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Site:
Principais áreas de atuação:
Consultoria Ambiental e RIMA
Orientação Financeira
Planejamento Estratégico
Principais trabalhos de consultoria:
METAMONT MONTAGENS LTDA. Atividade: Locação de GuindastesOrientação quanto ao descarte do material
utilizado na manutenção dos equipamentos processados, estabelecendo normas de procedimento para o devido
descarte ou armazenagem do resíduo gerado no processo e o credenciamento junto a SEMA pra obtenção de
licenciamento para plantio de madeira para Neutralização de emissão de CO2, quanto a importância da
obtenção do credenciamento do Projeto de redução de emissões como forma de melhorar a imagem da
empresa junto aos clientes locais e externos e mostrar o compromisso da empresa com as questões
ambientais. - Análise de rentabilidade financeira referente aos contratos de locação de equipamentos e mão-deobra, através de demonstração de receitas e custos diretos e indiretos utilizando o método de divisão por
centros de custos para análise per-capta e rateio de custos indiretos, encontrando a relação o custo x
faturamento médio final, com o intúito de orientar as decisões gerenciais quanto a manutenção ou declínio de
contratos de prestação de serviço contratados pela empresa.
HJ CARDOSO ME.
Atividade: Bobinagem e manutenção em transformadores de Potência e Motores Elétricos - Consultoria
sugerida quanto ao descarte do material utilizado na manutenção dos Equipamentos no processo,
estabelecendo normas de procedimento para o devido descarte ou armazenagem do resíduo gerado no
processo. - Consultoria técnica na Organização do Lay-out, adoção de planilhas de controle e fluxo de caixa,
contas a pagar e receber, cadastro de principais clientes e controle de estoque, controle de caixa e treinamento
do cliente no planejamento através de fluxo de caixa, sugestão da compra de um micro-computador para
armazenar os dados da empresa.
AMAZON CAT FISH LTDA.
Atividade: Exportação de Pescados e derivados - Diagóstico ambiental solicitado pelo cliente com o intúito de
conhecer tecnicamente as potenciais agressões ambientais causadas pelo seu processo produtivo com o
objetivo de mistigar em curto prazo e eliminar em longo prazo seus efeitos melhorando a imagem da empresa
junto aos clientes externos e a comunidade local mostrando o compromisso da empresa com as questões
ambientais.
Principais Clientes/Experiência:
HJ CARDOSO ME.
METAMONT MONTAGENS LTDA.
AMAZON CAT FISH LTDA
HJ CARDOSO ME.
F R B Alimentos Ltda
NWCA Comércio e Serviços Ltda
Outras Informações:
Cursos Complementares
- Elaboração, Análise e Avaliação de Projetos Ambientais, EGPA
- Análise e Planejamento Financeiro, SEBRAE
- Elaboração, Análise e Avaliação Econ. de Proj. Agropecuários –EGPA
- D'Olho na Qualidade – SEBRAE
http://www.coreconpara.org.br/guias/guia_0043.htm
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- Estatística Ligada a Órgãos Públicos – EGPA
- Contabilidade Pública Avançada – EGPA
- Aprendendo a Empreender – SEBRAE
-Metodologias para Elaboração de EIA/RIMA-EGPA
-Crimes Ambientais – EAD-MJ

« Voltar
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