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SENAI e SESI de SC entre as melhores para trabalhar

Fernando Willadino

Arruda (esq.) e Côrte na premiação

Saiba mais. Acesse:

Ivonei Fazzioni

O

SENAI de Santa Catarina chegou,
pela oitava edição, à lista das 100
melhores empresas brasileiras para
trabalhar, segundo pesquisa do instituto Great Place to Work. A premiação foi em 13 de agosto, em São Paulo. O
SESI/SC, outra entidade do Sistema FIESC,
também recebeu o reconhecimento.
Para o presidente do Sistema FIESC, Glauco José Côrte, a premiação das duas entidades
tem uma importância ainda maior por serem
organizações que atuam diretamente com
trabalhadores da indústria. “O SENAI oferece educação profissional e o SESI atua com
programas de saúde, segurança no trabalho,
esportes e lazer; ambos com o propósito de
desenvolver melhores condições de vida para o
trabalhador e sua família e, consequentemente,
de competitividade para a indústria”, salienta.
“Os colaboradores do SENAI historicamente demostram o orgulho de trabalhar em
prol da sociedade, com ações que promovem
a cidadania, por meio da educação, e o desenvolvimento industrial”, afirma o diretor de
educação e tecnologia do SENAI/SC, Antônio José Carradore. Já o diretor de desenvolvimento organizacional da entidade, Marco
Antônio Dociatti, observa a mesma política

Colaboradores acompanharam o presidente e diretores do Sistema FIESC na entrega do prêmio em São Paulo

de gestão de pessoas é adotada em todas as
entidades do Sistema FIESC, o que explica
porque SENAI e SESI alcançaram a premiação. “Além disso, FIESC, CIESC e IEL têm
alcançado os mesmos resultados em suas avaliações de satisfação dos colaboradores”, diz.
Dociatti ressalta ainda que SESI e SENAI são
prestadores de serviços e, por isso, a satisfação
dos colaboradores é mais facilmente transferi-

da para os clientes.
A pesquisa, conduzida em parceria com
a revista Época, da Editora Globo, avalia o
índice de confiança dos funcionários com o
ambiente de trabalho e análise das melhores
práticas de gestão de pessoas. A pesquisa é
realizada em 46 países. No Brasil, este ano,
envolveu 1.013 empresas e 1,8 milhão de trabalhadores.

Marca continua a mais lembrada em SC
Pelo terceiro ano consecutivo, a marca
SENAI é a mais lembrada em Ensino Técnico e Profissionalizante em Santa Catarina,
segundo aponta a pesquisa Top of Mind, realizada pelo Jornal A Notícia, do grupo RBS,
e o Instituto Mapa. As 43 marcas líderes foram premiadas na noite de 1º de agosto, no
Centro de Eventos do Sistema FIESC, em
Florianópolis.
“A lembrança da marca pela comunidade é a demonstração da importância que o
SENAI tem na formação técnica do jovem”,
afirma o presidente do Sistema FIESC,
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Glauco José Côrte, que participou da solenidade de premiação com o governador Raimundo Colombo. A construção da marca
está diretamente relacionada a campanhas
institucionais e promocionais e ações de
relacionamento (como eventos, concursos e
gincanas) com alunos e a comunidade.
Entidade do Sistema FIESC, o Departamento Regional do SENAI de Santa Catarina registra mais de 1,8 milhão de matrículas
desde sua instalação, em 1954. Atualmente,
por ano, são realizadas cerca de 100 mil matrículas em educação profissional.
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Evento mostra
atuação do SENAI/SC
em inovação
Durante o 6º Workshop Internacional também foram apresentados casos de sucesso
de pesquisa aplicada, desenvolvidos com o
apoio de especialistas do SENAI, que ajudaram empresas a desenvolverem produtos e
conquistar mercados. Foram apresentados
um espectrofotômetro portátil, que junta
dois equipamentos em um, e uma máquina
de inserir películas internas em bombonas,
que vai garantir a qualidade da água mineral comercializada. Os equipamentos foram
desenvolvidos em parceria com as empresas
Alfakit e RadControl, respectivamente.
O diretor regional do SENAI/SC, Sérgio Roberto Arruda, apresentou a Agenda da Inovação
da instituição, um conjunto de 11 ações voltadas ao apoio da competitividade da indústria.
Para o presidente do Sistema FIESC, Glauco
José Côrte, o Brasil precisa ter pressa em inovar. “Temos taxas de inovação menores do
que os principais concorrentes internacionais”, salientou

Schreck, do Fraunhofer IPK, da Alemanha, participou do Workshop Internacional de Automação e TIC

Robôs humanizam a produção

C
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Espectrofotômetro portátil: case de inovação

7º Workshop abordará
novos materiais
Será em Criciúma o 7º (e último de 2012)
Workshop Internacional do SENAI/SC, que
terá foco nas tendências em pesquisa, desenvolvimento e inovações dos materiais
utilizados na indústria. Haverá exposições
sobre novidades relacionadas a polímeros,
aço e cerâmica, com palestras de pesquisadores do Instituto Turíngio de Pesquisa
em Têxtil e Plásticos (Titk), da Alemanha,
do Centro de Investigação em Química
Aplicada (CIQA), do México, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e
Universidade do Extremo Sul Catarinense
(UNESC). A eficiência energética e sua influêcia na competitividade das indústrias
será tema de uma apresentação realizada
pelo SENAI/SC.

ada vez mais, o setor produtivo investe em tecnologias que possibilitem o
aumento da produtividade e da qualidade de produtos. Por isso, uma série
de novidades nas áreas de automação
industrial e tecnologia da informação foram
apresentadas no 6º Workshop Internacional,
promovido pelo SENAI, em julho.
Uma das tendências apontadas pelo
alemão Gerhard Schreck, do Instituto
Fraunhofer IPK, é a utilização conjunta de
robôs e trabalhadores – uma forma de melhorar o desempenho, flexibilizar a produção e tornar o trabalho mais ergonômico.
Também no ambiente produtivo, vem
crescendo o uso das redes de ethernet
como forma de promover a comunicação
entre as máquinas e escritórios, o que evita
o uso de diferentes estruturas. Para Robert
Gries Drumond, da Siemens, o uso do padrão ethernet aumenta a produtividade e

permite a redução de custos de instalação,
operacionalização e manutenção.
“A TI hoje é uma forma de ganhar produtividade, pois pode acelerar os processos
e ajudar nas decisões, inclusive colaborativas, e de certa forma maximizar todo o investimento que já foi feito”, afirmou Amri
Tarsis, representante da empresa Cisco.
Na área de redes, o foco das discussões
foi o uso da computação em nuvem (cloud
computing) por corporações e operadoras de
telecomunicação. A solução consiste em
utilizar a capacidade de armazenamento e
processamento de vários servidores externos, em vez de utilizar estrutura interna.
Segundo o pesquisador do FhG FOKUS
(Alemanha), Florian Schreiner, o uso do
cloud permite maior flexibilização em épocas em que a empresa precise de maior ou
menor demanda de armazenamento e processamento.

Serviços auxiliam fabricantes de copos
Duas indústrias do Sul de Santa Catarina contaram com o apoio do SENAI no
processo de preparação para o atendimento
à portaria 453/2010, do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia), que estabelece a certificação
de produtos e processos de fabricantes de
copos plásticos. Profissionais da unidade
do SENAI em Criciúma atuaram no diagnóstico e adequação do sistema de gestão
das empresas Minaplast, de Urussanga, e
Copozan, de Orleans.
Além de realizar consultoria em gestão
para empresas que buscam a certificação, o
laboratório de materiais de Criciúma também foi considerado apto pelo Instituto
Nacional de Avaliação de Conformidade de
Produto para realizar ensaios laboratoriais
com os copos plásticos e avaliar a confor-

midade com as normas técnicas.
A auditoria no sistema de gestão é uma
das exigências para se conseguir a certificação – juntamente com a aprovação dos
produtos em ensaios laboratoriais. Pelos
critérios estabelecidos, as empresas precisam atender a diversos itens da norma NBR
ISO 9001 — como satisfação dos clientes,
ações corretivas e preventivas, verificação
de produtos, controle de produção, entre
outros.
De acordo com a consultora do SENAI
em Criciúma Simone Bitencourt da Silva,
uma das vantagens da certificação é garantir a constância da qualidade dos produtos
oferecidos. “Com um sistema de gestão refinado, as empresas aumentam a garantia de
que os consumidores vão receber produtos
sempre com o mesmo padrão”, explica.
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Curso de soldador será uma das formações oferecidas em Itajaí em parceria com a Petrobras

Cursos atenderão indústria naval

A

região de Itajaí vai contar com mais
524 trabalhadores qualificados
para atuarem na indústria naval.
Eles vão participar de 32 cursos
que a Petrobras irá oferecer gratuitamente a moradores locais. As formações
serão realizadas pela unidade do SENAI na
cidade, com previsão de conclusão até maio
do próximo ano. As qualificações profissionais integram o Programa de Mobilização
da Indústria Nacional de Petróleo e Gás
Natural (Promimp). Ao todo, serão oferecidas mais de 9 mil horas de cursos em Santa
Catarina.
Os cursos foram definidos para atender
à demanda de profissionais para o setor de
offshore - ou seja, construção de embarcações
que fazem o transporte de equipamentos para plataformas e de petróleo para o
continente. “O SENAI de Santa Catarina
foi aprovado para atuar como parceiro da

Petrobras após os bons resultados obtidos
em um curso-piloto que foi oferecido em
2011, e que teve a colaboração de empresas
da região”, explica o diretor da unidade do
SENAI em Itajaí, Marcos Hollerwerger. Segundo ele, também há demanda na região
por profissionais de nível técnico nas áreas
de mecânica, segurança do trabalho, eletrotécnica, refrigeração e eletromecânica.
Serão oferecidos cursos nas áreas de caldeireiro, encanador, mecânico-montador,
montador, pintor industrial, eletricista - força e controle, eletricista montador, soldador
de estrutura e soldador de tubulação. A seleção dos participantes já foi realizada pela
Petrobras e as aulas estão previstas para os
próximos meses. Só na região da foz do rio
Itajaí existem 53 indústrias de construção
naval, que empregam 3 mil trabalhadores,
de acordo com a publicação Santa Catarina
em Dados 2011, da FIESC.

Escola rende prêmio ao Sinduscon Blumenau
e mestres de obra. O prédio que abriga a
escola tem 282 metros quadrados e conta
com laboratórios e salas de aula.
O prêmio é realizado pelo Fórum de
Ação Social e Cidadania (Fasc), da CBIC,
e é destinado a entidades e empresas desse
setor que desenvolvem programas ou projetos de responsabilidade social. Esta é a
segunda vez que o Sinduscon é destaque.
Em 2008, a entidade foi premiada no 80º
Enic em São Luiz do Maranhão, em função da “Reurbanização do Passeio Histórico de Blumenau”.
O objetivo da premiação é fortalecer
o desenvolvimento de ações socialmente responsáveis. Neste ano o prêmio foi
auditado pela BDO RCS Auditores Independentes, uma das mais conceituadas e
rigorosas certificadoras.

Jovens do Centro de Atendimento SócioEducativo Provisório (Casep), de Rio do Sul,
vão retornar à sociedade com melhores
chances de conseguir um emprego. A unidade do SENAI na cidade passou a oferecer
aos adolescentes infratores um curso de
Leitura e Interpretação de Desenho, que
será gratuito para os alunos e para o centro
de atendimento. “Esperamos que, com o
curso, os jovens possam sair com um olhar
diferente para o futuro, interessados na
procura por um emprego”, explica Marcos
Koepp, coordenador do Centro Assistencial
de Caridade Nossa Senhora da Conceição,
que administra o Casep.

Unidade promove
“noite do Oscar”
Estudantes do Ensino Médio da unidade
do SENAI em Blumenau participaram de
uma noite de gala nas premiações do 1º
Festival Curtas de Comunicação e Expressão. No evento, 15 curtas concorreram a
13 estatuetas. O objetivo da produção dos
filmes foi de ampliar as competências de
comunicação e expressão e promover a
discussão sobre temas atuais relacionados
à vida dos adolescentes.

Líderes vão ajudar
nos desafios do SENAI
Os desafios do SENAI de Santa Catarina de
ampliar sua atuação em educação profissional, serviços técnicos e tecnológicos e
aprimorar a gestão serão encarados por
um grupo de 30 colaboradores de todo o
Estado. Iniciou em agosto a 6ª turma do
Programa de Desenvolvimentos de Líderes
(PDL) , que a entidade realiza em parceria
com a Fundação Dom Cabral. A ação aprimora conhecimentos dos participantes e
promove novas posturas frente aos objetivos da instituição.
Diogo Honorato

O projeto Escola da Construção de
Blumenau foi um dos vencedores do Prêmio de Responsabilidade Social 2012 da
Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). A iniciativa foi destaque
na categoria “Entidade”, com entrega da
premiação em junho, no Palácio das Artes,
em Belo Horizonte, durante a solenidade
de abertura do 84º Encontro Nacional da
Indústria da Construção (Enic).
A Escola de Construção, inaugurada
em 2010, é um projeto de parceria entre
o Sistema FIESC, por meio do SENAI
de Santa Catarina, e o do Sindicato da
Indústria da Construção de Blumenau
(Sinduscon). O intuito é profissionalizar
e aprimorar a qualificação profissional
na construção civil, ensinando detalhes
técnicos aos futuros pedreiros, serventes

Reeducandos de Rio do
Sul iniciam formação

Turma da sexta edição do PDL

Marcos Campos

Delegação de 34 estudantes do SENAI/SC vai participar da etapa nacional da competição e disputar vagas para o WorldSkills, o mundial de profissões

Estudantes reforçam preparação
para Olimpíada do Conhecimento

E

m época de Jogos Olímpicos, um
grupo de 34 catarinenses está atento
para outro tipo de competição. Eles
dedicam de seis a oito horas diárias
em treinamentos para a Olimpíada
do Conhecimento, evento a ser realizado em
novembro, no Anhembi, em São Paulo, e que
envolve conhecimentos, habilidades e atitudes
profissionais. São estudantes do SENAI/SC,
que em julho reuniram-se em Florianópolis.
O encontro serviu para transmitir orientações
aos competidores, além de ajudar a construir
o espírito de equipe.
Entre os 34 estudantes do SENAI que
se preparam para a Olimpíada do Conhecimento, Bruno Angelo Medeiros, de Tubarão,
talvez seja o que carregue a maior responsa-

bilidade. Ele disputa em web design, a ocupação na qual Santa Catarina conseguiu três
medalhas nas últimas três edições do World
Skills, incluindo um ouro em 2011. Apesar de
a preparação ter o cuidado de evitar esse tipo
de pressão, Bruno sente o desafio, mesmo
porque é treinado pelo medalhista internacional de bronze em 2009, André Ramos. Para
o segundo semestre, ele trancou a faculdade,
que fazia à noite, para treinar nos períodos
vespertino e noturno. “É cansativo, mas vale
o esforço”, afirma.
Guilherme Vilvert, de 20 anos, de Joinville e que compete em Fresagem CNC, observa
que as portas do mercado de trabalho estão se
ampliando. “Já passei para as máquinas melhores da empresa”, orgulha-se.

Inscrições para prêmio vão até setembro
As empresas que promovem a inclusão
de jovens aprendizes no mercado já podem se inscrever no 1º Prêmio SENAI/
SC Aprendizagem Cidadã, promovido pelo
Sistema FIESC. A intenção é de identificar
e valorizar as boas práticas das empresas do
Estado que contribuam para a formação de
cidadãos e profissionais mais capacitados
para as atuais exigências do mercado de trabalho. As inscrições podem ser feitas até o
dia 14 de setembro. Mais informações pelo
site www.aprendizagemcidada.com.br.
São considerados “aprendizes”, de acordo com o decreto 5.598, de 2005, jovens com
idade superior a 14 e menor que 24 anos, que
estejam cursando um curso de aprendizagem
industrial e firmem contrato de aprendiza-

gem com as empresas, acordo que é previsto
na Consolidação das Leis do Trabalho.
Os critérios de avaliação do prêmio compreendem a existência de ações voltadas para
desenvolvimento da cidadania, número de
jovens contratados como aprendizes, histórico de efetivação, cumprimento das normas e
legislação e benefícios adicionais oferecidos.
As empresas concorrerão em duas categorias
– médio porte, de 100 a 500 empregados, e
grande porte, acima de 500 empregados.
O SENAI possui atualmente 10,6 mil
matrículas em cursos de aprendizagem industrial, mas tem estimativa de chegar a 11
mil até o final do ano, o que representa um
crescimento de 150% em relação ao registrado em 2008.

SENAI/SC - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
Departamento Regional de Santa Catarina
Presidente do Conselho Regional: Glauco José Côrte;
Diretor Regional: Sérgio Roberto Arruda;
Diretor de Educação e Tecnologia: Antônio José Carradore;
Diretor de Desenvolvimento Organizacional: Marco Antônio Dociatti
Informativo SENAI - redação e edição : Ivonei José Fazzioni (446 JP/
SC) e Diogo Honorato (3298 JP/SC).
Colaboração: Maria de Fátima Furlan.
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Competição reflete
no ensino e indústria
Para o presidente do Sistema FIESC, Glauco
José Côrte, a preparação para as competições tem reflexo para a indústria, “porque
mostra a competitividade, a qualificação e a
capacidade dos alunos preparados. É um valioso instrumento de motivação aos demais
estudantes para que se preparem e se empenhem para se tornarem bons profissionais”.
O diretor do SENAI de Santa Catarina, Sérgio
Roberto Arruda, compara a contribuição da
Olimpíada para a educação com os avanços
que a Fórmula 1 promove na indústria automobilística. “A Olimpíada do Conhecimento é
um grande laboratório de práticas, metodologias pedagógicas e uso de novas tecnologias, que permitem aprimorar a qualidade da
educação profissional de Santa Catarina e do
Brasil”.

Equipe fica em 2º
em desafio de blogs
Os alunos Guilherme Weiler, Guilherme
Junkes, Heloisa Jacobi e Nicole Elis, todos
da unidade do SENAI em Joinville, conquistaram a segunda colocação no Desafio
do Conhecimento, competição de blogs
envolvendo escolas de Santa Catarina, promovida pela Its Mídia, do grupo RIC. Nessa edição, participaram da disputa 2.366
estudantes, divididos em 718 equipes,
sendo que cada uma teve que administrar
um espaço virtual. O concurso incentiva a
reflexão sobre o futuro dos jovens e o uso
consciente da internet. A relação dos premiados está no site www.desafiodoconhecimento.com.br.

