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SINDIMADEIRA CSI MO Ampliar a utilização do COMPETE
Articular interação entre 
sindicatos do setor para 
ampliação do Compete

11/03/19 26/09/19 Atrasado Sim Agendaremos reunião com a SEDES visando a possibilidade de atender à demanda do Sindicato.

SINDIMADEIRA CSI MO
Acesso a financiamento de 
máquinas e equipamentos

Articular e identificar com o 
BANDES linhas de financiamento 
para máquinas e equipamentos

11/03/19 22/11/19 Em Andamento Sim Estamos aguardando agenda com o BANDES para tratar da demanda. 

SINDIMADEIRA CSI MO
Ampliar prticipação no programa ES 
+  Produtivo

Articular junto ao SENAI a 
participação de empresas do 
setor junto ao Programa ES + 
Produtivo

11/03/19 22/11/19 20/08/2019 Concluído Sim

Em 31/01/2019, foi feito email para o Gerente do Senai (Alvaro Dias Marques), responsável pelo programa ES + Produtivo no Senai,  visando viabilizar uma 
apresentação para associados do Sindimadeira. Aguardando agenda do Senai (atualizado em 09/04 e 07/05). Ele não é mais da área e estou em contato com o IST para 
viabilizar a apresentação. Na reunião de 16/05, foi apresentado na Câmara o programa Mentoria Lean e decidido que passaremos para os Sindicatos agendarem com os 
associados uma apresentação do programa.

20/08/2019

No mês de junho/19 o Senai e Sebrae assinaram um convênio para implementar as consultorias 
em Lean Manufactoring e Mentoria Lean, com subsídio de 70% no investimento. A equipe do 
Instituto SENAI de Tecnologia e do Sebrae está realizando apresentações em todas as regionais 
para divulgar estes produtos, que buscam aumentar a produtividade das empresas. Este 
assunto foi divulgado na reunião da Câmara Setorial Moveleira de junho/19 e foi sugerido que 
cada Sindicato sinalize para a Câmara ou para o Senai a necessidade de apresentação dos 
serviços na sua regional.

SINDIMADEIRA CSI MO
Levantar demanda de cursos para 
empresários do setor

Realizar pesquisa junto às 
empresas

11/03/19 22/11/19 20/08/2019 Concluído Sim Estamos construindo um formulário de pesquisa digital para levantamento da demanda. 20/08/2019
O CONDER e o IEL implementaram uma pesquisa junto a todos os Sindicatos, incluindo o 
Sindimadeira, para identificar as demandas de capacitação para os empresários.

SINDIMÓVEIS CSI MO
Aumentar a produtividade das 
empresas

Articular junto ao SENAI a 
participação de empresas do 
setor junto ao Programa ES + 
Produtivo

11/03/19 22/11/19 20/08/2019 Concluído Sim

Em 31/01/2019, foi feito email para o Gerente do Senai (Alvaro Dias Marques), responsável pelo programa ES + Produtivo no Senai,  visando viabilizar uma 
apresentação para associados do Sindimadeira. Aguardando agenda do Senai (atualizado em 09/04 e 07/05). Ele não é mais da área e estou em contato com o IST para 
viabilizar a apresentação. Na reunião de 16/05, foi apresentado na Câmara o programa Mentoria Lean e decidido que passaremos para os Sindicatos agendarem com os 
associados uma apresentação do programa.

20/08/2019

No mês de junho/19 o Senai e Sebrae assinaram um convênio para implementar as consultorias 
em Lean Manufactoring e Mentoria Lean, com subsídio de 70% no investimento. A equipe do 
Instituto SENAI de Tecnologia e do Sebrae está realizando apresentações em todas as regionais 
para divulgar estes produtos, que buscam aumentar a produtividade das empresas. Este 
assunto foi divulgado na reunião da Câmara Setorial Moveleira de junho/19 e foi sugerido que 
cada Sindicato sinalize para a Câmara ou para o Senai a necessidade de apresentação dos 
serviços na sua regional.

SINDIMÓVEIS CSI MO
Acesso a cursos de capacitação por 
meio das unidades móveis

Articular junto ao SENAI a oferta 
de cursos por meio de Unidade 
Móvel

11/03/19 22/11/19 Em Andamento Sim
Agendaremos reunião com o Gerente da Unidade de Linhares, Sr. José Braz, onde agora está lotado a Unidade Móvel de Mobiliário, visando apresentar na reunião do 
Conselho do Sindimóveis.a apresentação das possibilidades de realização dos treinamentos. A resposta foi que a carreta está disponível , mas será verificado a 
possíbilidade de atender com a gratuidade definida para o Sindicato.
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