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A qualificação profissional nos dias atuais é um diferencial fundamental no mo-
mento de buscar e se candidatar a oportunidade de trabalho e quando falamos em 
qualificação, falamos em conhecimento.

  O processo de qualificação e o desenvolvimento devem ser contínuo. No mundo 
globalizado o mercado de trabalho cada vez se torna mais exigente na busca do pro-
fissional. Não é mais uma questão de empenho ou sorte, mas sim de qualificação.

MAIS E MELHOR 
QUALIFICAÇÃO EM 2016 E A IMPORTÂNCIA 
PARA O MERCADO DE TRABALHO

O Sindaspp/Fetravispp inicia 
o ano de 2016 sempre inovando 
com seus cursos, promovendo 
na cidade de Ubiratã, onde ainda 
não há escritório regional, o pri-
meiro curso Excelência no Aten-
dimento, alcançando assim toda 
nossa base territorial, porém sem 
perder a eficácia, que é o nosso 
maior objetivo. 

Tendo como finalidade tornar 
acessível a capacitação profissional 
e pessoal entre todos os trabalha-
dores representados por esta en-
tidade sindical, afim de manter-se 
atualizado e com conhecimento 
que agregue valor ao seu dia a dia de trabalho 
garantindo assim aperfeiçoamento de seu cur-
rículo profissional, o que torna apto e qualifica-
do para o mercado de trabalho.

Seguindo nesse mesmo parâmetro as de-

mais regionais vêm trazendo cada dia mais no-

vas opções de cursos e palestras, que podem 

ser sugeridos pelos nossos trabalhadores.

Cabe destaque ainda que o Sindaspp e 

Fetravispp além de se preocupar com a qua-



lificação e capacitação de seus associados 
se certifica de contratar apenas profissio-
nais certificados e com excelentes currícu-
los e experiências na área ministrada.

Destacando ainda que a taxa de ins-
crição dos cursos não tem fins lucrativos, 
porem são arrecadados alimentos que são 
convertidos em ações sociais para institui-
ções de caridade. As doações são feitas nas 
instituições que fazem trabalho a crianças 
e adolescentes, idosos, e familiares de pes-
soas que estão em instituições que fazem 
acompanhamento de câncer. Contrarian-
do o pensamento de parte da população, 

ajudar o próximo não implica em possuir 
dinheiro ou bens financeiros, mas sim em 
disposição, persistência e muita força de 
vontade. A sociedade está repleta de belas 
histórias e exemplos de vida que demons-
tram que nem tudo está perdido. Não há 
nada mais nobre que doar-se pelo outro. 
Sair de si e deixar de enxergar apenas os 
típicos problemas diários, a que estamos 
acostumados. Visar o bem do próximo, da 
comunidade e deixar o egoísmo de lado.

Além disso, O Sindaspp/Fetravispp de-
monstra cada dia mais comprometimento 
e respeito com seus trabalhadores, prova 



disto é trazer para a mais nova re-
gional instalada na cidade de Irati 
na data de 17/06 o curso de Pre-
vidência Social e as Repercussões 
no contrato de trabalho.

Por fim agradecemos a todos 
os nossos associados que sempre 
nos prestigiam com sua presença 
e sugestões em nossos cursos e 
palestras. Igualmente agradece-
mos a cada escritório regional pela 
dedicação e respeito na realização 
de suas atividades.

Registramos abaixo as fotos 
dos cursos realizados no primei-
ro quadrimestre de 2016.

Nomes das Regionais: Ubiratã 
Maringá, Cornélio Procópio, Pa-
ranaguá, Toledo, Curitiba, Foz do 
Iguaçu e Cascavel. 

Para ficar por dentro do nosso 
cronograma e efetuar inscrições, 
acesse nosso site: www.sindaspp.
org.br ou www.fetravispp.org.br 
link cursos e palestras.
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