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SEAC empossa novo Conselho de Administração
O novo Conselho de Administração
do SEAC-MG (2010/2014) toma
dos onze membros do Conselho de

Conselho de
Administração

Administração e do Conselho Fiscal

Presidente: Renato Fortuna Campos

posse no dia 15 de abril. A eleição

e Suplente aconteceu no dia 10 de
março, quando votaram 21
representantes de empresas em
condições de voto. A chapa única
obteve 19 votos. No dia 23 de março,
o atual presidente, Renato Fortuna
Campos, foi reeleito por

Segundo Renato Fortuna Campos,

unanimidade pelo novo Conselho de

outra bandeira será conscientizar os

Administração. Também foram

empresários sobre a importância da

indicados os membros do Núcleo

participação para a moralização do

Executivo.

segmento. “Vamos dar continuidade
à política Portas Abertas e trazer as

Metas

empresas para dentro do Sindicato.

Braz José Freire de Castro
Giuseppe Maria Giovanni Isoardi
Gustavo Augusto Castro e Lellis
Ismar Ferreira da Silva
Ismar Libânio dos Santos
Jorge Eugênio Neto
Lucas Augusto Estevão de Azevedo
Campanha
Marcos Antônio de Sousa
Maria Geralda Paulo Cabalzar
Wilson Ladeira Júnior

Conselho Fiscal
Membros Efetivos
Antenor Dias Neto
Lázaro de Moura Fernandes
Walter Ferreira Soares

Essa é a nossa meta: atingir o maior
A Gestão Portas Abertas, reeleita para

número de empresários”, afirmou. A

o quadriênio 2010/2014, elegeu como

conscientização sobre o segmento,

meta a melhoria contínua na qualidade

segundo ele, significa despertar os

e prestação dos serviços. A política de

empresários para o valor que a

gestão inclui ações estratégicas, que

atividade de Asseio e Conservação para

terão como base a conquista da

a sociedade. Uma maior ênfase será

Certificação ISO 9001:2008, em

dada ao Selo de Idoneidade Fiscal, um

dezembro de 2008.

referencial para o mercado.

ENEAC 2010

As atividades do ENEAC 2010
começaram às 9h do dia 8, com a
conferência “Como Gerir sua
Empresa na Era da Oportunidade”,
com o mágico e consultor, Dalmir
Dantas Sant'anna, conhecido por
suas palestras dinâmicas e
inovadoras. A programação incluiu
também um Fórum sobre Terceirização,
a 1ª edição do concurso “A Mais Bela
Agente de Limpeza do Brasil” e a festa
de entrega do Prêmio Mérito em
Serviços, ao qual concorreram 110
empresas.

O Encontro Nacional de Empresas
de Asseio e Conservação 2010
movimentou a cidade de Natal
(RN), entre os dias 7 a 11 de abril.
O evento superou a expectativa da
FEBRAC. A programação inclui
discussão de temas atuais, com a
participação de especialistas e
autoridades nacionais, entre eles, o
ministro do Trabalho e Emprego,
Carlos Lippi, e o presidente do
SEBRAE Nacional, Paulo
Okamotto.

Membros Suplentes
Carlos Roberto Moreira
Hélio Carvalho Kneip
Rodrigo Castanheira Dantas

Núcleo Executivo
Diretor Administrativo Financeiro
Ismar Libânio dos Santos
Diretor Sindical
Jorge Eugênio Neto
Diretor Jurídico
Gustavo Augusto Castro e Lellis
Diretor de Mercado
Wilson Ladeira Júnior
Delegado Representante Efetivo
junto à FEBRAC
Renato Fortuna Campos
Delegada Representante Suplente
junto à FEBRAC
Maria Geralda Paulo Cabalzar
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Grupo Magnus investe em qualificação

No dia 19 de março, o
Grupo Magnus
promoveu, no auditório
do SEAC-MG, a 1ª
etapa de treinamento
dos gestores da
empresa. Segundo o
consultor Marcelo
Aquino, da TMC
Consultoria,
responsável pelo
projeto, o objetivo final
é a melhoria da
produtividade da
empresa através da
gestão, que será
atingido com a
participação e
comprometimento de
todos os envolvidos.
O grupo de gestores da
empresa é o público
alvo do projeto de
consultoria que visa,
segundo Marcelo
Aquino, trabalhar o
perfil de liderança para
adequá-lo à necessidade
de mudança proposta
pela TMC e de
crescimento do Grupo
Magnus.“O nosso
objetivo é colocar as
pessoas como parte
integrante na
implantação da
Metodologia TMC, que
está baseada no Sistema
de Gestão PTMC,
desenvolvido com foco
em resultados”,
afirmou.
Os trabalhos da TMC
baseiam-se em

Procedimentos, Gestão e
Pessoas, sendo este
último focado na
valorização e qualificação
do profissional, através
de diversas formas de
treinamento e
acompanhamento,
fundamentais para o
sucesso do trabalho.
O treinamento do Grupo
Magnus consiste em
quatro etapas. Uma
pesquisa de opinião está
aferindo o aproveitamento
dos participantes do 1º
treinamento, mas o
consultor adiantou que o
retorno deles foi muito
bom, indicando que irão
agregar os valores à
prática do dia-a-dia na
empresa.
Fundada em 1999, a TMC
Consultoria já realizou
mais de 250 projetos,
sendo que mais de 150
clientes utilizaram os
conhecimentos e
metodologia de trabalho
em todas as regiões do
Brasil. A empresa também
atua no mercado
internacional.

Conserbras:
20 anos de sucesso!

As comemorações aconteceram na matriz, em Patos de
Minas (MG), no dia 6 de março, com missa em Ação de
Graças, na Igreja São João Batista, e prosseguiram com
atividades esportivas e culturais, no SESI. O diretor
Walter Ferreira Soares homenageou funcionários, exfuncionários e clientes, destacando o caráter social da
empresa, que comemora 20 anos de sucesso, com
valorização da atividade e dos trabalhadores. A semente
foi lançada em Patos de Minas.Hoje, a Conserbras tem
uma unidade em Goiás.
ENEAC 2010 - A Conserbras recebeu o Prêmio Mérito
em Serviços, Categoria Bronze, durante o Encontro
Nacional das Empresas de Asseio e Conservação, no dia
10 de abril, em Natal(RN).

CCT 2010
( homologadas até o dia 14/04/2010)
- Araxá
- Divinópolis
- Fethemg (RMBH e Interior)
- Governador Valadares
- João Monlevade Sede
- João Monlevade Interior
- Montes Claros Sede e Montes Claros Interior
- Sind-Asseio
- São Lourenço
- Sindeac-BH e Termo Aditivo
- Uberaba Sede
- Uberaba Interior
- Vespasiano
As CCT's estão disponíveis na Secretaria do SEAC-MG.
Informações pelo telefone (31) 3278.3008, de 2ª a 6ª
feira, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas.

CCT/2010 Uberlândia Sede
A CCT/2010 homologada para Uberlândia teve seu registro
cancelado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que
confirmou erro do Sistema Mediador. O SEAC-MG aguarda
os trâmites burocráticos para informar as medidas a serem
tomadas pelas empresas que já acataram a referida
convenção. Novas informações serão divulgadas em breve.

Expediente Informativo Virtual do SEAC-MG - Jornalista resp.: Sonia Zuim MTE- MG 04537- E-mail: comunicacao@seacmg.com.br

