
O novo Manual de Sustentabilidade, da Federação 
Nacional das Empresas de Serviços e Limpeza Am-

biental (FEBRAC), tem o apoio do Sindicato das Empre-
sas de Asseio e Conservação de São Paulo (SEAC-SP).

A publicação de 30 páginas traz sugestões de práti cas 
a serem adotadas pelas empresas de asseio e conser-
vação fi liadas às enti dades sindicais que compõem a 
Federação. O lançamento foi no últi mo dia 4 de agosto, 
na sede do SEAC-SP.

Segundo o presidente do SEAC-SP, Rui Monteiro, 
“prezar por práti cas ambientalmente corretas é um 
diferencial competi ti vo, pois muitos parceiros exigem 
esse posicionamento e isso é importante para o bem 
de todos”.

O manual tem base na Lei Federal 12.305/2010 e ressalta a importância de elaborar Planos de Geren-
ciamentos nas empresas para tratar de sustentabilidade. O material foi apresentado pelo presidente 
da Febrac, Ricardo Costa Garcia, durante a 9ª Assembléia Geral Extraordinária e reuniu dirigentes 
sindicais fi liados.

Nesta semana, o convidado do SEAC-SP para 
jantar com empresários do setor de terceirização 

de mão de obra foi o deputado federal Roberto San-
ti ago. O encontro foi na sede da enti dade no Jardim 
Paulista, na capital. 

O encontro fez parte da estratégia de arti culação da 
atual gestão da enti dade, que prevê um jantar com 
um atuante políti co mensalmente. Essas ações de re-

lacionamento objeti vam conquistar maior visibilidade para a enti dade no cenário econômico-políti co. 

O SEAC-SP pleiteia junto ao legislati vo mais rigidez nos pregões eletrônicos, revisão de leis trabalhistas 
e questões como o índice próprio de reposição de perdas para o setor de asseio e conservação, o IPAC.
Segundo o deputado federal, um dos mais atuantes no congresso no primeiro semestre, “trabalha-
dores não são insumos”. Dessa forma, o parlamentar se posicionou contra as defi ciências do pregão. 

O SEAC-SP tem sido assunto em diversos periódicos com notí cias importantes ao setor de asseio e 
conservação e também à população. Entre as notí cias: parti cipação do Higicon, vagas de trabalho 

abertas e a parti cipação da mão de obra feminina no segmento.

Nas últi mas semanas, a enti dade esteve presente no Diário 
do Comércio e Indústria (DCI), Portal César Giobbi (www.
cesargiobbi.com), no jornal Indústria e Comércio, na revista 
IN, no suplemento Emprego Já, do Diário de S. Paulo.

O SEAC-SP marcou presença no 23° Higicon – 
Congresso Internacional do Mercado de Limpeza 

Profi ssional, que aconteceu no Expo Center Norte, em 
São Paulo, com ações que visaram a conscienti zação 
das empresas do segmento sobre a parti cipação efe-
ti va na luta pelo fortalecimento do setor de limpeza 
na economia.

O nosso presidente Rui Monteiro parti cipou da sole-
nidade de abertura, ocasião em que ele parabenizou 
a Abralimp, organizadora do encontro, e ressaltou a 
força do segmento.

Durante as ati vidades do congresso, o consultor jurídico 
do SEAC-SP, Eduardo Teodoro, proferiu palestra em que mostrou panorama geral da situação econômi-
ca dos contratos públicos, além de falar de projetos de lei que podem impactar o setor, se aprovados.

Teodoro elencou moti vos que promovem acúmulo substancial do défi cit na relação entre o aumento 
dos custos do setor e a reposição das perdas no reajuste dos contratos.

Empresários recebem 
deputado Roberto Santi ago

SEAC-SP apóia novo 
Manual de Sustentabilidade

Enti dade marca 
presença no 23° Higicon

SEAC-SP no DCI, Revista IN, Portal César Giobbi...

Agosto de 2011

Luciano Galea, presidente da ABRALIMP e Rui Monteiro, presi-
dente do SEAC-SP 

Roberto Santi ago, deputado federal e Rui Monteiro, presiden-
te do SEAC-SP 


