
Convênios - 2021

Departamento Regional - SESI SC

N° do Convênio
Data do 

Convênio

Descrição do 

Objeto
Razão Social do Convenente CNPJ Valor do Convênio¹

0037/2018 07/12/2018
Cooperação técnica e financeira entre os convenentes, visando o apoio do SESI/SC ao BAIRRO 
DA JUVENTUDE, para a execução de ações culturais, recreativas e de assistência social, em 
especial, em favor dos estudantes vinculados aos Cursos de Aprendizagem Industrial.

BAIRRO DA JUVENTUDE 
DOS PADRES 

ROGACIONISTAS
83.652.198/0001-15 960.000,00

0017/2020 01/09/2020

O presente convênio tem por objeto a cooperação entre os convenentes, visando o apoio 
financeiro do SESI/DR/SC, e apoio técnico da PORTOBELLO ao EDUCANDÁRIO, para auxiliar 
na prestação de serviços educacionais do Educandário, em turmas de educação infantil na faixa 
etária de três a seis anos de idade para atendimento aos filhos dos trabalhadores da Indústria da 
Região da Grande Florianópolis. 

EDUCANDARIO SANTA 
CATARINA

79.427.944/0001-08 144.000,00

0010/2021 15/07/2021

O presente convênio tem por finalidade a mútua cooperação dos partícipes para implantação do 
“PROGRAMA OBRA MAIS SEGURA”, com atuação do SECONCI no município de Joinville e do 
SESI/SC nas demais cidades de Santa Catarina, com ações de sensibilização e conscientização 
das lideranças indústrias do setor e ampliação do acesso das indústrias aos serviços de 
Segurança e Saúde no Trabalho, com o objetivo de redução de acidentes e afastamentos 
ocupacionais para tornar a Construção Civil de Santa Catarina mais segura.

Serviço Social Ind Constr Civil - 
Joinville (SECONCI - Joinville)

81.158.750/0001-98 200.000,00

0012/2021 15/07/2021

O presente convênio tem por finalidade a mútua cooperação dos partícipes para implantação do 
“PROGRAMA OBRA MAIS SEGURA”, com atuação do SECONCI no município de Blumenau e do 
SESI/SC nas demais cidades de Santa Catarina, com ações de sensibilização e conscientização 
das lideranças indústrias do setor e ampliação do acesso das indústrias aos serviços de 
Segurança e Saúde no Trabalho, com o objetivo de redução de acidentes e afastamentos 
ocupacionais para tornar a Construção Civil de Santa Catarina mais segura.

Serviço Social da Indústria da 
Construção e do Mobiliário de 

Blumenau (SECONCI - 
Blumenau)

00.695.578/0001-00 200.000,00

0018/2021 01/09/2021

O presente convênio tem por finalidade a mútua cooperação dos partícipes para implantação do 
“PROGRAMA OBRA MAIS SEGURA”, com atuação do SECONCI no município de Florianópolis e 
do SESI/SC nas demais cidades de Santa Catarina, com ações de sensibilização e 
conscientização das lideranças indústrias do setor e ampliação do acesso das indústrias aos 
serviços de Segurança e Saúde no Trabalho, com o objetivo de redução de acidentes e 
afastamentos ocupacionais para tornar a Construção Civil de Santa Catarina mais segura.

Serviço Social Ind Constr Civil - 
Grande Florianópolis 

(SECONCI - Florianópolis)
02.064.514/0001-36 200.000,00

Notas:

¹ Os dados do campo "valor do convênio" referem-se ao total do aporte do SESI/SC
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