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edItorIal

Prezados leitores,

Mais um ano somos apoiadores oficiais da ISC Brasil - um dos eventos mais importantes de segurança 
eletrônica no país. É uma grande oportunidade para os visitantes conhecerem o que as empresas 
fabricantes e distribuidoras têm de mais moderno em produtos e serviços para o setor, além de se 

atualizar com novas informações oferecidas nos cursos e palestras que acontecem durante o evento. 
Nesta edição, trazemos uma reportagem explicando um pouco o trabalho que SIESE-SP desenvolve e 

quais os benefícios que as empresas do segmento recebem ao se associar ao Sindicato.  
E no artigo, o Coronel Elias fala sobre a importância de um trabalho conjunto dos condomínios para trazer 

mais segurança a esses locais.
Uma boa leitura e uma ótima Feira!

Francisco de Assis Condini
Presidente do SIESE-SP
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SIeSe-SP é o único representante legal 
das empresas de segurança eletrônica

O ano que passou foi bastante pro-
dutivo para o SieSe-SP. O Sindicato 
criou o Workshop SieSe-SP interior 
e realizou duas edições no ano, uma 

em bauru e outra em São José do rio Preto, 
além da 2a edição do road Show SieSe-SP inte-
rior, que aconteceu na cidade de São José dos 
campos. Também foi apoiador oficial da 12a iSc 
brasil, promoveu encontros com empresários e 
realizou outras ações, como a Portaria remota, 
com o objetivo de ajudar as empresas que enfrentam dificuldades para 
realizar este tipo de serviço. Todos os projetos tiveram como objetivo fo-
mentar negócios, auxiliar os empresários e fortalecer ainda mais o seg-
mento. 

em 2017, o SieSe-SP completou 17 anos e a atual diretoria tem a preo-
cupação constante de defender os interesses da classe e oferecer presta-
ção de serviços de qualidade buscando resolver ou minimizar os proble-
mas do dia a dia das empresas associadas. 

fotos: reprodução

Representação legal, 
fomentar negócios, 
estudos, lutar por 
interesses da categoria, 
oferecer benefícios para 
as empresas associadas 
e muito mais

Segundo o presidente francisco de Assis condini, o Sindicato foi cons-
tituído para fins de estudo, representação legal e defesa dos interesses 
das empresas de sistemas eletrônicos de segurança e é com esse lema 
que deve seguir seu caminho para tornar sua base mais ampla e efetiva. 

“Somos o único órgão oficial do setor. Só o SieSe-SP tem poder legal 
para defender a nossa categoria e, neste momento de mudanças no país 
como a reforma Trabalhista, temos de fortalecer ainda mais a instituição, 
que luta também pelos interesses políticos dos empresários”, diz. 

AçõES Em 2017
mArço

SieSe-SP participou da 12a iSc brasil 
como apoiador oficial

Julho 
SIESE-SP realizou o 1o  Workshop Interior

evento aconteceu na cidade de bauru, interior 
do estado.

AgoSto
O Presidente francisco de Assis condini e o 
diretor Milton castilho participaram do 6o 

congresso catarinense de empresas de Sistemas 

eletrônicos de Segurança, promovido pelo SieSe-
Sc. O evento aconteceu, no balneário camboriú.

outubro
Aconteceu o 2o road Show 

evento realizado na cidade de 
São José dos campos, interior do estado.

NovEmbro
foi apoiador do congresso da 
revista Segurança eletrônica

realizou o 2o Workshop, dessa vez em 
São José do rio Preto, interior do estado.

DEzEmbro
Confraternização

Diretoria se reúne com empresários durante 
jantar de confraternização.

e 2018

FEvErEIro
Acontece o primeiro evento do ano - Seminário 

reforma trabalhista - o Que muda Nas 
relações de trabalho das Empresas de 

Segurança Eletrônica
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Sistema Integrado de Segurança em Condomínios - SIS
José elias de Godoy

Com a chegada do ano de 2018 renovam-
se as esperanças de uma melhoria na 
qualidade de vida da população. Espe-

ra-se que haja uma conscientização de todos 
no que diz respeito a um aumento dos níveis 
de proteção da comunidade, atingindo-se as 
camadas sociais em sua totalidade e, princi-
palmente, que a violência baixe a patamares  
aceitáveis dentro de nossa sociedade, tudo isto 
para que se alcance a tão sonhada Segurança 
e Tranquilidade. Não se pode acusar ou, me-
lhor ainda, responsabilizar, exclusivamente, as 
autoridades governamentais como sendo os 
únicos “culpados” pela insegurança pelo qual a 
sociedade atual está enfrentando, mas é bom 
lembrar que, em vários casos, a omissão e até 
mesmo a falta de informações parte da própria 
população que acaba se tornando vítima de 
muitos delitos .

Os condomínios, nos últimos anos, têm-se 
proliferado bastante devido ao excessivo au-
mento demográfico das metrópoles causando 
a escassez de espaço, mas  os principais moti-
vos para que as pessoas escolhem residir nes-
ses conjuntos residenciais estão relacionados 
ao Conforto, Tranquilidade e Segurança, sendo 
esta última a causa mais citada pelos condô-
minos, tendo-se em vista os altos índices de 
crimes contra o patrimônio.

Para que os condomínios possam oferecer o 

nível de  proteção adequado 
aos seus moradores e, portan-
to, auxiliar na garantia de um 
dos direitos básicos, que é o 
da moradia com segurança, 
torna-se importante lembrar 
que o mais importante é que 
o sistema de segurança fun-
cione de forma integrada. Isso 
significa dizer que o Sistema 
Integrado de Segurança (SIS) 
é composto por três componentes principais 
conforme segue:

l MEIOS FÍSICOS E TECNOLÓGICOS: a 
proteção física das instalações através de 
Barreiras Físicas (muros, cercas, concer-
tinas, alambrados, ofendículos, cancelas, 
portarias, portões duplos, guaritas blinda-
das, portas etc...) além dos equipamentos 
de segurança instalados como os Sistemas 
Eletrônicos (alarmes, Circuito Fechado de 
TV, monitoramentos, controles de acesso 
informatizados e eletrônicos, sensores,  cer-
cas eletrificadas e portarias remotas etc...);
l MEIOS ORGANIZACIONAIS: são os Planos 
de Segurança, Normas e Procedimentos 
para orientar as pessoas que o executam 
assim como as Medidas de Emergência 
(planos de contingência para situações de 
furtos, roubos, incêndios, falta de luz, inun-
dações etc...);

l MEIOS HUMANOS: Dizem respeito as 
pessoas que, direta ou indiretamente, 
estão ligadas às atividades de Segurança 
do Condomínio, estando aí envolvidos os 
síndicos, moradores, funcionários e admi-
nistradores, envolvendo desde o recruta-
mento, seleção, treinamento de colabora-
dores como também a conscientização 
de condôminos.

Não podemos nos esquecer de citar a 
importância dos órgãos de Segurança Pública que 
devem, também, estar aliados ao Sistema Integra-
do de Segurança para que, nesta união, se possa 
chegar a um nível de Proteção satisfatório para os 
condomínios.

Quando se fala em racionalizar os meios exis-
tentes, deve-se atentar para que haja perfeito en-
trosamento no binômio homem-equipamento: 
num sistema adequado de segurança, onde um 
complementa o outro e cada qual não se pode 
subsistir isoladamente. 

Só com essa integração é que teremos maior 
grau de Eficiência, Efetividade e Eficácia na segu-
rança, além de um melhor convívio e benefício na 
Proteção de toda Comunidade dos Condomínios. 

José elias de Godoy
Especialista de Segurança em Condomínios e autor 

dos livros “Manual de Segurança em Condomínios’’ e 
“Técnicas de Segurança em Condomínios”.
Mais informações: elias@suat.com.br   n
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SIESE-SP + Colônias de Férias da AoPm 
O SieSe-SP fez parceria com a Associação dos 

Oficiais da Polícia Militar de SP para usufruir das 
colônias de férias da AOPM. As empresas asso-
ciadas e filiadas do Sindicato têm descontos 
especiais nas diárias. A AOPM possui colônias 
nas cidades de campos do Jordão, Serra Negra, 
águas de São Pedro, São roque, boracéia, cara-
guatatuba, e Praia grande. Para fazer a reserva 
nas colônias é condição obrigatória a compro-
vação pelo interessado de filiação com o SieSe-
SP apresentar o boleto bancário pago no ano 
vigente.

Convênio hotéis Panamby - Com tarifas dife-
renciadas para associados e filiados

hotel Panamby São Paulo
Localizado a 2 km da estação de metrô e 

ônibus barra funda. Oferece acomodações con-
fortáveis com Wi-fi gratuito e estacionamen-
to privativo. Próximo ao expo center Norte e 
Anhembi.

hotel Panamby guarulhos

Localizado a 15 minutos do Aeroporto inter-
nacional de guarulhos. Oferece acomodações 
confortáveis com Wi-fi gratuito e estaciona-
mento privativo. Além de translado gratuito Ae-
roporto/hotel/aeroporto.

Compra Certa brastemp, Consul e kitchenaid
empresas associadas e filiadas ao Sindicato 

compram com até 30% de descontos produtos 
dessas marcas. É só acessar o site www.comrpa-
certa.com.br e aproveitar as oportunidades.

mais procura por planos de saúde
Outra boa notícia é que mais empresas asso-

ciadas ao SieSe-SP estão se beneficiando com os 
planos de seguro saúde da Qualicorp. 

A parceria entre o SieSe-SP e a Qualicorp con-
tinua e os empresários podem aproveitar para 
usufruir de mais esse benefício.

Seguro Ccf
Assessoria e consultoria

usebens
Seguro compreensivo Monitorado

outros benefícios do SIESE-SP

Assessoria Jurídica no Sindicato
O Departamento Jurídico do SieSe-SP orienta 

as empresas sobre legislações, decretos e ques-
tões jurídicas pertinentes ao setor de sistemas 
eletrônicos de segurança. 

logotipo das empresas no site do SIESE-SP
O SieSe-SP disponibiliza no site uma página 

para que as empresas associadas divulguem as 
suas marcas. O website do Sindicato é referência 
em consulta sobre o setor em todo o mundo. 

empresário, aproveite esta oportunidade e 
torne a sua empresa ainda mais conhecida. en-
vie a sua logomarca para o e-mail da Secretaria 
(secretaria@siesesp.org.br).

boletim eletrônico SIESE-SP Informa, revista 
monitore, SIESE-SP Eventos (Facebook)

Empresário, aproveite todos esses benefícios e muito mais 
que o SIESE-SP pode oferecer para a sua empresa. Corra, 

se associe e ajude a fortalecer a categoria.

bENEFíCIoS QuE o SIESE-SP Já PoSSuI:

A cada conquista, uma nova força! www.siesesp.org.br


