


O projeto “Implantação e capacitação para uso do software Cata Fácil” 
apresentou um grande desafio, conhecido no ditado popular como “trocar 

as rodas com o carro andando”.



O projeto proposto realizou a implantação e capacitação dentro de cinco 
cooperativas singulares e na gestão do escritório da Central REDESOLMG.

ASSOCIRECICLE-BH
ASSOCIAÇÃO DOS RECICLADORES DE BELO HORIZONTE

COOMARP
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES

COM MATERIAIS RECICLÁVEIS DA PAMPULHA

COOPERSOL VENDA NOVA

COOPEMAR
COOPERATIVA DE CATADORES

DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DA REGIÃO OESTE DE BH

COOPERSOLI
COOPERATIVA SOLIDÁRIA DOS RECICLADORES

E GRUPOS PRODUTIVOS DO BARREIRO E REGIÃO

ESCRITÓRIO DA REDESOLMG





A metodologia empregada neste projeto seguiu um percurso delimitado
por módulos ou partes bem diferenciados, porém todos eles
interdependentes e muitas das vezes ocasionando alguns transtornos e
obrigando a trabalhar com flexibilidade, porém tentando a todo o
momento seguir fielmente nosso cronograma, como uma forma de não
desviar do objetivo central de cada módulo.



Para a execução do projeto separamos os conteúdos, ações e atividades 
em cinco módulos temáticos interdependentes:

MÓDULO 1 - Aquisição de equipamentos e materiais.

MÓDULO 2 - Contratação de dois estagiários nível superior
em TI.

MÓDULO 3 - Adequação prévia das instalações físicas dos
empreendimentos para virtualização do sistema Cata Fácil.

MÓDULO 4 - Implantação do sistema Cata Fácil com o
treinamento in loco nas cinco cooperativas para utilização do
sistema, resolução de problemas de utilização cotidiana,
manutenção, substituição de computadores e periféricos.

MÓDULO 5 - Reuniões semanais no escritório da Moradia e
Cidadania para acompanhamento dos processos.
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Aquisição de equipamentos e materiais

Contratação de estagiários

Assessorar a estrutura técnica e logística de rede

Administração do servidor de rede, suporte técnico e 
atendimento remoto

Planejamento metodológico

Implantação, treinamento e qualificação

Avaliações coletivas de processos

Treinamento continuado em informática laboratório Moradia 
e Cidadania

Avaliação geral do processo

Organização da sistematização para publicação

Publicação

Encerramento



Consideramos a execução e conclusão deste projeto muito satisfatória. A
implantação e capacitação das cinco cooperativas, no uso do software
Cata Fácil, foi plenamente concluída, porém alertamos a CENTRAL DE
COOPERATIVAS REDESOLMG, que agora é necessário cuidar de alguns
aspectos fundamentais, para o uso continuado em todas as cooperativas,
com estabilidade e total inserção na rotina do processo produtivo do dia a
dia. Neste sentido capacitamos as diretoras das cooperativas e da
REDESOLMG na utilização do aplicativo de rede para controle de dados
lançados no sistema e também para saberem lidar com a estrutura do
ambiente predeterminado.


