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Movimento pela Educação envolve a indústria de SC

Para que a indústria de Santa Catarina
possa crescer no ritmo esperado até 2015,
será preciso contar com um contingente
de 461,5 mil trabalhadores com formação
profissional adequada.
A estimativa é do SENAI, que divulgou em
setembro a pesquisa Mapa do Trabalho
Industrial 2012. Por isso, a regional catarinense da instituição (SENAI/SC), já possui planos para duplicar gradualmente as
matrículas em educação profissional nos
próximos anos.
Em todo o país, a estimativa é que seja
necessário formar profissionalmente 7,2
milhões de pessoas até 2015.
Saiba mais. Acesse:

Lançamento em Florianópolis contou com a presença do governador e de industriais de todo o Estado

na a destinar maior atenção a ações voltadas
para a área. A intenção é mostrar os ganhos
de competitividade que podem ser obtidos a
partir da melhoria dos níveis de formação.
Joinville, Jaraguá do Sul, Blumenau,
Criciúma, Chapecó, Lages e São José rece-

berão o Movimento nos dias 19, 21, 22, 28,
29 de novembro, 3 e 4 de dezembro, respectivamente.
Para obter informações adicionais ou
aderir à iniciativa acesse o endereço www.
fiescnet.com.br/aindustriapelaeducacao.

BMW terá apoio do Sistema FIESC
O presidente do Sistema FIESC, Glauco José Côrte, disse à direção da BMW, em
Brasília, que o SENAI, o SESI e o IEL estão
preparados para apoiar a montadora na formação profissional e outros serviços como
os de atendimento aos trabalhadores ou na
interface com as instituições de ensino.
Côrte participou, no dia 22 de outubro,
junto com o governador Raimundo Colombo e outras autoridades catarinenses, de
encontros com o vice-presidente mundial
da BMW, Ian Robertson, com o presidente
da BMW Group do Brasil, Jörg Henning
Dornbusch, e com a presidente Dilma
Rousseff. “Reiteramos nossa disposição, já
manifestada nos outros encontros com os
executivos da empresa, de apoiá-la no que
w www.fiescnet.com.br
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SC precisará de 461
mil trabalhadores

Marcelo Miyashita
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or meio do Movimento A Indústria pela Educação, lançado no dia
28 de setembro, o Sistema FIESC
tem previsão de registrar 795 mil
matrículas entre 2012 e 2014, relacionadas principalmente à formação básica,
continuada e técnica dos trabalhadores da
indústria. A cerimônia de lançamento, realizada em Florianópolis, teve a presença do
governador Raimundo Colombo e de lideranças do Fórum Estratégico da Indústria
Catarinense que assinaram o documento de
adesão ao Movimento e firmaram o compromisso de se engajar na iniciativa.
O presidente do Sistema FIESC, Glauco
José Côrte, afirmou que a educação é a saída
para auxiliar a indústria a ser mais competitiva. “Temos certeza que vamos contar com
o apoio e a adesão firme do setor industrial
para melhorarmos a competitividade do setor”, disse, destacando que apenas 7% dos
jovens entre 15 e 19 anos frequentam cursos
de educação profissional.
O Movimento tem dois pilares: investir
na ampliação da oferta de programas de educação e incentivar empresas de Santa Catari-

Colombo, Côrte e Robertson em Brasília

ela precisar, em especial, num primeiro momento, na formação de técnicos para trabalhar na nova fábrica em Santa Catarina”,
relatou Côrte.
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Oeste precisa de política específica

Blumenau, Criciúma, Jaraguá do Sul e
Lages receberam em setembro e outubro
seminários sobre sustentabilidade,
promovidos pelo Sistema FIESC. Empresas
das respectivas regiões apresentaram seus
cases. Entre elas Altenburg, Sintex, Celesc,
Weg, Klabin, Malwee, Posto Ecoeficiente
Ipiranga e Kimberly Clark Brasil.
Também foi apresentado o Plano de
Sustentabilidade para a Competitividade
da Indústria Catarinense, que é formado
por 16 áreas de atuação e tem mais de 60
ações concretas em áreas como energias
renováveis; eficiência energética; mudanças
climáticas; produção mais limpa e recursos
hídricos.
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erda de competitividade das empresas pela falta de infraestrutura
e pela distância dos grandes centros de consumo, êxodo de jovens, saída de capitais, migração
das agroindústrias para o Centro-Oeste
brasileiro, aumento dos custos de produção e incapacidade de atração de novos
empreendimentos. Esse é o atual cenário
do grande Oeste catarinense, discutido
em Chapecó, no seminário “Competitividade e desenvolvimento”, organizado
pela FIESC e pela Unoesc. Realizado no
auditório da Universidade, em Chapecó,
o evento integrou entidades empresariais,
governo, instituições de ensino, agentes de
desenvolvimento e empresários.
O presidente da FIESC, Glauco José
Côrte, disse que tão importante quanto
as obras de infraestrutura defendidas pela
região é a formulação de uma política de

Elmar Meurer

Seminários debatem
sustentabilidade

Seminário reuniu lideranças da região em Chapecó

apoio ao desenvolvimento do grande Oeste
catarinense, o que a Federação fará em parceria com a Unoesc para propor ao governo
e à sociedade econômica do Estado. Essa
política dará rumo a ações públicas e privadas e indicará parcerias e projetos essenciais
para a região.

Marcos Campos

Empresas apresentaram seus cases

Inventário de carbono
é tema de curso
Representantes de empresas de oito setores da indústria catarinense participaram
em setembro da capacitação “Inventários
corporativos de gases de efeito estufa”,
promovido pelo Sistema FIESC. As companhias precisam elaborar o inventário para
mensurar a quantidade de gases emitidos
na atmosfera durante um período de tempo. Com essa informação em mãos é possível definir metas para reduzir a emissão de
gases, além de antecipar o cumprimento
de legislação estadual e federal sobre mudança do clima que prevê, a partir de 2013,
ações para diversos setores industriais.
Os participantes aprenderam a metodologia GHG Protocol, a ferramenta mais
utilizada no mundo para contabilizar e
gerenciar emissões. “Se não fizer um bom
inventário, não há como fazer uma boa
gestão dos gases. Por isso é tão importante conhecer a ferramenta”, afirmou o presidente da Câmara de Qualidade Ambiental
da FIESC, José Lourival Magri.
A capacitação, realizada em parceria com
a Confederação Nacional da Indústria
(CNI), é mais uma ação do “Plano de sustentabilidade para a competitividade da
indústria catarinense.

Companhias receberam a homenagem durante solenidade na reunião de diretoria da FIESC

Sistema FIESC reconhece 32 empresas
Trinta e duas empresas catarinenses foram homenageadas pelo Sistema FIESC por
seus projetos de qualificação de jovens aprendizes, programas de estágio estudantil e por
suas ações de qualidade de vida no trabalho.
Elas foram vencedoras, respectivamente, dos
prêmios SENAI/SC Aprendizagem Cidadã,
Prêmio Catarinense IEL Melhores Práticas
de Estágio e SESI Qualidade no Trabalho. A
solenidade de premiação foi realizada no dia
19 de outubro, em Florianópolis.
A primeira edição do Prêmio SENAI/
SC Aprendizagem Cidadã reconheceu as
empresas: Temasa, de Caçador, na categoria
médio porte e Ciser, de Joinville, na categoria grande porte. Metalúrgica Riosulense, de
Rio do Sul, e Tuper, de São Bento do Sul, foram finalistas na categoria grande empresa.
A 7ª edição do Prêmio Catarinense IEL
Melhores Práticas de Estágio foi realizada

em parceria com o Movimento Catarinense
para Excelência (MCE). Veja as vencedoras
em cada categoria. Micro/pequenas empresas: 1° lugar: Instituto de Estudos Avançados
(IEA), de Florianópolis; 2° lugar: Indústria
Carbonífera Rio Deserto, de Criciúma; e 3°
lugar: Schramm, Hofmann & Vargas Advogados Associados, de Joinville. As vencedoras na categoria médias empresas foram: 1°
lugar: Rigesa Celulose, Papel e Embalagens,
de Três Barras; e 2° lugar: Usipe Indústria
e Comércio de Peças, de Içara. Na categoria
grandes empresas foram reconhecidas: 1° lugar: Seara Alimentos, de Itajaí; 2° lugar: Coteminas, de Blumenau; e 3° lugar: Engevix
Engenharia, de Florianópolis.
O Prêmio SESI Qualidade no Trabalho
(PSQT) foi criado em 1996 para homenagear empresas que praticam a responsabilidade
social. Foram premiadas 22 empresas.

Filipe Scotti
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Desindustrialização e competitividade dominaram
a pauta da reunião, realizada em setembro, com
algumas das principais lideranças empresariais.

Pesquisa Ímpar aponta preferência
pelas marcas SENAI e SESI

D

uas entidades integrantes do
Sistema FIESC foram premiadas em cerimônia que reuniu as
marcas mais lembradas e preferidas em Santa Catarina, segundo
a Pesquisa Impar (Índice das Marcas de
Preferência e Afinidade Regional). Pelo
quinto ano consecutivo, o SENAI foi o
vencedor estadual na categoria “Ensino de
Capacitação Profissional” e nas oito regiões

pesquisadas. O SESI Farmácia, por sua vez,
recebeu certificado de maiores índices em
três regiões, além de ficar em segundo entre
as mais citadas no Estado.
A pesquisa é promovida anualmente
pelo grupo RIC em parceria com a Ibope
Inteligência. Além de pesquisar as marcas
mais lembradas pelos entrevistados, também questiona quais são as preferidas pelos catarinenses.
Fotos: Diogo Honorato

Sérgio Roberto Arruda, do SENAI/SC (centro)

Daniel Horongoso, do SESI/SC (centro)

Programa previne lesões musculares
O desconforto ao executar ações simples na rotina de trabalho, a fadiga muscular e até mesmo a dor podem ser sintomas
das chamadas doenças osteomusculares.
Estas lesões, causadas por esforço repetitivo ou por sobrecarga em grupos de músculos específicos, afetam ossos, articulações, tendões e cartilagem. Além disso,
são a principal causa de afastamentos por
doenças, representando 24% dos registros,
segundo o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).
Para contribuir com a redução desses
indicadores, o SESI/SC lançou em outubro, em Jaraguá do Sul, o Programa de
Prevenção e Tratamento das Doenças Os-

teomusculares. De acordo com o médico
fisiatra da entidade, Marcelo Tournier, por
meio de um comportamento preventivo é
possível evitar que estas lesões se instalem.
“O programa que estamos lançando oferece prevenção por meio da ginástica funcional e tratamento clínico aos trabalhadores
que já apresentam os primeiros sintomas”,
explica.
O programa estará disponível às empresas de Jaraguá do Sul. Para participar,
o trabalhador deve procurar o RH de sua
empresa ou o médico do trabalho e solicitar encaminhamento ao programa. Os
atendimentos serão realizados na unidade
do SESI de Jaraguá do Sul.

Missões vão à China
e ao Peru
Empresários de sete Estados brasileiros
encerraram no dia 19 de outubro a missão empresarial brasileira à China, organizada pela FIESC. A delegação participou
da tradicional Feira de Cantão, o maior
evento de negócios da China, realizado em
Guangzhou, no Sul do país. O grande foco
desta edição foi a oferta de produtos sustentáveis. O evento reuniu compradores e
fornecedores de mais de 150 países. O grupo também esteve em Pequim, na Beijing
New Energy Vehicle, indústria automotiva
que integra um dos maiores grupos que
investem em energia renovável. A companhia, que tem como principal cliente o
governo chinês, lançou recentemente uma
frota de carros elétricos para testes. Com
500 funcionários, a fábrica tem linhas de
montagem para três modelos.
O presidente do Sistema FIESC, Glauco José
Côrte, e o vice-presidente para assuntos
estratégicos Ingo Fischer participaram nos
dias 1º e 2 de outubro de missão ao Encontro Empresarial da América do Sul e Países
Árabes, realizado em Lima, no Peru, com a
presença da presidente Dilma Rousseff. O
evento reuniu líderes para debater e aprofundar a cooperação inter-regional em áreas como infraestrutura, energia, alimentos,
recursos naturais e mudanças climáticas,
além de buscar atração de investimentos
para o Brasil e países da América do Sul.

SC sediará Bienal
Brasileira de Design
Florianópolis sediará em 2015 a 5ª Bienal
Brasileira de Design (BBD), considerado o
maior evento nacional na área. A candidatura catarinense foi aprovada no dia 22
de outubro, pelo comitê gestor da Bienal,
que acatou os argumentos apresentados
pelo Sistema FIESC, Governo do Estado e
pela organização civil SC Design. A Bienal
Brasileira de Design (BBD) é uma ação de
políticas públicas e faz parte do Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), por meio da Agência
Brasileira de Promoção de Exportação e
Investimentos (Apex-Brasil) e do Ministério da Cultura (MinC). O evento deve receber um público na ordem de 100 mil
pessoas.
A partir da aprovação da sede, as organizações parceiras na realização e outras
apoiadoras definirão locais, data, programação, tema e orçamento da edição.

SC ganha prioridades para buscar
espaço na cadeia de óleo e gás

A

Mundo SENAI recebe
95 mil visitantes
Marcos Campos

s empresas de base tecnológica e
os estaleiros para construção de
barcos de apoio e reparo naval
são os negócios da cadeia de
óleo e gás mais atrativos para
Santa Catarina no curto prazo. Por outro
lado, a instalação de um terminal de regaseificação de gás natural liquefeito (GNL)
é estratégica para o Estado devido à repercussão em outros segmentos, ao eliminar gargalos referentes à matéria-prima de
áreas como a petroquímica e fertilizantes, Senador Casildo Maldaner recebeu o estudo
que podem usar fontes permanentes de sua indústria petroquímica e de fertilizantes”,
primento de gás natural. Estas são algumas
das recomendações do estudo da FIESC que resume o coordenador do estudo, Luís Fernando Mendonça. O levantamento avaliou
avalia as oportunidades de investimento na
a cadeia de fornecedores de bens e serviços,
cadeia de óleo e gás em Santa Catarina. O
trabalho, realizado pela Organização Nacio- inclusive pequenas e médias empresas.
Entre 2012 e 2016 os investimentos na
nal da Indústria do Petróleo (ONIP), ressalta
cadeia totalizarão US$ 286 bilhões no Brasil,
ainda que o terminal de GNL é importante
para a segurança no abastecimento regional dos quais US$ 226 bilhões estão previstos
pela Petrobras, mostra a pesquisa. Nesta carpara termelétricas e outros usos industriais.
Os presidentes da FIESC, Glauco José Côr- teira de aplicações, parcela substancial será
destinada a novos projetos, o que refletirá na
te, e da ONIP, Eloy Fernandes, entregaram
o trabalho ao senador Casildo Maldaner, demanda por equipamentos e serviços, sobretudo de origem nacional, em decorrência
durante a reunião de diretoria da FIESC,
de a política governamental exigir índices
realizada no dia 19 de outubro.
“Aplicando em estaleiros para base de de conteúdo local crescentes nos empreendimentos do setor, o que fará do setor de
apoio e reparo naval e em empresas de base
tecnológica e alavancando a indústria de re- petróleo um instrumento essencial para a
gaseificação também traremos para a região economia brasileira.

Powergrid será em novembro, em Joinville
Divulgação FIESC

A Powergrid Brasil 2012,
feira e congresso de energia
promovido pela FIESC e organizado pela Messe Brasil, deve
reunir cerca de 100 expositores
e cinco mil visitantes, que vão
conferir as novidades nas áreas
de geração, transmissão e distribuição, equipamentos industriais, materiais para instalação,
automação e instrumentação, Primeira edição do evento recebeu 4 mil visitantes
concessionárias, produtos e
serviços e meio ambiente. O evento será
realizado de 27 a 29 de novembro, no Cen- segunda vez do evento, a Powergrid é uma
excelente oportunidade de estreitar o relatreventos Cau Hansen, em Joinville.
Para Paulo Toledo, sócio-diretor da cionamento com os clientes e prospectar a
Ecom Energia, empresa que participa pela busca de novos parceiros.
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Aproximadamente 95 mil pessoas visitaram o Mundo SENAI em Santa Catarina,
evento que deu continuidade ao SENAI
Casa Aberta, realizado até 2011. De 26 a
28 de setembro todas as 36 unidades da
instituição no Estado receberam estudantes, empresários, autoridades e comunidade em geral.
Um dos principais objetivos do evento foi
o de promover a aproximação das pessoas, especialmente os jovens e seus familiares, às carreiras profissionais da indústria. Foi o que ocorreu em Lages: Michael
Conrado foi ao SENAI acompanhado pela
mãe Cristiane e aproveitou para fazer sua
inscrição. “Incentivo muito ele a pensar no
futuro. E fazer o curso será um investimento nele, que vai descobrir algo em que
pode trabalhar”, disse Cristiane. Para se
familiarizarem ainda mais com o ambiente e as perspectivas do setor industrial, os
visitantes também receberam o Guia das
Profissões Industriais, com informações
sobre as principais áreas do setor industrial catarinense.
O tenista catarinense Gustavo Kuerten, o
Guga, foi uma das atrações da edição catarinense do evento.

SC é reconhecida no
Prêmio de Estágio
Onze empresas brasileiras, sendo duas
catarinenses, estão entre as melhores
empresas para se estagiar no país. A
Coteminas, de Blumenau, e o Instituto de
Estudos Avançados (IEA), de Florianópolis,
receberam no dia 16 de outubro, em
Brasília, o Prêmio IEL de Estágio.
A premiação, conferida pelo Instituto
Euvaldo Lodi (IEL), entidade da
Confederação Nacional da Indústria (CNI),
identifica e divulga as melhores práticas de
estágio no país.
Ambas as empresas conquistaram o
segundo lugar, sendo a Coteminas na
categoria grande porte e o IEA na categoria
micro e pequeno porte. Além de reconhecer
as organizações, a premiação homenageia
os estagiários e os supervisores de estágio
que criaram projetos inovadores, que tem
capacidade de gestão e que alcançaram
resultados.

