Aeroporto de Chapecó preocupa indústria
A interdição para voos com mais
de 72 passageiros, determinada pela
Agência Nacional de Aviação Civil no
último dia 2, é apenas mais um problema enfrentado pelo Aeroporto Serafin
Enoss Bertaso, de Chapecó. Um déficit
mensal de R$ 100 mil, sustentado pela
prefeitura municipal, embora atenda
mais de 300 municípios, e as constantes
necessidades de investimentos tornam o
aeroporto uma fonte contínua de dor de
cabeça para os gestores do município.
Por isso, a Câmara de Transporte e Logística da FIESC, que colocou o assunto
em pauta no dia 14 de março, discutiu a
alternativa de uma gestão profissional,
feita por uma empresa especializada.
“Não é justo que o município de
Chapecó sustente os prejuízos de um
terminal que atende uma região tão extensa, dos três estados do Sul”, afirmou

Mario Cezar de Aguiar, presidente da
Câmara. “Além disso, a administração
municipal tem outros problemas a resolver”, salientou. O empresário destacou
que uma empresa especializada pode
buscar outras alternativas de renda,
como a criação de um terminal de cargas
e atividades comerciais.
Segundo o secretário de Defesa do
Cidadão de Chapecó, Sergio Wallner,
que participou da reunião na FIESC, as
receitas com propagandas, locação de
espaços, locação de área para empresa
de abastecimento de combustível e taxa
de embarque perfazem pouco mais de
R$ 100 mil reais mensais. O valor fica
distante dos mais de R$ 200 mil gastos
com pessoal, balizamento, segurança armada, limpeza, telefone, canal de inspeção, iluminação da pista, manutenção
de equipamentos e energia elétrica.

Instalações contam com 20 novas salas de aula e capacidade para atender simultaneamente 700 alunos por período

SENAI inaugura ampliações em Blumenau

Q

uem passa pela rua São
Paulo, no bairro Victor Konder, em Blumenau, se depara com um novo prédio,
de arquitetura moderna e que se impõe
pela plasticidade. É a nova fachada
do SENAI, inaugurada no dia 1º de
março. Além de causar boa impressão,
por ser construído rente à rua, o novo
edifício proporciona a ampliação do
atendimento. Em suas 20 novas salas
de aula, o prédio tem capacidade para
atender simultaneamente 700 alunos
por período. Além disso, concentrará
atividades administrativas e uma sala
multiuso – que pode ser utilizada como

auditório para 200 pessoas.
O presidente do Sistema FIESC,
Glauco José Côrte, salientou que a
indústria tem que ser a matriz do desenvolvimento nacional. “A educação
profissional é o caminho para elevar a
competitividade da indústria”, salientou
Côrte. O industrial destacou ainda que
a capacitação profissional tem ainda a
prerrogativa de levar o jovem “ao caminho do bem, contribuindo para a sociedade”. Segundo Côrte, “mais do que formar ou qualificar profissionalmente os
jovens, a educação oferecida pelo SENAI
e pelo SESI tem o objetivo de formar ci-

Trabalhadores de 54 indústrias participaram dos jogos em São Francisco do Sul

dadãos, que trilhem o caminho do bem
e contribuam para a desenvolvimento
sustentável da comunidade”.
Para o vice-presidente da FIESC
para o Vale do Itajaí, Jorge Luiz Strehl,
a moderna estrutura física dá a real
dimensão da importância do SENAI
para a comunidade. “É uma organização de extrema relevância para a
sociedade, pois proporciona o desenvolvimento industrial, por meio da
capacitação profissional e da prestação
de serviços de consultoria, inovação e
metrologia”, afirmou, na solenidade de
inauguração.

A

SESI inaugura academia na Tupy e serviço de alimentação na Coan
A Tupy, de Joinville, inaugurou em
março uma academia corporativa do
SESI para atender seus trabalhadores.
A expectativa é realizar 500 matrículas
este ano e atender 1 mil industriários
a partir de 2013. O local também será
aberto para dependentes dos colaboradores da empresa e oferecerá aparelhos
de musculação e aeróbicos. Serão oferecidos serviços de avaliação, prescrição e
treinamento especializado, com objetivo
de tornar os trabalhadores mais ativos
e com melhor qualidade de vida.
“A prática de exercícios físicos promove o bem-estar das pessoas, reduz
o nível de estresse, faz com que elas
tenham mais saúde e sejam mais felizes.
Com isso, desempenharão melhor as
atividades dentro e fora da indústria”,
afirmou o presidente da Tupy, Luiz
Tarquínio.
A academia do SESI na Tupy é a 16ª

unidade inaugurada no Estado. A
entidade conta com
quatro academias
próprias e outras
11 instaladas dentro de indústrias.
Alimentação:
com o objetivo de
oferecer qualidade
de vida para seus
trabalhadores e,
consequentemente, tornar-se ainda
mais competitiva, a Expectativa é atender mil industriários a partir de 2013
Coan Indústria Gráfica, instalada em Tubarão, inaugurou
equilibrada, fornecerá 300 refeições
no dia 19 de março uma unidade do
diárias. O restaurante, instalado dentro
serviço de Alimentação do SESI para
do pátio da Coan, teve seu cardápio elaatender seus trabalhadores.
borado por nutricionistas em conjunto
O serviço, que promove a saúde
com a empresa e oferecerá almoço,
dentro dos princípios da alimentação
jantar e ceia.
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SESI Verão reúne mais
de 600 trabalhadores

16ª edição do SESI Verão foi
realizada nos dias 17 e 18 de março,
na praia da Enseada, em São Francisco
do Sul. O evento reuniu mais de 600
trabalhadores, representantes de 54
indústrias do Estado, para competir
nas modalidades de futevôlei, futebol
de areia masculino e feminino e vôlei de
praia trio masculino e feminino.
A partir deste ano, o vôlei de areia
trio será disputado no SESI Verão, sendo classificatório para o Sul-Brasileiro.

Maiara Raupp

A XII Conferência Anpei de Inovação Tecnológica será realizada entre
os dias 11 e 13 de junho de 2012,
em Joinville. O tema central do evento
será “inovar agora: competição global
e sobrevivência local”. A FIESC apoia
a iniciativa. Durante a conferência,
haverá a apresentação de cases de
inovação realizados por empresas.
Realizada anualmente, a conferência reúne representantes de empresas
inovadoras e de instituições de ciência
e tecnologia voltadas às atividades de
P&D, além de gestores de agências de
fomento e de órgãos públicos relacionados à inovação.
Joinville apresentou a condidatura
para sediar o evento e ganhou a disputa com São Paulo, Belém, Goiânia
e Manaus.
As inscrições para o evento devem
ser feitas no site www.anpei.org.br/
xiiconferencia

Nilson Sebastian

Conferência da Anpei
será em Joinville

E

ntidades de representação empresarial, prefeituras e a
Secretaria de Desenvolvimento Regional
(SDR) da Grande Florianópolis irão reforçar
ações cobrando o início
das obras do contorno
da BR-101 na Grande
Florianópolis. A decisão
foi tomada no dia 20 de
Encontro reuniu lideranças empresariais e políticas
março em reunião que
acrescentou, chamando a atenção para
contou com a presença dos prefeitos
a representatividade do grupo presente
José Castelo Deschamps (Biguaçu),
no encontro.
Ronério Heiderscheidt (Palhoça) e DáO consultor Ricardo Saporiti, que
rio Berger (Florianópolis), do secretário
realizou
estudo para a FIESC sobre o
Renato Hinning, além de entidades
assunto,
chamou atenção para a nota
empresariais como a FIESC, a FACISC,
oficial
da
Agência Nacional de Transa FCDL e a AEMFLO.
portes
Terrestres
(ANTT), do dia 13
Entre as estratégias que serão
de
março,
indicando
possibilidade de
avaliadas pelo grupo estão desde
mais
atrasos.
O
texto,
assinado pelo
iniciativas voltadas a conscientizar a
gerente
de
engenharia
e
investimento
população para o problema até ações
de
rodovias,
Deuzedir
Martins,
afirma
na área jurídica cobrando o início das
que
“assim
que
obtido
o
licenciamento
obras. “Superada a questão do traçado,
ambiental e o correspondente Decreto
finalmente oficializado como sendo o
de Utilidade Pública das áreas a serem
projeto original, se faz necessário refordesapropriadas, a ANTT procurará viaçar a vigilância para que os canteiros
bilizar o início das obras com a maior
de obras sejam montados logo”, diz
brevidade possível”. “É um tom diferente
o presidente da FIESC, Glauco José
do que nós ouvimos na última reunião
Côrte. “O mais importante da reunião
com a ANTT, quando se falava em início
realizada é a clara sinalização de união e
das obras dentro de 60 dias”, declarou.
consenso em torno da urgência da obra”,

Filipe Scotti

O SESI lançou em março um novo
modelo de abordagem de seus produtos e serviços, denominado Programa
de Soluções Sociais. O documento direciona ações da entidade para o cumprimento de sua missão, além de contribuir
para a melhoria dos indicadores sociais
da indústria. O lançamento ocorreu
durante Workshop de Mercado 2012,
evento de ação coordenada que abordou questões relativas à gestão, mercado e produto e visou ao fortalecimento
das ações adotadas pela entidade para
a promoção da qualidade de vida dos
trabalhadores.
O Programa de Soluções Sociais
resolve determinada necessidade da
indústria, por meio da articulação de
produtos e intervenções. O modelo
de atuação é baseado no diagnóstico
sistêmico da empresa atendida e viabilizado por meio das práticas, pesquisas
e tecnologias desenvolvidas pelo SESI.
“As soluções sociais foram criadas para
que indústrias e trabalhadores tenham
condições de usar plenamente seus
recursos, a serviço do desenvolvimento sustentável”, explica a diretora de
operações sociais do SESI, Leocádia
Maccagnan.

Setores público e privado cobram
início da obra do contorno

Pedro Waldrich

SESI lança Programa de
Soluções Sociais

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.
Promovido pela área de Lazer do
SESI, entidade do Sistema FIESC, o torneio dissemina os princípios do conceito
de Lazer Ativo junto aos trabalhadores:
ser uma pessoa potencialmente ativa,
realizar atividades junto à natureza e na
presença de familiares e amigos.

FIESC promove missões ao Chile e ao Panamá
A FIESC promoveu em março
missão empresarial ao Panamá para
participar da Expocomer, uma das
mais importantes feiras comerciais da
América Latina. A feira reuniu expositores de mais de 30 países das Américas, Europa, África e Ásia. A feira,
multissetorial, englobará produtos dos
setores de alimentos, bebidas, têxtil,
construção, tecnologia e serviços.
Em 2011, a Expocomer contou
com a participação de 534 empresas
expositoras, recebeu 22 mil visitantes
e somou US$ 122 milhões em negócios
fechados.
A feira é considerada um canal de
acesso ao Panamá, Caribe e América
Central. O Panamá tem se posicionado cada vez mais como hub logístico,

aproveitando a vantagem da posição
geográfica.
Um grupo de panificadores de Santa
Catarina participou de missão ao Chile,
promovida pela Câmara de Desenvolvimento da Indústria da Panificação
da FIESC. Os profissionais foram ao
País em busca de referência em novos
produtos e equipamentos para as panificadoras do setor.
As padarias chilenas recebem uma
atenção especial do governo, que criou
a Federação Chilena das Indústrias
Panificadoras, órgão que tem como
missão elaborar políticas para o setor.
“Conhecemos as tendências da panificação, além das políticas praticadas lá”,
afirma o presidente da Câmara, Nestor
Winzewski, que liderou o grupo.

SC terá programa de
educação executiva
Pela primeira vez, Santa Catarina
terá um Programa Internacional de
Educação Executiva. IEL/SC firmou
parceria com a escola de negócios internacional Duke Corporate Education
para trazer aos líderes e executivos de
empresas os mais modernos conceitos
de inovação e práticas de gestão de
negócios. A iniciativa, realizada entre
os dias 2 e 4 de outubro, em Florianópolis, e terá como foco a “Open
Innovation”.
Serão três dias de imersão que
possibilitará aos participantes a convivência e a troca de experiências
com consultores mundiais e dirigentes
empresariais.
A capacitação terá tradução simultânea e material didático em inglês e
português entregue em um tablet.
As empresas interessadas podem
obter mais informações pelo e-mail
eduexecutiva@ielsc.org.br ou pelo telefone (48) 3231-4119. As matrículas
já estão abertas.

Consultoria em gestão
portuária chega a Maceió
O SENAI iniciou em março um trabalho de consultoria em gestão no Porto
de Maceió-AL, que é administrado pela
Companhia Docas do Rio Grande do
Norte (Codern). O primeiro passo consiste em realização de diagnóstico com base
nos critérios de excelência da Fundação
Nacional da Qualidade (FNQ), cujos
resultados serão apresentados junto com
uma proposta de ação.
Desde setembro, o SENAI presta consultoria à Codern, no Porto de Natal-RN,
onde já foram realizados planejamento
estratégico, implantação de Balanced
Scorecard e mapeamento de processos
e, está em andamento a consultoria em
gestão financeira e de custos.
O trabalho na Codern integra um
convênio firmado no início de 2011
com a Secretaria Especial de Portos da
Presidência da República. A primeira
atividade foi a formatação de um modelo
de gestão portuária, que atende especificidades do setor.
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Plínio Bordin

Corrente de comércio de SC tem
alta acima da média nacional

T
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Apresentação ocorreu em março
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Fórum da Indústria prioriza educação e infraestrutura

E

ducação e infraestrutura foram
os temas dominantes da primeira reunião do Fórum Estratégico da Indústria
Catarinense, no dia 2 de março. O novo
fórum consultivo da FIESC reuniu,
sob a liderança do presidente Glauco
José Côrte, empresários como Carlos
Rodolfo Schneider (Ciser), Carlos Vitor
Ohf (Cassava), Cesar Bastos Gomes
(Portobello), Décio da Silva (Weg), Fernando Marcondes de Mattos (Costão
do Santinho), Germano Purnhagen
(Hergen), José Fernando Xavier Faraco
(Dígitro), Mario Aguiar (Vectra), Michel
Miguel (Revelux), Ney Silva (Laboratório Catarinense), Osvaldo Moreira
Douat (Douat Têxtil), Rui Altenburg
(Altenburg) e Vicente Donini (Marisol),
além do ex-governador Jorge Konder
Bornhausen e do presidente do BRDE,
Renato Vianna.
O Fórum Estratégico é composto por
empresários das principais cadeias produtivas do Estado e convidados de notória relevância para discutir os temas
mais importantes para o setor. “Ficou
muito clara a necessidade de focarmos
a educação como um pilar básico, uma
premissa que antecede qualquer poli-

Reunião teve a presença de empresários das principais cadeias produtivas de SC
tica de desenvolvimento. Vamos dar
sequência a essa a essa orientação que
recebemos dos industriais. Estamos
aproximando cada vez mais a Federação da indústria catarinense e das
principais lideranças empresariais do
Estado. Quanto mais próximos estivermos da indústria, dos seus sindicatos,
mais teremos condições de refletir o
que a indústria pensa sobre o desenvolvimento de Santa Catarina”, disse
Côrte, ao final do encontro.

A partir da exposição realizada sobre
os esforços do Sistema FIESC previstos
até 2014 na formação profissional e na
escolarização básica, os empresários
chamaram atenção para as deficiências do sistema público de educação.
Donini destacou que a qualidade da
educação básica impacta diretamente
no ensino técnico. Schneider afirmou
que o problema não está no volume de
recursos destinados à educação, “mas
na qualidade do gasto”.

Alunos do SENAI iniciam aulas do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico
Mais de 3 mil estudantes catarinenses deram início, no dia 5 de março, às
aulas dos cursos técnicos oferecidos
pelo SENAI no âmbito do Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico
e Emprego (Pronatec), iniciativa do
governo federal. São alunos do ensino
médio da rede pública.
A instituição recebeu, por meio
da Secretaria de Estado da Educação
(SED), cerca de 4 mil pré-matrículas
para as 5 mil vagas abertas. As matrículas são efetivadas quando o número de
alunos que entregam a documentação é
suficiente para abrir a turma (85% das
vagas oferecidas). É um processo complexo que envolve ajustes de turmas, de

horários e, principalmente, a presença do aluno
em aula.
Após as inscrições e
matrículas dos cursos
técnicos, o SENAI deu
início às inscrições aos
cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC).
São 7,5 mil vagas (264
turmas) em programas de
qualificação, de 160 a 400
Estudantes começaram os cursos técnicos em março
horas, também destinados aos jovens do ensino médio da rede
técnicos, cuja prioridade são alunos do
pública. Esses cursos são destinados
segundo ano. Nos dois casos, a instituiprioritariamente a estudantes do terção demandante é a SED.
ceiro ano, diferentemente dos cursos

Gislaine Lombardi

como Irã, Iraque e Japão. “Infelizmente
tivemos três mercados que são importantes e reduziram a média de compras, mas
nossa expectativa é de retomada para que
tenhamos um ano de boa exportação de
frango e de suínos”, diz.
Apesar da carne de frango ser o destaque na pauta de exportação, Gouvea
afirma que a expectativa é que 2012 seja
o ano da carne suína. A China habilitou
o Brasil para a exportação e as primeiras
cargas do produto foram embarcadas no
início do ano. “Temos a expectativa que
comece a engrenar em termos de volume
e de determinados cortes. Há grande
expectativa com a possível abertura do
mercado japonês e com a Coreia do Sul.
São mercados que têm valor um pouco
melhor em termos de produto. Também
está fechando nos próximos dias o certificado de exportação para os Estados
Unidos”, afirma Gouvea.
Indicadores: as vendas reais da
indústria catarinense em janeiro cresceram 12% em relação ao mesmo período
em 2011, mostra a pesquisa indicadores
industriais da FIESC. O resultado foi
puxado pelo desempenho dos setores
artigos de plástico (34,5%), produtos
químicos (24,5%), alimentos e bebidas
(22,2%), máquinas e equipamentos
(22,2%) e máquinas, aparelhos e materiais elétricos (16,5%).

Fernando Willadino

anto as exportações quanto as
importações catarinenses do primeiro
bimestre de 2012 cresceram acima da
média nacional em relação ao mesmo
período em 2011. Os embarques do Estado registraram alta de 17% enquanto
a média do Brasil foi 7%. De outro lado,
as compras de Santa Catarina no exterior
também aumentaram 17%, quando o resultado nacional foi de 11,2%. Os dados
foram divulgados pela FIESC.
No acumulado do ano, as exportações
do Estado somaram US$ 1,34 bilhão.
Já as importações fecharam em US$
2,45 bilhões, resultando em saldo negativo na balança comercial de US$ 1,10
bilhão.
A carne de frango segue na liderança
dos embarques do Estado. No período,
as vendas do produto ao mercado internacional somaram US$ 340,3 milhões,
valor é 10,1% superior ao registrado em
2011. A carne suína, sexto item da pauta,
somou US$ 71,2 milhões. Juntas, as carnes de frango e suína representam 30,5%
dos embarques de Santa Catarina.
O diretor executivo do Sindicato
da Indústria da Carne e Derivados de
Santa Catarina (Sindicarne), Ricardo de
Gouvea, afirma que as exportações de
frango cresceram menos que o esperado
por que houve queda no volume dos
embarques para importantes destinos,

Nos últimos oito anos, os investimentos
realizados no Porto de Imbituba foram
da ordem de R$ 500 milhões, afirmou o
administrador do Porto, Jeziel Pamato de
Souza, durante reunião de diretoria da
FIESC, realizada no dia 16 de março. Esse
valor contempla investimento do próprio
Porto e das empresas que venceram as
licitações de arrendamento de área.
“O porto era deficitário, com um
passivo enorme e 650 processos trabalhistas. Num primeiro momento, tentamos
equacionar financeiramente a empresa e
os processos e conseguimos isso por meio
da atração de investimentos da iniciativa
privada”, disse Pamato de Souza, que
está à frente do empreendimento desde
2004.
Conforme o administrador, a novidade
para este ano é o aumento do calado para
14,5 metros (hoje é de cerca de 11 metros). Essa obra foi inserida no Programa
de Aceleração do Crescimento (PAC 2),
com previsão de investimento de R$ 55
milhões. No dia 30 de março está prevista
a licitação para a contratação das obras
de dragagem.
O diretor-superintendente do Grupo
Santos Brasil em Imbituba, Bruno Resmini
Figurelli, disse que o aumento do calado
será importante porque permitirá ao Porto
receber navios de 300 a 330 metros de
comprimento. Embarcações desse porte
exigem calado de no mínimo 14 metros,
por isso a importância das obras de dragagem.
Figurelli afirmou que o porto de Imbituba é a “menina dos olhos” dentro do
Grupo. A companhia opera o terminal de
contêineres do Porto. Segundo ele, a empresa investiu R$ 480 milhões desde 2008
quando venceu a licitação. “No processo
de licitação pagamos um lance de R$ 120
milhões, o restante foi investido em obras
de infraestrutura e equipamentos”.
Agora, a expectativa é continuar os
investimentos em equipamentos e na
retroárea.

Hermes Bezerra

Carne suína é o sexto produto mais exportado por SC, com embarques de US$ 70 mi

Porto de Imbituba
investe R$ 500 milhões

