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EDITORIAL

Renato Fortuna Campos
Presidente do Conselho de Administração
do Seac-MG e Presidente da Febrac

Sem dúvida, as dificuldades nos 

impelem a agir e, para isso, devemos estar 

preparados para identificar oportuni-

dades de crescimento. Acredito que, 

ninguém e nenhuma nação estavam, 

realmente, preparados para a pandemia 

do coronavírus. 

Em tempo, assustávamos com as 

notícias de ataques terroristas e testes 

nucleares, mas inimaginável, pelo menos 

para a maioria, que um patógeno invisível 

fosse ceifar tantas vidas em tão pouco 

tempo. Que fosse capaz de ameaçar 

economias, impondo medidas tão cruéis 

como o distanciamento social, tirando 

das pessoas, pelo menos temporaria-

mente, o direito de convivência e de ir 

trabalhar. 

Dizer dos efeitos negativos provo-

cados pela Covid-19 é repetir aqui o que 

vemos, diariamente, nos meios de 

comunicação, intensificados pela instan-

taneidade da internet. Dizer dos efeitos 

positivos é olhar para outra direção, e ver 

que paradigmas foram rompidos e novos 

afloraram. Diante das dificuldades nos 

âmbitos social, político, econômico, 

humanitário e sanitário, imposto pela 

pandemia, temos que buscar perspec-

tivas e mudar para melhor.

E assim, agimos desde a decretação 

do estado de calamidade pública pelo 

governo federal. A Febrac não descan-

sou nenhum minuto. As assessorias 

jurídica, econômica e parlamentar, 

diretores e presidentes dos Seacs se 

uniram a um apelo uníssono, que vem de 

todas as direções.

Instituímos o Comitê de Gestão de 

Crise da Covid-19 que trabalha em 

sintonia com os órgãos governamentais, 

judiciário e legislativo, a fim de emplacar 

medidas acertadas e eficientes para 

minimizar os impactos do coronavírus 

nas empresas e é claro, na vida dos mais 

de 1,6 milhão de trabalhadores que nossa 

atividade emprega em todo o país.

E dentre tantas medidas pleiteadas 

pela Febrac nas áreas trabalhista, tributá-

Setor da limpeza é essencial na luta contra a Covid-19

Albert Einstein

“No meio da dificuldade,

encontra-se a oportunidade!”

ria e administrativa, e que obtivemos 

sucesso, destaco também as campanhas 

institucionais nas redes sociais da Federa-

ção, a fim de orientar, conscientizar e 

mostrar para a sociedade que estamos 

todos juntos e lutando, cada um a seu 

modo. 

“Fique em casa” e adotar medidas de 

higiene são, no momento, ações impor-

tantes de prevenção, enquanto não 

descobrem uma vacina contra esse mal. 

No entanto, muitos setores devem 

continuar suas atividades, essenciais, na 

luta contra o coronavírus. E mais, para 

ganharmos fôlego e assim, retomar o 

ritmo do trabalho e da ecomomia.

As empresas de Asseio e Conserva-

ção e seus trabalhadores são essenciais 

nessa luta. A atividade que exercem em 

espaços públicos e privados, equipa-

mentos sociais e hospitais – citando 

apenas alguns, garantem a segurança 

sanitária de milhões de pessoas e princi-

palmente, o funcionamento de serviços 

considerados essenciais nesse momento 

de pandemia. 

Porém, nosso segmento foi preterido 

pelo governo federal no Decreto 

10.282/2020, em que elencou os 

serviços essenciais. Por isso, a Febrac 

pleiteou ao Comitê de Crise para Super-

visão e Monitoramento dos Impactos da 

Covid-19 a alteração do decreto, inclu-

indo a atividade como serviço essencial. 

E enquanto aguardamos, vamos tendo 

sucesso em outras medidas e o reconhe-

cimento da sociedade. 

E em Minas, trabalhamos também 

em sintonia com a Febrac e outras entida-

des sindicais, implementando ações a fim 

de equilibrar as relações capital/trabalho, 

por meio do Comitê Seac-MG Covid-19, 

que promove videoconferências, toda 

terça-feira, entre assessores jurídicos do 

Sindicato e empresas. Desenvolvemos 

também campanhas de marketing para 

orientar, conscientizar e manter nossos 

empresários bem informados. 

Confira nessa edição as ações imple-

mentadas pela Febrac e Seac-MG na luta 

nacional contra a Covid-19.

ESSA LUTA É DE TODOS NÓS! 
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• Que o Seac-MG instituiu o Comitê Covid-19 para discussão dos impactos jurídicos da 

pandemia?

• Que o Seac-MG criou link no site oficial para atualizações da Covid-19?

• Que as dúvidas sobre as implicações jurídicas da Covid-19 podem ser enviadas para 

dpjuridico@seacmg.com.br?

• Que o Seac-MG fechou parcerias com a Audaz Tecnologia e GlobalCad, ampliando a 

carteira de serviços?

• Que o Seac-MG conquistou a Recertificação ISO 9001:2015, comprovando a 

excelência na prestação de serviços? 

VOCÊ SABIA?

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO
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COVID-19

Entidade representativa das empre-

sas de limpeza, asseio e conservação, o 

Seac-MG desenvolve ações a fim de 

minimizar os impactos da Covid-19, 

doença provocada pelo novo corona-

vírus, que levou o governo federal a 

decretar estado de calamidade pública, 

em 20 de março de 2020.

Em Minas, o Sindicato representa 

mais de cinco mil empresas, que em-

pregam, diretamente, cerca de 160 mil 

trabalhadores, sendo 80 mil somente em 

Belo Horizonte.  

Para o presidente do Seac-MG, 

Renato Fortuna Campos, o momento é 

de conscientização, compromisso e 

cooperação, em que todos têm que dar 

sua contribuição, de uma forma ou de 

outra: em isolamento social, se possível, 

ou trabalhando, como os profissionais 

da saúde e de outros setores considera-

dos essenciais. 

As empresas do setor também têm 

uma responsabilidade muito grande 

frente a esse cenário, em que a higiene e 

a limpeza são fundamentais para conter 

a transmissão do coronavírus e prevenir 

a sua disseminação.  

Seac-MG x Covid-19: Essa luta é de todos nós! 
O momento é de insegurança, mas também de força, união e conscientização. E é por isso que o Seac-MG faz a sua 
parte: Comitê Covid-19, videoconferências, assessoria jurídica, boletins jurídicos, campanhas institucionais e medidas 

preventivas estão dentre as principais ações, desenvolvidas em sintonia com a Febrac, para preservar e valorizar a 
atividade de Asseio e Conservação.

"As atividades de limpeza, asseio e 

conservação, nesse momento de 

calamidade pública declarada pela 

Covid-19, são essenciais para que sigam 

abertos ao público ou em funciona-

mento todas as atividades, sejam públi-

cas ou privadas já declaradas essen-

ciais”, destacou o Renato Fortuna Cam-

pos, também presidente da Federação 

Nacional das Empresas Prestadoras de 

Serviços de Limpeza e Conservação 

(Febrac).

O conselheiro do Seac-MG, Magno 

Braz, acredita que a sociedade vai dar 

mais valor ao segmento, mudando a 

percepção de que a atividade de asseio e 

conservação é secundária e pode ser 

dispensada. “Sabemos que isso não é 

verdade e acredito que a partir de agora, 

teremos esse reconhecimento e valori-

zação, abrindo novas oportunidades”, 

destacou.

Preservar e valorizar a atividade

Em sintonia com a Febrac, o Sin-

dicato desenvolve ações que visam 

minimizar os efeitos da pandemia no 

segmento mineiro, assim como multi-

plicar as iniciativas emplacadas pela 

Federação para proteger a atividade de 

Asseio e Conservação, que envolve 13 

mil empresas e 1,6 milhão de trabalha-

dores em todo o país. 

Tendo como aliada uma informação 

segura, o Sindicato investe em video-

conferências, organizadas pela Asses-

soria Jurídica, com participação de 

empresários e assessores jurídicos das 

empresas representadas. 

Essa é uma das ações que visam 

orientar os empresários, no momento 

em que muitos tomadores de serviço 

paralisaram as atividades devido a me-

didas restritivas e de isolamento social 

para conter a propagação do corona-

vírus.

Ações coordenadas
• Comitê Seac-MG Covid-19

• AGE para instauração de nego-

ciação Covid-19

• Reunião por videoconferência 

com sindicatos laborais

• Intercâmbio de informações 

seguras e precisas

• Jurídico On Line

• Boletim Informativo Consolidado

• Videoconferências com assessores 

jurídicos das empresas

• Consultoria jurídica nas áreas traba-

lhista e tributária

• Campanha “Não contrate o Co-

ronavírus”

• Link Covid-19 no site oficial

• Newsletter direcionado

• Parceiros estratégicos

Magno Braz
Conselheiro do Seac-MG e diretor da Seris
Serviços Técnicos Industriais
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Comitê Covid-19 em sintonia

O Seac-MG instituiu o Comitê 

Covid-19, que se reúne, semanalmente, 

por videoconferência, com o objetivo 

de avaliar os impactos jurídicos das me-

didas governamentais e de isolamento 

social, que também atingiram, direta-

mente, o setor de Asseio e Conservação. 

O Comitê reúne conselheiros e asses-

sores jurídicos do Seac, empresários e 

advogados das empresas.

A iniciativa surgiu durante a rea-

lização da primeira videoconferência, 

no dia 24 de março, organizada pela 

Assessoria Jurídica do Seac-MG, que 

teve como tema “As implicações jurí-

dicas da Covid-19 na execução dos 

contratos de prestação de serviços das 

empresas de Asseio e Conservação”.

De acordo com o assessor jurídico 

do Seac-MG, Giordano Adjunto, há 

particularidades no segmento de Asseio 

e Conservação que dificultam ainda 

mais a situação das empresas, que 

dependem dos contratantes. O Comitê 

proporciona um espaço de discussão. 

“A mão de obra é prestada para tercei-

ros, e muitos tomadores de serviços 

estão com as atividades suspensas por 

determinação legal”, explicou.

O Comitê também segue em sinto-

nia com as ações implementadas pela 

Febrac, acompanhando as repercussões 

jurídicas da pandemia, com vistas a 

medidas que devem ser antecipadas para 

minimizar os impactos no futuro da 

atividade. 

Videoconferência temática

As videoconferências são realizadas, 

semanalmente, sempre às terças-feiras, 

às 10h, reunindo assessores jurídicos do 

Seac-MG, empresários e advogados das 

empresas representadas. 

De acordo com Giordano Adjuto, a 

participação de empresários e advoga-

dos tem sido significativa, motivada, 

principalmente, pelas dúvidas com 

relação às medidas provisórias, como a 

MP 927 e MP 936, e aplicabilidade ao 

caso concreto. “As videoconferências 

foram fundamentais ao calor da publi-

cação das medidas, e acredito que 

ajudaram bastante a assimilar o teor 

delas”. 

Durante a 5ª videoconferência, 

realizada no dia 05/05, ficou definido 

que as próximas reuniões serão temá-

ticas com temas específicos e pautas 

predefinidas, como Saúde e Segurança 

do Trabalho (SST), que se tornou a bola 

da vez no momento de pandemia, pois 

ambientes não hígidos facilitam a pro-

pagação do coronavírus.

Aliás, esse tema chamou a atenção 

dos empresários e advogados do seg-

mento de Asseio e Conservação. “Prin-

cipalmente, depois que o Supremo Tri-

bunal Federal suspendeu o art. 29 da MP 

927, e com isso, a Covid-19 pode vir a 

ser considerada doença ocupacional, o 

que, por sua vez, se equipara a doença do 

trabalho”, destacou Giordano Adjuto. 

Para o assessor jurídico do Grupo 

Verzani e Sandrini, a iniciativa do Seac-

MG vem ao encontro da política de 

empresa. “O diálogo permanente com 

os sindicatos patronais e laborais é 

diferencial do Grupo Verzani e Sandri-

ni, que sempre realiza reuniões/visitas 

periódicas. Diante do atual cenário 

desafiador, adotou também reuniões 

por videoconferência, pois prima pela 

prudência e agilidade na troca de infor-

mações e experiências neste delicado 

momento”, afirmou Fernando Martini.

Consultoria Jurídica em ACT

A Assessoria Jurídica do Seac-MG 

presta consultoria às empresas do seg-

mento de asseio, conservação e demais 

serviços terceirizáveis com o objetivo de 

auxiliá-las nas negociações e celebra-

ções de acordos coletivos junto às enti-

dades profissionais da categoria.

Além de disponibilizar modelos de 

Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), os 

advogados do Seac-MG analisam e 

revisam os documentos encaminhados 

pelas empresas associadas, à luz das 

MPs e da legislação trabalhista.

Contato:

(31) 3278-3008

dpjurídico@seacmg.com.br

“O apoio do Seac-MG é essencial por conhecer a 

fundo as características do segmento, e através das 

reuniões semanais, vem conseguindo nos orientar nas 

dúvidas, garantindo assim que tenhamos cautela e segurança, o que é 

imprescindível para que este momento seja menos caótico para as empresas e 

para os empregados.” 

Raphaela Carolina Coutinho Araújo

Assessora Jurídica do Grupo Triunfo

OPINIÃO





Prevendo os impactos da pandemia 

da Covid-19 no setor, o Seac-MG defla-

grou uma negociação para celebração 

emergencial de termo aditivo à Conven-

ção Coletiva de Trabalho com os repre-

sentantes dos trabalhadores. “No en-

tanto, a negociação com o Sindicato dos 

Trabalhadores (Sindeac) não avançou, 

pois o governo federal publicou as 

medidas para enfrentamento do estado 

de emergência de saúde pública 

decorrente do coronavírus (Covid-19), 

inclusive, com o reconhecimento da 

validade dos acordos individuais pelo 

STF no julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 6363”, desta-

cou o assessor jurídico do Seac-MG, 

Giordano Adjuto.

O início do processo de negociação 

se deu antes mesmo da edição da MP 

927/2020, em 22 de março de 2020, que 

estabeleceu diversas medidas de flexi-

bilização das regras trabalhistas, mas 

MP 936 e seus reflexos no segmento de Asseio
e Conservação 

Para garantir o emprego e a sobrevivência das empresas, o governo federal publicou medidas provisórias que flexibilizaram 

as regras trabalhistas. Primeiro, a MP 927, que gerou forte reação. Em seguida, não menos polêmica, a MP 936, que 

permitiu a redução da jornada/salário e a suspensão do contrato de trabalho, por meio de acordos individuais, dentre 

outras medidas. O que deveria dar segurança jurídica trouxe incertezas, mas o Seac-MG está alerta, prestando assessoria 

jurídica às empresas e recomendando que celebrem acordos coletivos além dos acordos individuais. 
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deixou algumas lacunas que foram 

preenchidas pela MP 936/2020, ao 

instituir o Programa Emergencial para 

Preservação do Emprego e da Renda.

Foram realizadas duas reuniões com 

o presidente do Sindeac, Paulo Roberto 

da Silva, antes de o governo federal 

editar as Medidas Provisórias. Giordano 

Adjuto lembrou que, até então, qualquer 

flexibilização das normas trabalhistas 

somente seria possível por meio de 

negociações coletivas.

“À época das reuniões com o presi-

dente do Sindeac, ainda não havia meca-

nismos autorizados pela MP 927/2020, 

como antecipação de férias; concessão 

de férias individuais ou coletivas, sem 

aviso de 30 dias; teletrabalho, compen-

sação de feriados, dentre outras possibi-

lidades de flexibilização das regras 

trabalhistas”, explicou.  

O Seac-MG também realizou uma 

Assembleia Geral Extraordinária 

(AGE), em 02 de abril, com transmissão 

por videoconferência, quando os par-

ticipantes autorizaram o Conselho de 

Administração a negociar com os sin-

dicatos laborais a celebração de conven-

ções coletivas emergenciais.

Outros fatores dificultaram a cele-

bração do Termo Aditivo, como a ques-

tão da representatividade, apontada 

pelo presidente do Sindeac, em uma das 

reuniões. Segundo o assessor jurídico 

do Seac-MG, o Sindicato dos Trabalha-

dores alegou dificuldade para realizar 

uma assembleia virtual dado o número 

significativo de trabalhadores do seg-

mento, preferindo, então, tratar even-

tuais acordos propostos por cada em-

presa, considerando as especificidades 

da prestação de serviços de cada contra-

to”, relatou Giordano Adjuto. 

E segundo alegaram os represen-

tantes dos trabalhadores, ao priorizar os 

acordos coletivos, o Sindicato supera o 

problema da representatividade, que 

surge como reflexo do distanciamento 

social. “No momento de formalizar os 

acordos individuais ou coletivos, o 

universo de trabalhadores a ser tratado é 

bem menor”, justificaram ao Seac-MG.

Laborais preferem acordos coletivos

Em reunião no dia 01/04, antes da 

publicação da MP 936, o presidente do 

Sindeac reforçou a posição de que os 

Giordano Adjuto Teixeira
Assessor Jurídico do Seac-MG

Paulo Roberto da Silva
Presidente do Sindeac e Fethemg

COVID-19



acordos coletivos seriam a melhor alter-

nativa para trabalhadores e empresas. 

“Estamos aqui para trabalhar juntos e 

entendemos que a situação é muito 

crítica e requer muita cautelada”, 

afirmou Paulo Roberto.

No entanto, mesmo com a edição 

das MPs, o Sindeac manteve a posição 

de priorizar os acordos coletivos, pois 

um termo aditivo traria regras gerais, e 

neste momento de pandemia, é funda-

mental considerar as especificidades da 

mão de obra, que depende do tomador 

de serviços. “Os acordos têm que ser 

por local de trabalho, por contrato de 

trabalho. Não tem como generalizar”.

Para o presidente do Seac-MG, 

Renato Fortuna Campos, as negocia-

ções coletivas dariam maior segurança 

jurídica, apesar de o Plenário do Supre-

mo Tribunal Federal, garantir a eficácia 

da MP 936/2020, que autoriza acordos 

individuais sem a anuência dos sindi-

catos da categoria. “Somos parceiros do 

Sindeac e com essa decisão de forma-

lizar acordos coletivos, estamos dando 

suporte jurídico necessário para as 

empresas”, destacou.

Com a suspensão da cautelar, as 

empresas têm mais segurança jurídica, 

mas Giordano Adjuto adverte que se 

trata de uma medida provisória, de 

caráter precário, que ainda depende da 

aprovação do Congresso Nacional para 

se tornar lei. “O ideal é que as empresas 

celebrem acordos coletivos além dos 

acordos individuais”.
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Em julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6.363, 

no dia 17/04, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) manteve a 

eficácia da regra da Medida Provisória (MP) 936/2020, que autoriza a 

redução da jornada de trabalho e do salário ou a suspensão temporária do 

contrato de trabalho por meio de acordos individuais devido à Covid-19, 

independentemente, da anuência do sindicato da categoria.

A ADI foi proposta pelo Partido Rede, com base no princípio 

constitucional de redução de salário apenas por meio de negociação coletiva. 

O ministro do STF e relator da ADI, Ricardo Lewandowski, havia 

concedido liminar de que a validade dos acordos individuais está 

condicionada à manifestação dos sindicatos, que deveriam ser comunicados 

em 10 dias. A não manifestação representaria concordância.

MP 936/2020: Redução de jornada/salário e suspensão
do contrato sem aval dos sindicatos

Nosso segmento tem a agravante 

por ser diferenciado, visto que 

dependemos e estamos ligados, 

diretamente, com o desempenho 

de nossos tomadores de serviços, 

de forma que não temos um único 

caminho a seguir diante da 

diversidade dos segmentos que em 

atuamos, comércio, indústria e 

setor público. Entendemos que o 

ideal seria evoluirmos para um 

pacto normativo, disciplinando os 

termos das MP 927 e 936, e 

acrescentando itens peculiares de 

nossa categoria para que todas as 

partes, não só as empresas, mas 

também o sindicato laboral, 

obtenham segurança jurídica, 

ev i tando debates  jur íd icos 

desnecessários em provável futuro 

próximo

Fernando Martini

Assessor Jurídico do Grupo Verzani e 

Sandrini  

OPINIÃO

Limpeza, Asseio e
Conservação:

somos essenciais e juntos
vamos vencer essa luta!COVID-19x
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A pandemia do novo coronavírus 

está ditando regras sociais, humani-

tárias, econômicas, políticas e jurídicas. 

Novos paradigmas vencem antigos, e a 

incerteza é inevitável. No mundo do 

trabalho, que sofre, diretamente, os 

impactos da Covid-19, muitas mudan-

ças estão previstas, e outras já afetam a 

relação entre empresas e trabalhadores. 

Na tentativa de amoldar essas 

relações, o governo federal flexibilizou 

as regras trabalhistas por meio de 

medidas provisórias, a fim de evitar 

demissões e ajudar as empresas a 

sobreviver à crise. As MPs 927 e 936, 

publicadas em março/2020, já são 

objeto de Ação Direta de Inconstitu-

cionalidade (ADI), e estão tirando o 

sono de muitos empresários e asses-

sores jurídicos. 

Durante videoconferência “Impac-

tos jurídicos da pandemia na Tercei-

rização”, organizada pelos assessores 

jurídicos do Seac-MG, José Costa Jorge 

e Giordano Adjuto Teixeira, no dia 

30/04, o Juiz do Trabalho da 3ª Região e 

Professor, Iuri Pinheiro, afirmou que o 

momento é de reinvenção do trabalho, 

sendo também um grande desafio para 

muitas empresas, causando intran-

quilidade e inquietação, principalmente, 

em empresários.

Videoconferência aborda reflexos da Covid-19
na Terceirização 

Os dispositivos que tratam da higiene no trabalho são a bola da vez, conforme destacou o Juiz do Trabalho da 3ª 

Região e Professor, Iuri Pinheiro. Segundo ele, contratantes e contratadas devem intensificar os cuidados nos ambientes 

de trabalho, protegendo trabalhadores. Além do mais, o STF considerou a Covid-19 como doença ocupacional. O 

momento é de insegurança jurídica, mas os riscos podem ser mitigados a partir de planos de contingência e compliance 

trabalhista, com suporte de uma assessoria jurídica e total conhecimento da Lei de Terceirização.

Para o jurista, tem-se, atualmente, 

uma situação inusitada no Direito do 

Trabalho, em que os interesses, até 

então, relativamente antagônicos, 

mostram-se, coincidentes. “O Supremo 

Tribunal Federal validou um acordo 

individual de suspensão de contrato de 

trabalho ou de redução de salário e de 

jornada, por se tratar de uma situação 

peculiar, por haver uma coincidência de 

vontades e não de antagonismo, além de 

outras questões constitucionais e valo-

res envolvidos”.

Autor do Manual da Terceirização: 

Teoria e Prática (2020) e Manual do 

Compliance Trabalhista: Teoria e Prática 

(2020), ambos da Editora Jus Podivm, 

Iuri Pinheiro afirmou que no caso 

específico dos segmentos de asseio, 

conservação e vigilância, a conjuntura 

atual envolve uma responsabilidade 

compartilhada. Ao analisar os impactos 

jurídicos, o jurista alertou para disposi-

tivos da Lei de Terceirização, como 

matérias relacionadas à Saúde e Segu-

rança do Trabalho, cujos cuidados 

devem ser intensificados. E para se 

evitar futuros passivos trabalhistas, 

recomenda às empresas a investir em 

compliance trabalhista e plano de contin-

gências a fim de prevenir riscos. 
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Iuri Pinheiro
Juiz do Trabalho da 3ª Região e Professor

Giordano Adjuto Teixeira
Assessor Jurídico do Seac-MG

José Costa Jorge
Assessor Jurídico do Seac-MG
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Terceirização e suas 
sutilezas 

Durante muito tempo, a Tercei-

rização prescindiu de regulamen-

tação, que veio com a Lei 13.429/ 

2017, alterando também disposi-

tivos da Lei 6.019/74, que dispõe 

sobre o trabalho temporário. “A 

Reforma Trabalhista, logo em segui-

da, trouxe grandes mudanças, mas 

desviou o foco, encobrindo sutile-

zas que há na Lei da Terceirização”. 

Segundo ele, essas “armadilhas e 

sutilezas” são abordadas no Manual 

da Terceirização, ou seja, dispositi-

vos que passam despercebidos, mas 

que devem ser considerados, dando 

suporte a planos de prevenção de 

riscos. Dentre as “pegadinhas da 

lei”, o jurista recomenda atenção à 

capacidade econômica da contrata-

da que deve ser compatível com a 

execução do serviço a fim de garan-

tir a legalidade do contrato.

Um dos debatedores e assessor 

Jurídico do Seac-MG, Giordano 

Adjuto, apontou problemas que as 

empresas estão enfrentando com a 

pandemia devido a particularidades 

do segmento de Asseio e Conserva-

ção. Segundo ele, a mão de obra é 

prestada para terceiros, e muitos 

tomadores de serviços estão com as 

atividades suspensas por determi-

nação legal. “A suspensão do con-

trato de trabalho, a redução do 

salário e da jornada de trabalho ou a 

concessão de férias individuais ou 

coletivas dependem do tomador de 

serviços, se está aberto ou fechado 

nesse tempo de pandemia”. 

Impedir a expansão da contami-

nação pelo coronavírus passa por 

medidas de higiene e saúde. Para 

Giordano Adjuto, o segmento de Asseio 

e Conservação vai ganhar nova projeção 

na sociedade. “As pessoas estão se 

conscientizando da importância e 

necessidade desse serviço, principal-

mente, no combate à Covid-19, uma vez 

que a área da Saúde não funciona sem o 

suporte do Asseio e Conservação”, 

enfatizou. 

É o que preconiza o artigo 4ºC, da 

Lei 6.019/74, que tem grande impacto 

nesse momento de pandemia, pois 

prevê questões sanitárias e medidas de 

proteção à saúde e segurança do traba-

lho. Iuri Pinheiro também chamou a 

atenção para o art.15 da MP 927/2020, 

que desobrigou as empresas de realizar 

os exames médicos ocupacionais, clíni-

cos e complementares, enquanto durar a 

pandemia. “Cheguei a elogiar e criticar, 

de forma técnica e não política, alguns 

artigos da MP, mas considero um erro  

utilizar a política de dispensa de exames, 

pois estes deveriam ser buscados, inclu-

sive, através da telemedicina, se for o 

caso, e apenas na absoluta impossibi-

lidade, serem dispensados, porque as 

questões relativas à Saúde demandam 

ainda mais preocupação em tempos de 

pandemia”.

Responsabilidade social x responsa-

bilidade contratual

O debatedor e assessor jurídico do 

Seac-MG e Sindesp-MG, José Costa 

Jorge, questionou sobre a dicotomia do 

governo federal que estabelece medidas 

para mitigar os efeitos da pandemia, 

com a flexibilização das relações de 

trabalho, e de outro, a responsabilidade 

jurídica e contratual, relacionada à 

prestação do serviço. Na visão do 

assessor jurídico, o governo federal dá 

com uma mão e tira com a outra. E, de 

nada adianta ao segmento a manutenção 

dos contratos, garantindo o pagamento 

dos salários e benefícios em caso de 

suspensão ou redução da jornada de 

trabalho, se o governo federal “não 

flexibilizar a esfera do Direito Adminis-

trativo e das relações contratuais”, enfa-

tizou José Costa.

Iuri Pinheiro lembrou que a respon-

sabilidade social é inerente às empresas. 

“O artigo 4ºC prevê que o tomador 

precisa garantir aos trabalhadores ter-

ceirizados as mesmas condições sanitá-

rias, de higiene, saúde, segurança e aten-

dimento médico ambulatorial que dis-

pensa aos seus empregados. “Trata-se 

de uma questão humanitária e significa 

responsabilidade social”. 

Outro possível impacto jurídico tem 

a ver com a suspensão do art. 29 da MP 

927 pelo STF, reconhecendo que a 

Covid-19 pode vir a ser considerada 

uma doença ocupacional, passando a 

valer a lei previdenciária. Em regra, a 

doença endêmica não tem natureza 

ocupacional, mas se o trabalhador 

adquiriu o Covid-19 devido às más 

condições de higiene e saúde no 

ambiente do trabalho, comprovado o 

nexo técnico epidemiológico, poderá 

ser reconhecida a responsabilidade 

previdenciária e até mesmo a responsa-

bilidade civil da empresa. 

COVID-19

Saúde e Segurança do Trabalho (SST):
a bola da vez!
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Segurança jurídica e a responsabili-

dade subsidiária

Ao ser questionado pelo assessor 

jurídico José Costa Jorge, o jurista 

alertou que em matérias que envolvem 

meio ambiente de trabalho, a responsa-

bilidade do contratante pode ser soli-

dária nos casos de indenização por 

danos civis, se comprovada a contami-

nação pelo coronavírus. 

Pela Lei da Terceirização, o tomador 

é obrigado a garantir as condições de 

segurança, higiene e salubridade dos 

trabalhadores, em suas dependências ou 

local previamente convencionado em 

contrato. Nesse caso, não só a responsa-

bilidade subsidiária pode ser reconhe-

cida, mas também a responsabilidade 

solidária, pois envolve a obrigação de 

assegurar um ambiente de trabalho 

sadio e hígido, com os cuidados neces-

sários. “E quando envolve meio ambi-

ente de trabalho sadio e hígido, a res-

ponsabilidade vai além dos contratos”, 

lembrou Iuri Pinheiro, destacando que 

há precedentes no Tribunal Superior do 

Trabalho nesse sentido.  

Quanto à segurança jurídica, outro 

questionamento do assessor jurídico 

José Costa Jorge, o Juiz do Trabalho 

acredita que o melhor caminho é 

conhecer a lei para saber dos riscos, com 

o suporte de uma assessoria jurídica, 

fundamental nesse momento. 

“A insegurança é muito grande, e é o 

que se espera de momentos de profun-

das mudanças, como os que estamos 

vivendo, inclusive, com a edição de 

medidas provisórias necessárias, que 

não deixam de ter caráter de precarie-

dade, pois dependem não só da 

aprovação do Congresso Nacional, mas 

também de possíveis ADIs”. 

Para o Iuri Pinheiro, medidas de 

planejamento, auditorias preventivas e 

planos de risco são os melhores cami-

nhos para garantir segurança jurídica, 

em meio a edição de tantas MPs e 

decretos. É o que reforçou o assessor 

jurídico, Giordano Adjuto. “As empre-

sas, principalmente, nesse momento, 

devem se atentar para a gestão de riscos, 

se autoconhecer, e considerar quais 

mecanismos legais são mais adequados 

à sua realidade, assim como quais as 

implicações futuras das decisões 

atuais”, destacou Giordano Adjuto, en-

fatizando que é fundamental implantar 

programas de compliance trabalhista.   

COVID-19



Sandrini, acredita que ainda é cedo para 

analisar se as medidas do governo federal 

vão conseguir amortizar os efeitos atuais e 

futuros da Covid-19. “A pesquisa mostra 

os primeiros dias da pandemia, cuja 

variação dos dados será parametrizada em 

outro estudo, no final de maio/2020”, 

acrescentou. E a Febrac atua também 

para garantir que as empresas tenham 

condições de se valerem dos mecanismos 

da MP 936, como capital de giro para 

conseguirem manter os empregos, e 

assim, mais fôlego para a pós pandemia.

Pós Covid-19

Para o assessor econômico da Febrac, 

Vilson Trevisan, o governo federal pro-

cura com suas medidas minimizar o 

problema de caixa das empresas, mas que 

podem, no futuro, produzir efeitos 

econômicos imensuráveis e consequên-

cias para todas as camadas sociais. 

“Como o problema gerado pelo 

coronavírus não permite uma estimativa 

do tempo de paralisação, conclui-se que 

as medidas são paliativos, cujos efeitos são 

menores se comparados ao estrago 

gerado pela pandemia. Evidentemente, 

que as empresas vão dispensar de forma 

geral, pois os clientes estão desapare-

cendo, e o efeito dominó que se avizinha é 

visível”, alertou.

Vilson Trevisan destaca, inclusive, que 

as medidas podem dar fôlego às empresas 
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Medidas do governo ajudam as empresas
a sobreviver à pandemia? 

O governo federal sinalizou com 

medidas provisórias, como as MPs 927 e 

936, que flexibilizaram as regras trabalhis-

tas, a fim de garantir empregos e a sobre-

vivência das empresas. A MP 936 permite 

a redução proporcional da jornada/ 

salário e a suspensão do contrato de traba-

lho, mediante acordo individual, garan-

tido ao trabalhador o Benefício Emergen-

cial de Preservação do Emprego e da 

Renda, pago pelo governo. 

De acordo com a Pesquisa “Impacto 

econômico da Covid-19 no Setor de Ser-

viços”, realizada pela Federação Nacional 

das Empresas Prestadoras de Serviços de 

Limpeza e Conservação (Febrac), o setor 

já perdeu 55 mil postos de trabalho, amar-

gou uma redução média de 20,6% no 

faturamento e aumento de 15,7% de 

inadimplência nos contratos de prestação 

de serviços em todo o país.

O coordenador do Comitê de Gestão 

da Crise da Covid-19/Febrac, Fábio 

por algum tempo, por isso o governo 

precisa aumentar a demanda por serviços 

essenciais e fundamentais neste momento 

de pandemia. Segundo ele, os principais 

contratantes do setor (59%) se concen-

tram em órgãos públicos, sendo que os 

Estados e Municípios estão em situação 

precária há muito tempo, propiciando 

inadimplência generalizada.

Apelo aos contratantes

Em 20 de março, a Febrac divulgou 

uma carta aberta aos tomadores de ser-

viços de Asseio e Conservação, onde ma-

nifesta a preocupação com o cumpri-

mento dos contratos de prestação de 

serviços, que são totalmente baseados no 

emprego de mão de obra intensiva. Por 

isso, solicita às contratantes a realização de 

estudos junto às contratadas, antes de 

qualquer medida no contexto da pande-

mia.

Na carta, também assinada pela Fede-

COVID-19

O estado de calamidade pública, decretado pelo governo federal, trouxe junto uma “calamidade empresarial”, e seus reflexos 

nas 13 mil prestadoras de serviços de Asseio e Conservação dependem também dos tomadores de serviços, muitos com as 

atividades paralisadas. A Febrac já obteve sucesso em muitas medidas pleiteadas para o setor. Mas o futuro é improvável.

Fábio Sandrini
Coordenador do Comitê de Gestão da Crise da
Covid-19/Febrac

Vilson Trevisan
Assessor econômico da Febrac
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ração dos Trabalhadores em Serviços, 

Asseio e Conservação Ambiental, Urbana 

e Áreas Verdes no Estado de São Paulo 

(Femaco) e pelo Seac-SP, as entidades 

sindicais lembram o que pagam com os 

recursos que recebem, mensalmente, dos 

tomadores e se manifestam: 

“... qualquer descontinuidade nos pa-

gamentos da nossa atividade, impli-

cará num “efeito dominó” que vai 

atingir em cheio nossos trabalhadores, 

sendo assim, solicitamos que façam 

estudos junto às empresas que foram 

contratadas para seus serviços de lim-

peza, tomando-se como base o mês 

de Abril e negociem reduções, mas 

não deixem de honrar os compro-

missos com nossos trabalhadores”.

Conheça e se mantenha atualizado com todas as medidas do governo federal para vencer a Covid-19:

www.gov.br/vamosvencer 
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Confira principais medidas do governo federal:
Trabalhista

MP 927/2020

As empresas podem adotar:

-  Teletrabalho

-  Antecipação de férias individuais

-  Concessão de férias coletivas

-  Aproveitamento e a antecipação de feriados

-  Banco de horas

- Suspensão de exigências administrativas em SST

- Diferimento do recolhimento do FGTS 

MP 936/2020 - Programa Emergencial de Manutenção 

do Emprego e da Renda.

- Pagamento do Benefício Emergencial 

- Redução proporcional de jornada de trabalho/salários 

(25% - 50% - 70%) por até 90 dias (acordo individual)

- Suspensão temporária do contrato de trabalho por até 60 

dias, com possível fracionamento em dois períodos de 30 

dias

- Prevalência de acordo individual para redução de 

jornada/salário e suspensão de contrato para empregados 

que recebem valor menor ou igual a R$ 3.135,00 ou igual 

ou superior a R$ 12.202,12 + diploma de nível superior;

- Garantia provisória para trabalhadores que receberem 

benefício emergencial

Tributária 

- Prorrogação por 03 meses do pagamento do simples 

nacional de abril/maio e junho.

- Redução em 50% das alíquotas das contribuições 

compulsórias destinadas ao Sesc e Senac sobre a folha de 

pagamento, referentes a abril/maio/junho.

- Suspensão da exigibilidade do recolhimento do FGTS, 

referente às competências março/abril/maio. 

- Adiamento do prazo para pagamento das contribuições 

patronais para INSS, PIS e COFINS relativas a março/abril 

em julho/setembro, respectivamente.

 

Administrativa

- Prorrogação dos Certificados de Regularidade do FGTS, 

emitidos antes de 22/03/2020.

- Prorrogação por 90 dias das Certidões Negativas de 

Débitos (CND) relativas a créditos tributários federais e 

Dívida Ativa da União. 

- Certidões Positivas com efeitos de negativas de débitos 

relativos a créditos tributários e à Dívida Ativa da União 

(CPEND) têm validade até 24/05/2020.

- Dedução nas contribuições previdenciárias do custo salarial 

dos primeiros 15 dias de afastamento do empregado com 

Covid-19. 

MP 961/2020

Autoriza pagamentos antecipados nas licitações e nos 

contratos, adequa os limites de dispensa de licitação e amplia 

o uso do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - 

RDC durante o estado de calamidade pública.



enquadram em pequenas e médias 

empresas.  

Independentemente do tamanho da 

empresa, como devem proceder aquelas 

que não funcionam em sede própria, ou 

melhor, que pagam aluguel comercial? 

Com o ritmo desacelerado da economia e 

suspensão das atividades comerciais, os 

empresários estão entre a cruz e a espada.

Até o momento, o governo não 

sinalizou com uma legislação específica 

que contemple os reflexos da Covid-19 

nos contratos de locação de imóveis. Há 

propostas, como o Projeto de Lei 884/20, 

que tramita no Senado, prevendo a 

suspensão da cobrança de aluguéis, em 

caráter emergencial, e o acolhimento 

dessas dívidas pelo Executivo, pelo prazo 

de 90 dias. 

Outro que merece menção é o PL nº 

1179/20, que veda a concessão de liminar 

para desocupação de imóvel urbano nas 

ações de despejo, ajuizadas durante o 

estado de calamidade pública, dentre 

outras prerrogativas e hipóteses. No 

entanto, aquele não trata, até então, das 

locações comerciais. 

Especificamente, o contrato de 

locação não residencial é regido pela 

máxima “rebus sic stantibus”, que representa 

a Teoria da Imprevisão, constituindo-se 

exceção ao Princípio da Força Obrigató-

ria. Em outras palavras, o contrato deve 

ser cumprido de acordo com as condi-

ções vigentes à época da contratação. 

No entanto, considerando que os 

contratos de locação ainda estão “à 

deriva” de atos normativos e legislação 

que regulem as relações locatário x 

ARTIGO

Contratos de locação à deriva em tempos de Covid-19? 

Ismar Libânio dos Santos
Advogado e Diretor Administrativo

Financeiro do Seac-MG

Desde a decretação do estado de 

calamidade pública, em 20/03/2020, pelo 

governo federal, em função da pandemia 

do coronavírus, muitos paradigmas foram 

e estão sendo quebrados. Os impactos 

atingem as esferas pessoal, social, econô-

mica, política e estrutural. 

Medidas Provisórias e decretos não 

faltam para amoldar os efeitos da crise do 

coronavírus na vida das pessoas e das 

empresas. Acredito que nunca os assesso-

res jurídicos e advogados foram tão 

demandados como nesse momento. O 

que dizer dos profissionais da Saúde e 

trabalhadores do segmento de Asseio e 

Conservação. A eles, nossa gratidão. 

E quando falo em quebrar paradig-

mas, talvez possa me referir ao estado 

natural das coisas, agora, forçado pelo 

patógeno, que age como um propulsor 

para aflorar medo, insegurança, novas 

pesquisas, autossuficiência, responsabi-

lidade socioambiental, disputas políticas, 

vaidades e superexposição. Prefiro pensar 

na solidariedade entre pessoas e governos.

Mas neste artigo, vou me ater a um 

dos reflexos que a Covid-19 trouxe para a 

economia, em especial, também ao 

segmento de Asseio e Conservação: 

como ficam os contratos de aluguéis 

comerciais nesse tempo de calamidade 

pública provocada pelo coronavírus?

De acordo a Federação Nacional das 

Empresas Prestadoras de Serviços de 

Limpeza e Conservação (Febrac), as 

grandes empresas representam 5% do 

mercado, empregando 68% dos trabalha-

dores em todo o país. Isso significa que 

95% das prestadoras de serviços se 

locador, a prudência é a melhor conselhei-

ra: diálogo, empatia e negociação. 

E por que não sinalizar para flexibili-

zação das relações locatícias, seja pela 

Teoria da Imprevisão ou da Onerosidade 

Excessiva, seja pelas normas previstas no 

Código Civil ou na Lei de Locações?

Na atual conjuntura, a melhor saída é 

uma renegociação extrajudicial, pautada 

na boa fé e razoabilidade das partes envol-

vidas, formalizando um acordo ou uma 

revisão contratual, por meio de uma 

assessoria jurídica especializada. Esta vai 

apresentar a melhor opção para cada caso 

concreto. 

O objetivo da negociação é garantir o 

equilíbrio econômico financeiro do con-

trato e o negócio jurídico, evitando que 

apenas uma das partes suporte os efeitos 

negativos da pandemia. E, é claro, evitar 

ações judiciais, que podem ser mais 

danosas.
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CERTIFICAÇÃO

A 2ª auditoria periódica da Certificação 

ISO 9001:2015 constatou, mais uma vez, a 

conformidade do Sistema de Gestão da 

Qualidade (SGQ) do Sindicato das 

Empresas de Asseio e Conservação do 

Estado de Minas Gerais (Seac-MG). A 

auditoria foi realizada no dia 24 de janeiro de 

2020 pelo auditor Alex Miranda, do Orga-

nismo Certificador Rina Brasil Serviços 

Técnicos. Em novembro/ 2020, o SGQ do 

Sindicato vai passar pela quarta auditoria de 

Recertificação.

A primeira auditoria foi realizada no dia 

16 de janeiro de 2019, desde a segunda 

recertificação do Sistema de Gestão da 

Qualidade (SGQ) na norma ISO 9001:2015, 

em janeiro de 2018. 

A primeira certificação do Seac-MG foi 

na versão ISO 9001:2000, em dezembro de 

2008. Desde então, o Sindicato passou por 

11 auditorias, sendo oito periódicas e três de 

recertificação nas normas 9001:2008 e 

9001:2015. O escopo é “Prestação de Servi-

ços de Assessoria Jurídica; Emissão de 

Certidão de Regularidade Sindical e Coor-

denação de Qualificação Profissional às 

Empresas Representadas”.

O auditor do Organismo Certificador, 

Seac-MG mantém alto nível dos indicadores
de Gestão da Qualidade 

Alex Miranda, destacou que a cultura da 

qualidade está bem estabelecida no 

Sindicato, o que vem sendo demonstrado 

em todos os relatórios desde a primeira 

certificação, em 2008. “O Sindicato apresen-

ta Sistema organizado e transparente, 

indicadores atualizados, fluxo de processo 

bastante dinâmico, clima organizacional 

positivo, o que facilita em muito a auditoria e 

o acesso aos registros”, ressaltou.

De acordo com Alex Miranda, o 
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objetivo da auditoria é conferir ao Sistema a 

credibilidade reivindicada pela norma. “As 

ações preventivas estão produzindo melho-

ria continua ao SGQ, devido à análise das 

causas e problemas, com ações corretivas 

ágeis e acertadas, e oportunidades de melho-

rias identificadas”. Quanto ao comprome-

timento da equipe, Alex Miranda salientou 

que os entrevistados apresentaram um alto 

nível de competência e consciência dos 

processos nos quais estão envolvidos.

Auditor da Certificadora Rina, Alex Miranda

Crédito: Arquivo
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As empresas associadas ao 

Seac-MG podem contar com 

mais um grande parceiro, que 

poderá ajudá-las a economizar 

até 40% na compra de vale-

transporte. O aplicativo ABS-

Card, uma solução completa em 

mobilidade corporativa, foi 

apresentado no dia 10 de março, 

na sede do Sindicato, em Belo 

Horizonte, pela Audaz Tecnolo-

gia, que oferecerá o produto em 

condições especiais para as 

associadas.  

Há 29 anos no mercado, a 

empresa é pioneira no Brasil em 

aplicativos para gestão eficiente 

e inteligente de vale-transporte, atendendo a 

mais de 500 grupos econômicos, em 26 

estados. Segundo o gerente de Canais, Paulo 

Xavier, a Audaz já ajudou clientes a econo-

mizar mais de R$ 200 milhões. “Na Audaz, 

gerir benefícios é mais do que lidar com 

números, é cuidar de pessoas e garantir o 

valor que elas têm, pois nossos projetos são 

sustentáveis e temos como visão a busca de 

soluções que contribuem para um mundo 

melhor”, garantiu. 

Segundo ele, o aplicativo foi desenvol-

vido a partir de uma pesquisa focada nas 

dificuldades encontradas pelos gestores para 

a compra dos vales-transportes. Atual-

mente, as empresas gastam em média R$ 

200,00 por funcionário, o que representa 

importante parcela dos custos operacionais 

com folha de pagamento. “As empresas 

buscam economia e os usuários, um meio de 

deslocamento mais eficiente e com menor 

custo”.

Seac-MG firma nova parceria com
Audaz Tecnologia para gestão de VT 

ABSCard é uma solução em gestão inteligente de vale transporte, que possibilita uma expressiva redução de custos e 

simplifica a gestão do transporte, com processos ágeis e com rastreamento do uso desse benefício.

Duas empresas associadas ao Seac-

MG foram contempladas com a “Prova 

de Conceito”. Durante um mês, a Audaz 

Tecnologia vai fazer a simulação da 

compra de vale-transporte para que a 

empresa associada constate a economia 

que pode ser gerada com a utilização do 

aplicativo ABSCard.

O ABSCard proporciona uma série de 

benefícios para empresas e trabalhadores. 

De acordo com Paulo Xavier, o potencial 

médio de recuperação dos créditos de vales-

transportes não utilizados pelos trabalha-

dores chega a 25% da carga mensal, mas esse 

saldo acaba ficando com as operadoras de 

transporte público. “No primeiro mês, a 

economia pode chegar a 40%”, explica o 

gerente de Canais. 

O aplicativo também proporciona 

outras vantagens para as empresas, como 

economia de tempo, controle de 

cartões reservas, integração 

com a folha de pagamento, ges-

tão por escala de trabalho, rotei-

rização, automatização de pro-

cessos e segurança jurídica. “O 

trabalhador também é benefi-

ciado, pois paga menos pelo 

benefício, já que os créditos não 

utilizados são recuperados, 

reduzindo o valor a ser pago no 

mês subsequente. 

Solução ABSMob

É uma plataforma que pos-

sibilita a integração de pessoas 

com diferentes modais de 

forma mais sustentável, por meio da gamifi-

cação, análise de opções de deslocamento e 

cashback para os usuários. Tudo em uma 

única plataforma. 

É uma nova cultura de deslocamento 

para economia dos créditos, que podem ser 

trocados por inúmeras vantagens com o 

cartão ABSMob (cashback). Dentre as 

vantagens estão: oportunidade de net-

working; aumento da qualidade de vida, 

bem-estar dos colaboradores, otimização 

dos recursos e sustentabilidade.

Crédito: Arquivo
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Fornecedor de Medicina do Trabalho:
será que contratamos a clínica ideal? 

 

As empresas com baixo grau de 

risco da atividade e pequeno número de 

empregados estão desobrigadas pela 

NR 4 a constituir o Serviço Especi-

alizado em Engenharia de Segurança e 

em Medicina do Trabalho (SESMT) – 

grupo de profissionais formados pelo 

engenheiro de segurança, médico do 

trabalho e outros profissionais preven-

cionistas. 

Entretanto, persiste a obrigação de o 

empregador zelar pelo bem-estar e a 

integridade física dos trabalhadores, 

além de custear as despesas relacionadas 

às exigências das NRs, inclusive, com os 

exames clínicos ocupacionais (admis-

sional, periódico, mudança de função, 

retorno ao trabalho e demissional).

De acordo com a NR 7, tendo ou 

não um médico do trabalho como 

empregado, as empresas podem con-

tratar clínicas especializadas em medi-

cina ocupacional para a realização dos 

exames clínicos exigidos no Programa 

de Controle Médico de Saúde Ocupa-

cional (PCMSO).

Contudo, para o consultor, essa 

contratação não deveria ser tratada 

como uma simples operação comercial 

ou um processo corriqueiro do setor de 

compras. “O Atestado de Saúde 

A saúde e a segurança do trabalhador são essenciais para o sucesso de uma empresa, principalmente, em meio à 

pandemia da Covid-19. Negligenciá-las significam acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, absenteísmo, ações 

trabalhistas e previdenciárias. Portanto, é fundamental que o empregador garanta as melhores condições de trabalho, 

seguindo as determinações e Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho. Para o consultor e 

especialista, Jorge de Castro, todo o cuidado é pouco na hora de contratar uma clínica prestadora de serviços de 

medicina do trabalho. Sabe por quê?

Ocupacional (ASO) não é um simples 

produto encontrado em uma prateleira 

de supermercado, pois o processo 

envolve tantas questões e implicações 

técnicas e jurídicas que ignoradas, 

acabam fazendo com que o empregador 

‘embarque numa canoa furada”, 

adverte.

Critérios para uma boa contratação

Para o consultor, a contratação de 

uma clínica de medicina do trabalho 

jamais deveria ficar somente a cargo do 

setor de compras que, geralmente, 

desconhece da matéria.

Jorge de Castro elencou alguns itens 

que devem ser, previamente, avaliados 

na contratação de uma clínica de SST, 

considerando, sobretudo, critérios 

técnicos e operacionais. “Qualificação 

dos profissionais vinculados à clínica, 

estrutura e diferenciais de atendimento, 

os exames que são realizados por ela ou 

delegados a terceiros, ética e transpa-

rência, recursos tecnológicos, como a 

integração de sistemas para compar-

tilhamento de dados, lembrando que o 

eSocial não deixou de existir e sem TI, 

Crédito: divulgação

Jorge de Castro
Diretor de Relacionamento da Mais Ocupacional
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não há como a empresa estar preparada 

para o que está por vir”, destacou. 

Variação de preços no mercado

Aos responsáveis pelas contra-

tações, o consultor de SSO também 

recomenda atenção aos preços contidos 

na proposta, afinal a empresa precisa 

estar financeiramente saudável, o que 

demonstra, inclusive, uma boa gestão de 

custos e despesas. 

Ao pesquisar os preços cobrados 

pelo ASO, o contratante poderá encon-

trar uma variação significativa entre as 

clínicas especializadas de SST na mesma 

cidade. “Se a exigência das normas é a 

mesma, por que há variações?”, questio-

na Jorge de Castro.  

Essa resposta leva a outros questio-

namentos: qual a verdadeira demanda 

da empresa? E ainda, o que se espera ao 

contratar um prestador de segurança e 

medicina do trabalho? 

Primeiramente, é fundamental reali-

zar um estudo da demanda, a partir da 

elaboração de uma Análise Ergonômica 

do Trabalho (AET), considerando a 

razão da contratação de um profissional 

de ergonomia, anseios dos trabalha-

dores e da alta direção. “Não espere um 

A Medida Provisória 927/2020, que 

dispõe sobre medidas trabalhistas de 

enfrentamento da Covid-19, também 

impacta a saúde e segurança do trabalho 

quanto à realização de exames ocupa-

cionais, treinamentos e CIPA.

De acordo com o art. nº 15 da MP 

927, as empresas estão desobrigadas a 

realizar os exames médicos ocupacio-

nais, clínicos e complementares, enquan-

to durar a pandemia.

O único exame que permanece, 

parcialmente, obrigatório é o demis-

sional, que pode ser dispensado caso o 

último exame ocupacional do trabalha-

dor tenha sido feito há menos de 180 

contrato de gestão com indicadores e 

dashboards periódicos se você deman-

dou e pagou apenas por um ASO 

avulso”, destacou Jorge de Castro.

“São questões que merecem respos-

tas, pois comprometem a empresa como 

um todo. Além disso, é imprescindível um 

processo pós-contratação, onde o 

atendimento e condutas do fornecedor 

serão monitorados por um representante 

do empregador durante toda a vigência do 

contrato de prestação de serviços”, 

destacou o consultor, lembrando que a 

Gestão da SST é fundamental, conforme 

dita a Norma ISO 45001.

- Redução no número de afastamentos e - Redução no número de afastamentos e 

afastados;afastados;

- redução do absenteísmo;- redução do absenteísmo;

- impacto positivo no Fator Acidentário de - impacto positivo no Fator Acidentário de 

Prevenção (FAP);Prevenção (FAP);

- redução de acidentes, doenças ocupacio-- redução de acidentes, doenças ocupacio-

nais e ações trabalhistas; nais e ações trabalhistas; 

- Redução no número de afastamentos e 

afastados;

- redução do absenteísmo;

- impacto positivo no Fator Acidentário de 

Prevenção (FAP);

- redução de acidentes, doenças ocupacio-

nais e ações trabalhistas; 

- adequação à legislação, incluindo às NRs;- adequação à legislação, incluindo às NRs;

- melhoria da qualidade de vida no trabalho;- melhoria da qualidade de vida no trabalho;

- melhor performance das equipes e grupos - melhor performance das equipes e grupos 

organizacionais;organizacionais;

- aumento da produtividade e lucratividade- aumento da produtividade e lucratividade

- dentre outros.- dentre outros.

- adequação à legislação, incluindo às NRs;

- melhoria da qualidade de vida no trabalho;

- melhor performance das equipes e grupos 

organizacionais;

- aumento da produtividade e lucratividade

- dentre outros.

Benefícios para
empresas e
colaboradores

COVID-19: suspensão de exigências administrativas em SST
 dias. O restante pode ser regularizado em 

até 60 dias após o término do estado de 

calamidade pública. 

Para o consultor de Segurança e Saúde 

Ocupacional, Jorge de Castro, diante do 

cenário de calamidade pública, as possibi-

lidades do que irá acontecer pós pandemia 

deveriam passar a integrar a análise e o 

plano de gerenciamento de riscos do ne-

gócio. “Muitas ações inéditas e impres-

cindíveis têm sido tomadas, e, muitas 

poderão ser as reações com potencial de 

afetar a todos. Vamos aguardemos, 

porém, com bastante prudência”.

Nesse cenário, a gestão da SST é 

fundamental, assim como seguir, rigoro-

samente, as Normas Regulamentadoras, 

Recomendações, Normas técnicas e 

outros instrumentos e, principalmente, 

as orientações do Ministério da Saúde, 

implementando medidas de higieni-

zação.

A Norma ISO 45001:2018 - Sis-

temas de Gestão da Saúde e Segurança 

do Trabalho, segundo o consultor, ajuda 

o empregador a conhecer os requisitos 

legais do seu negócio para que passe a 

gerenciá-los. “Se não for assim, como 

controlar tantas MPs e decisões isoladas 

que entram em vigor, perdem a validade, 

são questionadas e caem, ou sequer são 

aprovadas”, enfatizou Jorge de Castro.
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Projeto DespertArte no Morro das Pedras, em BH:
lançar a semente, cultivar e florescer! 

 
O projeto DespertArte é uma 

iniciativa do ex-empresário mineiro do 

setor de Asseio e Conservação, e 

fotógrafo profissional, Paulozaca, que 

amadureceu a ideia a partir da realidade 

de vulnerabilidade social de muitos 

trabalhadores e suas famílias.  “O 

DespertArte é a realização de um 

sonho, porque acredito que somente 

conseguimos transformar o mundo se 

cuidarmos das crianças”, justificou.

E assim, tendo como base “desper-

tar novas oportunidades e caminhos”, o 

projeto foi se desenhando, criando 

forma, buscando apoios e parcerias, 

fundamentais para se alcançar objetivos 

compartilhados.

Os trabalhos para conhecer a 

comunidade e as lideranças do Aglo-

merado Morro das Pedras começaram 

logo após a apresentação do projeto, no 

dia 18 de dezembro de 2019, no audi-

tório do Seac-MG, em Belo Horizonte. 

O Sindicato é um dos apoiadores do 

DespertArte, e disponibilizou a Gerên-

cia Executiva e as Assessorias de Comu-

nicação Social e Jurídica para auxiliar na 

sua elaboração do projeto e estatuto 

social da nova entidade. 

E, segundo Paulozaca, foi pelas 

mãos do líder comunitário e coorde-

nador do Programa Toque de Arte, 

Paulo Cesário, que o Projeto Desper-

tArte chegou ao Aglomerado Morro 

das Pedras, localizado na Região Oeste 

de Belo Horizonte. “É também um 

grande parceiro que acreditou no 

Projeto e abriu nosso caminho na 

comunidade, promovendo as reuniões 

com as lideranças e coordenadores dos 

projetos sociais do Aglomerado”.

Paulozaca lembra que esses encon-

tros foram fundamentais para começar 

o trabalho no Aglomerado. “O Projeto 

já estava pronto, mas onde começar? A 

resposta veio quando conheci o 

coordenador do Projeto Toque de Arte, 

que tem mais de 30 anos de trabalho 

comunitário na região, e conhece bem a 

comunidade e seus anseios”, lembrou 

Paulozaca.

O idealizador e coordenador do 

Programa Toque de Arte, Paulo Cesário, 

sabe bem o que é começar um projeto. 

“Tem que buscar a adesão e a aceitação 

popular, com humildade e objetivo 

transparente”, lembrou. Atualmente, o 

Toque de Arte beneficia 120 crianças do 

Aglomerado, mas já chegou a atender 

mais de 200, em atividades esportivas e 

culturais. 

De acordo com Paulo Cesário, ele e 

sua equipe conseguiram promover mais 

de 15 reuniões, envolvendo cerca de 40 

lideranças comunitárias, religiosas e 

culturais do Aglomerado, até que o 

Projeto DespertArte promovesse a pri-

meira atividade, em fevereiro de 2020. 

“Muito trabalho gratificante, que já 

está rendendo bons frutos, apesar das 

atividades estarem suspensas devido à 

pandemia da Covid-19”, explicou o 

coordenador do DespertArte. 

As primeiras atividades do Projeto 

focaram as crianças da Escola Estadual 

Mário Casassanta, uma das mais caren-

tes da região. Aulas de circo e de teatro 

empolgaram as crianças e também a 

direção da Escola. “Já nos prepa-
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rávamos para oferecer oficinas de per-

cussão e grafite para os adolescentes, 

mas também foram suspensas devido à 

pandemia”, lembrou Paulozaca.  

Outros equipamentos, como o Cras 

da Vila Antena e o Cevae vão abrigar as 

oficinas para os adolescentes. No Cevae, 

serão oferecidas também oficinas de  

educação ambiental, com atividades de 

plantio e de reciclagem. Paulozaca tam-

bém vai monitorar oficinas  e exposição 

de fotografia para a comunidade. 

Segundo ele, o projeto apenas come-

çou, e já conta com total apoio e credibi-

lidade da comunidade. “Nosso objetivo 

é caminhar junto com todos. É desper-

tar o dom ao invés da dor, despertar a 

arte e a cultura nas crianças, oferecendo 

possibilidades e novos caminhos para as 

crianças e adolescentes em vulnerabi-

lidade social”.

Por que DespertArte?

O objetivo principal do Projeto 

DespertArte é desenvolver ações que 

proporcionem às crianças e jovens em 

risco social condições e oportunidades 

para que tenham uma vida digna e um 

futuro promissor. 

Segundo destacou Paulozaca, todas 

as atividades e programas serão desen-

volvidos de acordo com cada faixa 

etária, atendendo ao Estatuto da Crian-

ça e do Adolescente (ECA), Lei 8.069, 

de 1990, com foco na inclusão social.

Para isso, os organizadores busca-

ram conhecer a comunidade e a infraes-

trutura disponível, dialogar com mora-

dores e lideranças comunitárias, religi-

osas e escolares. 

“E por acreditar que uma ‘andorinha 

sozinha não faz verão’, criamos Projeto 

DespertArte, que se justifica pelas par-

cerias a fim de levar esperança a comu-

nidades carentes por meio de iniciativas 

socioambientais, culturais e educa-

cionais”, destacou Paulozaca. 

Parceria e apoio

» Centro de Convivência Agroecológica 

(Cevae)

» Central de Penas Alternativas (Ceapa)

» Centro de Referência da Assistência 

Social (Cras) da Vila Antena

» Escola Estadual Mário Casassanta

» Lideranças comunitárias, religiosas e 

escolares

» Programa Fica Vivo

MISSÃO:
Oferecer oportunidades para cri-

anças e jovens em vulnerabilidade 

social por meio de projetos educa-

cionais, esportivos, culturais e 

socioambientais. 

VISÃO:
Ser uma mão que ampara e guia 

crianças e jovens carentes para um 

futuro melhor.

VALORES:
Determinação, respeito, confian-

ça, probidade, compromisso, soli-

dariedade e cooperativismo.

» Programa Toque de Arte

» Projeto Romper

» Projeto Ully

» Seac-MG

» Sindicato dos Trabalhadores de Belo 

Horizonte (Sindeac) 

» Sindicato dos Professores do Estado 

de Minas Gerais (Sinpro)

O Aglomerado Morro das Pedras, 

localizado na região Oeste, é o segundo 

maior aglomerado da capital mineira, 

reunindo cerca de 22 mil pessoas em sete 

Vilas: Pantanal, Leonina, São Jorge Um, 

São Jorge Dois, Vila Cascalho, Santa Sofia 

e Vila Antena. 

A pandemia da Covid-19 parou todas 

as atividades culturais, freou sonhos e 

trouxe insegurança. Mas ela aflorou a 

solidariedade das pessoas e tocou o 

coração de muita gente.

Covid-19: Mobilização em prol da
solidariedade. Participe!

 No Morro das Pedras não é diferente. 

As lideranças e os projetos sociais estão 

mobilizados para ajudar a comunidade a 

vencer essa batalha, que é de todos. E 

nesse trabalho, a principal arma é a 

informação e a conscientização sobre os 

cuidados necessários com a higiene.

Então, participe!
Doe cestas básicas, kits de limpeza e 

de higiene pessoal. Doe amor e palavras 

de conforto. 

» Paulozaca
WhatsApp (31) 99618-0828

» Eliete Jesus
Projeto Ully - Rua Conselheiro Joaquim Caetano, 

1447 - Nova Granada - Tel: (31) 2512-2341

» Angela Juscelino
ONG Tudo Nosso - Rua Marcelo de Araujo 

Braga, 472 - Vila São Jorge 2 (antiga Rua da 

Pedreira) - Whatsapp: (31) 99427-0896

» Patrícia Vieira
História Em Construção - Rua Central, 107 - 

Vila Antena - Whatsapp: (31) 99331-5689

» Júlio Souza
Centro de Educação e Cultura Flor Do Cascalho 

- Rua Marco Antônio, 250 - Morro do Cascalho 

- Whatsapp: (31) 99624-0509

CONTATOS





ARTIGO

Com a entrada em vigor da Lei 

13.467, de 13 de Julho de 2017, que 

alterou a Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), o legislador dedicou 

um capítulo exclusivo na Reforma 

Trabalhista para tratar do regime de 

teletrabalho.

Convém ressaltar que antes mesmo 

de ser regulamentado pela CLT, o 

regime de teletrabalho já era adotado 

pelas empresas para alocar seus funcio-

nários que por vezes não tinham como 

se deslocar de casa para o trabalho, seja 

por questões pessoais, familiares ou até 

mesmo por conta da distância do local 

de trabalho e custos de operação.

Dessa forma, para não perder a mão 

de obra qualificada daquele profissional, 

adotou-se o regime de teletrabalho, já 

que este pode ser desempenhado dos 

mais diversos lugares nos quais esteja o 

funcionário, podendo realizar suas 

atividades em viagens, escritórios 

compartilhados e até mesmo de sua 

residência, comumente chamado de 

home Office.

O regime de teletrabalho consiste no 

exercício regular das funções rotineiras 

do funcionário inseridas em um ambi-

ente diverso daquele da empresa. Ape-

sar das semelhanças, esse regime de tra-

balho não deve ser confundido com o 

trabalho externo. Por mais que o traba-

lhador também não esteja na empresa, o 

regime de teletrabalho tem regramentos 

específicos e diferentes.

Com o passar do tempo e a intro-

dução de novas tecnologias trans-

O teletrabalho como forma de garantir empregos
e enfrentar a crise da Covid-19

Rodrigo Tadeu da Silveira Costa
Advogado Especialista em Direito
Contratual e do Trabalho

formadoras das relações tradicionais 

laborais, o teletrabalho vem ganhando 

mais adeptos e espaços nas corporações 

e por conta do aumento da demanda e 

modernização da legislação do trabalho, 

datada da década de 40, a Reforma 

Trabalhista dispôs no art. 75-A e seguin-

tes, regras e características deste tipo de 

regime de trabalho, tais como comuni-

cação ao trabalhador da modificação do 

contrato de trabalho no prazo de 15 

(quinze) dias, necessidade de concor-

dância do empregado para alteração do 

regime presencial para o de teletrabalho, 

dentre outras.

Atualmente, neste momento de 

enfrentamento da pandemia do novo 

coronavírus, conforme declaração da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), 

o isolamento social é a melhor forma de 

controlar a propagação do vírus, e é 

neste liame que o teletrabalho se torna o 

centro das atenções no mundo inteiro.

No Brasil, por meio do Decreto 

Legislativo nº 6, foi reconhecido e 

decretado estado de calamidade pública, 

e em virtude disso e a fim de regulamen-

tar a situação da crise instaurada, o Go-

verno Federal editou a Medida Provi-

sória nº 927 de 22 de março de 2020 que 

trata, dentre outras medidas trabalhis-

tas, a instituição do regime de teletra-

balho para preservação do emprego e da 

renda.

Por estarmos inseridos em um 

mundo de incertezas, onde muitas 

empresas estão encerrando as suas 

atividades e tendo que demitir os seus 

funcionários, o teletrabalho surge como 

forma de garantir empregos e enfrentar 

a crise causada pelo Covid-19, sendo 

uma alternativa para o atual cenário. 

Entretanto, é recomendável deixar claro 

aos colaboradores o caráter temporário 

e excepcional da medida, haja vista que a 

MP nº 927 de 2020 somente se aplica 

enquanto perdurar o estado de calami-

dade pública decretado.

Importante mencionar que a refe-

rida Medida Provisória não modificou o 

texto da CLT que trata do regime de 

teletrabalho. Contudo, algumas modifi-

cações, em razão do caráter de urgência, 

foram trazidas para o seu contexto. Por 

isso, o empregador precisa ter extrema 

cautela a fim de não descaracterizar o 

regime de teletrabalho, hipótese em que 

há riscos de grande aumento de passivos 

trabalhistas.
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REPRESENTATIVIDADE

União e legitimidade fortalecem
as sociedades representativas 

Em entrevista concedida à Associa-

ção das Empresas Prestadoras de Servi-

ços do Rio de Janeiro (AEPS-RJ), o 

presidente do Sindicato das Empresas 

de Asseio e Conservação do Estado de 

Minas Gerais (Seac-MG) e da Federa-

ção Nacional das Empresas Prestadoras 

de Serviço de Limpeza e Conservação 

(Febrac), Renato Fortuna Campos, 

enfatiza que a união e a legitimidade são 

fundamentais às entidades de classe na 

defesa dos interesses das categorias 

representadas. 

AEPS-RJ: Qual a importância das 

Sociedades Representativas para o 

Setor de Serviços?

Renato Fortuna Campos: Representa-

tividade significa capacidade para 

conquistar direitos e garantir a defesa 

deles. A meu ver, a representatividade 

só se fortalece com a união em prol de 

interesses comuns, que atendam à 

sociedade como um todo. Essa força 

depende de um elo estabelecido e 

legitimado, que só é possível por meio 

das associações, sindicatos e entidades 

representativas de classe. O Setor de 

Serviços é um dos maiores emprega-

dores do país, reunindo diversos 

setores, sendo responsável por quase 

70% do PIB. E são justamente, as 

sociedades representativas que têm o 

papel fundamental de aglutinar interes-

ses e defender direitos, porque são legi-

timadas pelos seus representados e 

legalmente, constituídas.  

O que o empresariado espera com a 

Reforma Tributária?

É o que toda a sociedade espera: 

desburocratização do atual sistema, que 

tem mais de 5.700 legislações (federais, 

estaduais e municipais); redução da 

carga tributária e consequentemente, 

crescimento econômico, geração de 

emprego, melhoria da competitividade 

das empresas, transparência e retorno 

social.

O que melhorou com a Reforma 

Trabalhista?

Em vigor desde novembro de 2017, 

a Reforma trouxe mudanças signifi-

cativas na relação capital/trabalho. A 

meu ver, o maior avanço foi a preva-

lência do negociado sobre o legislado, 

principalmente, em se considerando a 

autonomia sindical para defesa dos 

interesses da categoria que representa. 

Há limites, é claro, mas as decisões 

tomadas em Assembleias devem preva-

lecer, privilegiando os acordos traba-

lhistas, diferenciados para cada setor, 

dentro dos parâmetros estabelecidos 

pela Reforma Trabalhista, já posi-

tivados na CLT e garantidos constitu-

cionalmente. Nesse sentido, o diálogo 

ficou mais aberto, incentivando a 

participação nos fóruns de decisão. Há 

ainda, questões controvertidas relacio-

nadas ao negociado x legislado, que 

estão em discussão no STF. Um dos 

principais objetivos da Reforma foi 

gerar empregos. Isso aconteceu, mas 

ancorado no aumento da informa-
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Renato Fortuna Campos
Presidente do Conselho de
Administração do Seac-MG e
Presidente da Febrac

“Ao defender a justiça,

estamos defendendo

a igualdade. A união é o

principal atributo

e a maior virtude”. 



lidade, fazendo pouco enfrentamento 

para reduzir a alta taxa de desemprego. 

Houve ainda, uma queda significativa 

do número de reclamações trabalhistas, 

que ao meu ver, em função de maior 

seriedade ao ajuizamento de processos. 

Mas aponto como maior retrocesso foi 

o fim da obrigatoriedade da contri-

buição sindical, principal fonte de 

custeio das entidades representativas, 

responsáveis pela defesa dos interesses 

das categorias representadas. 

Na sua opinião, o que o Governo Fe-

deral precisa fazer para desenvolver 

e impulsionar a economia, gerando 

mais empregos e atraindo novos 

investimentos para o Brasil?

A Reforma Tributária está na 

agenda política há muitos anos, e deve 

ser prioridade, complementando os 

mecanismos da Reforma da Previ-

dência e da Reforma Trabalhista. A 

PEC 45 é uma proposta que vem sendo 

analisada pelo Setor de Serviços com 

muito critério. Há um movimento 

nacional de resistência, que a Febrac e 

outras entidades representativas estão 

encabeçando. Ao contrário do que 

REPRESENTATIVIDADE
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prega o governo, a PEC 45 propõe um 

sacrifício grande para o setor que mais 

emprega no país. A proposta de criar o 

IVA federal,  unificando o PIS/ 

COFINS num único tributo e única 

alíquota (entre 11% e 12%) vai na con-

tramão da geração de empregos, pois 

significa aumento de imposto, princi-

palmente, para o Setor de Serviços. A 

Reforma Tributária tem que ser feita, 

mas atendendo ao interesse da socieda-

de como um todo, simplificando e 

desburocratizando, reduzindo impos-

tos, criando condições para as empre-

sas, gerando empregos, melhorando 

assim, a capacidade de investimentos. E 

é claro, uma Reforma Administrativa e 

uma Reforma Sindical. Como vê, o 

caminho é longo, mas é o melhor a ser 

“O segredo é se adaptar

às novas conjunturas,

se capacitar e buscar

novos conhecimentos”. 

feito pelas gerações futuras. 

Para concluir, deixe a sua impressão 

e contribuição para o futuro empre-

sarial de serviços em nosso País?

Como líder sindical e empresário, o 

que tenho a transmitir nesses mais de 35 

anos de experiência é que todos tenham 

perseverança, sede de conhecimento, 

que estabeleçam metas e as conquiste 

com responsabilidade, altruísmo e 

respeito pelo próximo. Se fizermos a 

nossa parte, já estamos dando o 

exemplo. Se defendemos o que acredi-

tamos, já sinalizamos para um futuro 

melhor. Ao defender a justiça, estamos 

defendendo a igualdade. A união é o 

principal atributo e a maior virtude. É 

isso que busco e aconselho: parceria, 

união, objetivos e resultados. Como eu 

disse, o Setor de Serviços é o que mais 

emprega no país.  Tem força e por isso, 

pode definir objetivos, desde que as 

entidades representativas se unam e se 

fortaleçam. Há muitos desafios, mas 

eles sempre existiram. O segredo é se 

adaptar às novas conjunturas, se 

capacitar e buscar novos conheci-

mentos.  







A Organização Mundial de Saúde 

decretou a pandemia Covid-19 e, diante 

de sua capacidade de fácil proliferação, 

recomendou, para controle da pandemia, 

a restrição de circulação da população e 

isolamento social.

No Brasil, o Ministério da Saúde 

declarou emergência em saúde pública de 

importância nacional (ESPIN) por meio 

da portaria 188/GM/MS, de 4 de feve-

reiro de 2020.

Em 6 de fevereiro de 2020, foi editada 

a Lei 13.979/2020, que dispôs sobre 

medidas para enfrentamento da emer-

gência de saúde pública, objetivando a 

proteção da coletividade. A referida Lei 

previu, dentre outras, medidas de isola-

mento  social e quarentena.

Em 20/03/2020, diante do agrava-

mento da situação, foi publicado o De-

creto Legislativo nº 6 reconheceu o 

estado de calamidade pública no territó-

rio nacional.

De fato, a Covid-19 acarreta uma 

inédita paralisação temporária de ativi-

dades em todos os órgãos públicos cujo 

atendimento presencial não seja classifi-

cado como serviço essencial para a 

preservação de vidas.

Nesse contexto, como a empresa 

prestadora de serviços deve agir?

Pois bem. O Governo Federal expe-

diu, no dia 21/03/2020, recomendações 

para os contratos de prestação de servi-

ços terceirizados, por meio do seu Portal 

de Compras. Determinou que a atividade 

presencial de serviços terceirizados deve 

ser limitada a atender atividades essen-

ciais e em patamar mínimo para sua 

manutenção, a exemplo da segurança 

patrimonial e sanitária. 

Contratos Administrativos na pandemia Covid-19

Bárbara Lameiras
Advogada Especialista em Direito do
Trabalho e Processual do Trabalho

ARTIGO

Destacamos as seguintes recomen-

dações:

• Nos órgãos que mantenham seu fun-

cionamento, as empresas contratadas 

devem adotar de meios para inten-

sificar a higienização das áreas com 

maior fluxo de pessoas e superfícies 

mais tocadas, bem como adotar campa-

nhas internas de conscientização dos 

riscos e das medidas de prevenção para 

enfrentamento da emergência de saúde 

pública;

• Os trabalhadores dos grupos de risco 

devem ser colocados em quarentena 

com suspensão da prestação do servi-

ço. Em casos excepcionalíssimos, 

admite-se que sejam substituídos tem-

porariamente.

• Os órgãos que experimentarem redu-

ção ou suspensão de expediente po-

derão suspender os serviços da empre-

sa terceirizada ou reduzir o quantitativo 

até que a situação se normalize.

• A recomendação facultou, ainda, a 

negociação entre o ente público e a 

empresa prestadora de serviços visan-

do às seguintes medidas: (i) antecipação 

de férias, concessão de férias indivi-

duais ou decretação de férias coletivas; 

(ii) fixação de regime de jornada de 

trabalho em turnos alternados de 

revezamento; (iii) execução de trabalho 

remoto ou de teletrabalho para as 

atividades compatíveis com este 

instituto; (iv) redução da jornada de 

trabalho com a criação de banco de 

horas para posterior compensação das 

horas não trabalhadas.

Note-se que, nos casos de suspensão, 

o contrato administrativo permanece em 

vigor, o que se suspende é a execução das 

obrigações nele previstas. 

Neste ponto, destacamos que nos 

aditivos firmados deve-se atentar para a 

necessidade de previsão de que toda 

redução ou suspensão deve ter sua 

duração vinculada à situação de calami-

dade para que, ao seu término, seja garan-

tido o retorno dos serviços nas mesmas 

condições originariamente contratadas.  

Ademais, para os casos de suspensão 

da prestação de serviços ou redução do 

quantitativo, deve-se atentar às previsões 

das Convenções Coletivas da categoria 

quanto ao pagamento auxílio alimen-

tação que, de acordo com a recomen-

dação, deve ser mantido sempre que 

possível.

Para saber mais sobre as recomen-

dações do Governo Federal, acesse 

https://bit.ly/2W1R3JC do canal de 

compras. 
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QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
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Ciemg oferece cursos on line com transmissão ao vivo 
Atuando junto às empresas, o 

Centro Industrial e Empresarial de 

Minas Gerais (Ciemg) preparou uma 

agenda de Cursos on line com transmis-

são ao vivo para ajudar as empresas e seus colaboradores a 

enfrentar os desafios da pandemia Covid-19.  

Por meio da parceria firmada pelo Seac-MG, as empresas 

associadas, que aderiram ao convênio, têm acesso aos cursos 

on line, consultoria jurídica e outros serviços disponibilizados 

pelo Ciemg, como treinamentos virtuais nas áreas de 

Finanças, Direito Trabalhista e Tributário, Gestão da 

Produção, Processos, Marketing e Vendas. 

Os cursos são dinâmicos, ministrados por especialistas, 

com conteúdo atualizado e focados na melhoria da gestão e na 

aplicabilidade das medidas atuais lançadas para auxiliar as 

empresas, num momento em que o 

conhecimento e o aperfeiçoamento de 

habilidades são fundamentais para a 

superação de crises e sucesso nos 

negócios.

Mensalmente, o Seac-MG divulga a Agenda de Eventos do 

Ciemg, uma das entidades do Sistema Fiemg. Somente têm 

acesso a esses serviços as empresas associadas, que aderiram 

ao convênio firmado com a entidade. Assim, o Sindicato 

subsidia a participação das associadas, que têm descontos 

especiais ou isenção nas taxas de inscrição. 

As áreas de atuação são Gestão Empresarial, Liderança, 

Vendas, Marketing, Inovação, Motivação, Gestão de RH, 

Planejamento Estratégico, Produção, Custos, Fiscal/Tri-

butária e Trabalhistas.

CONSULTORIAS GRATUITAS PARA ASSOCIADOS AO CIEMG

- Energia 

- Financiamento e Crédito

- Meio Ambiente

- Tributária

Entre em contato através do telefone 

(31) 3362-5666
e ou e-mail ciemg@fiemg.com.br

Programação sujeita a alterações.

Mais informações:

(31) 3362.5666

www.ciemg.com.br





de Karatê Floriano Junio dos Santos Silva 

“que nos enche de orgulho com suas vitórias 

em diversos campeonatos realizados no 

Brasil”, destaca Cida Freire.

A Conservadora Campos chegou até 

aqui sustentada por princípios de gestão que 

priorizam a sustentabilidade do negócio, a 

eficácia dos serviços e a seriedade com o 

cumprimento de normas e requisitos dos 

clientes. “E acreditamos que esta é uma 

receita de sucesso”.

“Comemoramos 23 anos com muita 

felicidade e gratidão por todos os clientes e 

colaboradores que juntos constroem uma 

empresa sólida!”, concluiu a presidente Cida 

Freire.

Fonte: Conservadora Campos
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ESPAÇO ASSOCIADA

Doze de março de 1997, na cidade de 

Belo Horizonte, iniciava-se a Conservadora 

Campos, uma empresa que se tornou uma 

referência na área de conservação, limpeza e 

portaria.

Liderada pela empresária Maria Apare-

cida Freire de Medeiros “Cida Freire”, uma 

mulher de fibra, coragem e batalhadora, hoje 

a empresa emprega profissionais em todo o 

estado de Minas Gerais.

Certificada nas normas ISO 9001:2015 e 

ISO 14.001:2015, presta serviços de quali-

dade, visando a melhor forma de atuar em 

seu segmento respeitando o meio ambiente.

Além do programa de aprendizagem 

voltado para jovens em seu primeiro empre-

go, a Conservadora Campos apoia o lutador 

Conservadora Campos: 23 anos de muitas realizações 

Santa Fé Serviços: Você e sua empresa bem cuidados!
A Santa Fé Serviços Eireli. foi fundada em 2003 com a finalidade 

de oferecer mão de obra especializada para serviços de limpeza e 

conservação. Com a missão de fidelizar e manter os clientes sempre 

satisfeitos, a Santa Fé trabalha com base nos princípios da seriedade, 

honestidade e, sobretudo, eficiência, buscando de forma dinâmica 

soluções integradas para as necessidades das empresas.

Por meio de pesquisas e apurações técnicas são elaboradas 

estratégias específicas para cada cliente e, posteriormente, um 

cronograma é preparado englobando desde a limpeza personalizada 

até a parte administrativa. Assim, a Santa Fé garante a excelência na 

prestação de serviços terceirizados, dispondo de um produto 

customizado e adequado às exigências do cliente.

Para conservação e limpeza, a empresa trabalha com instrutores 

formados na área e investe em treinamento técnico, suporte, 

organização e execução de tarefas dos profissionais. 

Fonte: Santa Fé Serviços 

Maria Aparecida Freire
Presidente da Conservadora Campos e
Conselheira Administrativa do Seac-MG



ESPAÇO ASSOCIADA

Grupo Conserbras reúne seus colaboradores
e comemora 30 anos de fundação

O Grupo Conserbras comple-

tou 30 anos de sua fundação no dia 

08 de março. Foram reunidos vários 

de seus funcionários, que participa-

ram de uma confraternização reali-

zada no Restaurante do Sindicato 

Rural, no Parque de Exposições de 

Patos de Minas.

A programação iniciou com 

uma santa missa em homenagem ao 

aniversário da empresa. Logo após 

foi realizado um show de ilusio-

nismo, sorteio de brindes entre os 

presentes e homenagens a colaboradores e 

parceiros que marcaram seus nomes na 

história de 30 anos do Grupo Conserbras.

O diretor-presidente, Walter Soares não 

esperava as homenagens que recebeu. Fo-

ram diversas mensagens de clientes, parcei-

ros e inclusive do presidente da Febrac e do 

Seac-MG, Renato Fortuna Campos. Uma 

mensagem que emocionou a todos, foi a 

realizada por sua filha, Kaisa Santana Soares, 

que recordou toda a trajetória de lutas e 

vitórias do diretor-presidente do Grupo 

Conserbras.

Também foi exibido um vídeo retratando 

a história do grupo empresarial, que pode ser 

assistido em nosso site: www.conserbras.com.br. E 

para animar a festa, os presentes 

puderam almoçar e tomar um chopp 

geladinho, curtindo três shows, com 

o Grupo de música raiz, Os Morenos, 

muito rock and roll com a Banda 

Decreto e para finalizar, um show de 

sertanejo universitário, com Cássio 

Santiago.

O Grupo Conserbras chega aos 

30 anos com inúmeras vitórias no 

mercado de segurança patrimonial, 

limpeza profissional em prédios 

administrativos, residenciais, educa-

cionais, hospitalares, industriais e ainda no 

setor de limpeza ambiental urbana, com 

coleta de resíduos sólidos (lixo) e operação 

de aterros sanitários, contando com cerca de 

700 colaboradores e com uma seleta carteira 

de clientes.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Conserbras

Crédito: Conserbrás
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EFICIÊNCIA

Covid-19: Como a Kärcher pode auxiliar na redução
dos riscos da pandemia?

Quando a higiene é o mais impor-

tante, uma marca vem à mente: Kärcher. 

E é claro, uma grande parceira do Sin-

dicato de Asseio e Conservação do Es-

tado de Minas Gerais (Seac-MG), sem-

pre presente em todas as ações de 

responsabilidade socioambientais pro-

movidas pela entidade mineira. 

O mundo vive uma ameaça micros-

cópica, com proporções exponenciais: a 

doença Covid-19, causada pelo novo 

coronavírus, foi declarada uma pande-

mia pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), em março/2020. E a população 

mundial se alerta para o básico: higiene e 

limpeza. 

O novo coronavírus, também co-

nhecido como SARS-CoV-2, está se 

espalhando pelo mundo. A principal via 

de transmissão de pessoa para pessoa 

parece ser a infecção por gotículas. Com 

medidas simples de higiene, cada um 

pode proteger a si e os outros, ajudando 

a impedir a rápida disseminação do 

vírus, transmitido por pessoas ou super-

fícies contaminadas.

“Por isso, a realização de limpeza 

para higienização e sanitização de super-

fícies tem um papel fundamental no 

combate à doença, tanto nos ambientes 

domésticos, como nos ambientes hospi-

talares, de manuseio e fabricação de 

alimentos, supermercados e outros 

ambientes públicos”, alertou o diretor 

gerente da Kärcher do Brasil, Marco 

Dutra.

Equipamentos de limpeza profunda a vapor e sem químicos, nas versões de uso doméstico e profissional, reduzem até 

99,999% do coronavírus.

Marco Dutra
Diretor gerente da Kärcher do Brasil

Quando a higiene é mais importante

A higiene e a limpeza, aliada à 

sustentabilidade e responsabilidade 

socioambiental, sempre foram focos da 

Kärcher. Equipamentos de uso domés-

tico e profissional são fundamentais e 

eficazes para a higienização e proteção, 

principalmente, eliminando os riscos de 

transmissão do coronavírus.

Pesquisas da Universidade da Cali-

fórnia, divulgadas no New England 

Journal of  Medicine, em 17/03/2020, 

demonstram que o vírus da Covid-19 

mantém-se ativo em diversas superfí-

cies, oferecendo risco de infecções à 

população.

O vírus, por exemplo, pode se 

manter ativo por até 72 horas em 

superfícies de aço ou plástico, materiais 

comuns e presentes em residências e 

estabelecimentos comerciais. No entan-

to, testes feitos em laboratório compro-

varam que o coronavírus não resiste a 

temperaturas acima de 56°C. 

Mas como a Kärcher pode ajudar? 

De acordo com Marco Dutra, as 

Limpadoras a Vapor Kärcher geram 

vapor a mais de 100ºC, suficiente para 

eliminação de vírus e bactérias pre-

sentes em superfícies. “Testes feitos em 

laboratório comprovaram que a utili-

zação deste equipamento, em um ponto 

específico e durante 30 segundos, mata 

até 99,999% do coronavírus e bactérias. 

As Limpadoras a Vapor são, especial-

mente, úteis para higienização de 

superfícies em geral, como móveis, 

maçanetas, loucas, leitos e equipamen-

tos em geral”, destacou.

Marco Dutra lembra, ainda, que o 

portfólio Kärcher de soluções de lim-

peza, higienização e sanitização apre-

senta produtos importantes no combate 

a infecções virais, como limpadoras a 

vapor, lavadoras de alta pressão, 

lavadoras de piso e produtos químicos 

para limpeza e desinfecção, dentre 

outros. “Todas essas soluções possuem 

versões de uso domiciliar e profissional, 

Crédito: Kärcher
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como em ambientes hospitalares”, 

destacou.

Quanto às lavadoras de alta pressão, 

Marco Dutra destaca que, além de 

propiciar a limpeza de ambientes 

externos, são também uma barreira de 

entrada para contaminantes, nas versões 

com água quente e geração de vapor, 

que atuam de forma similar às limpa-

doras a vapor, podendo eliminar vírus e 

bactérias.

Outra importante solução são as 

lavadoras de piso, especialmente, 

utilizadas em ambientes profissionais, 

como hospitais e supermercados. 

“Servem também como barreira de 

entrada de contaminantes, assim como 

reduzindo o risco de contaminação 

cruzada”, destacou. Segundo ele, todos 

esses equipamentos são utilizados em 

conjunto com produtos químicos, 

detergentes e sabões, distribuídos pela 

Kärcher, que promovem de forma ainda 

mais eficiente descontaminação e 

eliminação de vírus e bactérias.

“Todos os efeitos de limpeza e des-

contaminação são comprovados por 

meio de laudos técnicos preparados pela 

Kärcher, e que estão disponíveis para 

apresentação e consulta”. Segundo Mar-

co Dutra, revendedores e distribuidores 

também desempenham papel funda-

mental na entrega das soluções Kärcher, 

assim como no treinamento do uso 

correto e serviços de manutenção.

Líder mundial em soluções de lim-

peza

A empresa foi fundada em 1935, na 

Alemanha, pelo inventor Alfred 

Kärcher, que começou a fabricar e 

comercializar suas ideias, culminando 

em produtos pioneiros no campo da 

tecnologia de aquecimento. O grande 

marco aconteceu em 1950, com a 

invenção da primeira lavadora de alta 

pressão de água quente da Europa. A 

Kärcher tem sede na cidade alemã 

Winnenden, Alemanha, e no Brasil, na 

cidade de Vinhedo (SP).

Mais informações:

https://www.karcher.com.br/br/limpeza-e-higiene-em-tempos-de-coronavirus.html

Limpadora a vapor SG 4/4 

EFICIÊNCIA
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Yoga: uma saída para as fragilidades
expostas pela pandemia

Em um período de pandemia, as 

más escolhas que fizemos como 

sociedade e indivíduos cobram seu 

preço tanto em nível social - investi-

mentos em saúde, distribuição de renda 

etc- quanto em nível pessoal - não sei 

manter meu bem-estar sem fazer as 

mesmas coisas que fazia antes.

No campo social, a tarefa de cons-

trução de saídas, ainda que sejam cole-

tivas, passam por um despertar indivi-

dual. E é nesse despertar que o Yoga 

pode ser útil, uma vez que oferece ferra-

mentas para a construção de um refúgio 

interno, que não só nos sustenta num 

período de incertezas como também 

nos reconecta a nossa humanidade, algo 

que em muitos está adormecida.

Yoga uma Filosofia - prática de 

união dos opostos 

Como filosofia prática, o yoga tem 

por objetivo promover a união dos 

opostos, como o bem e o mal, o corpo e 

a mente, o  prazer e a dor e assim por 

diante. 

Isso porque, nas tradições orientais, 

a construção da experiência humana 

passa, inevitavelmente, pela articulação 

desses pares de opostos, ou seja, para 

experimentar o prazer há que se provar a 

dor. 

É daí que vem uma grande contri-

buição do yoga para esse momento 

desafiador: precisamos antes aceitar 

nossas limitações, contradições e des-

compassos, observá-los e acolhê-los 

para depois ressignificá-los, seja no 

âmbito íntimo ou no social. 

Produtividade, mudança de pers-

pectiva e cura

Na quarentena, período de suposto 

recolhimento e desaceleração de 

atividades, sofremos uma pressão para 

sermos produtivos: temos que lidar com 

o trabalho doméstico, com o trabalho 

remoto, com o medo do desemprego, 

com a educação das crianças e com as 

inúmeras incertezas que se recusam a 

sair de cena.

Na tentativa de cumprir todas essas 

expectativas, nos submetemos a de-

mandas infinitas, que nos deixam num 

estado constante de alerta. A tendência 

da mente nessas situações é ficar no 

futuro, naquele lugar de antecipar para 

não errar. 

Contudo, deixar nossa mente nesse 

lugar do porvir é a causa de grande parte 

do nosso sofrimento físico e psíquico, 

pois uma mente presa em afazeres 

futuros perde sua conexão com o corpo 

físico assim como sua capacidade de 

atuar na realidade. É muito comum que 

pessoas em estado constante de alerta 

apresentem dores no corpo e se mos-

trem pouco produtivas. 

A prática do Hatha Yoga nos ajuda a 

trazer o corpo e a mente para o momen-

to presente na medida em que utiliza a 

respiração como chave conectora 

dessas partes do nosso ser. 

Nesse processo temos a oportuni-

dade de acessar camadas mais profun-

das da nossa subjetividade e construir 

um refúgio seguro, cujo alicerce é nossa 

essência. 

É desse lugar íntimo, mas também 

Antoniela Padilha é professora de Yoga e 

reside, atualmente, no Japão onde leciona 

aulas regulares para estrangeiros e 

japoneses. Aprofundou sua prática de 

Yoga em Belgrado, quando mudou seus 

rumos profissionais, preterindo a 

advocacia. Sua busca pela síntese entre 

sabedoria oriental e racionalidade 

ocidental a fez estudar várias tradições 

em diversos locais do mundo, como 

Sérvia, Índia e Estados Unidos, mas foi 

no Himalayan Institute, na Pensil-

vânia, que encontrou sua voz como 

professora. @vemviverYoga

Antoniela Padilha
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universal, que vemos brotar um poder 

curativo, que não imaginávamos ter. 

Suas aflições, questões e dores físicas ou 

mentais não desaparecerão magica-

mente, mas você as observará de uma 

outra perspectiva com mais gentileza e 

capacidade de atuação. 

Como funciona uma aula de hatha 

yoga?

Uma aula regular de hatha yoga con-

tém posturas físicas que são desempe-

nhadas com a atenção plena, ou seja, o 

movimento é feito lentamente dando 

tempo para que a mente observe onde 

seu corpo, e sua respiração estão en-

quanto você entra, se mantém e sai de 

uma postura. 

Depois de trabalhar com o corpo 

físico, a mente se aquieta e é possível 

iniciar os trabalhos respiratórios (pranay-

amas) que são de grande eficácia para o 

controle do estresse e ansiedade. 

O praticante, que deseja continuar 

nessa jornada de aquietamento, pode 

seguir para uma prática meditativa, em 

que ele irá observar os processos men-

tais, enquanto seu corpo se mantém o 

mais parado possível. 

O que preciso para fazer yoga?

Como não é necessário muito espa-

ço nem vários objetos para a prática do 

hatha yoga, ela é uma opção de atividade 

apropriada para situações de confina-

mento, pois basta:

- uma superfície confortável de consis-

tência neutra (nem muito macia, nem 

muito rígida) que caiba seu corpo 

inteiro deitado e em pé com os braços 

esticados.

- vontade de trazer a atenção para den-

tro de si mesmo e 

- instruções básicas, facilmente encon-

tradas na internet ou em livros.

Se você quer começar a praticar 

sozinho, uma boa dica é começar com 

cinco minutos e ir, progressivamente, 

aumentando esse tempo. Não façamos 

dessa atividade mais uma exigência 

cruel conosco mesmos. 

O yoga com suas ferramentas de 

permanência no estado presente nos 

encoraja a retomar a conexão corpo e 

mente por meio da respiração. Nesse 

processo, construímos um refúgio inter-

no a partir do qual interagimos com as 

contradições internas e externas de uma 

forma mais gentil, eficaz e sincera. 

Aproveite o ambiente de isolamento 

social que a pandemia nos impõe, para 

começar essa prática milenar que vai 

auxiliá-lo não só em questões cotidianas 

como dor no corpo ou ansiedade, mas 

também em questões mais profundas 

como a busca por um despertar indivi-

dual e coletivo. 

A prática do Hatha Yoga nos ajuda

a trazer o corpo e a mente para

o momento presente na medida em que

utiliza a respiração como chave conectora

dessas partes do nosso ser. 

Assista a aula de Yoga - Covid-19
https://youtu.be/A_xYv63M6RU
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A Federação Nacional das Empresas 

Prestadoras de Serviços de Limpeza e 

Conservação (Febrac), atenta aos impac-

tos causados na economia e na vida das 

pessoas ante à pandemia da Covid-19 

(coronavírus), adotou uma série de medi-

das e ações no intuito de auxiliar a 

sociedade, principalmente os empresários 

do setor e sindicatos associados, a enfren-

tar esse período.

Nesse contexto, a Febrac, represen-

tante legal das empresas de asseio, limpeza 

e conservação, iniciou tratativas com o 

Governo e está participando ativamente 

de reuniões nos Ministérios e demais 

órgãos com o objetivo de minimizar os 

efeitos pandemia no setor e também de 

assegurar a manutenção do setor produ-

tivo em geral no país. E com isso, conse-

guiu o deferimento da prorrogação do 

prazo para pagamento do INSS, PIS e 

Cofins por dois meses. 

A Febrac pleiteou ao Comitê de Crise 

para Supervisão e Monitoramento dos 

Impactos do Covid-19, para que as 

atividades de limpeza, asseio e conserva-

ção sejam declaradas essenciais e incluídas 

no Decreto nº 10.282/2020. "As ativida-

des de limpeza, asseio e conservação nesse 

momento de calamidade pública decla-

rada pelo Covid-19 são essenciais para que 

sigam abertos ao público ou em funcio-

namento todas as atividades sejam públi-

cas ou privadas já declaradas essenciais. O 

decreto precisar ser alterado para declarar 

como serviço essencial a limpeza, o asseio 

e conservação, senão não será possível 

higienizar e limpar os locais abertos, pois 

esses serviços são terceirização para em-

presas especializadas, e se não forem 

declarados essenciais, a circulação dos 

trabalhadores da área poderá ser impe-

dida. Além disso, nenhum hospital priva-

Covid-19: Ações da Febrac

do, laboratório ou qualquer área de saúde 

que sejam privados poderão seguir aber-

tos, sem os serviços de limpeza, asseio e 

conservação especializados", explicou o 

presidente da Febrac, Renato Fortuna 

Campos.

Publicado no dia 21 de março de 2020, 

o Decreto nº 10.282 regulamenta a Lei n. 

13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para 

definir os serviços públicos e as atividades 

essenciais, pela Presidência da República 

listando os serviços declarados como 

essenciais.", explicou o presidente da 

Febrac, Renato Fortuna Campos.

Pesquisa - A Febrac, com intuito de 

levantar os impactos econômicos dos 

primeiros dias da Pandemia no setor de 

serviços, buscou informações em 12 

estados da Federação, com representação 

nas regiões Norte, Nordeste, Sul, Sudeste 

e Centro-Oeste.

Baseando-se nos dados coletados, o 

setor de prestação de serviços perdeu 

quase 55 mil postos de trabalho dentre 

afastamento por contágio da doença, 

afastamento preventivo, férias coletivas e 

desligamentos. Nesse sentido, destaca-se 

o estado da Bahia com ocorrência de cerca 

de 27,5 mil ou 55% dos afastados.

Já com relação ao faturamento do setor, 

houve uma redução média de 20,6% em 

todo o país, no qual a região Sudeste, com 

elevado percentual, chega a 32,3% de 

perda.

Foram também obtidas informações 

quanto ao percentual de inadimplência no 

setor de serviços. Em virtude da Pande-

mia da Covid-19, as inadimplências nos 

contratos foram em média de 15,7% em 

todo país. Nesse quesito, o destaque é a 

região Norte que atingiu o percentual de 

35%.

Uma nova pesquisa ocorrerá no final 

de maio, para parametrizar as variações 

dos números.

Videoconferência - Visando munir 

de informações e esclarecer as dúvidas 

dos sindicatos, bem como das empresas 

quanto as medidas provisórias publicadas 

e demais mudanças trabalhistas e jurídicas 

advindas do atual momento, a Febrac, 

vem divulgando pareceres e orientações 

jurídicas, e promovendo reuniões 

periódicas e remotas com a diretoria, os 

presidentes e os membros das assessorias 

jurídicas dos Sindicatos filiados de todo o 

país.

Comitê de Crise - Por meio da 

Portaria nº 01/2020, o presidente Renato 

Fortuna Campos, instituiu o Comitê de 

Gestão de Crise da Covid-19, cujo 

Coordenador é Fábio Sandrini Baptista, 

empresário e diretor da Febrac. Os demais 

membros do Comitê são: Agostinho 

Rocha Gomes, Rui Monteiro Marques, 

Avelino Lombardi, Edmilson Pereira de 

Assis, Laércio Oliveira, Luiz Rodrigues 

Coelho Filho, Marcos Nóbrega, Ricardo 

Ortolan e Fabiano Barreira da Ponte.

O Comitê de Gestão de Crise da 

Covid-19 está acompanhando os impac-

tos do coronavírus nas empresas, e com o 

objetivo de diminuir e sanar alguns 

problemas enfrentados, apresentou diver-

sos pleitos do setor ao Ministério da 

Economia.

Mídias Sociais - E mais, diariamente, 

a Febrac está publicando informações e 

dicas de limpeza e higienização nas mídias 

sociais. Dentre estas publicações, destaca-

se o guia de prevenção do coronavírus, de 

higienização do celular, das compras do 

mercado e da feira, das mãos com álcool 

em gel, dentre outras.

FEBRAC

Fonte: Assessoria de Comunicação da Febrac
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Ao contrário da indústria e do setor 

financeiro, apontados por muitos como 

privilegiados pelas Propostas de Emen-

da Constitucional em tramitação no 

Congresso Nacional – PECs 45 e 110 

(Câmara e Senado, respectivamente) – 

os serviços correm o sério risco de 

novamente pagar a conta, desta vez 

daquilo que está sendo chamado de 

reforma tributária.

Esta triste possibilidade decorre da 

intenção reiterada pelo Ministério da 

Economia, de abandonar a hipótese de 

um imposto sobre a movimentação 

financeira, adotando no lugar um 

tributo com alíquota única, de no 

mínimo 25%, incidente de forma não 

cumulativa e dando o direito à 

compensação dos impostos recolhidos 

nas matérias-primas empregadas a cada 

etapa da cadeia produtiva.

Seja IVA – Imposto sobre Valor 

Agregado ou IBS – Imposto sobre Bens 

e Serviços, este novo tributo se propõe a 

eliminar outros consagrados ícones do 

nosso famoso ‘manicômio tributário’: 

ICMS, IPI, ISS, PIS e Cofins.

Tal modelo toma como base a teoria 

do economista Bernardo Appy, do 

CCIF – Centro de Cidadania Fiscal, 

segundo a qual quem consome serviços 

são os ricos, cabendo então a este 

público abastado pagar mais impostos.

Ora, não teria o gabaritado especia-

lista – que pouco tempo atrás confir-

mou claro e bom som este seu ponto de 

vista no Programa Painel, da Globo-

news, – no mínimo se esquecido que 

nossas empresas, no conjunto das ocu-

pações pertencentes à área, são as que 

mais empregam, cabendo às atividades 

Desonerar a folha, nossa prioridade 

João Batista Dinis
Presidente da CEBRASSE - Central Brasileira
do Setor de Serviços

Crédito: Cebrasse

terceirizadas mais de 20% da mão de 

obra economicamente ativa do país. 

Com um perfil desta ordem, certa-

mente seremos capazes de absorver 

fatia considerável dos atuais 13 milhões 

de brasileiros hoje em busca de empre-

go, tão logo a economia retome o 

crescimento. 

Mas, como se sabe, Recursos Huma-

nos são o principal insumo de qualquer 

prestadora de serviços, o que faz da 

desoneração da folha a única maneira de 

sermos ressarcidos do muito que paga-

mos, sob a forma de encargos sociais e 

trabalhistas, mês a mês.

Paradoxalmente, porém, especia-

listas em tributação como Everardo 

Maciel, secretário da Receita Federal 

entre 1995 e 2002, hoje consultor e 

professor universitário, têm mostrado o 

grande impacto da PEC 45 sobre 

segmentos vitais, incluindo saúde e 

educação. O aumento da carga tribu-

tária, segundo ele, deve chegar a incrí-

veis 400%, dependendo do setor.

Foi justamente por fatos assim que a 

Cebrasse iniciou, já no ano passado, 

gestões junto ao legislativo federal, 

contando na Câmara com o apoio do 

deputado Laércio Oliveira (PP/SE), 

presidente da Frente Parlamentar Mista 

da Micro e Pequena Empresa, e do 

Major Olimpio (PSL/SP), senador 

recém-eleito sub-relator da matéria na 

Comissão Mista que a está examinando.

O deputado Laércio, por exemplo, 

não apenas endossou nossa proposta, 

como também tratou de aprimorar o 

modelo desenvolvido pela ABAT - 

Associação Brasileira de Advocacia 

Tributária – também parceira da nossa 

entidade –, cujos estudos demonstram a 

importância de se reduzirem os atuais 

20% destinados pelos empregadores à 

Seguridade Social por alíquotas entre 

11% e 15%, beneficiando sempre quem 

ofereça empregos em maior quantidade 

e de melhor qualidade.

No entender do deputado, os efeitos 

benéficos disto serão percebidos mais 

fortemente ainda caso sejam combina-

dos a três faixas de tributação, ao invés 

da cobrança generalizada e abundante 

prevista na atual formatação das PECs 

45 e 110.

Enfim, por mais que o grave 

problema de saúde pública enfrentado 

por todos atualmente esteja monopo-

lizando as atenções – e nem poderia ser 

diferente – precisamos permanecer 

atentos e mobilizados para, mais uma 

vez, não sofrer injustiças quando o 

assunto reforma tributária retornar às 

manchetes.
Fonte: Cebrasse
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Embora, de uma forma geral, as 

primeiras medidas anunciadas pelo 

governo federal em auxílio às empresas 

e seus funcionários frente à pandemia 

da Covid-19 tenham obtido repercus-

são positiva, diferentes segmentos 

ligados à CEBRASSE demonstram 

estar contando bem mais com a sua 

própria vocação de superar dificuldades 

para manter um olhar positivo em 

relação ao futuro.

Dizendo-se decepcionado 

com o fato de o governo 

paulista vir prolongando em 

demasia o fechamento de 

vários tipos de comércio, o 

presidente do Sindicato das 

Empresas de Asseio e Con-

servação no Estado de São 

Paulo (Seac-SP), Rui Mon-

teiro, não disfarça sua satisfa-

ção pela agilidade com que sua 

entidade reagiu, antes mesmo 

de qualquer providência oficial 

ser tomada.

“Eu tenho o orgulho de 

dizer que fomos pioneiros ao 

fechar um acordo coletivo com o 

sindicato e a federação laborais no 

sentido de flexibilizar algumas situações 

dos contratos de trabalho atuais para 

que as empresas, naquele momento em 

que foi deflagrado o fechamento de 

tudo, já estivessem com todas as 

contingências atendidas”, explica.

Outra área que não limita suas 

esperanças de recuperação a medidas 

Setor de serviços também conta com suas
próprias armas para enfrentar a crise

Comunicação

Mas as artes de negociar e planejar 

não são as únicas que a área de serviços 

está cultivando mais do que nunca neste 

momento crucial.

A prática de manter as bases muito 

bem informadas sobre estratégias e 

diretrizes a adotar tem sido uma 

constante em entidades como o 

Sindicato das Empresas do Serviço 

Terceirizado e do Trabalho Temporário 

no Estado de São Paulo.

“Diante da crise provocada 

pelo novo coronavírus, que 

demandou ações emergenciais 

de restrição da circulação de 

pessoas e, consequentemente, 

trouxe um cenário de incer-

tezas e insegurança para as 

empresas, o Sindeprestem 

prontamente se colocou à 

disposição do empresariado, 

acompanhando o desenrolar 

dos acontecimentos, a fim de 

amparar a categoria e orientar 

o filiado a proteger seu negó-

cio e seus empregados”, afir-

ma o presidente Vander Morales.

Todo esse trabalho de orientação 

tem se materializado por meio de 

comunicados, pareceres e informativos 

jurídicos diários, encaminhados aos 

associados e filiados.

“Quando oportuno, também nos 

comunicamos com autoridades como a 

Secretaria do Trabalho, prefeituras e 

governo por meio de ofícios para, por 

oficiais é o turismo, justamente uma das 

que mais vêm sofrendo desde o início 

da pandemia.

Além das Medidas Provisórias 

relacionadas à manutenção de empre-

gos, o diretor da Confederação Nacio-

nal do Turismo (CNTur) Virgílio 

Carvalho recebeu de bom grado a MP 

948, por ter criado condições especiais 

para a eventual devolução de valores 

aos clientes em virtude de programa-

ções e eventos cancelados.

Para não ficar à mercê de altos e 

baixos assim, o setor está planejando 

ações especiais como a explicada com 

indisfarçável entusiasmo por Virgílio. 

Trata-se de um projeto já em desen-

volvimento para fomentar visitas den-

tro do próprio estado de São Paulo, com 

vistas a aumentar a ocupação dos hotéis 

nas instâncias climáticas.
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exemplo, propor a classificação da 

categoria como serviço essencial, 

solicitar o parcelamento das verbas 

rescisórias ou incluir a categoria na MP 

944, que instituiu o Programa Emer-

gencial de Suporte a Empregos”, acres-

centa o dirigente.

A Federação Nacional das Empre-

sas Prestadoras de Serviços de Limpeza 

e Conservação (Febrac) tem trilhado 

caminho semelhante ao promover 

reuniões por videoconferência com as 

equipes das assessorias jurídicas dos 

sindicatos filiados de todo o país.

A finalidade, de acordo com a sua 

assessoria de comunicação, é atualizar, 

munir de informações e dirimir dúvidas 

sobre as medidas provisórias recém-

publicadas.

Comunicar-se da melhor forma 

possível tem sido igualmente palavra de 

ordem na Federação Nacional das 

Escolas Particulares (Fenep), cujos 

associados têm sido obrigados a lidar 

com a substituição de aulas presenciais 

por remotas, supressão parcial do 

calendário let ivo e a incômoda 

polêmica sobre a possível redução de 

mensalidades.

É justamente sobre este último 

ponto que a entidade tem focado seus 

esforços de comunicação, pois reco-

menda com veemência a negociação 

direta e individual dos estabelecimentos 

de ensino com os pais e responsáveis, 

“para a concessão de parcelamentos, 

abatimentos ou mesmo a postergação 

do pagamento, caso a instituição possa 

acolher o pedido, até normalizar a 

situação, já que o corte linear iguala os 

desiguais e inviabiliza soluções para 

quem precisa”, recomenda um dos 

últimos informes expedidos pela 

entidade.

De acordo com o documento, que 

leva a assinatura do presidente Ademar 

Batista Pereira, descontos generaliza-

dos previstos em projetos legislativos 

vêm gerando insegurança jurídica, além 

de indicar o surgimento de grande 

número de ações na Justiça.

Representante de mais de 2 mil 

factorings, securitizadoras de crédito e 

Empresas Simples de Crédito (ESC), o 

Sindicato das Sociedades de Fomento 

Mercantil Factoring no Estado de São 

Paulo (Sinfac-SP) criou no final de 

março um Gabinete de Crise, com-

posto por diretores e empresas asso-

ciadas e não associadas à entidade, que 

cresce a cada dia.

Diariamente, esses membros divul-

gam ao Sindicato porcentagens relaci-

onadas, por exemplo, a índices de li-

quidez e de operações comparados com 

entradas de caixa, números com os 

quais é feita uma média ponderada no 

período.

“O nosso Gabinete de Crise tem 

atuado consistentemente desde os seus 

primeiros dias, conseguindo mensurar 

o andamento dos negócios, projetar nú-

meros e cenários, debater soluções, de-

senvolver estratégias e promover a in-

terlocução de ideias e demandas com o 

poder público, o mercado e as entidades 

laborais”, explica o presidente Hamil-

ton de Brito Junior.

Pesquisa on line realizada pela CEBRASSE junto às 

entidades associadas demonstra que o setor de Serviços, 

responsável por 73% do PIB brasileiro e por 8,2 milhões 

de empregos diretos, já sofre os impactos negativos da 

pandemia Covid-19. 

As entidades associadas representam mais de 840 mil 

empresas de 30 segmentos diferenciados, com partici-

pação relevante de empresários de mão de obra intensiva 

(Asseio e Conservação, Segurança e Serviços Terceiri-

zados em geral), tecnologia, consultorias, educação, 

contabilidade, dentre outros. 

Segundo a pesquisa, 61% dos empresários do setor de 

CEBRASSE divulga pesquisa sobre impactos da Covid-19
Prestação de Serviços apontaram pelo menos 20% de 

afastamentos de seus funcionários dos postos de 

trabalho, devido à pandemia. Houve também uma 

redução no faturamento entre 21% e 40% para a maioria 

dos entrevistados (29,2%) em todo o país. 

A pesquisa também apontou inadimplência nos 

contratos: 40,7% dos entrevistados tiveram até 20% de 

pendência no recebimento dos contratantes.

A maioria dos empresários entrevistados (74,3%) 

acredita que se deve aplicar um retorno gradativo e seguro 

das atividades, tendo em vista os grandes impactos do 

isolamento social causados na economia.

Fonte: Cebrasse





Revista Momento Seac - Como se 

sente presidindo pela primeira vez o 

Seac-BA?

Auro Ricardo Pisani: É um grande 

desafio, principalmente, levando em 

conta que neste ano, enfrentamos a pan-

demia da Covid-19, com grande impac-

to na economia, nas relações de trabalho 

e na sociedade. Mas continuamos oti-

mistas, de que essa crise vai passar, e va-

mos retornar à normalidade. 

Quais os obstáculos encontrados 

nestes dois anos de gestão? O que 

tem feito para superá-los? 

Nossos maiores obstáculos refe-

rem-se à administração pública, que 

através de seus pregões, só visa ao 

menor preço. Não existe uma análise 

mais profunda nas contratações, além 

da falta de repactuação dos preços. 

Temos realizado várias ações, sejam 

através de workshops, sejam por 

Informes, tentando conscientizar as 

empresas quanto à prática de preços que 

são insuficientes para a manutenção de 

seu negócio, a falta de compromisso 

quanto aos seus funcionários e quanto à 

depredação do setor de maneira geral. E 

ainda, por meio de uma atuação 

constante nos órgãos que controlam às 

Seac-BA promove ações de conscientização
em defesa do setor 

contratações de mão de obra terceiri-

zada no estado, sejam através de denún-

cias no MP e TCE/TCM.

Em agosto de 2020, o Seac-BA 

completa 30 anos. O que isso 

significa para o sr. enquanto presi-

dente do Sindicato e empresário do 

segmento? 

O nosso CNPJ vem de 1985, 

quando empresários de limpeza e 

segurança lançaram uma associação 

para defender os interesses das cate-

gorias. A partir de 1990, mantendo o 

CNPJ, foi fundado o Seac-BA. Para 
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Em entrevista à Revista Momento Seac, o presidente do Sindicato das Empresas de Serviços e Limpeza Ambiental do Estado 

da Bahia (Seac-BA), Auro Ricardo Pisani Ferreira da Silva, fala dos projetos para a seu primeiro mandato (2018/2022), 

como implantação do Plano de Governança Sindical da Febrac (Plansind), adaptado à realidade da Bahia. Ele também 

aponta os principais obstáculos enfrentados pelo setor baiano, dentre eles, os critérios de contratação com a administração 

pública. Atualmente, o Sindicato representa cerca de 350 empresas, que geram 120 mil empregos diretos no Estado.

Auro Ricardo Pisani
Presidente do Seac-BA

Crédito: Seac-BA

mim, será uma grande satisfação estar 

na Presidência quando da comemo-

ração desta data, será a hora de home-

nagear aqueles que tanto fizeram para o 

Seac-BA ser uma instituição res-peitada 

e atuante. 

Como o sr. avalia a Represen-

tatividade do Seac-BA junto aos 

órgãos de decisão, formadores de 

opinião e sindicatos laborais?

O Seac-BA hoje é reconhecido pela 

mídia e pela Administração Pública e 

Privada. Recebe consultas, tanto dos 

Contratantes quanto das Contratadas 

(filiadas ou não), bem como da mídia em 

geral. Atualmente, firmamos CCT com 

oito sindicatos laborais, representantes 

de diversas categorias profissionais.

Quais as principais bandeiras 

defendidas pelo Seac-BA?

União é a nossa principal bandeira. 

Apenas através dela conseguiremos por 

em prática todas as diretrizes traçadas 

para o fortalecimento do nosso setor e 

consequentemente, bem-estar geral, 

seja das empresas, dos Contratantes e 

principalmente, dos trabalhadores 

envolvidos. Apesar de contar com as 

grandes empresas do setor na Bahia 



dentro de seu quadro, entendemos que 

os médios e pequenos empresários 

também devem ter força junto a nossa 

entidade. Através da união, estamos 

buscando a participação de todos.   

Qual o maior desafio enfrentado, 

atualmente, pelas prestadoras de 

serviços do Estado da Bahia? 

Estou neste segmento desde 1988, e 

onde 70% do mercado está na área 

pública, as empresas prestadoras de 

serviços tem como seu maior desafio a 

administração pública e seus critérios de 

seleção, além do descumprimento de 

contratos que eles mesmos nos impu-

seram. 

Quais as principais metas e pro-

jetos propostos pelo Seac-BA para o 

setor no Estado? 

Implantação do Plansind – Plano de 

Governança Sindical (adaptado à reali-

dade da Bahia), visando modernizar a 

entidade e dar maior apoio às empresas 

do segmento e tornar o Seac-BA cons-

trutivo e democrático, trazendo maior 

integração com os entes públicos e pri-

vados, demonstrando a força do setor à 

sociedade civil.

Qual a expectativa com as mu-

danças propostas pela Reforma da 

Previdência e pelas outras já sina-

lizadas pelo governo federal, como a 

Reforma Tributária? 

Espero que estas reformas possam 

fazer com que o estado tenha foco onde 

realmente deve ter. Acredito que a 

Reforma Administrativa deve ser feita 

logo e quanto à Tributária, não gostei de 

nenhum dos projetos apresentados até 

agora.  

Diante de tantas mudanças sig-

nificativas registradas nos cená-rios 

econômico, político e social, qual a 

sua expectativa com o futuro dos 

serviços terceirizados no Brasil, em 

específico, no segmento de Asseio e 

Conservação? 

As mudanças ocorridas nos trou-

xeram a segurança da prevalência da 

CCT sobre o legislado. Isso fez com que 

os empresários pudessem trabalhar com 

melhores perspectivas e traçar metas 

sem o medo do “passado incerto” que 

tanto assombra o nosso setor. Com as 
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demais reformas (Tributária e Adminis-

trativa), esperamos que sejam realizadas 

com o intuito de tornar o ambiente de 

trabalho mais seguro, gerando de fato 

mais empregos, consequentemente 

mais postos de serviços terceirizados.

Quais as medidas implemen-

tadas pelo Sindicato para minimizar 

os efeitos da Covid-19 no setor?

O Seac-BA está seguindo as reco-

mendações e medidas do governo esta-

dual e municipal quanto ao distanci-

amento social. Desde o dia 19 de março, 

está funcionando em Home Office.

No site e nas demais redes sociais 

estão sendo publicadas de forma osten-

siva todas as medidas do governo 

federal, estadual e municipal, além de 

dicas importantes para se evitar o 

contágio.

No âmbito social, o Seac-BA em 

conjunto com os Laborais, vem 

disseminando informações impor-

tantes, tanto para as empresas quanto 

para seus funcionários e o público em 

geral. Também está participando de 

programas de doação de cestas básicas e 

EPI´s às comunidades carentes.
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Seac e Sindesp Goiás ampliam benefícios
a trabalhadores e empresas  

Em parceria com a Associação 

Goiana das Empresas Prestadoras de 

Serviços (Ageps), o Seac-GO e o 

Sindesp-GO vão oferecer mais bene-

fícios aos trabalhadores e empresas 

associadas do segmento goiano de 

Asseio, Conservação e Segurança. Com 

a inauguração da Galeria Farmácia 

Instituto IAFAS e do SESMT comum, 

os Sindicatos demonstram, mais uma 

vez, que a representatividade e a união 

são fundamentais na conquista e defesa 

dos interesses da categoria.

O Instituto de Assistência Familiar e 

Amparo Social dos Trabalhadores do 

Setor de Serviços (IAFAS) já é uma 

referência, oferecendo diversos benefí-

cios, como qualificação profissional, 

empregabilidade, saúde e segurança ao 

trabalhador. A Farmácia IAFAS vem 

reforçar esse atendimento, oferecendo 

remédios a custo mais acessíveis, pois 

serão adquiridos, diretamente, das 

distribuidoras farmacêuticas. 

Para se ter uma ideia, no primeiro 

trimestre deste ano, O Instituto IAFAS 

beneficiou mais de 800 pessoas em 

diversos cursos e treinamentos, dentre 

eles, Atendimento ao Cliente, Informá-

tica, Defesa Pessoal, canto e música. O 

IAFAS também realizou atendimentos 

nas áreas de saúde: médicos (118); psi-

cológicos (104) e odontológicos (278).

A essa gama de benefícios, soma-se 

também o SESMT Comum, em parceria 

com a Ageps, beneficiando, direta-

mente, as empresas associadas, que 

serão desobrigadas de manter em seu 

quadro de funcionários os profissionais 

da Medicina e de Saúde do Trabalho, 

exigidos pela NR 04. O SESMT comum 

contará também com a parceria de uma 

clínica de saúde ocupacional, que já 

realiza os atendimentos para as empre-

sas associadas do interior de Goiás. 

A Galeria Farmácia Instituto IAFAS e 

do SESMT comum será construída em 

área em frente à sede própria do Seac-GO 

e Sindesp-GO, localizada na Rua dos 

Bombeiros, no Parque Amazônia, em 

Goiânia (Goiás). Os Sindicatos irão 

custear a construção da moderna Galeria, 

que vai abrigar os novos serviços, 

oferecendo comodidade e praticidade. 

Fonte: Assessoria de Imprensa Seac-GO e Sindesp-GO

Crédito: Seac-GO
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Limpeza profissional como ferramenta para o combate
a novas doenças transmissíveis  

Com os casos de Coronavírus au-

mentando em todo o mundo e com a 

chegada do vírus ao Brasil, cada vez 

mais se fala sobre a importância da higi-

ene. Para além de pensar em máscaras 

cirúrgicas, ou ainda ações como evitar 

aglomerações, e até o uso constante de 

álcool em gel, é preciso pensar em como 

estamos lidando com a limpeza. Isso 

mesmo. A limpeza realizada por profis-

sionais de empresas especializadas, do 

setor do asseio e conservação.

Uma das maiores lutas do setor é 

fazer com que todos os setores reco-

nheçam o valor da limpeza profissional. 

Afinal, há que se reconhecer que o 

preconceito ainda faz parte do dia a dia 

dos profissionais da área, que comu-

mente são vistos como invisíveis, ou 

ainda, credita-se a profissão à falta de 

técnica com a boa e velha “todo mundo 

sabe usar um pano e um rodo”. No 

entanto, esse é um setor que cada vez 

mais mostra ser imprescindível e que, 

por estar diretamente relacionado à 

saúde, urge estar profissionalizada e 

livre desses preconceitos.

Hoje, o setor de limpeza emprega 

milhares de profissionais em sua maioria 

mulheres e vindas de outros empregos. 

Como importante meio de empregabi-

lidade, é responsabilidade do setor 

garantir que essas pessoas sejam reco-

nhecidas e, sobretudo, valorizadas. Para 

isso, é importante destacar iniciativas 

como a FACOP, Fundação sem fins 

lucrativos que capacita e orienta esses 

profissionais a atuarem de forma 

profissional, identificando os melhores 

produtos, técnicas, procedimentos e 

processos adequados para garantir uma 

limpeza eficiente e de forma profissional. 

Uma limpeza bem executada, sobre-

tudo em locais como aeroportos, shop-

pings, restaurantes e hospitais é funda-

mental para que surtos de doenças não 

aconteçam e, desta forma, a profissiona-

lização do setor é cada vez mais crucial. 

Entender que as empresas especiali-

zadas oferecem um serviço único, que 

oferece não só profissionais capacita-

dos, mas também segurança, qualidade e 

métricas é fundamental para que a 

limpeza deixe de ser apenas mais uma 

atividade e passe a ser um ofício de valor 

para a sociedade.

Adonai Arruda

Crédito: Facop

Fonte: Assessoria de Imprensa da Facop
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SEAC-MS: Você sabia que suas esponjas usadas
podem ser recicladas?   

Em 2017, por meio de inici-

ativa do presidente do SEAC-

MS, Daniel Felício, em imple-

mentar um projeto de responsa-

bilidade socioambiental, nasceu 

o Projeto Brigada de Esponjas 

em parceria com a Terracycle. O 

objetivo é atender a situação de 

responsabilidade socioambiental 

no sentido de criar uma logística 

reversa para aqueles resíduos que 

são gerados na Limpeza Profis-

sional. O presidente acredita que 

o Sindicato, como representativo 

de um setor, além de fomentar a 

atividade, deve também, por 

meio do centro de capacitação, se aten-

tar e incentivar as práticas de socioam-

bientais. 

Assim, o SEAC-MS e o INSTITU-

TO PROFAC começaram a fazer parte 

da Brigada de Esponjas. A iniciativa visa 

dar um destino mais nobre a estes 

materiais, transformando-os em maté-

ria-prima para fabricação de produtos 

eco amigáveis. Essas esponjas, após o 

processo de reciclagem, viram paletes 

ou resina industrial em formato de 

grânulos, essencial para  que essa resina 

seja usada na indústria de plásticos, e 

formam uma matéria-prima que será 

aplicada em novos produtos. É como se 

as esponjas recebessem uma nova vida, 

transformando-se em produtos como:  

pá de lixo, baldes, lixeiras e muitos 

outros.  

Até agora, a entidade já 

coletou e enviou para a reci-

clagem mais de 15 mil esponjas, 

que seriam destinadas para o lixo 

comum, e por meio da iniciativa, 

tiveram um destino mais nobre.

E não para por aí: a cada 8.5 

gramas de resíduo enviado (peso 

médio de 1 unidade), o SEAC-

MS recebe dois pontos Terra-

Cycle, que equivalem a R$0,02 e 

poderão ser revertidos em doa-

ções para uma entidade sem fins 

lucrativos ou escola da nossa 

escolha.

A TerraCycle, presente em 21 

países, é líder global em soluções para 

resíduos de difícil reciclabilidade. A em-

presa tem a sustentabilidade no DNA 

de seu modelo de negócios ao buscar 

alto impacto ambiental e social por meio 

de programas de coleta e reciclagem que 

mobilizam mais de 80 milhões de 

consumidores em todo o mundo.

Fonte: SEAC-MS

USE
MÁSCARAS!

Proteja você e as
pessoas ao seu redor!

Máscaras podem ajudar na
prevenção contra a Covid-19.
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Certa vez, em algum lugar, ouvimos 

a seguinte frase: “a evolução é uma 

revolução” e, no fim das contas, isso é a 

mais pura verdade! 

Afinal, quando evoluímos um 

negócio ou produto, por exemplo, 

estamos revolucionando a forma como 

lidamos com ele, e é exatamente sobre 

isso que vamos tratar aqui. 

O que é transformação digital?

Diferentemente do que muita gente 

acha, transformação digital não é apenas 

adicionar uma tecnologia aqui ou criar 

uma rede social comercial ali. Transfor-

mação digital é uma mudança profunda 

no pensar (e agir) das organizações, 

significa quebrar o padrão de como as 

coisas são feitas, modificar o status quo da 

empresa, provocar uma verdadeira 

revolução.

E esse não é um processo simples, 

inclusive, para muitos gestores, donos 

de empresa, mudança significa risco. 

Como diz o jargão popular, “time que 

está ganhando não se mexe”, certo? 

Errado! Se for possível melhorar o 

resultado do “time” com uma mudança, 

por quê deixar as coisas como estão?

A transformação digital envolve 

uma mudança estrutural na empresa, 

onde a tecnologia passa a ter papel 

estratégico central, e não apenas uma 

presença superficial. Neste novo 

cenário, ela se torna fundamental para 

melhorar o desempenho, aumentar o 

alcance e garantir resultados positivos 

para o negócio em si.

O que o Spotify pode nos ensinar sobre
transformação digital?

Glenda Leão
Publicitária e profissional de

marketing digital.

Quais os impactos dessa transfor-

mação digital?

Quando consideramos que transfor-

mação digital é coisa do futuro e, por-

tanto, ainda temos tempo, não precisa-

mos disso agora, estamos assinando um 

atestado de falência. Ela impacta não 

apenas você ou no seu negócio, mas nos 

seus colaboradores, clientes, tomadores 

de serviços, parceiros e fornecedores, 

sobretudo, no mercado como um todo. 

A transformação digital veio para 

nos mostrar como aquilo que era algo 

naturalmente bom, pode ficar ainda 

melhor, mais acessível, moderno, prá-

tico e, principalmente, funcional.

E para não perder espaço no merca-

do para concorrentes que já nasceram 

digitais é preciso repensar a maneira de 

fazer negócio. Afinal, ter raízes é bom, 

mas quando podemos agregar a opção 

de voar, se torna melhor ainda. 

Quais os desafios dessa transfor-

mação?

Como nada que é bom vem de mão 

beijada, aqui também enfrentamos 

desafios, já que mudanças profundas, 

geram, respectivamente, grandes res-

ponsabilidades e atritos. 

Entre os desafios da transformação 

digital destacamos a gestão de pessoas e 

processos. Pois, a formação de equipe 

contendo o conjunto de características e 

habilidades definidas para esse novo 

cenário digital passa ser estratégica e, 

repensar os gargalos em nossos proce-

dimentos, digitalizando-os e otimizan-

do-os à nova mentalidade da empresa, é 

Ananias Eber Pereira da Costa
Advogado, Jornalista e Publicitário
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de suma importância. 

Qual a relação do Spotify com isso 

tudo?

Você lembra do icônico Motorola 

V3? Provavelmente, você teve um. Esse 

celular foi febre nos idos de 2004 a 2008, 

mas você se lembra como era com-

plicado ter música nele? Vamos ainda 

mais fundo. Se lembra quantas músicas 

ele suportava? Pouquíssimas!

Com seu processador 1 core e 5 

megas de memória, suportava pouca 

informação, e ainda tínhamos que 

baixar as músicas por torrent ou ares, 

lembra? Eram horas a fio esperando por 

um download.

E antes disso tivemos o walkman 

para fitas e, em seguida, o discman para 

CD. Em seguinte, já revolucionando o 

mercado, tivemos o ipod. 

Mas onde queremos chegar com 

tudo isso? Bom, a seguir relatamos o 

case de sucesso sobre transformação 

digital.

Provavelmente, você já ouviu falar 

do Spotify? Sim ou não? Caso a resposta 

seja não, essa empresa proporcionou ao 

Mundo a ruptura no paradigma da 

indústria fonográfica. Ela aproximou os 

consumidores e os artistas que, na era 

dos download, lutavam contra a pirataria.

O Spotify não apenas revolucionou o 

mercado da música (e podcasts), como o 

tornou acessível. E como fez isso? Com 

transformação digital, claro! Com duas 

xícaras de tecnologia e inovação a gosto, 

pegou um problema velho e nos deu 

uma solução nova. 

Agora, ao invés da insuficiência do 

falecido V3, temos música ilimitada, 

com possibilidade de download para você 

escutar offline, como e onde quiser. 

Inclusive, esse é o slogan, não é?

Olha o impacto que o Spotify causou 

no mercado. Não compramos mais CD, 

mas pagamos por uma assinatura 

mensal para ouvir quantas músicas a 

gente quiser. Ainda tem a opção free, 

caso não se importe de ouvir várias 

propagandas, é claro.

De um jeito ou de outro, o Spotify 

tem uma enorme lição para nos ensinar 

sobre realizar mudanças drásticas no 

mercado. Ah, mas meu serviço é dife-

rente, meu produto não compara, meu 

mercado de atuação é necessário o 

relacionamento entre pessoas ...

Mas quem disse que era para ser ao 

pé da letra? Independente do serviço ou 

produto que você oferece, ele represen-

ta a solução de uma problema para 

alguém, então, por quê não inovar na 

hora de oferecer o que você faz de 

melhor?

Como implementar a transformação 

digital na minha empresa?

Por fim, é preciso pensar em alguns 

pontos para colocar toda essa tecno-

logia em prática e, principalmente, a 

favor do cliente, seja ele privado ou 

público, então vamos lá:

Repense seu negócio. Redefinir a 

estratégia principal, fazendo uma aná-

lise profunda do mercado e identifi-

cando novas tecnologias que podem 

ajudar o seu negócio a crescer. Além, é 

claro, de dar lugar ao online.

Invista em mudança cultural. 

Aposte em planos ousados, mas não se 

esqueça de transformar a cultura da sua 

empresa e a forma como você irá 

impactar e engajar seus colaboradores e, 

inclusive, seu clientes. Não ter medo em 

arriscar é essencial.

Promova o desenvolvimento de 

habilidades. Investir em capacitação 

da equipe, oferecer treinamento e 

qualificação é extremamente impor-

tante. Afinal, transformação digital tem 

tudo a ver com pessoas.

Analise os processos. Verifique se 

as etapas de processos da sua empresa 

condizem com as tendências e com o 

procedimento de automação. Identi-

ficar gargalhos é passo primordial para 

que toda essa engrenagem funcione. 

Processos são importantes, mas revê-

los de tempos em tempos é funda-

mental.

Não esqueça da experiência do 

seu cliente. Entender o caminho que 

seu cliente percorre, desde o primeiro 

contato com a empresa até o pós-venda, 

faz com que você e sua empresa, saibam, 

exatamente, o que fazer para ofertar a 

solução mais adequada, caso a caso. 

Com esse feedback, novas estratégias 

para atrair novos clientes e engajar os 

antigos terão mais êxito e retorno nos 

negócios. 

De mais a mais, a transformação 

digital não é apenas sobre tecnologia, 

mas, acima de tudo, sobre estratégia. 

Preparado? Boa sorte!
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