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Um empresário do ramo 
de asseio e conservação re-
solve levantar a bandeira do 
setor, e assumir a Presidên-
cia de uma associação que, 
em poucos meses, reuniu 
uma força de 16 mil traba-
lhadores e um faturamento 
anual de R$ 700 milhões, 
com uma proposta abso-
lutamente coerente. Foi 
com essa ideia que nasceu 
a Associação das empre-
sas Prestadoras de serviços 
para Condomínios e merca-
do Privado do Distrito Federal e entorno (Asprecon-
-DF), criada por empresários do setor de serviços 
para condomínios e mercado privado - entre eles 
Carlos Alexandre Hoff, diretor da sollo Constru-
ções e serviços. A escolha de estar à frente de uma 
associação veio de um desejo de Alexandre de ver o 
segmento de prestação de serviços moralizado e que 
os síndicos pudessem contratar empresas devidamen-
te legalizadas e qualificadas para a execução dos ser-
viços prediais, valorizando mais seus colaboradores e 
seguindo à risca as responsabilidades sociais e tribu-
tárias orindas da execução de serviços terceirizados. 

saiba mais, na entrevista com o presidente da As-
precon, sobre o lançamento do “Selo de Certificação 
e Qualidade”, que tem como função primordial a 
qualificação dos serviços para condomínios e merca-
do privado, que vem ganhando cada vez mais parcei-
ros e adeptos no DF.  

O que é a Asprecon? Quando ela surgiu? Fale 
um pouco sobre ela. 

A Asprecon nasceu da necessidade dos empre-
sários do ramo de asseio e conservação do DF de 
se unirem, tanto na busca por melhores condições 
de mercado para as suas empresas, como na coope-
ração mútua em treinamento de pessoal, central de 
compras e troca de informações. ela foi fundada em 
10 de novembro de 2014. 

Quais são os objetivos desta associação? 
O objetivo principal é a qualificação dos serviços 

de asseio e conservação para o mercado privado do 
DF e entorno. As empresas que prestam serviços a 
órgãos públicos encontram no sindicato da categoria, 
o seAC-DF, uma entidade que os apoie. Já o merca-
do privado não contava com uma entidade desse pa-
tamar, que tenha voz e vá em busca de melhorias para 
todos. outro importante objetivo em comum entre 
as empresas associadas é a necessidade de treinamen-
to da mão de obra aplicada, juntamente com a me-
lhoria da qualidade de vida do trabalhador. estamos 
analisando projetos na área social, como planos de 
saúde, atendimento odontológico para o trabalhador 

e seus familiares, creches e 
também a fundação de um 
centro de treinamento de 
porteiros, serventes de lim-
peza e demais serviços para 
condomínios.

Como funcionará o 
modelo de trabalho da 
Asprecon?

Como associação, te-
mos o dever regimental de 
eleger o presidente e os 
demais conselheiros. Atu-
almente, temos trabalhado 
bastante e contando com a 

participação de todos. todo início é difícil e o nosso 
não está sendo diferente, mas com a união de todos, 
força de vontade e capacidade de trabalho, as coisas 
têm dado muito certo. 

O que é o Selo de Certificação e Qualidade? 
É uma certificação que será concedida às empre-

sas associadas à Asprecon e que passarem na avalia-
ção da associação para adquirir o selo. isso garante 
se a empresa está apta para o trabalho que executa 
ou não, levando assim mais segurança aos contraen-
tes desses serviços.

Quando será o seu lançamento oficial? 
A convite da mesa diretora da Câmara legisla-

tiva do Distrito Federal, o selo de Qualidade será 
oficialmente lançado no dia 28 de maio de 2015, 
às 16 horas, no auditório da ClDF. Felizmente os 
parlamentares do Distrito Federal, em sua grande 
maioria têm nos apoiado nesta decisão de levar a 
qualidade aos condomínios do Distrito Federal. 

Fale um pouco mais sobre as propostas da 
Asprecon voltadas para a qualidade de vida dos 
trabalhadores. 

o setor de serviços para condomínios e enti-
dades privadas conta com grande número de tra-
balhadores, sendo que todos precisam de apoio e 
valorização. Atualmente, são mais de 70.000 traba-
lhadores neste mercado.

A categoria não conta hoje com seguro de saúde 
a preço acessível, capacitação profissional e servi-
ços sociais diferenciados que outras categorias, às 
vezes menos numerosas, já possuem. A Asprecon 
vai procurar, acima de tudo, unir o segmento. em 
conjunto com o sindicondomínio-DF, estamos es-
tudando promover um mutirão odontológico. seria 
uma unidade de atendimento móvel, que iria até os 
condomínios, levando o tratamento até os funcioná-
rios. temos também interesse em desenvolver uma 
escola para porteiros e serventes de limpeza no DF. 

SERVIÇO:

Asprecon-DF - tel.: (61) 3361-6004

Construção Civil
Sinduscon-DF tem nova diretoria
No último dia 15 de maio, associados ao 

sindicato da indústria da Construção Civil do 
Distrito Federal (sinduscon-DF) votaram 
para eleger a nova diretoria que ficará à frente 
do sindicato durante o biênio 2015-2017. Elei-
ta com 85% dos votos válidos, a chapa “Ino-
var e Avançar” é liderada por luiz Carlos Bo-
telho e tem João Carlos Pimenta como 1° 
vice-presidente, acompanhado de Dionyzio 
Klavdianos no cargo de vice-presidente admi-
nistrativo-financeiro. Também fazem parte da 
Vice-Presidência: Adalberto Júnior, Frederico 
Corrêa, Graciomário Queiroz, Guilherme 
Barros, Hélio Fausto, izídio santos, João Ac-
cioly, Jorge mauro Arteiro, José Amaro neto, 
luiz Felipe Vargas, marcontoni montezuma, 
mário França, mauro lacerda e Ruyther de 
thuin. A nova diretoria terá a importante mis-
são de dar continuidade ao trabalho, já inicia-
do pelas gestões anteriores.

Bem-Estar
Eliá Spa abre 
unidade no 
Brisas do Lago
nesta terça-feira, dia 

19, o Brisas do lago 
receberá o lançamento 
da nova unidade do eliá 
spa, que irá disponibilizar 
duas salas de massagem 
no empreendimento. 
o eliá spa, centro líder 
no mercado de beleza e 
bem-estar em Brasília, 
continua se expandindo 
e levando o seu serviço, 
cada vez mais, para perto 
dos clientes. A unidade 
do Brisas do lago será a 
quinta filial do Eliá Spa - 
que já se encontra no 
shopping Pier 21, 
Condomínio living Park 
sul, terraço shopping e 
no noroeste. De acordo 
com Pedro Vasco, diretor 
técnico da empresa, o 
eliá sPA oferecerá 
massagens relaxantes e 
massagens estéticas - 
serviços encontrados 
também na unidade 
do Pier 21- para os 
moradores e hóspedes 
do Brisas do lago. A 
filosofia de atendimento 
do eliá sPA tem 
inspiração em rituais 
de beleza mediterrâneos, 
que combinarão com o 
relaxante cenário que o 
Brisas do lago oferece. 
o ambiente do eliá 
spa foi projetado com 
a estética do Brisas do 
lago, que possui vista 
para o lago Paranoá, e 
oferece um acabamento 
fino e harmonioso, que 
transmite a sensação de 
relaxamento, essencial 
em um sPA. Para mais 
informações sobre 
serviços do eliá sPA, 
acesse o site http://www.
eliaspa.com.br/  ou ligue 
para o telefone (61) 
9343-5548

TI
Desemprego no setor de Tecnologia 
da Informação chega 16,7% no DF 
A inadimplência do Governo do Distrito 

Federal (GDF) com as empresas de tecnolo-
gia da informação está causando uma onda 
de desemprego no setor. segundo o presiden-
te do sindicato das empresas de serviços de 
informática do Distrito Federal (sindesei-
-DF), Charles Dickens, o GDF não paga as 
empresas desde janeiro de 2015. “No primei-
ro trimestre de 2015 já foram perdidas quase 
3.200 vagas por demissão e cancelamento de 
projetos das empresas de ti do Distrito Fe-
deral”, ressalta Charles. De acordo com a Pes-
quisa nacional de Amostra Domiciliar, entre 
o primeiro trimestre de 2012 e o primeiro tri-
mestre de 2015 a taxa de desemprego no Dis-
trito Federal saltou de 8,7% para 10,8%, um 
aumento superior a dois pontos percentuais, 
o maior verificado no País. O Distrito Federal 
passou da condição de 10ª pior taxa de de-
semprego entre as 27 unidades federativas 
para a 4ª pior taxa do País. “em alguns seto-
res, como é o caso do setor de serviços de 
informática, esta taxa de desemprego chega 
próxima ao patamar de 17% nesse período”, 
aponta Dickens. A situação é crítica e Dickens 
acredita que ainda pode piorar. “Caso o Go-
verno Federal, e principalmente o GDF, não 
volte a cumprir suas obrigações contratuais 
em curso com as empresa de ti, nossa previ-
são é que no segundo trimestre de 2015 a taxa 
de desemprego setorial de serviços de ti al-
cance a casa dos 20%”, ressalta o presidente. 


