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Capacitação empresarial tem mais de 1 mil vagas  

em 15 estados em novembro  
 

Cursos e palestras do Programa de Desenvolvimento Associativo (PDA) serão realizados em 29 municípios. Os 
conteúdos são uma iniciativa de CNI, Sebrae e federações e os cursos são organizados por sindicatos  

   
Com o apoio da Confederação Nacional da Indústria (CNI), das federações estaduais de indústria e do Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), sindicatos industriais oferecerão 1.170 vagas em 
iniciativas de capacitação para empresários em outubro. As atividades têm duração máxima de oito horas e 
acontecerão em 15 estados. O Paraná tem 390 vagas disponíveis, seguido pelo Mato Grosso, onde os cursos 
podem ter até 210 inscritos. A participação é gratuita.  
 
Os cursos ajudam empresários a lidar com temas importantes do dia a dia do setor produtivo, como normas 
regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho; adequação à legislação trabalhista, ambiental e 
tributária; redução de custos com energia elétrica e formas para promover a internacionalização das 
indústrias brasileiras.  
  
As ações estão dentro do Associa Indústria, eixo do Programa de Desenvolvimento Associativo (PDA) criado 
pela parceria entre a CNI e o Sebrae, voltado à oferta de serviços gratuitos para empreendedores. As 
atividades serão realizadas em 29 municípios, entre capitais e em cidades do interior. Cada evento pode ter 
até 30 inscritos, com exceção do Dia do Empresário, no qual até 150 líderes do setor produtivo participam de 
uma palestra e um debate sobre temas de interesse do setor.  
 
Para mais informações sobre datas, disponibilidade de vagas e como participar, procure o sindicato 
empresarial que representa o seu setor, a federação da indústria ou o Sebrae do seu estado.  
 
SAIBA MAIS – O Programa de Desenvolvimento Associativo (PDA) foi criado em 2007 como instrumento da CNI 
e das federações de indústrias para fortalecer a representação sindical empresarial. Além das iniciativas do 
Associa Indústria, o Programa conta também com ações que visam aprimorar a atuação dos sindicatos 
industriais, foco do eixo Avança Sindicato. 
 
Confira os cursos realizados em cada cidade  
 
ACRE – 60 vagas 
Brasileia 
Como lidar com as NRs que mais impactam a indústria? 
Sena Madureira 
Como prevenir problemas ambientais?  
 
ALAGOAS – 30 vagas 
Maceió  
Diálogo sobre a competitividade: Como construir uma indústria forte? 
 
BAHIA – 30 vagas 
Teixeira de Freitas 
Como pagar menos tributos? 
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CEARÁ – 30 vagas 
Fortaleza 
Como prevenir problemas ambientais? 
 
ESPÍRITO SANTO – 30 vagas 
Vila Velha 
Como evitar problemas trabalhistas? 
 
MINAS GERAIS – 60 vagas 
Sacramento 
Como evitar problemas trabalhistas? 
Ubá 
Como evitar problemas trabalhistas? 
 
MATO GROSSO– 210 vagas 
Cáceres 
Como lidar com as NRs que mais impactam a indústria? 
Cuiabá 
Como atender a fiscalização do trabalho? 
Sinop 
Dia do Empresário da Indústria de Sinop 
 
PARANÁ – 390 vagas 
Apucarana 
Como reduzir o custo da energia elétrica? 
Bandeirantes 
Como lidar com as NRs que mais impactam a indústria? 
Campo Mourão 
Como evitar problemas trabalhistas? 
Cascavel 
Dia do Empresário da Indústria 
Irati 
Como prevenir problemas ambientais? 
Londrina 
Como prevenir problemas ambientais? 
Marechal Cândido Rondon 
Curso "Como pagar menos tributos? 
Maringá 
Como atender a fiscalização do trabalho? 
Como pagar menos tributos? 
 
PERNAMBUCO – 30 vagas 
Recife 
Como lidar com as NRs que mais impactam a indústria? 
 
PIAUÍ – 60 vagas 
Parnaíba 
Como reduzir o custo da energia elétrica? 
Teresina 
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Como reduzir o custo da energia elétrica? 
 
RIO DE JANEIRO – 60 vagas 
Três Rios 
Como atender a fiscalização do trabalho? 
Como lidar com as NRs que mais impactam a indústria? 
 
RONDÔNIA – 30 vagas 
Porto Velho 
Como evitar problemas trabalhistas? 
 
SANTA CATARINA – 30 vagas 
Rio do Sul 
Como prevenir problemas ambientais? 
 
SÃO PAULO – 90 vagas 
Bauru 
Como lidar com as NRs que mais impactam a indústria? 
Presidente Prudente 
Como atender a fiscalização do trabalho? 
São Paulo 
Como se preparar para o mercado internacional? 
 
SERGIPE – 30 vagas 
Aracaju 
Como se preparar para o mercado internacional? 
 

  

ATENDIMENTO À IMPRENSA 

Gerência de Jornalismo da CNI 

 

(61) 3317-9578 / 8917 / 9825 

imprensa@cni.org.br 

http://www.portaldaindustria.com.br/ 

http://www.bancodemidia.cni.org.br 

https://twitter.com/CNI_br 

https://www.facebook.com/cnibrasil 

http://www.youtube.com/user/cniweb 


