
Diretoria do SECIESP comemora um ano de 
atividades 

 

 A atual Diretoria do Sindicato das Empresas de Conservação, Manutenção e 
Instalação de Elevadores do Estado de São Paulo (SECIESP) completa um ano de 
mandato com um saldo de muitas realizações. Segundo o presidente da entidade, 
Valentim Maximiano dos Santos, o SECIESP tem como objetivo a integração e o 
fortalecimento das empresas do segmento de elevadores. “É gratificante saber que 
todo este trabalho, voluntário, sem fins lucrativos, está surtindo efeito, pois durante 
este ano constatamos um crescimento de 25% no número de associados, enquanto a 
inadimplência caiu de 25% para 6%, comemora. Valentim aproveita os resultados 
positivos para convidar as empresas que ainda não se associaram ao SECIESP para 
que façam parte da entidade. “As empresas e nossos clientes finais, os usuários de 
elevadores, só têm a ganhar com nosso esforço”, completa. Acompanhe algumas das 
principais realizações: 
 

 

Relações trabalhistas 

  
 Neste ano, foram feitos dois acordos salariais com o Sindicato dos 
Empregados. No primeiro foi fechada a Convenção Coletiva de Trabalho para os anos 
de 2002 a 2004. No segundo acordo foram negociadas as cláusulas de cunho 
econômico. “Deve-se salientar o bom relacionamento entre os dois sindicatos. 
“Inclusive, este ano o acordo foi concluído antecipadamente, evitando desgastes para 
ambas as partes”, afirma o presidente do SECIESP. 
 
 
Treinamentos e eventos 
 
 O SECIESP tem dado ênfase ao treinamento de pessoal, tanto na área 
administrativa como na área técnica, através de diversos cursos e palestras. Há uma 
programação até dezembro de 2.003, garantindo a realização de pelo menos um curso 
por mês. A Diretoria planeja a criação de um Centro de Treinamento, para incrementar 
ainda mais essa área. Além dos cursos, o lançamento do Código de Ética do 
SECIESP e a participação na IV Expo-Síndico, com 13 empresas, foram destaques 
este ano.  
 
 
Relações com órgãos públicos e governamentais 
   
 O SECIESP assessora seus associados para a concessão e a renovação do 
registro concedido pelo Contru. Além disso, o Sindicato está atuando junto à Câmara 
de Vereadores e de Deputados, acompanhando os projetos que tramitam por aquelas 
casas, e propondo ações que visam defender os interesses da categoria. 


