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Trabalhador e empregador consensam piso regional
Fernando Willadino

O

Governador de SC assinou o projeto de lei que tramita em fevereiro na Alesc

FIESC contesta aumento do preço do gás natural
O aumento de 9,7% nas tarifas de gás
natural para o setor industrial catarinense,
protocolado na Agência Reguladora de
Serviços Públicos de Santa Catarina (Agesc)
no dia 20 de janeiro, foi contestado pela
FIESC. A entidade encaminhou carta ao
governador Raimundo Colombo solicitando
que o governo do estado, que é o acionista
majoritário da SCGás, vetasse o aumento.
Em reunião realizada no dia 27 de
janeiro, na FIESC, o governador afirmou
não haver razão para o reajuste no preço.
“É muito clara a posição do governo do
Estado: não há nesse momento nenhuma
razão para aumentar a tarifa e nós podemos
discutir em conjunto um plano estratégico de
investimento”. Colombo também afirmou
que “a SCGás não é uma empresa que
deve ter esses lucros exagerados”.
A FIESC destaca que o gás natural é um
insumo importante na composição dos custos da indústria e que o aumento pretendido
seria prejudicial à competitividade do setor,
já duramente afetada pela crise internacional. As tarifas de gás foram reajustadas em
7,8% no dia 1º de outubro. Dos 1,9 milhão
de metros cúbicos de gás natural vendidos

diariamente em Santa Catarina, 78% são
consumidos pelo setor industrial.
Abastecimento - As FIESC e as federações do Paraná e do Rio Grande do Sul
estão preocupadas com o risco de faltar o insumo para a expansão do setor. As entidades
se reuniram em Curitiba no dia 23 de janeiro
para discutir a segurança no abastecimento
de gás no Sul. Na ocasião, assinaram um
manifesto conjunto requisitando ao governo
federal mais investimentos na logística de
distribuição de gás na região. Além do manifesto, as três federações criaram um grupo
de trabalho para estudar outras medidas a
serem adotadas. O Fórum Sul também irá
envolver os governadores de seus estados e
suas bancadas federais.
Divulgação FIEP

governador Raimundo Colombo
assinou no dia 27 de janeiro, na FIESC, o
projeto de lei com os novos valores das quatro faixas do piso estadual de Santa Catarina. Colombo anunciou que já conversou
com o presidente da Assembleia Legislativa, Gelson Merísio, para que na abertura
dos trabalhos do Legislativo, em fevereiro,
o projeto tenha rápida tramitação.
O ato de assinatura do projeto de lei,
elaborado com os valores negociados entre
trabalhadores e empregadores, contou com
a presença de lideranças sindicais das
centrais, federações e sindicatos de trabalhadores e das federações que representam
o setor empresarial.
O presidente da Nova Central Sindical
dos Trabalhadores, Altamiro Perdoná, e o
diretor da Federação dos Trabalhadores no
Comércio, Ivo Castanheira, salientaram a
importância do encontro e pediram urgência na tramitação do projeto na Assembleia
Legislativa.
O presidente da FIESC, Glauco José
Côrte, e o presidente da Federação das
Empresas de Transporte (Fetrancesc),
Pedro Lopes, falaram em nome dos empresários. “O que tivemos foi uma grande
convergência e este ato tem significado
especial, pois estão na mesa o governador e
os representantes dos trabalhadores e dos
empresários. Não é a primeira, nem será
a última vez que temos as honra de nos
reunir”, disse Côrte. “Nosso objetivo é melhorar a qualidade de vida e as condições
para os trabalhadores. A competitividade
das empresas passa também pelas boas
relações entre o segmento laboral e o de
empregadores”, acrescentou.
O governador destacou o amadurecimento das relações. “O acordo evita
a necessidade de arbitrar um conflito.
Parabenizo por construir isso. Harmonia
impacta positivamente a vida das pessoas”, disse.
Os índices acordados entre as centrais
de trabalhadores e as federações empresariais variam entre 9,6% e 11,1%, elevando
os pisos que valerão para este ano para
valores entre R$ 700 e R$ 800.

Federações debatem abastecimento

SESI lança programa para descarte
correto de medicamentos vencidos
Divulgação SESI

M

uita gente nunca parou
para pensar que o descarte incorreto
de medicamentos vencidos pode causar
sérios problemas de saúde pública e
danos ao meio ambiente. Por isso, o
SESI lançou o primeiro programa em
nível estadual para facilitar e incentivar
o destino correto de medicamentos que
já ultrapassaram o seu prazo de validade e não podem mais ser consumidos.
Todas as 79 lojas da rede SESI
Farmácia em Santa Catarina passam
a dispor de coletores do programa
Papa-pílula. A população poderá descartar corretamente remédios vencidos,
separando as caixas, as pílulas e os
medicamentos líquidos e pastosos em
seus respectivos recipientes. O SESI
Farmácia dará o encaminhamento
adequado para esses medicamentos,
enviando-os, por meio de empresas
coletoras especializadas, para aterros
sanitários apropriados ou para incineração. “O Programa Papa-pílula é uma
ação permanente de Responsabilidade
Coletores estão dispostos nas farmácias
Social do SESI. O descarte correto evita
que o meio ambiente seja contaminado
no site do programa www.papapilula.
e impede que alguém faça a ingestão
com.br ou pelo telefone 0800 648 1000.
equivocada desses produtos”, explica a
Também é possível acompanhar as
consultora de Sustentabilidade do SESI,
notícias do Papa-Pílula no Twitter e na
Tatiana Wittmann.
FanPage do SESI.
Mais informações podem ser obtidas

Jaraguá do Sul ganha
unidade do SESI Farmácias

FIESC cria câmara para
setor da agroindústria
A FIESC anunciou durante reunião de
diretoria, realizada no dia 27 de janeiro,
a criação da Câmara de Desenvolvimento
da Agroindústria, que será presidida pelo
vice-presidente da FIESC para assuntos
estratégicos, Mário Lanznaster.

IEL e HSM qualificam
gestores em SC

SC conquista 4 troféus do Prêmio SENAI Inovação
Diogo Honorato

O SENAI de Santa Catarina recebeu quatro premiações por ter apresentado o
melhor desempenho entre
os departamentos regionais
da instituição em serviços
técnicos e tecnológicos (consultoria e metrologia). A premiação foi concedida pelo
SENAI Nacional no dia 14
de dezembro e considera os
resultados de 2010.
Além do troféu pelo desempenho global na catego- Premiação foi concedida pelo SENAI Nacional
gionais e as equipes das unidades que
ria, o departamento regional catarinenpossuem resultados significativos e práse conquistou as premiações nas subticas empreendedoras que resultem em
categorias de “Serviços Laboratoriais” e
oportunidades de negócios, aumento da
em “Consultoria em Gestão”. Também
prestação de serviços e desenvolvimento
foi o terceiro na categoria “Consultoria
de projetos de inovação tecnológica.
em Processos Produtivos”.
Em 2010, o SENAI/SC já havia
O Prêmio SENAI Inovação e Serviços
conquistado três dos seis troféus do
Técnicos e Tecnológicos tem o objetivo
Prêmio.
de reconhecer os departamentos re-

O SESI abriu no dia 23 de janeiro,
em Jaraguá do Sul, mais uma farmácia
de sua rede. A unidade vai oferecer medicamentos, além de grande variedade de
perfumaria e cosméticos. A expectativa é
que mais de 1,8 mil atendimentos sejam
realizados mensalmente. A farmácia,
localizada na Rua Walter Marquardt, nº
835 – Rio Molha, funciona de segunda
a sexta-feira, das 8 às 21 horas, e aos
sábados, das 8 às 13 horas.
O SESI Farmácia tem o objetivo de
contribuir para a saúde, o bem-estar e a
qualidade de vida dos trabalhadores da
indústria, seus dependentes e da comunidade, por meio do acesso a medicamentos
seguros e com procedência e qualidade
garantidas. Com 79 estabelecimentos
espalhados por 38 cidades, a rede atua
no mercado desde 1960 e faz, em média,
480 mil atendimentos mensais.

Estão abertas as matrículas para o
Programa de Desenvolvimento Empresarial IEL e HSM Educação, que qualificará
gestores em Santa Catarina. A iniciativa
irá focar temas que englobam os desafios
e obstáculos enfrentados pelas empresas
para a execução de estratégias.
Com nove meses de duração, o programa terá capacitações em gestão com
horas dedicadas à prática empresarial,
visando o diagnóstico de problemas e
a busca de soluções personalizadas de
acordo com a demanda de cada empresa. As capacitações trabalharão conteúdos nas áreas de estratégias e execução,
liderança e gestão de pessoas, instrumentos financeiros para tomada de decisões,
marketing e gestão de operações.
As empresas interessadas podem
obter mais informações pelo e-mail eduexecutiva@ielsc.org.br ou pelo telefone
(48) 3231-4119.

Filipe Scotti

Foram entregues 15 unidades móveis de odontologia, audiometria e SST

Unidades móveis do SESI levam serviços
de saúde para dentro das fábricas

O

Sistema FIESC, por meio do
SESI, ampliou o atendimento em saúde para os trabalhadores da indústria
de todo o Estado com a entrega de 15
novas unidades móveis de odontologia,
audiometria e segurança e saúde no
trabalho. “Uma indústria competitiva
deve ter trabalhadores saudáveis”,
disse o presidente do Sistema FIESC,
Glauco José Côrte, durante solenidade
de inauguração que ocorreu na sede
da FIESC. A iniciativa representa um
investimento de R$ 1,4 milhão.
São 11 unidades móveis de odontologia para atender as regiões do Vale
do Itajaí, Alto Vale do Itajaí, Serra,
Meio-Oeste, Centro-Norte, Oeste, Sul
e Planalto Norte; duas unidades de

audiometria, sendo uma para o Vale do
Itajaí e outra para o Meio-Oeste; e duas
de medicina, disponíveis na região Sudeste e outra também no Meio-Oeste.
A expectativa é que, juntas, realizem
mais de 114 mil atendimentos anualmente.
“As unidades móveis do SESI facilitam o acesso à qualidade de vida e
bem-estar. A ação permite que os trabalhadores cuidem de sua saúde sem
serem obrigados a fazer grandes deslocamentos, uma vez que as unidades
atendem dentro das indústrias”, fala
o superintendente do SESI, Hermes
Tomedi. Com a entrega, o SESI passa
a oferecer 53 unidades móveis para
atendimento nas empresas.

SENAI/SC amplia estrutura
em 19,6 mil m2
A estrutura física do SENAI de Santa
Catarina passou a contar com mais
19,6 mil metros quadrados de área
construída, com ampliações concluídas
em 2011 ou em andamento. Também
foram realizadas reformas, totalizando
17,8 mil metros quadrados. As obras
foram realizadas em 24 cidades. Além
disso, as edificações já projetadas para
2012 totalizam mais 16,7 mil metros
quadrados. Os investimentos incluem
oito escolas de construção civil - quatro
móveis, entregues em 2011 e quatro
unidades fixas. Além de possibilitar a
ampliação do atendimento, as obras
também aumentam o conforto e contribuem para a qualiade do ensino
oferecido.

IEL/SC e Junior Achievement
firmam parceria
Para auxiliar no desenvolvimento dos
futuros profissionais e promover o espírito
empreendedor nos jovens catarinenses
ainda na fase escolar, o IEL/SC e a Junior Achievement firmaram parceria no
estado.
As entidades pretendem desenvolver
programas educacionais que levem aos
estudantes conhecimentos sobre mercado
de trabalho, o mundo dos negócios, liderança, economia pessoal, dentre outros
assuntos.
Com as parcerias firmadas, a expectativa é contar com uma rede de 1,1 mil
voluntários para atender 40 mil jovens em
50 cidades de Santa Catarina em 2012.

SENAI de Santa Catarina registra 94,5 mil matrículas em 2011
da qualificação profissional presencial
nhada às demandas da indústria e ao
(42.550 matrículas, 6.286 a mais que em
crescimento da oferta de cursos gratuitos
2010) e da pós-graduação (1.803 alunos,
atende acordo com o MEC (realizado em
crescimento de 301), a aprendizagem in2009).
dustrial contribuiu decisivamente para
o aumento no número de matrículas.
Foram 14.966 matrículas nos
cursos a distância de qualificação
profissional, 3.836 no ensino médio,
17.889 em cursos técnicos (incluindo
matrículas em habilitações e suas
saídas intermediárias de qualificação
técnica) e 3.825 em cursos superiores
de tecnologia (também incluídas as
habilitações intermediárias).
A oferta de cursos continua ali- Crescimento de 5,6% nas matrículas em 2011

Ana Balsanelli

Em 2011, foram registradas pelo SENAI de Santa Catarina 94.579 matrículas
em cursos de educação profissional, somadas as formações inicial, continuada
e regulares. O número representa um
aumento de 5,6 % em relação a 2010. O
resultados do total de matrículas na instituição nos últimos quatro anos apresenta
tendência de crescimento.
Um dos destaques foi o resultado
de matrículas em cursos gratuitos de
Aprendizagem Industrial, que continuam
registrando crescimento da ordem de 20%
ao ano. As 9,7 mil matrículas de 2011
representam o dobro da quantidade registrada em 2008 e o triplo de 2007. Ao lado

Exportação de SC atinge US$ 9 bi e bate recorde
Nico Esteves

O

s dados do comércio internacional catarinense mostram que 2011
foi um ano de valores recordes, com alta
de 19,4% sobre 2010 nas exportações,
que chegaram a 9,05 bilhões, superando
o desempenho de 2008, recorde anterior,
quando foram embarcados US$ 8,3 bilhões pelas empresas de Santa Catarina.
As importações também registraram valor
histórico, com 24% de elevação frente a
2010, totalizando US$ 14,8 bilhões. Com
isso, o saldo da balança comercial do Estado ficou negativo em US$ 5,8 bilhões,
mostram os dados divulgados pela FIESC.
Embora inferior à média nacional
(26,8%), o índice de elevação das exportações catarinenses é bom, considerando
o cenário em que trabalhou o setor, avalia
presidente da FIESC, Glauco José Côrte.
Ele lembra que a demanda internacional
se concentrou em itens não produzidos
por Santa Catarina, como minério de ferro, aço ou automóveis, itens que puxaram
as vendas brasileiras. “Em um cenário de
câmbio desfavorável, crise internacional e
custos estruturais de produção incompatíveis com os dos nossos concorrentes externos, é importante reconhecer o grande
esforço realizado pelas empresas exportadoras catarinenses, que permitiu chegar a
US$ 9 bilhões em vendas”, afirmou Côrte.
Ele lembrou que as importações, em-

Comércio internacional atingiu dados históricos em 2011, também nas importações
bora crescendo mais do que os embarques, registraram índice de crescimento
muito inferior ao do ano anterior, quando
as compras contabilizadas para Santa
Catarina no mercado externo saltaram
64%. “Um aspecto importante nas importações é que entre os principais itens
pauta prevalecem os insumos para a
indústria e não os produtos acabados.
Além disso, seria necessário expurgar
da conta o grande volume de importações destinadas a outros estados, mas

Confiança do industrial catarinense sobe em janeiro
O Índice de Confiança do Empresário
Industrial catarinense (ICEI) registrou
56,7 pontos no mês de janeiro, valor 1,6
ponto acima do registrado em dezembro
(55,1), divulgou a FIESC no dia 24 de
janeiro. Apesar do crescimento, o índice ficou abaixo da média histórica iniciada em
julho de 1999, que é de 58,06 pontos, e do
índice registrado em janeiro de 2011 (59,8
pontos). Para os empresários, a situação
atual da economia ainda não é boa, já que
o índice de condições atuais ficou em 48,4
pontos, ou seja, abaixo da linha divisória
dos 50 pontos. Entretanto, os industriais
se mantêm otimistas, já que o indicador de
expectativas ficou em 60,8 pontos.
O ICEI varia no intervalo de 0 a 100.
Acima de 50 indica confiança e abaixo falta
de confiança na economia e é calculado
através da opinião dos industriais sobre

as condições atuais da economia e as expectativas para os próximos meses.
A confiança dos industriais de Santa
Catarina, que em dezembro estava ligeiramente acima da média nacional, voltou a
ficar abaixo do ICEI Brasil, que em janeiro
ficou em 57,3 pontos.
As principais dificuldades citadas pelos empresários catarinenses em janeiro
foram: restrições nas linhas de crédito
para compra de máquinas, carga tributária alta, preços elevados dos insumos,
câmbio desfavorável para exportação e o
problema da não devolução dos impostos
estaduais e federais.
O levantamento foi feito pela FIESC,
em parceria com a Confederação Nacional
da Indústria (CNI), entre os dias 2 e 18
de janeiro. Participaram 150 indústrias
do Estado.
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realizadas via Santa Catarina e em
função do eficiente sistema portuário
do Estado e dos incentivos fiscais”, diz.
Entre os produtos que puxaram o
desempenho estadual nas exportações
em 2011 estão os frangos, com US$
2,2 bilhões e alta de 28%, motores
elétricos, com US$ 591 milhões e alta
de 31%, além dos suínos, com US$
478 milhões e elevação de 52%. Os
Estados Unidos lideraram as compras
de produtos catarinenses no exterior.

Indicadores
Mensal
nov 2011/
out 2011

Acumulada
jan-nov 11/
jan-nov 10

Vendas reais

5,5%

1,1%

Horas trabalhadas

-2,8%

-1,2%

Massa salarial real

-0,09%

3,8%

Variáveis

jan a dez 2011

Emprego na
indústria*

0,22%

Fonte: FIESC/PEI
Número de empresas informantes: 200
* Número de empresas informantes: 339

Balança Comercial de SC
janeiro a dezembro de 2011
Indicadores

jan-dez 11

Variação

US$ FOB milhões

jan-dez 11/
jan-dez 10

Exportação

9.051

19,3%

Importação

14.854,4

24%

Saldo

-5.803,3

Fonte: Sistema Aliceweb - Secex/ MDIC

