SECIESP – ELEVADORES
SECIESP PROMOVE MAIS TREINAMENTO PARA SEUS
ASSOCIADOS
O SECIESP vem ao longo de seus 11 (onze) anos de existência, promovendo
constantemente, treinamentos, cursos e palestras, dos mais diversos segmentos
do conhecimento, sempre com vistas a criar condições para que as empresas
associadas se atualizem, mantendo em seus quadros de colaboradores, pessoas
altamente capacitadas, o que com certeza possibilita o crescimento sustentado do
setor.
Acreditamos que o sucesso dos empreendimentos passa necessariamente pelas
pessoas, e, é neste sentido que devemos caminhar, preparando nossos
profissionais para os desafios do mundo globalizado. Este é um dos principais
compromissos da atual diretoria, diz o presidente da entidade Max Santos.
Dentro deste enfoque, no último mês de junho, o SECIESP promoveu com grande
sucesso, dois eventos de relevante interesse para todos que foram:
1)CURSO DE TREINAMENTO EM COMANDOS ELETRôNICOS
Ministrado pela empresa Mag Eletromecânica, especializada em consultoria
voltada a capacitação profissional dos técnicos de manutenção e instalação de
elevadores, o curso abordou os seguintes aspectos:
Objetivo: Capacitar o técnico de manutenção a compreender o funcionamento do
equipamento, interpretar o circuito elétrico, diagnosticar as eventuais falhas, de
forma a reduzir o tempo de solução dos problemas apresentados em campo.
Participantes: Gerentes técnicos, técnicos de manutenção e instaladores.
2)PALESTRA COMO SOBREVIVER
PALESTRANTE: SR. ITIRO HIRANO

NUM

MERCADO

GLOBALIZADO

Esta palestra foi de grande valia para os empresários do setor, que tiveram a
oportunidade de troca de conhecimentos com um dos mais expressivos
empresários do cenário nacional, Sr. Itiro Hirano, ex-superintendente da NAKATA
S.A.
Em sua gestão, a NAKATA chegou a ter 2.000 funcionários, ocupando a liderança
em determinados segmentos, sendo considerada pela revista FORBES, a nível
mundial, como uma das 1.000 melhores empresas de mesmo porte.
OBJETIVO: Discutir junto às empresas de conservação de elevadores, o cenário
do mercado globalizado e a gestão de governança corporativa cooperativada
solidária.

A QUEM SE DESTINA: aos empresários e executivos das empresas de
conservação de elevadores
CURRICULUM DO PALESTRANTE:
Cargos ocupados :
Diretor Geral da HTS Elevadores Ind. e Com. Ltda.
Superintendente da NAKATA S.A.
Diretor do SINDIPEÇAS
Diretor da FIESP
Em nossa gestão, temos como objetivo, a realização de pelo menos um evento
por mês, quer seja com treinamento, cursos ou palestras, que possam agregar
valor aos serviços prestados pelas as empresas associadas, através do bem mais
importante que temos a oferecer que é o conhecimento e a capacitação de nossos
profissionais, afirma Max Santos.
Senhores síndicos e administradores, quando contratar empresas prestadoras de
serviços no segmento de elevadores, exijam seus registros junto ao CONTRU e
dêem preferência para aquelas que sejam associadas ao SECIESP, pois esta
atitude inibirá os aventureiros e trará tranqüilidade e segurança para os usuários.
SECIESP- Sindicato da Empresas de Conservação, Manutenção e Instalação
de Elevadores do Estado de São Paulo.
Endereço: Rua Major Sertório, 349 3º andar – Conj. C-3
Fone: 11-3214. 0201 / 3214.0352
Site: www.seciesp.com.br

