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Indústria de SC se mobiliza pela qualidade da educação

Plinio Bordin/ Fotomundo

Setor de alimentos terá maior demanda no Estado

Saiba mais. Acesse:

Marcelo Miyashita

P

or meio do Movimento A Indústria
pela Educação, lançado no final de
setembro, o Sistema Federação das
Indústrias (Sistema FIESC) planeja
qualificar 795 mil trabalhadores industriais até 2014. A cerimônia de lançamento
teve a presença do governador Raimundo Colombo, do superintendente nacional do SESI,
Renato Caporali , 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. Ao todo, o movimento já possui 41
assinaturas.
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 Catarina 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.
“A educação é o grande desafio da sociedade. Estamos em sintonia com o Movimento

Governador e presidente do Sistema FIESC, durante a assinatura de adesão ao Movimento

que a FIESC faz e temos o maior reconhecimento. O Movimento ajuda muito o governo
e o Estado de Santa Catarina a fazer as transformações necessárias. Qualifica o debate”,
declarou Colombo.
Segundo pesquisa realizada em 2011 pela
Confederação Nacional da Indústria (CNI), o
problema da falta de trabalhadores qualificados - seja por educação básica ou por formação
profissional - afeta 69% das empresas do país.
Além de gerar dificuldades de contratação, essa
questão também afeta a capacidade das empre-

sas brasileiras de enfrentar seus concorrentes.
Para contribuir com a melhoria do quadro educacional catarinense, SESI, SENAI e
IEL - entidades integrantes do Sistema FIESC
- pretendem ampliar a oferta de serviços na
área. A previsão é de registrar cerca de 795
mil matrículas entre 2012 e 2014, relacionadas
principalmente à formação básica, continuada
e técnica dos trabalhadores da indústria. Serão
investidos R$ 330 milhões no período. Mais
informações em www.fiescnet.com.br/aindustriapelaeducacao .

SC precisará de 461 mil trabalhadores
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 foi divulgada na pesquisa Mapa
do Trabalho, elaborada pelo Departamento
Nacional do SENAI e divulgada em setembro.
Em todo o país, a estimativa é que seja necessário formar profissionalmente 7,2 milhões de
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pessoas até 2015. Desses, 1,1 milhão entrariam
nas novas vagas a serem criadas no mercado
de trabalho. Os demais já atuam na área, mas
vão precisar se atualizar para acompanhar a
evolução tecnológica. A pesquisa será o documento norteador do SENAI/SC para a oferta
de novos cursos. A entidade pretende ampliar
de 45 para 86 o número de unidades e pontos
de atendimento em Santa Catarina.
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Alemães e catarineses
concluem consultoria
Dez empresas catarinenses encerraram em
outubro a série de ações que envolveram o
projeto REEF Santa Catarina (Rede de Recursos
e Eficiência Energética). O trabalho foi fruto de
parceria do SENAI/SC com a Universidade de
Stuttgart, as empresas Arqum e Wehrle, e a
plataforma de empresas ambientais LVI, todas
da Alemanha. O projeto ajudou as indústrias a
otimizar o uso de energias e recursos ao identificar potenciais de redução, conscientização
sobre o melhor uso, desenvolvimento e implementação das melhores práticas disponíveis e apoio a aprimoramentos no sistema de
gestão ambiental.

“Camisinha” da água
chega ao mercado
A empresa Radcontrol lançou oficialmente no
mercado a Máquina Automatizada para Inserção do “Water Bag”, produto desenvolvido a
partir de pesquisa em parceria com o SENAI
de Santa Catarina. O produto foi exposto durante o 21º Congresso Brasileiro da Indústria
de Águas Minerais, realizado em Florianópolis,
em outubro. A máquina insere uma película
plástica no interior das bombonas de água
mineral, isolando o líquido do vasilhame. Com
isso, as envasadoras poderão oferecer produtos com menor risco de contaminação. Além
disso, a expectativa é de aumentar a vida útil
das bombonas de três para cinco anos, reduzindo custos. Uma envasadora catarinense já
está fazendo testes e , com isso, as bombonas
com Water Bag devem chegar ao mercado
até meados de 2013.

SC mobiliza 4,1 milhões em inovação

O

Sistema Indústria e empresas catarinenses vão investir R$ 4,1 milhões em sete projetos inovadores
para o desenvolvimento de produtos e da qualidade de vida do
trabalhador. Os projetos foram aprovados
no Edital SENAI SESI de Inovação. Os
recursos mobilizados englobam os valores
liberados pelas duas instituições em âmbito
nacional, além das contrapartidas das empresas beneficiadas e dos dos departamentos regionais.
Os projetos aprovados em 2012 pelo
SENAI preveem o desenvolvimento de
embalagens sustentáveis a partir da fibra

de bananeira, de regulagem eletrônica para
amortecedores de veículos offroad e de corantes para tingimento em fibras celulósicas
em meio gasoso, além de um simulador de
soldagem para auxílio na capacitação profissional. No âmbito da saúde e qualidade
de vida, desenvolvidos pelo SESI, constam
a criação de solução de saúde e segurança
no trabalho para micro e pequenas empresas, desenvolvimento de médias lideranças
e um modelo de gerenciamento de saúde e
estilo de vida para indústrias.
De 2005 a 2011 já foram liberados pelo
Edital R$ 6,8 milhões para 16 projetos propostos por indústrias catarinenses.

Seminário debate redução de sal na carne
As possíveis consequências da redução
do sódio (um dos elementos químicos do
sal) para a indústria de alimentos foi um dos
temas discutidos no 9º Seminário Internacional de Industrialização da Carne, evento
promovido pelo SENAI/SC e realizado nos
dias 19 e 20 de setembro. O Seminário compõe a programação técnco-científica da Mercoagro - Feira Internacional de Negócios,
Processamento e Industrialização da Carne.
Para Rodrigo Tarté, especialista da John
Morrell Food Group, dos Estados Unidos,
a redução pode não ser bem recebida pelo
mercado, afetar a composição de preços e a
própria lucratividade das empresas do setor.
“Não se trata apenas de reduzir sódio só porque é bom para a saúde. Temos que reduzir o
sódio de maneira possível; as indústrias precisam ter uma estratégia, para que a diminuição não comprometa o produto, a qualidade

e o sabor”, afirmou.
Este ano, o encontro também tratou de
temas como uso da alta pressão no processamento de carne, tendências para o setor,
produtos inovadores, utilização de novas
tecnologias e implantação de sistemas de segurança alimentar.
No mesmo período, o SENAI/SC também promoveu uma clínica tecnológica, com
orientação sobre soluções para o setor, e a
Escola de Processamento de Carnes, com
aulas realizada em parceria com o Instituto
Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA). Já o Salão de Inovação reuniu projetos da 3M e de alunos e profissionais do SENAI/SC, incluindo o lançamento
de produtos à base de carne de rã, da Ranac
(de Antônio Carlos-SC), que foram desenvolvidos em parceria com os laboratórios do
SENAI de Santa Catarina.
Ivonei Fazzioni

Blumenau realiza
ensaios de aditivo
O Laboratório de Análises de Águas e Efluentes (Lanae), localizado no SENAI em Blumenau, está atendendo demandas de todo
o país para ensaios de certificação do Arla
32, agente redutor de Nox automotivo, que
passou a ser de uso obrigatório em novos
veículos pesados ou semi-pesados a diesel
a partir desse ano. O aditivo usado ajudará
a reduzir a emissão de poluentes atmosféricos. O laboratório foi qualificado pela certificadora Innac para realizar os ensaios com
o Arla 32 por atender à norma ISO 17025. O
Lanae é um dos únicos do país certificados
para a realização desses ensaios.

Segundo Tarté, as pesquisas apontam que os consumidores ainda priorizam sabor e preço

Catarineses vão lutar por medalhas
Diogo Honorato

U

m grupo de 34 alunos do SENAI/SC vai disputar com 605
estudantes de todo país o título
de melhores do país em suas
ocupações e encarar o desafio de
manter ou mesmo elevar o número de medalhas obtidas por competidores de Santa
Catarina na Olimpíada do Conhecimento.
A competição de educação profissional,
considerada a maior das Américas, será realizada entre os dias 12 e 18 de novembro,
no Centro de Convenções do Anhembi, em
São Paulo. Outros dois jovens participam
do America Skills, torneio que envolve 20
países e cujas provas serão em paralelo à
Olimpíada do Conhecimento.
Os catarinenses vão disputar em 32
ocupações. Na última edição, em 2010, o
SENAI/SC teve 25 integrantes em sua delegação, que disputaram em 23 ocupações e
obtiveram duas medalhas de ouro, quatro de
prata e duas de bronze. Entre os primeiros
colocados da Olimpíada serão selecionados
os representantes do Brasil no WorldSkills,
torneio mundial de profissões.
Um dos estudantes que se dedica aos
treinamentos é Guilherme Vilvert, de Joinville, que disputará em Fresagem CNC.
“Além do aprendizado, o reconhecimento
da Olimpíada me ajudou a quase dobrar
meu salário na empresa onde trabalho”,
afirma o jovem de 20 anos. Já Kalyn Pereira, de Lages, tem treinado 8 horas por dia
para a ocupação de Eletricidade Predial,
além de fazer um curso Superior de Tecnologia à noite.

Kalyl Pereira, de Lages, treina 8 horas e estuda 4

Outro evento paralelo será a Mostra
Inova SENAI, que apresenta 50 projetos
desenvolvidos por alunos e docentes da
instituição. A exposição incentiva a busca
por melhorias e novos negócios para a indústria. Santa Catarina será representada
por cinco projetos, três desenvolvidos por
docentes (sendo dois de Florianópolis e um
de Luzerna) e dois criados por alunos orientados por professores (ambos os projetos de
Chapecó).

Marcelo Miyashita

Mais 39 veículos apoiarão atendimento
As unidades do SENAI/SC passaram a contar com mais 39 veículos, totalizando 203 em sua frota.
Os automóveis fazem parte da estratégia de expandir e duplicar o número e matrículas entre
2010 e 2014. Eles serão utilizados para transportar laboratórios didáticos móveis e atender a mais
municípios do Estado. Os veículos foram expostos na principal via da capital, a Avenida Beira-Mar,
e entregues durante a reunião do Fórum Estratégico da Indústria, no final de setembro.

Seis unidades têm
novos diretores
Seis unidades do SENAI/SC contam com novos diretores desde o início de outubro. As
mudanças foram nas cidades de São José,
Itajaí, Concórdia, Caçador, Luzerna e São Bento
do Sul, e, por consequência, nas unidades de
extensão em Palhoça, Balneário Camboriú, Seara e Capinzal. Marcos Hollerweger, que dirigia a unidade de Itajaí, é o novo diretor em São
José e Palhoça, onde Ricardo Máximo Anzolin,
até então coordenador de núcleo em Luzerna,
será o diretor-adjunto.
Geferson Luiz dos Santos, transferido de Concórdia, assumiu a direção em Itajaí e Balneário
Camboriú. Volnei César Magedans assumiu a
unidade de Concórdia e a extensão em Seara,
deixando Caçador, onde foi substituído por
Silvana Meneghini, que era coordenadora da
unidade de extensão em Capinzal. Julcimar
Luis Machado deixou a unidade de São Bento
do Sul e assumiu a direção em Luzerna e Capinzal.
No Planalto Norte, Machado foi substituído
por Osvair Almeida Matos, que exercia o cargo de especialista de ensino na Direção Regional. Valério Duarte, que dirigia as unidades
de São José e Palhoça, permanece na direção
do Centro de Eventos, Esportes e Lazer do
Sistema FIESC (CEEL). Claudemir José Bonatto
deixou a direção da Unidade de Luzerna para
assumir a assessoria da Superintendência de
Serviços Compartilhados do Sistema FIESC,
em Florianópolis.

Inscrições abertas
para cursos regulares
Quem pretende aproveitar as boas oportunidades de carreira oferecidas pelo setor
industrial já pode se inscrever em uma das
427 opções de formação profissional oferecidas pelo SENAI de Santa Catarina, entidade que integra o Sistema FIESC. Somadas
as opções de cursos Técnicos, Superiores
de Tecnologia, Aprendizagem Industrial e
Ensino Médio, são quase 15 mil vagas oferecidas.
As formações serão oferecidas em 40 municípios do Estado. As inscrições para cursos de Aprendizagem Industrial terminam
no dia 4 de dezembro, com prova no dia 7
do mesmo mês. Para os técnicos, as matrículas são por ordem de chegada. Os cursos
superiores encerram inscrições em 15 de
janeiro, com aplicação de teste no dia 18.
Mais informações no endereço www.conhecimentoamais.com.br ou pelo telefone
0800 48 1212.

Zenilde Petri

Tenista Gustavo Kuerten, que participa de campanha do SENAI/SC, bateu bola com um robô e conversou com competidores da Olimpíada do Conhecimento

Guga participa da abertura do
Mundo SENAI em Santa Catarina

O

tenista catarinense Gustavo Kuerten, o Guga, foi uma das atrações
da edição catarinense do evento
Mundo SENAI 2012, realizado
entre os dias 26 e 28 de setembro
em todas as unidades da instituição no país
(leia mais sobre o evento abaixo). “Às vezes, a
gente não se dá conta, mas as oportunidades
estão próximas”, afirmou Guga, ao defender
que os jovens precisam aproveitar as chances
que surgem em suas vidas, como a educação.
Algumas dessas oportunidades podem
fazer a diferença na vida das pessoas. O presidente do Sistema FIESC, Glauco José Côrte,
destacou, citando uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI), que “os

alunos que realizam o Ensino Médio e um
curso técnico, como os do SENAI, obtêm
remuneração média 15% superior à dos que
concluem apenas o Ensino Médio”. Côrte salientou que a indústria brasileira precisa intensificare sua modernização, com a implantação
de novas tecnologias, o que só será possível
com a existência de profissionais qualificados
para operar as novas máquinas. O presidente
explicou que Kuerten foi convidado a participar do evento pelo exemplo que transmite.
“Guga não é apenas um campeão no esporte,
é um cidadão engajado na comunidade. O
SENAI tem a preocupação de formar não
apenas bons profissionais, mas também bons
cidadãos”, disse.

Evento atraiu 95 mil em todo o Estado
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.

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 Desenvolvimento Organizacional: Marco Antônio Dociatti;
Diretor de Educação e Tecnologia: Antônio José Carradore;
Informativo SENAI - redação e edição : Ivonei José Fazzioni (446 JP/
SC) e Diogo Honorato (3298 JP/SC).
Colaboração: Maria de Fátima Furlan.

Rod. Admar Gonzaga, 2.765
Itacorubi - CEP 88034-001 - Florianópolis - SC
Fone: 48 3231-4674
E-mail: imprensa@sc.senai.br
Internet: www.sc.senai.br

O Mundo SENAI também foi uma oportunidade para mostrar o potencial de alunos
da instituição, que expuseram, em mostras
tecnológicas, projetos desenvolvidos em
atividades práticas dos cursos. Oportunidade também para docentes mostrarem
pesquisas aplicadas. É o caso de um sistema desenvolvido em Lages, que procura a
posição que mais capta luz, aumentando a
eficiência de um poste que utiliza energia
solar. O invento será usado na unidade.
Em Rio do Sul, os alunos criaram o “seletor de chaves”, que também será adotado
pela unidade. É um armário giratório com
gavetas, que são liberadas por um sistema,
usando identificação de usuário e senha.
O perfil de usuário determina qual chave
é autorizada. “Dá para saber quando uma
sala está sendo usada e liberar a chave somente para quem trabalha na área”, explica Marcos Conte, 35 anos, aluno do curso
técnico em automação.
Diogo Honorato

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

Alunos e docentes
mostram inovações

Seletor de chaves aumenta segurança

