.com.br



www.grupofortebanco.com.br

www.protege.com.br

Associe-se ao Sindesp-MG.

www.sindesp-mg.com.br | www.facebook.com/SindespMinasGerais

instagram.com/sindespmg

www.forteminasvigilancia.com.br

www.grupofortebanco.com.br

gepes@nexusvigilancia.com.br



FAÇA AS 
CONTAS
Com a Moura, 
a empresa economiza
e os colaboradores 
têm muito 
mais benefícios.

Gestora e 
Distribuidora

Sem 
intermediação 
de Clube de 
Benefícios. 
O contrato e o boleto 
bancário são emitidos 
diretamente pela Seguradora.

Ÿ Seguro de vida para o 
segmento de SEGURANÇA 
PRIVADA;

Ÿ Vale alimentação e refeição;
Ÿ Plano Odontológico 

EXCLUSIVO;
Ÿ Crédito Consignado para os 

funcionários;
Ÿ Garantia Contratuais

Rua dos Timbiras, 2072, sala 908
Edifício Linea Empresarial, CEP: 30140-069
gerencia.regionalbh01@gmail.com

(31) 99389-7654 / 2532-2411
mourabeneficios.com.br
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