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Anúncios de obras federais são um avanço, avalia FIESC
Projeto DNIT

A

assinatura, pela presidente Dilma
Rousseff, da ordem de serviço
para execução da ponte do Canal
Laranjeiras, em Laguna, no dia
21 de maio, e o compromisso de
construir o túnel do Morro dos Cavalos e
de realizar obras nas BRs 280 e 470 são considerados um avanço pela FIESC. No caso
da ponte do Canal de Laranjeiras, a Federação entende que representa um momento
importante para a duplicação do trecho Sul
da BR-101. “O início desta obra equaciona
o maior gargalo da duplicação. O setor empresarial e a população recebem a notícia
com alívio, pois foram anos de espera”, disse o presidente do Sistema FIESC, Glauco
José Côrte.
A FIESC, contudo, lembra que a ponte
é apenas uma das grandes obras de arte que
aguardam solução. “Questões como o túnel
do Morro dos Cavalos e do Formigão ou a
ponte sobre o Rio Tubarão, seguem sendo
motivo de grande preocupação, pois ainda
não houve licitação”, avalia Côrte. “O último estudo da FIESC mostrou que a du-

Para a Federação, a construção da Ponte Estaiada equaciona o maior gargalo das obras da BR-101 Sul

plicação não tem como ficar pronta antes
do final de 2016 e se os trâmites para essas
obras não forem agilizados, sequer essa
estimativa de prazo será cumprida”, acrescenta.

Em ofício encaminhado à presidente
Dilma, Côrte parabenizou-a pela assinatura
da ordem de serviço e destacou que o trecho
Sul da BR-101 é essencial para a integração
brasileira ao Mercosul.

Santa Catarina também aguarda obras para a
BR-282. O Ministério dos Transportes assumiu o
comprossimo de lançar até junho a licitação para
obras de melhoria defendidas por estudo da
FIESC sobre a BR-282.
A Federação avalia que a iniciativa representa
um importante avanço no sentido de tornar a
rodovia mais segura. Em comunicado à FIESC, o
Ministério confirma o lançamento do edital para
a segunda etapa do programa de Contratação,
Restauração e Manutenção por Resultados de
Rodovias Federais (Crema), contemplando a rodovia que faz a ligação entre o Oeste e o Litoral
do Estado.
O estudo avaliou in loco os 665 quilômetros da
rodovia entre Florianópolis e Paraíso, no ExtremoOeste, constatando o esgotamento dela.
Saiba mais. Acesse:

Elmar Meurer

SC aguarda melhorias
para a BR-282

Modernização do
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O resultado das obras de ampliação do auditório
Egon Freitag foi apresentado à diretoria em maio.
O espaço pode receber 400 pessoas.
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Energias renováveis
serão tema de evento
Energias renováveis serão abordadas no
Workshop Internacional SENAI de Eletroeletrônica, que o Sistema FIESC realiza em
27 e 28 de junho, em Jaraguá do Sul. O
evento contará com palestrantes do Brasil, Alemanha e Colômbia. O workshop
integra ações que resultarão no Instituto
Tecnologia Eletroeletrônica, na unidade
da instituição em Jaraguá do Sul.
O SENAI/SC realizou quatro workshops
focados na competitividade industrial.
O mais recente, em maio, na cidade de
Balneário Camboriú, tratou de logística.
No ano passado, os workshops trataram
de metalmecânica (Joinville), ambiental
e têxtil (Blumenau) e alimentos (Chapecó). Em julho e agosto, serão realizados
workshops sobre automação e TI (Florianópolis) e materiais (Criciúma).

Duke, parceira do IEL,
é a melhor do mundo
A Duke CE, escola parceira do IEL no Programa Internacional de Educação Executiva, foi considerada a melhor escola de
negócios do mundo em educação executiva customizada. A entidade conquistou
pelo 10º ano consecutivo o 1º lugar no
ranking mundial do Financial Times.
O Programa, que ocorrerá em outubro,
em Florianópolis, terá como foco a “Open
Innovation” e irá trazer aos líderes e executivos de empresas os mais modernos
conceitos de inovação e práticas de
gestão de negócios. As matrículas estão
abertas. Mais informações pelo telefone
(48) 3231-4119.

Para viabilizar as obras de ampliação será necessário captar recursos via Lei de Incentivo ao Esporte

SESI apresenta projeto para
ampliar Complexo Esportivo

O

presidente do Sistema FIESC,
Glauco José Côrte, apresentou no
dia 14 de maio ao prefeito de Blumenau, João Paulo Kleinubing, e
à Associação Empresarial de Blumenau (ACIB) o projeto para ampliar a capacidade do Complexo Esportivo Bernardo
Werner, do SESI, no município. Ele prevê
acrescentar arquibancada coberta para 4,8
mil pessoas e ginásio de ginástica olímpica
com infraestrutura necessária para sediar
eventos de âmbito nacional. “A viabilização
da obra permitirá receber uma grande variedade de eventos, inclusive a aclimatação dos
países participantes dos Jogos Olímpicos de
2016. Mas isso vai depender da captação de
recursos por meio da Lei de Incentivo ao Esporte”, diz Côrte.
O projeto prevê duas etapas de obras,
sendo que na primeira a capacidade das arquibancadas cobertas sobe em 2,4 mil lugares

até 2014. Esta fase também prevê a construção de um ginásio para ginástica artística. A
segunda etapa, a ser realizada depois de 2014,
prevê outros 2,4 mil lugares de arquibancada
coberta, com orçamento de R$ 8 milhões.
Entre as próximas etapas estão a realização de reunião com o ministro dos Esportes, Aldo Rebelo, para apresentar o projeto.
Conforme Côrte, dentro de dois meses deve
ser concluído o projeto para captação de recursos. “Esta etapa ainda é responsabilidade
do Sistema FIESC. Quando isso estiver concluído, as lideranças da região precisam se
envolver na captação dos recursos”, informa.
“Os estudos realizados indicam que a Lei de
Incentivo é a melhor opção porque Santa
Catarina não é prioridade para a Copa 2014
e a alternativa de emenda parlamentar foi
descartada pois é indicada apenas para áreas
públicas”, disse o superintendente do SESI/
SC, Hermes Tomedi.

FIESC prepara segunda edição da Powergrid
Moacir Volpato

Uma exposição na Assembleia Legislativa
de Santa Catarina (Alesc), em Florianópolis,
apresentou em maio a estrutura do Sistema
FIESC em todo o Estado. A exposição retratou
a atuação da FIESC, do SESI, do SENAI e do
IEL nas diversas regiões de Santa Catarina.

A FIESC realizará de 27 a 29 de novembro, em Joinville, a segunda edição da Powergrid Brasil, feira e congresso de energia,
organizado pela Messe Brasil. Neste ano, a
expectativa é reunir cerca de 100 empresas
e atrair mais de 5 mil visitantes, que podem
conferir as últimas novidades nas áreas de
geração, transmissão e distribuição, equipamentos industrias, materiais para instalação,
automação e instrumentação, concessionárias, produtos e serviços e meio ambiente.
No ano passado, a feira recebeu, aproximadamente, 4 mil visitantes, vindos de dez
estados brasileiros – BA, DF, MG, PB, PE,

Em 2011, feira recebeu cerca de 4 mil visitantes

PR, RJ, RS, SC e SP, e dois países – China
e EUA. Os principais segmentos representados entre os visitantes da feira foram energia,
engenharia, fundição e plásticos.

Maiara Raupp

Empresários vão à
feira internacional
O grupo de 60 empresários do setor gráfico
de Santa Catarina, Goiás e São Paulo encerrou no dia 12 de maio a Missão à Alemanha
e a participação na Feira Internacional da
Indústria Gráfica (Drupa), realizada em Düsseldorf, no Centro-Oeste do país Europeu.
A missão foi liderada pelo vice-presidente
regional da FIESC, Vitor Mário Zanetti.
Conforme dados divulgados pela organização da feira, empresas da Ásia e da América
do Sul se destacaram pela compra de produtos para modernizar o parque gráfico.

Evento reuniu mais de 12 mil pessoas e ofereceu cerca de 100 serviços gratuitos a toda comunidade

Ação Global realiza 33 mil
atendimentos em Xaxim

M

ais de 12 mil pessoas da comunidade de Xaxim, no Oeste de
Santa Catarina, participaram,
no dia 5 de maio, da Ação Global, uma iniciativa realizada
pelo SESI em parceria com a Rede Globo,
que ofereceu mais de 100 serviços gratuitos para toda a população. Cerca de 33 mil
atendimentos foram prestados nas áreas de
educação, saúde, lazer, cultura e cidadania.
Com o tema “Eu faço Ação Global o ano
inteiro”, o evento buscou facilitar ao cidadão
o acesso aos direitos essenciais e montar uma
rede de solidariedade. “Por meio da Ação
Global promovemos o resgate da cidadania
de uma faixa da população que, por falta de
informação ou de oportunidade, não tem
acesso aos serviços que hoje estamos oferecendo”, afirmou o superintendente do SESI
Santa Catarina, Hermes Tomedi.

Grupo com 60 participantes foi à Alemanha

A população de Xaxim pôde emitir
certidões de nascimento e casamento, fazer
testes de glicemia e hepatite, medir a pressão arterial, realizar avaliação física e exame
psicológico, receber orientações jurídicas,
sobre alimentação balanceada e cuidados
com a higiene bucal, entre outros.
O SESI/SC também colocou à disposição unidades móveis para atendimento
odontológico e audiometria. Para as crianças, estiveram disponíveis brinquedos infláveis, pintura facial e diversas atividades
recreativas. O caminhão do programa Cozinha Brasil também apresentou receitas de
baixo custo, com aproveitamento integral
dos ingredientes.
Em Santa Catarina, a iniciativa contou
com o apoio de várias entidades governamentais, não governamentais e 78 parceiros.

“Questão ambiental é chave”, diz FIESC
Filipe Scotti

A questão ambiental é chave para a estratégia industrial, afirmou o presidente da
FIESC, Glauco José Côrte, que participou
da reunião do Conselho Temático de Meio
Ambiente da Confederação Nacional da Indústria (COEMA), realizada em maio, em
Florianópolis. Côrte lembrou que uma das
ferramentas, a tecnologia limpa, é um fator
de atração de investimentos, de redução de
custos, além de contribuir para a melhoria
da competitividade das organizações. “O
assunto meio ambiente é importante para

Reunião do conselho nacional ocorreu em maio

a sustentabilidade das empresas. Queremos contribuir para uma agenda positiva
de sustentabilidade da indústria brasileira”,
enfatizou ele.

Prêmio de Estágio
tem inscrições abertas
Empresas de Santa Catarina que possuem
programas de estágio poderão concorrer à
7ª edição do Prêmio Catarinense IEL Melhores Práticas de Estágio. O IEL/SC está com
as inscrições abertas para a premiação, que
tem o objetivo de identificar e reconhecer
as organizações que oferecem programas
de estágio diferenciados, que respeitam a
legislação e complementam a formação
profissional do estudante.
As inscrições são gratuitas e podem ser
feitas até o dia 29 de junho pelo site www.
ielsc.org.br. Empresas privadas ou estatais,
entidades sem fins econômicos e órgãos
públicos podem participar. Serão premiados os três primeiros lugares nas categorias
micro/pequeno, médio e grande porte.

Espanhóis conhecem
modelo de TI de SC
Uma comitiva de espanhóis da região da
Catalunha conheceu, em maio, o modelo
de associativismo das empresas de tecnologia da informação e comunicação de Santa
Catarina. O grupo participou de encontro
promovido pela FIESC em conjunto com a
Acate e com a Inova@SC, iniciativa do governo para promover a inovação no Estado.
O governo de Santa Catarina e o da Catalunha assinaram, em 2011, acordo de cooperação.

Markito

Oferta de serviços logísticos vem crescendo em tamanho, qualidade e em número de trabalhadores

Custos logísticos e infraestrutura
precária são reclamações recorrentes

M

ais do que qualquer outro fator
da economia, são dos custos
logísticos, decorrentes da precariedade da infraestrutura que
os empresários mais reclamam.
A afirmação foi feita pelo presidente do Sistema FIESC, Glauco José Côrte, na abertura
do Workshop Internacional SENAI de Logística, realizado no dia 16 de maio, em Balneário Camboriú. “As reclamações surgem
em qualquer ponto do Estado, principalmente por causa da infraestrutura de transportes,
em qualquer ponto do Estado”, salientou.
No evento, a professora Mônica Luna,
da UFSC, observou que a oferta de serviços logísticos vem crescendo em tamanho e

qualidade no Brasil e, ainda mais, em Santa Catarina. De 2006 a 2010, o número de
trabalhadores em serviços logísticos cresceu
na ordem de 45%. “Santa Catarina cresceu
acima da média, na ordem de 49%”. Uma
das atividades que mais cresceu foi o setor de
armazenagem. Neste caso, a média brasileira
foi de 45,2%, enquanto a média catarinense
foi de 75%. “Neste caso, os serviços agregam valor, pois quem terceiriza o armazenamento conta com serviços adicionais, como
consolidação e monitoramento de cargas,
separação de produtos, preenchimento de
pedidos e uma série de outros serviços. Há
um aumento do valor agregado nos serviços”, salienta.

Agesc precisa ser
fortalecida
Durante reunião com a SCGás, realizada
em maio, a FIESC voltou a defender o
fortalecimento da Agência Reguladora
de Serviços Públicos de Santa Catarina
(Agesc). O presidente da Câmara de Assuntos de Energia da Federação, Otmar
Müller, afirmou que o gás natural é um
insumo essencial e uma alavanca de desenvolvimento. Para que haja equilíbrio
econômico e financeiro entre os investidores da indústria do gás e a sociedade
é importante ter quem faça o papel de
mediação e de justiça.
“Esse é o papel da agência reguladora. No
caso do contrato de concessão do gás
natural (em Santa Catarina) é ainda mais
importante a existência da agência por
que o contrato vigente contém lacunas e
pontos dúbios que podem ser interpretados de diversas formas. Quanto mais impreciso o contrato, maior é a importância
da agência”, disse Müller. Ele destacou que
o contrato em vigor foi firmado em 1993,
mas houve mudança na Lei das Concessões em 1995 e na Lei do Gás em 2010
e o contrato não foi atualizado de acordo
com as novas normas.
O presidente da Câmara também ressaltou que a Agesc precisa de uma gestão
em que os cargos diretivos tenham mandato com tempo definido e referendado
pela Assembleia Legislativa para que os
gestores possam exercer seu papel com
isenção e autonomia. “Hoje são cargos de
confiança e isso limita o poder de atuação
do gestor”, disse ele.

Vendas da indústria têm alta de 13% no trimestre Indicadores
As vendas reais da indústria catarinense registraram crescimento de 13% no
primeiro trimestre de 2012 em relação ao
mesmo período do ano passado. Os dados
são da pesquisa indicadores industriais
realizada pela FIESC com 200 empresas.
No período, os setores que puxaram o
desempenho foram máquinas e equipamentos (39,6%), segmento que produz a
linha branca, produtos químicos (22,6%);
alimentos e bebidas (17,5%) e máquinas,

aparelhos e materiais elétricos (17%).
A capacidade produtiva das fábricas
fechou o trimestre em 83,4%, resultado
ligeiramente inferior aos 84,1% registrados neste mesmo intervalo de tempo em
2011. As horas trabalhadas na produção
decresceram 0,6% e a massa salarial real
aumentou 8,6%.
Em março de 2012 as vendas reais da
indústria aumentaram 15,1% ante o mesmo período em 2011.
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