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Durante evento em Brasília, presidente Dilma conheceu projetos de SC como o aplicativo para tablet que auxilia na comunicação de pessoas com deficiência

SC terá oito institutos de tecnologia e dois de inovação

S

anta Catarina contará com oito Institutos de Tecnologia e dois de Inovação, que serão instalados no âmbito
do Programa SENAI de Apoio à
Competitividade da Indústria Brasileira, lançado no dia 13 de abril, em Brasília,
pela Confederação Nacional da Indústria
(CNI). O evento teve a presença da presidente Dilma Rousseff, dos ministros do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,

Fernando Pimentel, e da Educação, Aloizio
Mercadante e do presidente do BNDES,
Luciano Coutinho. Em todo o país, o Programa terá investimentos da ordem de R$ 1,9
bilhão, dos quais R$ 1,5 bilhão provenientes
de financiamento do BNDES. O presidente
do Sistema FIESC, Glauco José Côrte, considerou o evento muito positivo, devido às
manifestações da presidente da República e
dos ministros, valorizando o papel da indús-

tria para o desenvolvimento do país. “Ficou
muito claro o alinhamento do programa do
Sistema Indústria ao que o governo pensa.
Por isso, a iniciativa terá todo o apoio”.
Os investimentos em Santa Catarina
correspondem a R$ 230 milhões, sendo
R$ 130 milhões de recursos do SENAI
Nacional, incluindo o financiamento do
BNDES, e outros R$ 100 milhões com recursos próprios.

Gustavo Kuerten participará da campanha do Sistema FIESC

Saiba mais. Acesse:

da competitividade do setor, por meio de
ações de representação, promoção da inovação e da competitividade, além do atendimento ao trabalhador e suas famílias nas
áreas de educação, saúde e lazer. O tenista
Gustavo Kuerten assinou em abril a parceriapara participar da segunda fase da campanha, quando serão abordados os temas
educação e saúde e qualidade de vida.
w www.fiescnet.com.br
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Fernando Willadino

O Sistema FIESC apresentou no dia 20
de abril campanha institucional de valorização da indústria. Com o conceito “a indústria transforma sua vida”, a campanha começou a ser veiculada no dia 23. A primeira
peça, um balanço da indústria, vai mostrar
a importância do setor para a economia e a
sociedade de Santa Catarina. Também mostrará o papel do Sistema FIESC na defesa

Côrte e Guga firmaram a parceria dia 20 de abril
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FTC investe R$ 56,2
milhões
Os investimentos da Ferrovia Tereza Cristina (FTC) no período de 1997 a 2011 somaram R$ 56,2 milhões, afirmou o diretor-presidente da empresa, Benony Schmitz Filho,
durante reunião da Câmara de Transporte
e Logística da FIESC. A ferrovia entrou no
plano nacional de desestatização do governo e em 97 foi concedida à iniciativa
privada. À época foram privatizados 28.336
mil quilômetros de ferrovias em todo o
País. Antes da privatização, a rede ferroviária federal do Brasil tinha um déficit anual
de R$ 300 milhões.
O secretário de Infraestrutura, Valdir Cobalchini, fez um panorama dos aeroportos
de Santa Catarina, com destaque para o
aeroporto Serafin Enoss Bertaso, de Chapecó, que foi fechado recentemente para
recuperação da pista. “Não há como fazer
obras com movimento. Quando se trata de
segurança de voo é difícil discutir (com a
ANAC). Esperamos que o tempo de obras
não seja superior a 60 dias para minimizar
os prejuízos. Infelizmente teremos que fechar”, disse ele.

FIESC promove
evento internacional

Retomada da economia dos EUA
abre oportunidades para SC

E

mbora ainda lenta, a retomada da
economia dos Estados Unidos abre
oportunidades para a indústria catarinense em segmentos como o de
alimentos, máquinas e equipamentos, além de cerâmica de revestimento. A
constatação é do presidente da FIESC, Glauco José Côrte, que participou em Washington
da missão brasileira aos Estados Unidos.
“Alguns segmentos da economia norteamericana já mostram certa vitalidade. Os
Estados Unidos importaram do Brasil US$ 30
bilhões no ano passado e Santa Catarina foi
responsável por cerca de US$ 1 bilhão desse
total. Mas, para aproveitar as oportunidades,
as empresas devem ter presença constante no
mercado local e ter em mente que a palavra
de ordem é investir em inovação e tecnologia”, disse Côrte.

Ele participou de evento empresarial com
a presidente Dilma e do seminário “BrasilEstados Unidos: parceria para o século 21”,
realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) em conjunto com a US Chambers of Commerce e com a Câmara Americana de Comércio (Amcham). “Nos dois casos
ficou claro o convencimento de ambas as
partes de que a saída para a crise é o aumento dos investimentos em inovação, ciência e
tecnologia”, acrescentou Côrte, lembrando o
potencial para a realização de parcerias entre
universidades.
China: em abril, a FIESC realizou missão à China com cerca de 30 participantes.
A delegação participou da Chinaplas, a maior
exposição de borracha e plástico da Ásia, e da
tradicional Feira de Cantão, o maior evento
de negócios da China.

FIESC faz novo estudo sobre contorno da BR-101
A FIESC entregou no dia 23 de abril novo
estudo sobre o contorno rodoviário de Florianópolis ao prefeito de Biguaçu, José Castelo
Deschamps, que representou as prefeituras
da Grande Florianópolis durante encontro na
Federação. O documento servirá de subsídio
para as próximas ações dos Executivos municipais na defesa da execução da obra.
O trabalho conclui que não será possível
cumprir o prazo de 2015 estabelecido pela
Agência Nacional de Transportes Terrestres
(ANTT) para que a concessionária da BR101 execute a obra. Para inaugurar o trecho
nesse prazo, 25% do traçado já deveria ter
sido executado. Estatísticas recentes apontam

Filipe Scotti

Cerca de 70 gestores de câmaras de comércio e indústria de países da Europa
e da América Latina participaram do encontro chamado Academy América Latina. O evento, realizado em abril, em Florianópolis, foi promovido pela FIESC em
conjunto com a Associação das Câmaras
de Comércio e Indústria Europeias (Eurochambres). O objetivo foi a promoção e a
formação de networking, a identificação
de oportunidades de prestação de serviço à internacionalização de empresas de
pequeno e médio portes.
O evento é realizado anualmente em
duas edições, sendo uma na Europa e
outra na América Latina. Ao longo da semana foram realizados quinze cursos de
capacitação. Os temas centrais foram “estratégias frente às tendências de serviços
de internacionalização”, “a União Europeia
na atualidade”, além de atividades em
grupo para promover a integração dos
participantes.
O IEL realizou palestra sobre o papel
da BSOs (Business Support Organisation)
para promover a inovação, fator de competitividade.

Empresários brasileiros participaram em Washington de encontro com a presidente Dilma Rousseff

FIESC entregou estudo ao prefeito de Biguaçu

que 160 mil carros passam diariamente pela
BR-101, no segmento entre Biguaçu e Palhoça. Estima-se que pelo contorno transitarão
18 mil veículos pesados por dia, aliviando o
trânsito na região.

Elmar Meurer

Mérito da CNI irá
para Décio da Silva
A Confederação Nacional da Indústria (CNI)
acolheu no dia 27 de março, a indicação da
FIESC e vai conceder a Ordem do Mérito
Industrial da CNI, mais importante condecoração da indústria brasileira, a Décio da
Silva, presidente do conselho de administração da Weg. A Ordem do Mérito Industrial da CNI foi criada em 1958. Neste ano,
somente nove industriais serão agraciados
em todo o País.

Informativos têm
novo layout

Unidade em Mafra atenderá cerca de 70 empresas e mais de seis mil trabalhadores de toda a região

O

SESI amplia instalações em
Mafra e Rio Negrinho

Sistema FIESC inaugurou no dia 2
de abril ampliações das estruturas
de atendimento do SESI nas cidades de Mafra e Rio Negrinho. Os
investimentos focam as demandas
do setor industrial da região. Com uma área
total de 375 m², o SESI em Mafra atenderá
cerca de 70 empresas da região e mais de seis
mil trabalhadores. A Unidade, que possui
nove salas para atendimento dos trabalhadores da indústria e seus dependentes, oferecerá
serviços de saúde, lazer, educação e demais

produtos do SESI como responsabilidade
corporativa e alimentação.
Em Rio Negrinho, a nova Unidade de
Operações Sociais, com 300 m², atuará
junto a 60 empresas e mais de 2,9 mil industriários. A estrutura, com oito salas de
atendimento, oferecerá serviços nas áreas
de Saúde, com SST e odontologia, de Educação, com Educação de Jovens e Adultos
e Educação Continuada, de Lazer, com esporte, eventos e ginástica na empresa, além
do serviço de Alimentação e Farmácia.

A partir desta edição o informativo Notícias,
a exemplo dos demais boletins impressos
do Sistema FIESC, apresenta novo projeto
gráfico. O novo layout segue tendências
modernas da produção gráfica, proporcionando uma leitura mais agradável.

IEL lança programa
pré-profissional

Fischer implanta soluções do SESI
Gisele Palma

A Irmãos Fischer, empresa
fabricante de eletrodomésticos,
equipamentos para construção
civil e bicicletas, de Brusque,
inaugurou em parceria com
o SESI as instalações de uma
academia corporativa e de um
laboratório de informática. O
sócio-fundador da Fischer, Ingo
Fischer, anunciou na solenidade mais um investimento para
a instalação de uma biblioteca Com o apoio de profissionais, espaço atende 100 trabalhadores
na empresa também em parceria
com o SESI.
tos do SESI “Aprenda a clicar” e “Vida diA academia, aberta desde setembro de gital” já estão em andamento com quatro
2011, já atende cerca de 100 trabalhadores turmas de alunos. O SESI realiza também
da Fischer.
na Irmãos Fischer os serviços de AlimenO laboratório de informática possui tação, Saúde e Educação de Jovens e Adulatualmente doze computadores. Os proje- tos (EJA).

O IEL/SC lançou no dia 16 de abril o Programa de Desenvolvimento Pré-profissional.
A iniciativa buscará desenvolver as competências comportamentais de estagiários
para melhor prepará-los para o mercado de
trabalho. O lançamento foi realizado durante reunião do Fórum de Estágio de Santa
Catarina.
O programa será realizado em parceria
com a Junior Achievement e terá capacitações em nove áreas como postura profissional, relacionamento interpessoal, liderança,
ética e atitude pelo planeta, entre outros.
O fórum de estágio, que reuniu representantes de empresas e instituições de
ensino, contou ainda com debate sobre
estágio internacional e a apresentação do
regulamento do Prêmio Catarinense IEL
Melhores Práticas de Estágio.
O fórum é realizado semestralmente e
tem o objetivo de aprimorar as práticas de
estágio responsável no Estado.

Fernando Willadino

Grito de alerta reuniu trabalhadores e empresários no dia 28 de março em frente à Assembleia Legislativa

SC faz ato em defesa da produção
e do emprego no Brasil

O

Grito de Alerta em Defesa da Produção e do Emprego no Brasil reuniu no dia 28 de março trabalhadores e empresários em Florianópolis
para chamar a atenção para os impactos da desindustrialização. No ato, que
ocorreu em frente à Assembleia Legislativa
de Santa Catarina, representantes de entidades laborais e de empregadores destacaram a
necessidade de realizar reformas estruturais
para que a indústria tenha condições de igualdade para competir com a produção realizada
em outros países.
“Não temos medo de competição. Temos
um parque fabril atualizado e trabalhadores

qualificados. Mas precisamos de condições
isonômicas para enfrentar a concorrência externa”, disse o presidente da FIESC, Glauco
José Côrte.
Também foi destacada a convergência entre trabalhadores e empregadores que ao final
do ato entregaram o documento de alerta ao
presidente da Assembleia Legislativa, Gelson Merisio. “O ineditismo deste ato está
em juntar empresários e trabalhadores para
fazer um grito, um apelo de alerta à sociedade e aos governantes para um problema
que caracterizamos como um vandalismo
econômico”, disse o diretor da Abimaq,
Carlos Pastoriza.

Falta ação estrutural
no Brasil Maior
As iniciativas anunciadas no dia 3 de
abril pelo governo no âmbito do programa Brasil Maior são mais abrangentes e
importantes do que as da primeira fase,
apresentadas em agosto do ano passado,
na avaliação da Federação das Indústrias
(FIESC). “O governo foi bem mais audacioso desta vez. Mas, ainda assim, faltam
medidas estruturais e no âmbito do próprio governo, para reduzir seus gastos e,
dessa forma, poder reduzir a carga tributária de maneira ampla”, avaliou o presidente da entidade, Glauco José Côrte,
que acompanhou em Brasília o evento
de lançamento. “Além disso, é importante
que agora o tempo entre o anúncio das
medidas e a sua concretização seja imediato”.
Entre os pontos mais destacados na
apresentação do plano estão a disposição do governo de não deixar o dólar
cair mais e a pretensão de agir no âmbito
da defesa comercial. “A Receita Federal
está fiscalizando com rigor as importações, conferindo, entre outras questões,
a correção de preços e especificações,
especialmente de têxteis, vestuário e calçados, para evitar importações ilegais”,
disse Côrte.
Para a FIESC, outra medida positiva
é que a desoneração da folha de pagamento foi ampliada e as alíquotas foram
reduzidas. Têxtil, confecções, móveis, calçados, plásticos, couro, material elétrico,
autopeças, ônibus, naval, aéreo, mecânico, terão alíquota de 1%.

“Estrutura tributária destruirá indústria brasileira”, diz Barros
“A estrutura tributária da indústria, com
a economia aberta, vai destruir a indústria
brasileira”. A afirmação foi feita pelo economista Luiz Carlos Mendonça de Barros,
durante seminário sobre desindustrialização,
promovido pela FIESC. “Posso falar isso de
peito aberto. Meu filho tem uma indústria
em São Paulo, com 350 funcionários, e vai
fechar porque não tem condições de competir”, completou ele.
O único caminho é de discutir essa

questão mais a fundo. A reforma tributária
que se discutia era uma abstração, disse o
economista referindo-se ao passado. “Hoje
é uma questão de sobrevivência. Discutiuse inflação no Brasil durante 25 anos. Só se
resolveu quando chegou a hiperinflação e
era questão de sobrevivência. Aí, a sociedade
resolveu se mexer. Agora, é uma questão de
sobrevivência da indústria a reforma tributaria”, enfatizou, destacando que esse deve
ser o foco central da cobrança das lideranças
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empresariais.
Mendonça de Barros, que já presidiu o
BNDES e foi ministro das Comunicações,
disse que as condições de competitividade
da economia brasileira pioraram muito com
a abertura comercial no início dos anos 90.
“A indústria foi o setor que mais sofreu
porque o segmento mais protegido da economia sempre foi a parte industrial. Com a
abertura, diminuiu esse poder de competição”, afirmou.

