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200 mil trabalhadores serão vacinados contra a gripe
Arquivo SESI/SC

O

SESI, entidade do Sistema
FIESC, vai vacinar contra a gripe
mais de 200 mil trabalhadores de
cerca de 2,2 mil empresas e sindicatos industriais catarinenses. A
vacinação, que faz parte de uma campanha
nacional, começa em março e vai até junho
com início nas regiões Sul e Sudeste.
Além da aplicação das doses de vacina,
as empresas terão orientações sobre a campanha e os efeitos da medicação. A vacinação – realizada pelo SESI na indústria catarinense há mais de dez anos – é a principal
estratégia para evitar as faltas ao trabalho
e a queda de produtividade dos profissionais relacionadas à gripe. A ação ainda pode
reduzir os gastos com consultas médicas e
compra de medicamentos.
“Com esta campanha vamos assegurar
que nossos trabalhadores estejam protegidos da gripe e, dessa forma, contribuir
para a redução de afastamentos causados
pela doença e aumentar a produtividade”,
explica o superintendente do SESI, Hermes
Tomedi. Em 2012, a entidade imunizou em
Santa Catarina 145,6 mil trabalhadores.
Impacto econômico – A gripe afeta
cerca de 600 milhões de pessoas por ano.
De acordo com a Organização Mundial da
Saúde (OMS), a doença causada pelo vírus
Influenza atinge entre 5% e 10% da população mundial adulta e entre 20% e 30%

Gripe comum ataca entre 5% e 15% da população mundial e provoca 500 mil mortes por ano

das crianças. Por ano, ocorrem entre três a
cinco milhões de casos graves e de 250 mil
a 500 mil mortes em todo o mundo.
Com base na incidência da gripe sobre
a população adulta estimada pela OMS, a
médica Isabella Ballalai, diretora da Associação Brasileira de Imunizações, acredita
que no Brasil a gripe afete por ano entre
sete a 14 milhões de pessoas em idade produtiva.

Só os Estados Unidos estimam em U$ 11
bilhões por ano os custos gerados pela gripe
e suas complicações. Entre os gastos diretos,
avaliados em U$ 2,2 bilhões, estão as internações, as consultas médicas e as compras
de medicamentos. Já as faltas ao trabalho e
a queda de produtividade formam os custos
indiretos, que somam U$ 8,8 bilhões. Neste
país, estima-se que a gripe provoque a perda
de 44 milhões de dias produtivos por ano.
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Trabalhadores
praticam mais
atividade física

Um em cada três
catarinenses tem
pressão alta

Sistema FIESC amplia
oferta de serviços de
educação

Pesquisa realizada pelo SESI mostra
que mais de 60% dos industriários
ocupam as horas de lazer com atividades físicas

Estudo do SESI Farmácia contou
com a participação de mais de 23,5
mil pessoas de várias regiões do Estado

Entidade registra aumento de 8%
no número de matrículas em
educação básica, continuada, profissional, executiva e estágios
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WEG aposta na
qualidade de vida dos
colaboradores
No setor empresarial, além de aprimorar
a saúde e qualidade de vida dos trabalhadores, a adoção de um estilo de vida ativo
também está associado com a competitividade das indústrias. E para garantir uma
expectativa de futuro produtivo para seus
trabalhadores, a WEG ampliou a oferta do
programa Ginástica na Empresa para todos
os seus parques fabris no país. O serviço,
realizado por meio do SESI agora passa a
atender 20 mil colaboradores da empresa.
O programa Ginástica na Empresa possibilita que os industriários pratiquem diariamente atividades físicas sistematizadas
no próprio local de trabalho. Os encontros
antecedem o início das atividades, dentro
da jornada de trabalho, a fim de preparar
a musculatura que será exigida durante o
dia. “A preocupação com a saúde do trabalhador é hoje, pauta importante na vida das
empresas, pois empresa saudável é aquela
que prima pela saúde dos seus colaboradores. A implantação de medidas como
esta, aliada a outras ações, como melhorias ergonômicas, objetivam a redução das
queixas e do desconforto dos trabalhadores”, fala o diretor de Recursos Humanos da
WEG, Hilton José da Veiga Faria.
Além das unidades da WEG em Santa Catarina - nos municípios de Jaraguá do Sul
Blumenau, Itajaí e Joaçaba -, São Paulo, Rio
Grande do Sul e Amazonas, os trabalhadores que atuam no parque fabril no Estado
do Espírito Santo também serão beneficiados com o serviço. “Agora, a gestão desse
contrato único é feito pelo SESI de Santa
Catarina. Com isso foi possível padronizar
as intervenções, as práticas, a metodologia
e a empresa terá acesso à Gestão dos Indicadores da Ginástica de forma padronizada
e sistêmica”, explica o gerente do SESI de
Jaraguá do Sul, Jefferson Galdino. “O SESI
é um grande parceiro da WEG e vem desempenhando um ótimo trabalho junto
as nossas filiais. Agora, ambas as partes, terão maior agilidade nas negociações, bem
como análise do andamento dos trabalhos
desenvolvidos”, completa Faria.

Pesquisa mostra que mais de 60% dos industriários ocupam as horas de lazer com atividades físicas

Cresce o número de trabalhadores
que pratica atividade física

M

ais de 60% dos trabalhadores
que atuam na indústria catarinense praticam atividade física
nas horas de lazer e apenas
9,4% dos trabalhadores declaram-se fumantes. As estatísticas fazem parte
de um estudo realizado pelo SESI com base
em dados coletados em 2011 junto a 44,8 mil
trabalhadores que participam do programa
de ginástica laboral oferecido pela entidade.
A pesquisa revela ainda que 81,1% tem uma
percepção positiva da própria saúde.
Os números, se comparados a 2010,
apontam uma melhoria nos indicadores de
estilo de vida. “Quatro dos seis indicadores pesquisados apresentaram-se melhores.
A percepção negativa do relacionamento
interpessoal ficou estável, no entanto, verificamos expressiva frequência de relatos
positivos ressaltando integração, interação
e o relacionamento entre os trabalhadores
que praticam a ginástica laboral”, analisa
Ana Paula Kuhnen Duarte, uma das autoras
do estudo.

O questionário é aplicado anualmente
e procura identificar o estilo de vida dos
trabalhadores quanto à prática de atividade física no lazer, tabagismo, percepção
individual de saúde, percepção de estresse
e percepção da disposição após jornada de
trabalho. Entre estes indicadores, o que obteve maior crescimento foi o da percepção
positiva em relação à disposição após jornada de trabalho, que passou de 56,6% em
2010 para 60% no ano de 2011.
Segundo Evanely de Carvalho Junior,
consultor da área de Lazer do SESI que participou da elaboração do estudo, pesquisas
têm mostrado que trabalhadores que aderem a um estilo de vida ativo e saudável fazem parte de uma parcela da população que
tende a adoecer com menor frequência e a
ter menor incidência de doenças cardiovasculares, diabetes e certos tipos de câncer.
“Dessa forma, há evidências de que essas
pessoas tornam-se mais produtivas e estão
menos expostas ao risco de sofrer doenças
ocupacionais”, explica.

Nilson Bastian

Divulgação WEG

Calendário de
eventos do Esporte

WEG oferece ginástica para todas as unidades
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O SESI divulgou o cronograma de eventos regionais,
estaduais, sul-brasileiro e nacional para 2013. Mais
informações no site www.sesiesporte.com.br .
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Índice de Desenvolvimento da Educação Básica reúne num só indicador conceitos importantes para a qualidade da educação

Ensino fundamental do SESI/SC é destaque no Ideb

A

s escolas do SESI obtiveram média superior às registradas pelas
redes privada, municipal, estadual e federal no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(Ideb), das séries iniciais até o 5º ano, em
2011. Enquanto que as escolas do SESI
alcançaram média 7,1, as notas de outras
redes variaram entre 4,7 e 6,5. O ensino
fundamental do SESI de Santa Catarina
obteve a melhor média entre as escolas da
entidade no País, com 7,8.
O Ideb busca representar a qualidade da educação a partir da observação de
dois aspectos: o fluxo escolar e as médias
de desempenho nas avaliações. “O desta-

que de Santa Catarina no cenário nacional
é resultado de um trabalho pedagógico
consistente e comprometido com a aprendizagem dos alunos. A entidade oferece infraestrutura moderna, educação em tempo
integral, além de equipe técnica e docente
especializada nas disciplinas que leciona.
Uma educação de qualidade, desde as séries
iniciais, é essencial na formação de pessoas
autônomas, solidárias e competentes”, enfatiza o superintendente do SESI, Hermes
Tomedi.
O indicador, criado pelo Inep/MEC
em 2007, é calculado a partir dos dados
de aprovação escolar, obtidos no Censo
Escolar, e médias de desempenho nas ava-

liações do Inep; do Sistema de Avaliação
da Educação Básica (Saeb) – para as unidades da federação e para o país; e da Prova
Brasil – para os municípios. O Ideb mostra
resultados importantes da educação, aprendizagem e fluxo, além de ser um condutor
de política pública em prol da qualidade da
educação.
Ensino Fundamental do SESI/SC
Além de promover a elevação da escolaridade básica de trabalhadores, por meio
da Educação de Jovens e Adultos, o SESI
também atua na escolarização de 2,8 mil
crianças e adolescentes, filhos de industriários, por meio das escolas de Educação
Infantil e do Ensino Fundamental.

Dupla formação promove crescimento
A atuação integrada entre SENAI e SESI está
promovendo a formação integral de trabalhadores da indústria. Estão em andamento em 13
cidades do Estado cursos que aliam a formação
básica oferecida pelo SESI com a educação
profissional ministrada pelo SENAI. Ao todo,
480 alunos já estão participando do curso, que
é gratuito para alunos e empresas. Para 2013,
a intenção é abrir 17 novas turmas e chegar a
quase mil alunos atendidos.
Os programas têm duração de um ano e meio,
quando os participantes concluem o ensino
regular (na maior parte dos casos, o ensino médio) e participam de um curso de qualificação
profissional escolhido pelas empresas parceiras.
As formações começaram em meados e final
de 2012, com aulas presenciais uma vez por
semana, nas unidades do SESI, e estudos individuais, por meio da internet, nos demais dias.

Ações incentivam o
hábito da leitura

A partir do segundo semestre do programa,
iniciam as aulas de educação profissional, duas
vezes por semana, nas unidades do SENAI.
Depois de revisar e ampliar seus conhecimentos na educação básica, os alunos conseguem
acompanhar melhor as aulas de qualificação
profissional, mantendo a motivação e reduzindo
a evasão. “A iniciativa auxilia na formação de profissionais mais qualificados, permitindo a elevação da escolaridade dos trabalhadores e a competitividade da indústria catarinense”, destaca o
superintendente do SESI/SC, Hermes Tomedi.
Em Rio do Sul, os cursos têm como empresa
“madrinha” a metalúrgica Riosulense, mas trabalhadores de diversas indústrias participam.
Depois de um semestre dedicado à educação
básica, 35 alunos iniciam em 2013 a formação
profissional de manutenção mecânica e continuarão os estudos do ensino médio.

Iniciativas que estimulam o hábito da
leitura e ampliam a formação universal
de alunos e trabalhadores vêm se consolidando como importantes aliadas da
indústria. O SESI aumentou o acesso ao
conhecimento para trabalhadores por
meio de uma rede de bibliotecas que, ao
longo de 2012, recebeu mais de 104 mil
usuários e realizou 73,3 mil empréstimos.
Em 2012, a entidade inaugurou a 12ª unidade do programa Indústria do Conhecimento, que coloca à disposição dos
trabalhadores acervo com títulos acadêmicos e de literatura em geral, entre
outros. SC foi o primeiro Estado a instalar
uma unidade do Programa Indústria do
Conhecimento no Brasil, em 2007.
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Um em cada três catarinenses
tem pressão alta

Eventos esportivos
reúnem industriários

S

A edição do SESI Verão deste ano ocorreu nos dias 16 e 17 de março, na praia
da Enseada, em São Francisco do Sul. O
evento reuniu trabalhadores de indústrias para competir nas modalidades de
futevôlei, futebol de areia masculino e
feminino e vôlei de praia trio masculino
e feminino.
O vôlei de areia trio é classificatório para
o Sul-Brasileiro desde o ano passado. O
objetivo do evento é oferecer atividades
de lazer esportivo, integrar os colaboradores da indústria e promover ações de
bem-estar e qualidade de vida para os
participantes.
SESI Pesca
Este ano, pela primeira vez, o campeonato de pesca foi disputado simultaneamente com as competições do SESI
Verão. Além de incentivar a qualidade de
vida e o contato com a natureza, o evento, que está em sua 21º edição, é um estimulo à integração entre colaboradores
de empresas e seus familiares.
Nilson Bastian

egundo dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), pelo
menos 30% da população brasileira sofre de hipertensão, mais
conhecida como pressão alta. Em
Santa Catarina, a realidade é muito parecida. De acordo com uma pesquisa realizada no ano passado pelo SESI, uma das
entidades que compõem o Sistema FIESC,
35,7% dos participantes responderam ter
hipertensão arterial diagnosticada pelo
médico. Durante a pesquisa, a pressão arterial dos entrevistados era aferida e, cerca
de 25% deles apresentaram valores superiores a 14 por 9 (140/90mmHg). A ocorrência da doença é maior nas pessoas com
idade superior a 65 anos, com 69,4 %.
Mais de 23,5 mil pessoas participaram
da pesquisa, sendo 68,8% comunidade e
31,2% trabalhadores da indústria. O estudo mostrou que o público masculino
apresenta um percentual maior de pressão
alta. Na comunidade, 51,5% dos homens
com mais de 65 anos possuíam valores aumentados, e nas empresas o maior índice
apareceu na faixa etária de 56 a 65 anos,
com 42,8%.
Um fato que chamou a atenção foi a
ocorrência significativa de valores aumentados da pressão arterial em homens de 18
a 25 anos na comunidade e nas empresas,
chegando a 40% e 56%, respectivamente.
“O dado demonstra que, provavelmente,
essas pessoas não estão conseguindo con-

SESI Pesca ocorreu em São Francisco do Sul

Serviço de Alimentação
do SESI faz 30 anos

trolar a doença ou o tratamento não está
sendo eficaz. O fato é preocupante porque
são homens ainda muito jovens, com uma
tendência ao descontrole da hipertensão
arterial, que pode levar ao desenvolvimento de complicações e diminuição significativa da qualidade de vida”, fala a coordenadora das farmácias do SESI, Joscimara
Wamser. De acordo com a SBC, uma das
principais causas para o descontrole da doença é a falta de adesão ao tratamento ou o
abandono do mesmo.
O sedentarismo e a obesidade também são responsáveis pelo aparecimento
e agravo da hipertensão. A pesquisa do
SESI levantou que 54,9% dos entrevistados estão acima do peso ideal. Além disso,
77% não praticam a quantidade mínima
de atividade física para prevenir doenças
cardiovasculares, 22,5% possuem colesterol ou triglicerídeos alterado e 13,2% relataram ser fumantes. Estimativas da SBC
apontam que a cada dez quilos perdidos
de peso pode-se reduzir em até 20mmHg
a pressão arterial, e que uma caminhada
diária de 30 minutos contribui com a saúde
cardiovascular.
A pesquisa fez parte de uma campanha
estadual de prevenção à hipertensão arterial, promovida pela rede SESI Farmácia,
em 2012. O objetivo foi informar e conscientizar a população sobre o assunto, além
de estimular um estilo de vida saudável e a
verificação frequente da pressão arterial.

SESI entrega unidades móveis de saúde
Jose Luiz Somensi

O Sistema FIESC, por meio
do SESI, amplia o acesso a
serviços de saúde para trabalhadores da indústria com
a entrega de quatro novas
unidades móveis para atendimentos em Segurança e Saúde no Trabalho. São duas unidades para realizar exames
de audiometria e outras duas
para atendimento médico.
A expectativa é que cada unidade realize 400 atendimen- Unidades farão atendimento em indústrias de todo o Estado
tos por mês. “Esta iniciativa
15 unidades móveis para oferecer estes mesleva serviços de saúde e qualidade de vida
mos serviços, além de odontologia. Com esta
para dentro das indústrias. Os atendimentos
entrega, a entidade passa a oferecer 57 unidaserão realizados em todo o Estado”, explica o
des móveis para atendimento nas empresas
superintendente do SESI, Hermes Tomedi.
catarinenses.
No ano passado, a entidade entregou outras

Especialista em alimentação industrial, o serviço de Alimentação do SESI comemora 30
anos em 2013. “Uma alimentação nutritiva e
saborosa gera satisfação e proporciona hábitos saudáveis aos trabalhadores, além de
aprimorar a produtividade”, fala o superintendente da entidade, Hermes Tomedi.
A iniciativa promove a saúde dentro dos
princípios da alimentação equilibrada e
proporciona uma vida mais saudável aos
trabalhadores da indústria. O serviço oferece restaurantes in company, refeições
transportadas, programa Alimentação Saudável nas Indústrias e serviços especiais
para eventos. Atualmente, produz mais de
113 mil refeições diariamente, para atender
as 220 empresas clientes dentro e fora do
Estado.
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Divulgação SESI

O Sistema Federação das Indústrias de Santa Catariana — que, além da FIESC, reúne o
SESI, o SENAI, o IEL e o CIESC — fechou o
ano de 2012 com aumento de 8% no número de matrículas em educação básica,
continuada, profissional, executiva e nos
encaminhamentos para estágios, comparado com o número registrado em 2011.
Em relação a 2010 a elevação foi de 21%.
Em termos absolutos, foram quase 226 mil
matrículas e estágios no último ano, contra
209,2 em 2011.
A ampliação do número de matrículas e estágios integra o Movimento A Indústria pela
Educação. Além da meta de registrar cerca
de 800 mil matrículas (somando os valores
anuais de 2012 a 2014), o movimento também incentiva empresas a dedicarem mais
atenção à área. No último ano, 510 empresas já aderiram.
Além dos esforços concentrados na área da
educação, também foram realizados mais
de 241 mil horas de atendimentos em serviços técnicos, tecnológicos e de inovação,
responsabilidade corporativa e gestão para
inovação. SESI, SENAI e IEL ainda captaram
R$ 21,8 milhões para projetos de inovação
tecnológica e inovação em qualidade de
vida. Para aumentar e aprimorar os serviços
oferecidos, o Sistema FIESC ainda investiu
em serviços de saúde e qualidade de vida,
e R$ 43 milhões na ampliação e modernização de sua estrutura física, com 43 mil metros quadrados construídos ou reformados.
Alguns destaques:
- 109 mil matrículas em todas as modalidades de educação do SESI
- 108 mil matrículas em educação profissional do SENAI
- 9 mil estudantes encaminhados para estágio pelo IEL
- 279 mil empréstimos de bibliotecas do
SESI e SENAI
- 581 mil procedimentos odontológicos e
atendimentos médicos
- 641 mil atendimentos em saúde e segurança do trabalhador
- 64 mil inscrições no SESI Esporte
- 98 mil participantes/dia no programa SESI
Ginástica na Empresa

Dia do Reencontro reúne mais de dez mil alunos em diversos municípios do Estado

SESI promove evento para receber
alunos trabalhadores

P

ara acolher os alunos no início do
ano letivo e valorizar a decisão de
voltar a estudar, a área de educação do SESI promove por todo o
Estado o “Dia do Reencontro”. O
evento já reuniu mais de dez mil trabalhadores e faz parte das ações de mobilização
para atingir a meta de 30 mil matrículas na
Educação de Jovens e Adultos até 2014.
Os trabalhadores recebem as boas vindas, participam de sorteio de brindes, apresentações artísticas e peças teatrais, acompanham palestras e depoimentos de alunos,
entre outras ações. A iniciativa foi desenvolvida em Canoinhas, Blumenau, Chapecó, Xanxerê, São José, Jaraguá do Sul, na
região de Lages, Rio do Sul e Brusque. Itajaí, Joinville, Caçador, Videira, São Bento
do Sul, Rio Negrinho, Criciúma, Orleans
e Tubarão também fizeram o acolhimento
dos alunos. “O evento ocorre na medida
em que as aulas são retomadas e estimula a
permanência dos alunos na escola, além de
valorizar a autoestima dos trabalhadores”,
fala Leocádia Maccagnan, diretora de Ope-

Sistema FIESC amplia
serviços de educação

rações Sociais do SESI.
Educação de Jovens e Adultos
Os cursos de Educação de Jovens e
Adultos do SESI são totalmente gratuitos
para os alunos. A Educação de Jovens e
Adultos promove a elevação da escolaridade básica de trabalhadores da indústria, nos
níveis fundamental e médio. O programa
busca adequação à realidade econômica
atual de demandas crescentes, rápido desenvolvimento tecnológico, evolução dos
processos produtivos e de organização do
trabalho.
A metodologia de ensino própria, com
momentos presenciais e a distância, feita
especialmente para atender os trabalhadores da indústria, os materiais didáticos e
paradidáticos e a infraestrutura disponibilizada contribuem para o enriquecimento
do trabalho pedagógico. A entidade atende
mais de 12 mil trabalhadores em parceria
com 380 empresas, constituindo-se na
maior rede de educação de jovens e adultos
in company para as indústrias no Estado de
Santa Catarina.
Divulgação Beckhauser

Sandro José

Beckhauser oferece
Educação Continuada

A Beckhauser Malhas investe no desenvolvimento
de seus trabalhadores. Mais de 330 colaboradores
participam de cursos que aprimoram competências
pessoais e produtivas.

Crescimento foi de 8% se comparado com 2011
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Sistema FIESC entre as melhores para trabalhar em SC

A

Marcos Campos

s listas das dez melhores empresas
para se trabalhar em Santa Catarina, de acordo com pesquisa do
instituto Great Place to Work, relaciona três entidades do Sistema
Federação das Indústrias (Sistema FIESC).
O SENAI/SC foi apontado como a melhor
instituição com mais de mil funcionários,
seguido do SESI/SC, na segunda posição.
Entre as candidatas com menos de mil
funcionários, a FIESC ficou na segunda
colocação. Inédito, o ranking estadual da
pesquisa foi elaborado pelo Great Place to
Work, em parceria com a Revista Amanhã,
e divulgado no dia 5 de março, em Florianópolis.
A tripla premiação reconhece o comprometimento da equipe do Sistema FIESC
com a qualidade dos serviços prestados à
indústria, avalia o presidente do Sistema
FIESC, Glauco José Côrte. “Estar entre os
melhores locais para trabalhar também favorece a atração e retenção de profissionais
capacitados para contribuir com a melhoria
da competitividade da indústria catarinense”, afirma.
Na pesquisa, o GPTW aplica uma
metodologia utilizada em 46 países, identificando como as empresas lidam com as
nove dimensões culturais consideradas indispensáveis em um bom local de trabalho.

SESI está entre as dez empresas homenageadas na edição Catarinense da pesquisa Great Place to Work

São elas: inspirar, falar, escutar, agradecer,
desenvolver, cuidar, contratar e receber, celebrar e compartilhar.
Além das primeiras posições no ranking
catarinense, SESI e SENAI foram relacionados entre as cem melhores empresas para
se trabalhar no Brasil, de acordo a pesquisa
nacional Great Place to Work, realizada em
2012. Ao todo, o SENAI/SC já foi reconhecido oito vezes na versão nacional da pesquisa e o SESI/SC outras duas.

Programa Papa-Pílula
é reconhecido

As instituições do Sistema FIESC realizam uma séria de ações na área de gestão
de pessoas com o objetivo de monitorar e
aprimorar constantemente a satisfação, a
confiança e a motivação dos seus quase 10
mil colaboradores. O processo inicia com
a seleção adequada de pessoas com competências para atender às necessidades atuais
e futuras da indústria. E continua com o
investimento frequente na capacitação e desenvolvimento dos colaboradores.

Cartas
Caro Luiz, gostaria de, em nome da Adami S/A,
agradecer ao SESI e particularmente a você e
à Eloisa pelo empenho e condução do evento
Acolhimento de Pessoas em Tempo de Apagão de Mão de Obra, que foi realizado no dia
26/2/13. A condução da atividade pela Eloisa foi
muito boa, as pessoas que participaram deram
excelentes retornos. Estamos procedendo a avaliação de satisfação junto àqueles que participaram e assim que tivermos a mesma tabulada,
vamos enviar a vocês. Estamos num trabalho
forte no sentido de mobilizar as lideranças de
base das fábricas para a necessidade de acolhimento e melhoria do ambiente de trabalho para
a retenção das pessoas na Adami e este evento
contribuiu conosco no sentido de despertar a
importância de um ambiente agradável em
cada local dentro da empresa. O SESI tem nos
atendido muito bem sempre que necessitamos
e por isso mesmo entendemos importante registrar este agradecimento.
Mensagem enviada pelo gerente de recursos humanos da Adami, Edson Grando.

O programa Papa-Pílula, que ocorre em toda
a rede de farmácia do SESI, foi reconhecido
como uma das melhores iniciativas ambientais no 20º Prêmio Expressão de Ecologia,
promovido pela Editora Expressão. A iniciativa arrecadou ao longo de 2012 em suas 73
lojas mais de 137 mil medicamentos vencidos e, portanto, impróprios para o consumo.
Esta é a segunda chancela recebida pelo
SESI por conta do programa. Em 2012, o
Papa-Pílula também venceu o Prêmio ADVB
Empresa Cidadã. “Reconhecimentos como
estes demonstram que a iniciativa vem se
consolidando como uma importante ferramenta na luta pela preservação ambiental e
os benefícios dessa ação podem ser percebidos na prática”, avalia o superintendente do
SESI, Hermes Tomedi.
O programa, que dispõe de coletores em
todas as lojas da rede de farmácia do SESI,
é pioneiro no Estado. Mais informações podem ser obtidas no site do programa www.
papapilula.com.br
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Começamos a inserir a cultura de treinamento dentro da empresa graças aos treinamentos oferecidos pela Educação Continuada do
SESI. Hoje nossos diretores sentem a importância dos treinamento na diferença que eles
fazem no dia a dia. As pessoas estão mais
abertas ao conhecimento, mais compreensivas, participam mais dando sugestõe, etc.
Trechos da mensagem enviada por Suelen da Luz, da Beckhauser, sobre a Educação Continuada.
Gostaria de passar um feedback quanto aos
serviços de odontologia do SESI. A unidade
móvel é muito boa, organizada, limpa e agradável. Adequada ao atendimento. A dentista
Graziela Martins de Souza é muito atenciosa,
atende bem os fucionários, presta conta com
o RH com relatórios e posicionando sobre situações que acontecem no dia a dia.
Trechos da mensagem enviada por Adriana da Silva, da Pacífico Sul Indústria Textil,
sobre as unidade móveis de odontologia.

Artigo

Liderança sustentável: muito mais que uma tendência

Saber ouvir, coragem para adotar mudanças e tomar atitudes que podem enfrentar
resistências, ter comportamentos coerentes e
agir conforme seus valores e crenças, olhar o
mundo e os negócios sob uma nova perspectiva. A orientação sobre como inserir a sustentabilidade no cerne dos negócios foi dada no dia
06 de março, pelo consultor Ricardo Voltolini,
no encontro regional Plataforma Liderança
Sustentável, que ocorreu em Joinville.
O evento, realizado em parceria com o
SESI, entidade do Sistema FIESC, mostrou
experiências de líderes empresariais para a
adoção de atitudes socialmente responsáveis.
“Enfrentaremos problemas na assistência
médica, na energia e no meio ambiente. Está
nas mãos dos líderes da iniciativa pública e
privada conduzir ações para minimizar os
efeitos dessas crises”, destacou o presidente do
Sistema FIESC, Glauco José Côrte, durante a
abertura.
João Carlos Brega, presidente da Whirlpool, apresentou uma análise sobre a evolução do
conceito de sustentabilidade e o engajamento
de líderes e fornecedores da empresa. ”A sustentabilidade faz parte do pilar de negócios
da Whirlpool. Sustentabilidade é diferencial
de negócio e permite dar maior retorno para
acionistas”, afirmou Brega. Nesse cenário,
para garantir a sustentabilidade de seu negócio, a Whirlpool não só engaja seus líderes e

funcionários na causa como também todos os
envolvidos para a questão econômica, social e
ambiental. Por meio de uma auditoria, fiscaliza
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