
SECIESP PROMOVE A FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE 
PROFISSIONAIS DO SEGMENTO DE ELEVADORES 

  
 
A atual diretoria do SECIESP tem como objetivo a realização de pelo menos um 
evento por mês, seja com treinamento, seja com cursos, seja com palestras, 
que possam agregar valor aos serviços prestados pelas empresas associadas. 
“O bem mais importante que temos a oferecer é o conhecimento e a 
capacitação de nossos profissionais”, afirma Max Santos, presidente da 
entidade. Na última edição, apresentamos alguns cursos ministrados este ano 
pelo SECIESP. Leia, a seguir, a seqüência da programação. A expectativa 
inicial é de reciclar e formar aproximadamente 200 profissionais.  

• Linha de Produtos: Atlas, Schindler, Otis, Sur, Kone 
 
Descrição e apresentação dos principais comandos das empresas, mostrando 
características típicas, tipos de acionamento, aplicação, tipos de máquinas, 
operadores de porta, princípios de funcionamento, principais componentes etc. 
 
O objetivo é fazer com que o participante saiba reconhecer grande parte dos 
comandos e, de forma geral, saiba reconhecer os componentes principais e seu 
funcionamento básico. 
 
• Segurança em Elevadores 
 
Aborda segurança no prédio, na casa de máquinas, na cabina e no passadiço. 
 
Objetivo: orientar os técnicos a fazer os trabalhos em elevadores, sem risco de 
acidentes, tanto para os usuários como para ele próprio e para o equipamento. 
 
• Manutenção e Ajustes Mecânicos em Elevadores 
 
Curso destinado a mostrar os procedimentos de ajustes mecânicos em todo o 
elevador (máquinas, freio, chaves elétricas, polias, cabos, limitadores, portas, 
operadores, limites, trincos, rampas etc.). 
 
• Motores CA/CC (Métodos de Controle de Velocidade)  
 
Mostrar os métodos de controle de velocidade aplicados nos elevadores tanto 
com motores CA como CC. Abordam controle por resistências, tiristores, 
inversores, conversores etc. Também trata das características dos motores e do 
diagnóstico de falhas. 

PALESTRANTES 

Eng. Sérgio Rodrigues – Consultor técnico em elevadores, formado em 
engenharia mecânica pela Universidade de São Paulo (Poli-USP) em 1987 e 
com curso técnico em eletrônica concluído em 1982. Atua com elevadores há 
mais de 10 anos (Otis 93-98 Atlas Schindler 98-2003), em diversas áreas: 
manutenção, reparos, modernizações, atendimento, engenharia de campo, 
treinamento e suporte técnico para todo o Brasil. 
 

 



Fernanda Avanzi – Fonoaudióloga formada pela PUC-SP com especialização 
em marketing e RH na UCLA (University of California of Los Angeles). Forte 
atuação em projetos de treinamento e desenvolvimento de profissionais na área 
de atendimento ao cliente. Palestrante oficial e membro do corpo diretivo da 
ABT – Associação Brasileira de Telemarketing.  
SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. 

Senhores síndicos e administradores: quando contratar empresas prestadoras 
de serviços no segmento de elevadores, exijam seus registros no Contru e 
dêem preferência para aquelas que sejam associadas ao SECIESP, pois essa 
atitude inibirá os aventureiros e trará tranqüilidade e segurança para os 
usuários. 

É O SECIESP CUMPRINDO SUA FUNÇÃO SOCIAL E TRABALHANDO EM PROL 
DO FORTALECIMENTO DAS EMPRESAS DO SEGMENTO DE TRANSPORTE 
VERTICAL 
 
Mais informações no site: http://www.seciesp.com.br/ 

 


