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Quantas empresas a Febrac repre-
senta?

A Federação Nacional das Empresas 
de Serviços e Limpeza Ambiental (FE-
BRAC) é uma entidade que possui cerca 
de 13 mil empresas associadas.

Quais os impactos da regulamen-
tação da terceirização no país?

O projeto de lei nº 4330/2004 está há 
dez anos no Congresso Nacional espe-
rando aprovação, e ao contrário do que 
as entidades sindicais divulgam, trará be-
nefícios aos trabalhadores que encontra-
rão, na terceirização, o porto seguro para 
a cidadania e o sustento de suas famílias. 
Além disso, a aprovação acaba com o tra-
tamento distinto que existe em relação 
aos empregados da CLT.

A Febrac organiza anualmente a 
Ação Nacional. Qual a importância 
do evento para o setor?

A Ação Nacional Febrac - Limpeza 
Ambiental tem como objetivo promo-
ver atividades ambientalistas ao redor 
do país e conscientizar a população so-
bre o descarte correto do lixo. Além dis-
so, é uma forma das empresas associa-
das darem exemplo sobre a importância 
do meio ambiente e de como é possível 
atuar de forma sustentável. A partir des-
sa VII edição, já na minha gestão, foi 
introduzido em alguns Estados e que 
com certeza na próxima a adesão será 
de todos, foi a ação paralela para contra-
tação de Deficiente, sendo disponibili-
zado vagas nas empresas, com o intuito 
de fazer a inclusão no mercado de traba-
lho dessas pessoas e concomitante, o 
cumprimento da cota estabelecida pela 
lei 8.213/91.

A modificação da súmula 448 do 
TST impacta o setor de que maneira?

Neste ano, as empresas foram surpre-
endidas com a alteração do inciso II da 
Súmula 448, que trata da insalubridade 
nos serviços de limpeza. De acordo com 
a nova mudança, as empresas são obriga-
das a pagarem insalubridade em grau má-
ximo a funcionários que realizam a higie-
nização de banheiros públicos.  Além 
disso, a súmula é retroativa, ou seja, antes 
da mudança, funcionários do setor rece-
biam 20% de insalubridade sobre o salá-
rio mínimo. A Súmula 448, além de po-
der até inviabilizar a limpeza feita pelas 
empresas, cria encargos trabalhistas e 
previdenciários. Como se não bastasse, 
as empresas que não tinham que pagar 
adicional de insalubridade, passarão a ter 
que pagar, inclusive de forma retroativa. 
Essa súmula, extrapola os limites de 
competência do Judiciário, que ao meu 
ver, está legislando de forma errada, sem 
certificar na prática o risco que está cau-
sando ao setor produtivo do país, levan-
do ao fechamento de empresas e conse-
quente desemprego de uma categoria 
discriminada pelo governo. Está descon-
siderando tudo que já existe na CLT e 
principalmente na Constituição Federal. 

Qual a importância do setor na 
economia do país?

Responsável por cerca de 70% do 
Produto Interno Bruto do país, as em-
presas do setor de serviços (incluindo 
comércio de bens, serviços e turismo) 
geram mais de 1,6 milhões de empregos 
diretos em todo o Brasil e faturam cerca 
de R$ 35 bilhões ao ano movimentando 
a economia e a geração de empregos.

Automóveis
Sincodiv-DF elege nova diretoria
Os associados ao Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos Autorizados 

do Distrito Federal (SINCODIV-DF) acabam de eleger a nova diretoria da entidade, compos-
ta pelo presidente reeleito Luís Fernando Machado e Silva, da Jorlan; pelo vice-presidente 
Alessandro Soldi, da Saga; e pelos os diretores Leandro de Oliveira; Magali Giocondo; Marali-
ce Mello; Gilmar Farias; Augusto de Oliveira; Ildeumar Fernandes; Rodrigo Guedes; Christian 
Montalvão; e João Carlos Batista dos Santos. 

Violência no Trânsito
Estudo traça perfil das vítimas de trânsito no DF
No último dia 8 de outubro foi apresentado, em Brasília, o estudo Análise da Criminologia 

Ambiental dos Sinistros de Trânsito com Vítima Fatal no Distrito Federal. A pesquisa da Fun-
dação de Peritos em Criminalística Ilaraine Acácio Arce (FPCIAA) teve o apoio do Ministério 
Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e da Polícia Civil do Distrito Federal 
(PCDF). O estudo, que é um raio x dos sinistros de trânsito no Distrito Federal, foi coordenado 
pelo presidente da Associação Brasileira de Criminalística (ABC), Bruno Telles e pelo tesoureiro 
da entidade, Juliano Gomes, que também preside a FPCIAA. Inédito, o estudo mostra como o 
ambiente pode favorecer as ocorrências e aponta soluções viáveis para dar mais segurança para 
motoristas e pedestres. O estudo teve como base as 391 ocorrências com vítimas fatais cadas-
tradas no banco de dados do Detran em 2012, sendo estas 270 colisões e 121 atropelamentos, 
totalizando 417 óbitos. “É um estudo de criminologia ambiental, que identifica como o ambien-
te pode influenciar na ocorrência de crimes. Identificamos também o perfil dos envolvidos, 
tanto condutor em caso de acidentes, quanto as vítimas de atropelamento. A intenção é também 
propor soluções para tornar o ambiente mais seguro”, explica Bruno Telles.

Farmácia de Manipulação
Farmacotécnica lança novo site
A Farmacotécnica, farmácia de manipulação pioneira no Distrito Federal e no Brasil, está 

com seu site totalmente reformulado. O portal ganhou um visual mais limpo e visualmente 
melhor distribuído para facilitar a navegação. A novidade ficou por conta do maior destaque 
para os pedidos online. Como já acontecia, os clientes da farmácia podem solicitar produtos 
diretamente do portal. “Achamos viável destacar mais esse serviço onde as pessoas têm acesso 
aos nossos produtos sem sair de casa. A vida contemporânea pede isso”, conta Rogy Tokarski, 
diretora de Marketing da Farmacotécnica. Além disso, foi criado o Espaço do Prescritor, um 
canal de comunicação entre o médico, o paciente e a Farmacotécnica com o objetivo de prestar 
assistência à comunidade. Notícias de saúde também receberam destaque no novo layout, que 
ainda conta com os endereços completos, contatos e mapas das lojas e a história da empresa. 
Para conferir o site, acesse: www.farmacotecnica.com.br 
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Eleito em maio de 2014 presidente da Federação Nacional 
das Empresas de Serviços e Limpeza Ambiental (Febrac), 
Edgar Segato Neto é uma liderança empresarial que vem ga-
nhando cada vez mais espaço pelo posicionamento claro de 
suas ideias e pelo espírito empreendedor, um de seus traços 
marcantes. Nesta entrevista ao Jornal do Planalto, o empre-
sário goiano fala sobre o setor que mais cresceu no país 
nos últimos anos, e comenta ainda sobre a regula-
mentação dos trabalhadores terceirizados, a con-
juntura econômica e a importância do setor de ser-
viços para o país. Confira a entrevista exclusiva:

Desde 2009, o Centro Socioeducativo 
Santo Aníbal Maria desenvolve atendimento 
socioeducativo em período integral para 
crianças de 2 a 17 anos de origem familiar 
carente e oriundas do entorno do Guará e 
outras regiões administrativas do Distrito Fe-
deral. A instituição não recebe recursos públi-
cos e tem sua renda tirada de doações e even-
tos que realiza para arrecadar dinheiro. Uma 
delas é a Rede Solidária, ação que está sendo 
realizada para arrecadar fundos que possibili-
tem as reformas das instalações do Centro. 
“Estamos precisando de matérias de constru-
ção como cimento, areia e brita, além de re-
cursos financeiros para pagar a mão de obra”, 
explica Diane, responsável legal pelo Centro. 
Segundo ela, a reforma é a atual prioridade da 
instituição, já que muitos dos cômodos ainda 

Solidariedade
Centro Socioeducativo Santo Aníbal Maria planeja rede solidária para concluir obras

se encontram em madeirit. O Centro atende 
crianças e adolescentes que vivem em situa-
ção de risco e vulnerabilidade pessoal ou so-
cial, e que acabam encontrando na instituição 
um espaço privilegiado para o desenvolvi-
mento das competências e habilidades, sejam 
elas de ordem psicossocial, cognitivo ou 
emocional. Além disso, o Centro desenvolve 
diversos atendimentos às famílias e comuni-
dades carentes locais, destacam-se: Grupo de 
Alcoólicos Anônimos; Pastoral da criança; 
visitas domiciliares, atendimento individual e 
palestras formativas para os pais/responsá-
veis; prestação de ajuda direta para as famílias 
atendidas ou em situações de emergência; e 
refeições diárias para as crianças que ficam 
em meio período ou integralmente. Doações 
e informações: (61) 3301-1960 / 8251-7888.


