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ENPRESC

3

ENPRESC

180 participantes
Hotel Vila do Farol
Bombinhas/SC
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ENPRESC
O 8º ENPRESC foi realizado entre os dias 09 a 11/12/11, no hotel Vila
do Farol, na cidade de Bombinhas/SC, com o objetivo de integrar os
empresários, gestores e seus familiares num local agradável,
proporcionando momentos de confraternização.
Com atrações exclusivas, programação recreativa e festas temáticas, o
evento foi um sucesso! Contamos com 180 participantes, interagindo nas
noites temáticas, campeonatos de dominó, vôlei de praia, entre outras
atividades que fizeram parta da programação do 8º ENPRESC.
Durante o evento foram também apresentados projetos de
responsabilidade social realizados por empresas do setor. A melhor ação
recebeu o Troféu Solidariedade durante o jantar de encerramento do
evento.
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D ESTAQUE S OCIAL 2011
T ROFÉU S OLIDARIEDADE
A premiação DESTAQUE SOCIAL 2011 – TROFÉU SOLIDARIEDADE tem por
finalidade incentivar, identificar, destacar e premiar os trabalhos sociais realizados
por suas empresas associadas, voltados ao público externo (comunidades,
entidades sociais, ações de preservação ambiental, etc.) durante o ano de 2011.
Nesta sexta edição, além do incentivo à cultura de responsabilidade social nas
empresas privadas, os sindicatos ainda disponibilizaram um investimento de R$ 20
mil para a organização vencedora colocar em prática o projeto social apresentado.
Para estimular os colaboradores das organizações associadas a se engajarem nas
ações sociais, os sindicatos ainda entregaram R$ 5 mil para os funcionários
envolvidos no projeto vitorioso.
Os projetos inscritos foram selecionados por um comitê avaliador, composto
por membros do IVA – Instituto Voluntários em Ação.
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D ESTAQUE S OCIAL 2011
T ROFÉU S OLIDARIEDADE

Ação Vencedora:
Projeto Nosso Bairro,
Nossa Alegria
Vigilância Radar
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D ESTAQUE S OCIAL 2011
T ROFÉU S OLIDARIEDADE
Todas as ações
inscritas receberam
menção honrosa pela
iniciativa e
participação
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Abertura do evento dia 09/12:
Show Musical e de Dança – Grupo Khala
Show Stand-Up Comedy - #RiAlto

FOTOS
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Festa Havaiana
09/12
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Show de Ilusionismo com Mago
Krhonnus – dia 10/12

FOTOS
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Vencedores Torneio de Dominó

FOTOS
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FOTOS
Encerramento dia 10/12
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C URSOS

E

T REINAMENTOS

Palestra Técnica a respeito de qualidade em serviços de limpeza.
Operação de limpeza x Qualidade – enfoque na Sustentabilidade
Parte 1 – Qualidade Em Serviços De Limpeza:
1. Objetivos Técnicos e Qualidade;
2. Qualidade Operacional;
3. Dimensionamento da Qualidade em Serviços;
4. Elementos “Chave” da Qualidade;
5. Desejos e Necessidades em Serviços;
6. Qualidade e a Cultura da Sustentabilidade;
7. Gestão da Qualidade Total (GQT);
8. Dimensão da Qualidade – Custo E Preço;
9. Indicadores “Chave” da Qualidade e Desempenho;
10.Desenvolvimento Sustentável na Limpeza;
11.Confiabilidade e Qualidade;
12.Gestão da Qualidade nas Linhas de Frente
13.Auditorias da Qualidade.

Ministrante: Sr. Osmar Viviani, consultor
em higiene e limpeza com mais de 20 anos
de atuação na área.

Público Alvo: Gerentes, Coordenadores e
Supervisores
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C URSOS

E

T REINAMENTOS

Realizado entre os dias 14 e 15/01/11, contou com 30 participantes.
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C URSOS

E

T REINAMENTOS

Palestra Técnica – Acordo de Nível de Serviço (SLA) em Serviços de Limpeza

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS:
• Disponibilidade do método para todos os envolvidos no processo;
• Incidência de erros durante os períodos determinados para as avaliações;
• Performance com processamento de informações para demonstração de indicativos;

• Prioridades com a especificação e detalhamento dos níveis de prioridade de execução.
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C URSOS

E

T REINAMENTOS

Ministrado pelo Sr. José Osmar Vivini, o treinamento
foi realizado dia 13/05 e contou com a participação
de 30 colaboradores das empresas filiadas ao
sindicato.
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C URSOS

E

T REINAMENTOS

Treinamento de Formação / Atualização de Auditores Internos da Qualidade conforme a nova
norma NBR ISO 9001:2008, destinado aos associados do SEAC/SC – SINDESP/SC.
OBJETIVO DO TREINAMENTO

Conhecer as normas da série ISO 9000, em especial a ISO 9001:2008;
Conhecer a norma ISO 19001. Norma específica para condução de auditorias de sistemas de gestão;
Preparar os auditores para realizar auditorias internas do sistema da qualidade;
Rever dos requisitos da norma ISO 9001:2008;
Apresentar as mudanças nos requisitos da norma ISO 9001:2008;
Apresentar dos Tipos e Formas de Auditoria da Qualidade;
Desenvolver o Perfil e postura do auditor;
Apresentar o processo de condução da auditoria da qualidade.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Histórico da Qualidade;
Revendo a Norma ISO;
Interpretação da NBR ISO 9001:2008;
Critérios ISO 19011:2002;
Condução de Auditoria;
Exercícios práticos;
Prova escrita.
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C URSOS

E

T REINAMENTOS

O treinamento foi realizado entre os dias 18 e 20/08/11, com a
participação de 40 colaboradores.
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C URSOS

E

T REINAMENTOS

Treinamento: Supervisão de Limpeza
Objetivos do Treinamento:
a)

Transmitir aos gerentes e supervisores, conhecimentos básicos de limpeza profissional;

b)

Munir os supervisores de conhecimentos para o exercício da fiscalização dos procedimentos e
resultados operacionais, e qualidade efetiva;

c)

Proporcionar sistemas de medição de resultados e de supervisão sobre os trabalhos, de acordo com o
escopo do contrato firmado;

d)

Combate ao desperdício de produtos, bem como avaliações de consumo;

e)

Fiscalização do uso de equipamentos e acessórios, de acordo com os contratos.

Assuntos abordados:
• Importância da elaboração do Manual Técnico Operacional;
• Atendimento a clientela: cliente interno, externo, qualidade na limpeza;
• Planejamento operacional;
• Economia Operacional;
• Sistemas de “ganho de eficiência”.
• Produtos de limpeza: concentrados, manuseio, diluições, economia, segurança;
• Equipamentos: uso e conservação;
• Acessórios e utensílios de limpeza;
• Tratamento de pisos em geral;
• Limpeza, desinfecção e descontaminação de sanitários e vestiários;
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C URSOS

E

T REINAMENTOS

O Treinamento foi realizado entre os dias
09 e 10/09/11 e contou com a presença
de 35 representantes de nossas empresas
associadas.
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C URSOS

E

T REINAMENTOS

Palestra com Sr. Vilson Trevisan
• Análise dos preços publicados pelo MPOG e dicas do preenchimento das planilhas da Portaria 7;
• Alguns aspectos sobre custos de serviços de limpeza.
Realização: dia 18/05/11
Horário: 16h às 18h

Debate sobre assuntos de interesse da categoria
Discussão das CCT’S 2012/2013
DIA 22/08/2011
SEAC/SC – SINDESP/SC
32 participantes

22

C URSOS

E

T REINAMENTOS

Palestra sobre Responsabilidade Social
• Ministrada pelo Instituto Voluntários em Ação, com apresentação do Regulamento para o Prêmio
Destaque Social 2011
Realização: dia 22/07/11
Horário: 15h
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C URSOS

E

T REINAMENTOS

Palestra sobre Sustentabilidade
Ministrante: Prf. Lívio Giosa, Consultor renomado e Sócio-Diretor da G,LM Assessoria Empresarial Ltda.;
Consultor da FEBRAC; Autor dos Livros: “Terceirização: Uma Abordagem Estratégica”, Editora Thomson/
Mecca, 8ª edição; “O Brasil Profissional: a Hora e a Vez da Competência, Editora Meta; “As Grandes
Sacadas de Marketing do Brasil”, Editora Senac e "Olhos da Vida", Editora Pensieri, autor do Manual
FEBRAC Sustentabilidade.
Realização: dia 13/09/11
Horário: das 14h às 15:30h
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AÇÕES

E

PARTICIPAÇÕES

AGE FEBRAC
• 23/03 - Participação Sr. Francisco na AGE da FEBRAC em Brasília, às 14h
• 25/05 - Participação Sr. Francisco na AGE da FEBRAC em Brasília, às 14h
• 28/06 - Participação Sr. José Altair Back na AGE FEBRAC em BSB

• 04/08 - Participação Srs. Francisco, Aluísio e Enio na AGE da FEBRAC em São Paulo
• 20/09 - Participação Sr. Francisco na AGE da FEBRAC
• 25/10 – Participação Sr. Avelino na AGE FEBRAC em BSB
• 22/11 – Participação Srs. Francisco , Ricardo e Enio na AGE da FEBRAC em BSB
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AÇÕES

E

PARTICIPAÇÕES

• 21/01 – Reunião com empregados do asseio às 09h
• 01/02 - Reunião com os empregados de asseio às 10h
• 03/02 - Reunião comissão CCT asseio às 10h
• 09/02 - Reunião com sindicato dos empregados do asseio às 14h
• 14/02 - Reunião às 10h - SEAC/SC - Estudo da pauta de reivindicações da negociação Coletiva de
Trabalho 2011/2012, enviada pelo SINDBOMBEIROS
• 14/02 - Reunião com o sindicato dos Bombeiros às 14h
• 21/03 - Apresentação do resultado da pesquisa do setor de limpeza, realizada pelo Instituto Mapa.
• 23/02 - Reunião sindicato dos Bombeiros

• 30/03 - Reunião dos bombeiros às 10h
• 09/05 - Reunião com a FEVASC às 14h em nossa sede
• 20/06 - Reunião SENAC
• 21/06 - Reunião com o Superintendente Regional do Trabalho em SC - Dr. Carlos Arthur, na sede da

SRTE/SC, para tratarmos do seguinte assunto: - Fiscalização por parte da SRTE/SC ref. ao Jovem
Aprendiz (não estão respeitando o acordo firmado com o MPT).
• 15/07 - Reunião da FACOP em Curitiba - Sr. Francisco
• 16/11 - Reunião com sindicato dos empregados do asseio ás 14h

• 08/12 - Reunião com sindicato dos empregados da limpeza às 14h
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AÇÕES

E

PARTICIPAÇÕES

Participações em Reuniões/Eventos
• 31/03 - Participação Evandro reunião do SEGS em Brasília
• 04/05 - Participação Evandro no GEASSEG, de 4 à 08/05 no Pantanal

• 15/04 - Participação Sr. Francisco na inauguração da sede do SEAC/TO
• Participação do Presidente no Lançamento da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Setor de
Serviços, dia 26/05 (quinta-feira) no Restaurante do SENAC no 10º. Andar da Câmara dos Deputados
em Brasília;

• 15/06 - Participação Sr. Francisco comemoração 25 anos SEAC/CE em Fortaleza
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AÇÕES

E

PARTICIPAÇÕES

Participações em Reuniões/Eventos
• 15/07 - Reunião da FACOP em Curitiba - Sr. Francisco

• 03/08 - Participação Sr. Francisco na abertura da HIGIEXPO em São Paulo
• Participação Sr. Avelino no Encontro do Setor em BSB dias 25 a 27/10/11
• Participação Srs. Francisco, Ricardo e Enio no Jantar de lançamento do manual de sustentabilidade da
FEBRAC, dia 22/11 em BSB

“Bate Papo" com o Deputado Federal
Onofre Santo Agostini, dia 02/09 às
10:00h, em nossa sede.

Participação Sr. Francisco na AGE da FEBRAC
dia 20/09 em Brasília – entrega do
Certificado de Responsabilidade Ambiental
ao SEAC/SC.

28

AÇÕES

E

PARTICIPAÇÕES

Participações em Reuniões/Eventos
• 27/09 - Participação Gestor Executivo e Dr. Aluísio - Gestão de Risco em Joinville
• 26 a 29/10 - participação Evandro no Geasseg em Curitiba
• Reunião com o Superintendente Regional do Trabalho em SC, no dia 15/12 (quinta-feira), às 17h,
diretamente em seu gabinete. ASSUNTO: Jovem Aprendiz .Srs. Dilmo, Francisco, Enio, Evandro e Dra. Thaís
• Entrevista sobre o Prêmio Troféu Solidariedade na segunda-feira (29/08), para o programa Sem Rodeios da
TVBV.
• Reunião com empresários de Joinville no dia 05/05/2011, às 19:00h, no Hotel Blue Tree Towers – Av.
Juscelino Kubistchek, 300 - Joinville/SC:
 Orientação do Ministério do Trabalho e Emprego para fiscalização, referente ao cumprimento da lei
que define a contratação do Jovem Aprendiz;
 Acordo com o Ministério Público do Trabalho e possíveis soluções.
• Participação do Gestor executivo do Sindicato na Expogestão, entre os dias 7 e 10 de junho na cidade de
Joinville (SC).
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AÇÕES

E

PARTICIPAÇÕES

Entrega do Prêmio à Instituição vencedora da Ação Social 2011
Entidade Beneficiada: Bairro da Juventude
Projeto: Nosso Bairro, Nossa Alegria
Empresa Vigilância Radar
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AÇÕES

E

PARTICIPAÇÕES

O SEAC/SC e SINDESP/SC estiveram presentes mais uma vez no espaço de inovação destinados
aos gestores de condomínios residenciais e empresariais do estado na Expo Condomínios como
patrocinadores oficiais. Com um stand de divulgação do setor, tiveram sua participação
também somada a palestras, e ainda um breve coquetel de recepção.
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AÇÕES

E

PARTICIPAÇÕES

Durante a participação dos sindicatos, tivemos como representante do SEAC/SC o palestrante
Sr. Osmar Viviani que abordou o tema Limpeza Profissional e Sustentabilidade, e o Dr. Aluísio
Guedes Pinto representante do SINDESP/SC ministrou sobre o tema Porque Terceirizar? A
diretoria dos sindicatos esteve presente evento, e assim confirmaram a importância da
aproximação feita com o público dos condomínios, como também com o público final.

Os sindicatos sortearam uma TV 32’
entre os participantes do evento. A
ganhadora foi Cintia Troyse.
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AÇÕES

E

PARTICIPAÇÕES

Diretoria e jurídico participaram do evento que reuniu as novidades do setor
Lançamentos de novos produtos e equipamentos e ainda apresentação das tendências
do segmento. Esses foram os principais pontos da ISSA/ Interclean Las Vegas, uma das
principais feiras internacionais da indústria da limpeza que ocorreu entre 17 e 21 de
outubro. O Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação de Santa Catarina (Seac/SC)
enviou profissionais para o evento.

Na ocasião, o presidente da Federação Nacional das Empresas de Serviços e Limpeza
Ambiental (Febrac) apresentou o 23º Encontro Nacional das Empresas de Asseio e
Conservação 2012 (ENEAC), que ocorrerá no Expo Unimed Curitiba em Curitiba/PR, período
de 10 a 14 de outubro de 2012, em paralelo ao 19º Congresso Internacional da World
Federation of Building Service Contractors (WFBSC) e a 22ª Higiexpo Regional – Feira de
Produtos e Serviços para Higiene, Limpeza e Conservação (ABRALIMP).
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AÇÕES

E

PARTICIPAÇÕES

Empresários de diversos países, representando as entidades patronais, associações e
federações, participaram da feira. Os diretores e integrantes do departamento jurídico
do Seac/SC também marcaram presença. Ben-Hur Cassius Margarida, Ricardo Kuerten
Dutra, Aluisio Coutinho Guedes Pinto, Francisco Lopes de Aguiar e Dilmo Wanderley
Berger foram alguns profissionais que integraram a comitiva catarinense.
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A POIO
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AÇÕES
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PARTICIPAÇÕES

Investimentos na Mídia - Anúncios na Revista HIGIPLUS
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Investimentos na Mídia - Anúncios na Revista HIGIPLUS
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AÇÕES
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Investimentos na Mídia - Anúncios na Revista HIGIPLUS
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AÇÕES

E

PARTICIPAÇÕES

Investimentos na Mídia – Anúncio no Jornal dos Condomínios
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AÇÕES

E

PARTICIPAÇÕES

4ª Ação Nacional de Limpeza – Parque de Coqueiros
Realização dia 17/09/12
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AÇÕES

E

PARTICIPAÇÕES

Sindicato conclui com sucesso ação no Parque de Coqueiros
Mais de 200 voluntários das empresas de asseio e conservação de SC se reuniram para limpar e
revitalizar o parque localizado na região continental de Florianópolis
Muito além de uma ação isolada, um coletivo em prol de um planeta mais sustentável. No dia
mundial da limpeza, 17 de setembro, ocorreram diversas atividades em favor do meio ambiente
em todo o mundo. O Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação e Serviços Terceirizados de
Santa Catarina (Seac/SC) realizou uma ação de limpeza e revitalização do Parque de Coqueiros,
em Florianópolis. Mais de 200 voluntários das organizações associadas ao sindicato se reuniram
das 8h às 12h30 para limpar e varrer o espaço, recolher o lixo, pintar os bancos e lixeiras, além
de plantar mudas de árvores e flores. A iniciativa fez parte de uma ação organizada pela
Federação Nacional das Empresas de Serviços e Limpeza Ambiental (Febrac), que reuniu em
todo o Brasil, neste mesmo dia, colaboradores e empresários prestadores de serviços
terceirizados para um incentivo de conscientização ambiental.
A exemplo das edições anteriores, os voluntários formaram pequenos grupos de atividades para
que as tarefas fossem desenvolvidas. Os participantes estavam uniformizados e identificados
com a pulseira do grupo a que pertenciam. A ação contou com o apoio da Secretaria Municipal
do Continente, Consulimp, Floram, Comcap, Fundasc e Novociclo. Além disso, teve patrocínio da
Kuerten, Banana Brasil e Mestre Tigre. “O sucesso também se deve aos parceiros,
patrocinadores e coordenadores das equipes envolvidas no projeto. Todos colaboraram para
obter o resultado positivo”, salientou Evandro Linhares, administrador do Seac/SC.
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Antes e durante a realização das atividades, o sindicato distribuiu 10 mil folhetos na região de Coqueiros
informando sobre a iniciativa e apresentando materiais educativos para o público em geral. "Na ocasião, foi
lançado o manual sobre sustentabilidade elaborado pela Febrac, detalhando ações que podem ser
realizadas em prol do meio ambiente”, comentou Francisco Lopes de Aguiar, presidente do Seac/SC. Ao
final das atividades ainda ocorreu um almoço de confraternização entre os voluntários envolvidos no
projeto, com sorteio de uma TV digital de 32 polegadas.
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Mão na massa
Varrição e pintura foram algumas das necessidades atendidas pelo sindicato nesta ação. As lixeiras
que antes eram de concreto, receberam uma pintura na cor branca. Já os bancos ficaram com uma cor
única. A equipe ainda fez uma varrição das calçadas, quadras e gramado, coletando todo o lixo
encontrado. Por fim, a instituição também colaborou com algumas metas do parque, disponibilizando
arborização e oportunizando o plantio de dezenas de árvores do tipo frutíferas e de sombra e flores.

Para completar, o sindicato ainda estava com uma
ação agregada: o recebimento de materiais
recicláveis no parque durante as atividades da
ação de limpeza e revitalização. “Casar as duas
iniciativas ajudou a estimular a sustentabilidade
de forma geral e a preservação do meio ambiente
como um todo”, afirmou Evandro Linhares,
administrador do Seac/SC. Os doadores foram
cadastrados e receberam um cartão personalizado
com a pontuação que suas doações
representaram. Assim, posteriormente, podem
trocar por produtos fabricados pelas oficinas que
manufaturam o lixo, como as sacolas ecológicas,
camisetas, entre outros produtos. A promoção
ocorreu em parceria com a ONG Novo Ciclo,
responsável por esta iniciativa.
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Repercussão na mídia
TV
A ação contou com forte divulgação na mídia da Grande Florianópolis. O administrador do Seac/SC,
Evandro Linhares, participou de programas das três principais emissoras de TV da região. Entre os
destaques estão o Bom Dia SC (RBSTV) e o SC no Ar (RIC).

Rádio
A iniciativa também foi explorada em veículos de rádio. Entrevistas e debates divulgaram o assunto na
imprensa. Entre os destaques estão a participação no programa Painel News (Rádio Record SC) e entrevista no
programa Notícias na Manhã (Rádio CBN).
Impresso
As atividades realizadas pelo sindicato no Parque de Coqueiros também foram abordadas por jornais
impressos de grande circulação na região. Matérias, notas e colunas divulgaram o assunto no período que
antecedeu a ação e ainda realizaram a cobertura no dia 17 de setembro.
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Outros Serviços
 Expedição de 98 correspondências.
 Expedição de 31 declarações de regularidade sindical durante o ano.
 Realização de 980 ligações em média, mensalmente; Recebimento de 1.300 ligações em
média, mensalmente.
 Leitura de 9 jornais Diário Oficial em média, diariamente.
 Auditório: 120 utilizações.
 Realização de 26 reuniões de diretoria principal e diretoria geral.
 Filiação da empresa Lince Eletrônica.
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Resumo das Atividades
ATIVIDADES EM 2011

7%

9%
18%

32%
34%

AGE FEBRAC
Ações e Participações
Outros serviços

Reuniões/AGE's
Reuniões de Diretoria Principal e Geral
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Anexos
 Atas das reuniões gerais

DIRETORIA GESTÃO 2010-2013
Presidente: Francisco Lopes de Aguiar
Vice-Presidente: Avelino Lombardi
Tesoureiro: Ben-Hur Cássius Margarida
Secretário: José Altair Back
Gerente: Evandro F. Linhares
Criação e Organização:
Fabrícia S. Amorim Alves
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