Campanha mobiliza
trabalhadores pela
educação dos filhos

André Kopsch

Funcionário de indústria em Joinville, Sandro Martins acompanha atividades escolares dos filhos

Páginas 6 e 7

Página 3

Página 8

Página 11

PDIC entra em nova
etapa e lança duas
rotas estratégicas

IEL/SC completa 45
anos de atividades em
inovação e educação

SESI discute modelo de
Instituto de Inovação
em Qualidade de Vida

Setores metalmecânico e de TI foram
os primeiros a conhecer resultados de
estudos, que se refletem também no
planejamento das ações da FIESC.

A cada ano, a instituição atende 1,5 mil
indústrias em serviços de onsultoria e
insere 10 mil estudantes no mundo do
trabalho por meio de estágios.

Profissionais do SESI e empresários
de SC buscaram subsídios na Universidade de Stanford (EUA), especializada no assunto.

inte e um jovens que vivem em
abrigos nas cidades de Araquari,
Joinville e São Francisco do Sul
participaram em setembro da
formatura da primeira etapa do
programa Novos Caminhos. A iniciativa é
uma parceria entre a FIESC, o Tribunal de
Justiça (TJ-SC) e a Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC).
“A autossuficiência para exercer a plena
cidadania é o maior objetivo do programa,
que agora proporcionará uma nova etapa
para esses jovens, por meio da formação
técnica oferecida pelo SENAI e SESI.
Dessa forma, eles certamente terão acesso
ao emprego e a uma melhor qualidade de
vida” destacou o vice-presidente da FIESC,
Mario Cezar de Aguiar.
Já o magistrado Yon Thostes, represen-

tando a AMC,
lembrou que temos vários Brasis
em um único país
e que “felizmente vivemos num
Brasil onde empresários deixam
suas empresas e
suas famílias em
vários momentos
para apoiar ações Formatura reuniu jovens que participaram da primeira etapa do Programa
como essa, de resgate da cidadania, onde se oferece um Brasil novas oportunidades. “Achei interessante e
legal, aprendi muita coisa. Acredito que vai
melhor para estes jovens”.
O TJ-SC estima que nos próximos anos me ajudar profissionalmente”, disse a jovem
cerca de 470 jovens, ao atingirem a maio- que participou do programa em Joinville.
O projeto já está em andamento em ouridade, deixarão os 170 abrigos no Estado.
Para S.A., de 14 anos, a iniciativa ofereceu tras regiões do Estado.

Peninha Mendonça

V

Novos Caminhos forma turma em Joinville

“O SENAI faz parte da minha formação”, diz desembargador
Integrante do Ministério Público de
1980 a 2000 e desembargador do Tribunal
de Justiça de Santa Catarina desde o ano
2000, o Corregedor-Geral de Justiça de
Santa Catarina, Luiz Cezar Medeiros, jamais esqueceu o aprendizado no curso de
Supervisão de Segurança no Trabalho que
realizou no SENAI em Blumenau em 1978.
“Quem tem a oportunidade de passar pelo
SENAI tem uma marca muito importante
em sua vida”, afirma.
Medeiros fez a capacitação (de 360
horas-aula, em um semestre), enquanto era
funcionário da Fundação Catarinense do

Trabalho (Fucat), na qual coordenava cursos na área de segurança
no trabalho, na mesma época em
estudava direito em Itajaí. Com
os conhecimentos adquiridos no
curso, elaborou e ministrou programas de treinamento de segurança na agricultura e na área de
pesca, entre outros. “O curso do
SENAI deu uma bagagem teórica tão interessante, que o profissional, podia detectar
pontos de risco mesmo em áreas que não
conhece”. Os conhecimentos específicos
permanecem ainda hoje e foram usados
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PDIC 2022 lança duas rotas e inaugura nova etapa

A

Fábio Almeida

pós dois anos de pesquisas e debates com
industriais e especialistas, o Programa
de Desenvolvimento
Industrial Catarinense (PDIC
2022), desenvolvido pela
FIESC, entra agora em fase
decisiva. Foram apresentadas
em novembro as duas primeiras rotas de crescimento
setorial - de um total de 16 -,
que irão compor o Masterplan
do setor produtivo do Estado
até 2022. Quando finalizado,
o programa irá potencializar o
desenvolvimento da indústria
estadual, numa articulação entre empresas, governo, terceiro
setor e instituições de ensino.
Essa articulação irá possibilitar que as oportunidades
sejam absorvidas pelo setor industrial para posicionar Santa Para o setor de tecnologia da informação e comunicação foram definidas 290 ações de curto, médio e longo prazos
Catarina de maneira competide tendências para o setor no Estado. Este rinenses: agroalimentar, bens de capital,
tiva em âmbito nacional e internacional.
“São mais de 70 profissionais, entre levantamento foi validado em um painel celulose e papel, cerâmica, construção cidoutores, mestres e especialistas, que es- com especialistas e industriais, que conhe- vil, economia do mar, energia, indústrias
tão trabalhando conosco neste programa. ceram os estudos e definiram as visões de emergentes, meio ambiente, móveis e mafuturo, os principais entra- deira, produtos químicos e plástico, saúde,
O objetivo é formular uma
ves para o crescimento dos têxtil e confecção e turismo.
agenda de desenvolvimento
Estudos começam
segmentos em Santa CataOs estudos começam a se refletir nas
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a
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no
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e
as
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da Federação. “Todo o planejamencatarinense, com impacto
no
curto,
médio
e
longo
to
estratégico
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ações da Federação
No
dia
20
foi
a
vez
do
pelo
PDIC”,
diz
Carlos
Henrique Ramos
presidente da FIESC.
setor
de
tecnologia
da
inda
Fonseca,
diretor
da
entidade.
Um esA agenda de lançamento
formação
e
comunicação.
Sua
rota
foi
forço
institucional
será
feito
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das rotas teve início no começo de outubro, em Joinville, com as propostas para os apresentada em Florianópolis, com 290 para garantir o envolvimento de empresas,
governo, terceiro setor e instituições de
setores metalmecânico e de metalurgia. O sugestões de ações.
O
mesmo
trabalho
está
sendo
realizaensino com as pautas e demandas levantamaterial, com 197 sugestões de iniciativas,
do
em
outros
15
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catadas pelo documento.
é resultado de estudos socioeconômico e

Painel debate perspectivas para a indústria da energia
6% do PIB catarinense, contra
uma representatividade de 3% no
Brasil. O painel integra o PDIC
2022, que é desenvolvido pela
FIESC, em associação com universidades e centros de pesquisa.
Segundo os participantes, a
boa oferta de cursos técnicos e de
graduação na área contribui para
a força do setor no Estado. “Um
dos nossos objetivos é termos
trabalhadores com níveis de escolaridade melhor, trabalhadores
mais produtivos e que possam, a
partir da sua capacitação, ter uma
perspectiva de carreira mais promissora
na própria empresa”, afirmou o presidente da FIESC, Glauco José Côrte.
Heraldo Carnieri

A indústria da energia é um
segmento central para a economia, com muitas possibilidades
de crescimento e no qual Santa
Catarina se destaca pela alta produtividade. Estas são algumas das
conclusões de industriais e especialistas reunidos no painel sobre
o setor, promovido pela FIESC
nos dias 1º e 2 de outubro em Florianópolis.
Durante o evento, os participantes conheceram estudo econômico que mostra que ganhos de
produtividade obtidos neste seg- Participantes conheceram estudo econômico sobre o setor
mento beneficiam toda a economia, con- O material também revelou que o setor
tribuindo para reduzir índices de inflação de utilities, que abrange os segmentos de
e taxas de juros, entre outros impactos. energia elétrica, gás e água, responde por
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Colaboração entre áreas é a marca da indústria 4.0

M

José Luiz Somensi

anter A indústria 4.0, também
conhecida como a quarta revolução industrial, tem como
principal característica a colaboração entre as diferentes
áreas e a participação cada vez maior das
pessoas para a resolução de problemas e para
a criação de novos produtos. A informação
é do engenheiro-chefe do departamento de
usinagem a laser do Instituto Fraunhofer,
da Alemanha, Kristian Arntz. Ele falou sobre o tema durante reunião de diretoria da
FIESC, realizada no dia 19 de setembro, em
Florianópolis.
A inovação aberta e as redes sociais
serão fundamentais para o funcionamento
desse modelo que valoriza a cooperação.
“Com a inovação aberta, as empresas serão
capazes de resolver problemas técnicos em
colaboração com usuários”, afirmou ele,
destacando que, muitas vezes, é preciso
uma equipe especializada para encontrar
determinada solução. “Pessoas, máquinas,
peças e sistema. Tudo tem que funcionar
junto”, salientou. Neste caso, a inovação
aberta permite que pessoas de fora da empresa deem sua contribuição.
Segundo o engenheiro, a revolução 4.0
trabalha sob a perspectiva da descentralização. “Não teremos mais um planejamento
central de tudo o que vai ocorrer. Vamos
trabalhar com sistemas autônomos, com
capacidade para reagir durante o processo
de produção, independentemente do planejamento central. Essa é a visão por trás

Kristian Arntz, do Instituto Fraunhofer, ministrou palestra durante reunião diretoria da FIESC

dessa nova indústria”, disse.
O engenheiro alemão disse que a questão da educação, nos países em desenvolvimento, é um problema que precisa ser
enfrentado. “O custo da força de trabalho
está aumentando. Temos menos postos de
trabalho para pessoas com pouca formação
e com nível educacional baixo”, informou,
lembrando que os países considerados desenvolvidos já superaram esse problema
com investimentos na área.
Investimentos em educação são, de
fato, fundamentais, porque a revolução 4.0
também vai acarretar mudanças na produtividade. “Até agora a produtividade das
empresas vinha do trabalho direto com as

máquinas. Cada vez mais estamos passando a produtividade das máquinas para os
departamentos de engenharia. No futuro
isso ganhará mais importância”, alertou
Kristian.
Arntz também falou da introdução de
sistemas cognitivos, que, na prática, ampliam as funções das máquinas. Para exemplificar, ele falou da impressora 3D, que cria
diversos produtos a partir de um só equipamento. “Ajustamos o software e a máquina
se adapta com um comando”, explicou.
Essa é a proposta de configuração para a
indústria na era 4.0. A ideia é que a máquina responda rapidamente às mudanças sem
que sejam feitas intervenções na estrutura.

Brasil parou no tempo na agenda de reformas
O Brasil está entre os países que integram os BRICS (grupo que reúne Brasil,
Rússia, Índia, China e África do Sul) e que
foi beneficiado pelo preço das commodities que se manteve num bom patamar até
2011, muito puxado pela demanda chinesa. Contudo, não aproveitou o momento
para fazer as reformas necessárias, disse
o conselheiro sênior do Banco Mundial,
Otaviano Canuto, durante seminário
promovido FIESC, no dia 22 de setem-

bro, em Florianópolis. “Houve melhorias
substanciais em alguns pontos, mas letargia na agenda das reformas estruturais”,
afirmou.
Canuto salientou que o Brasil está entre os piores países do mundo para fazer
negócios, segundo dados do Doing Business, publicação do Banco Mundial que há
dez anos estuda o ambiente de negócios
em 160 países. O Brasil transita e entre as
posições 110 e 112. Otaviano, que é econo-

mista, informou que para obter uma licença
de construção no Brasil são necessários em
média 400 dias contra 100 dias nos países
que integram a OCDE e 200 na Argentina,
Chile e Uruguai. “Tem algo de errado aí. É
claro que isso é apenas a licença”, afirmou,
lembrando que essa demora tem um custo
e significa menos recursos para investir em
máquinas e em qualificação, por exemplo.
“É uma espécie de sugador de recursos que
impacta a produtividade”, concluiu.

FIESC adere à campanha do TRE-SC contra corrupção
A FIESC aderiu à campanha “Sou cidadão: digo não à corrupção”. O projeto é do
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC) e tem o objetivo de combater
a corrupção e promover a transparência das
campanhas eleitorais. O termo de adesão
foi assinado em outubro, durante encontro
com o presidente do TRE-SC, o desembar-

gador Vanderlei Romer.
Lançada em julho de 2014, a campanha
tem como foco congregar entidades em torno do mesmo objetivo – o combate à corrupção e pela transparência nas campanhas
eleitorais.
Para o presidente da FIESC, Glauco
José Côrte, o convite para participar da
4

campanha foi recebido com muito orgulho.
“Ficamos muito felizes, vamos assinar e
disseminar as informações junto ao setor
industrial do Estado”, afirmou. Como a
campanha não estabelece nenhuma ação
fixa de colaboração, a Federação poderá
ajudar de acordo com a sua linha de influência e atuação.

o Brasil, 30% de toda a água
tratada é desperdiçada durante a
distribuição aos consumidores.
No Sul, esse número é 36,4%. O
principal motivo que leva a essa
perda é a rede de tubulação antiga, que é
mais suscetível a vazamentos, além da gestão pouco eficiente do sistema, afirmou o
engenheiro da Agência de Cooperação Internacional da Alemanha (GIZ), Raúl Trujilo Alvarez. O especialista participou de seminário sobre saneamento, promovido pela
FIESC, no mês de setembro, em Florianópolis. O evento é mais uma ação do Plano
de Sustentabilidade para a Competitividade
da Indústria Catarinense.
“Estamos jogando fora um volume impressionante de água. Isso não é negócio
para ninguém. A água no Brasil é barata
demais. Enquanto não for cobrado o custo
real, não vamos otimizar o sistema”, afirmou Alvarez, salientando que junto com
a água também está sendo desperdiçada a
energia elétrica gasta na operação do sistema para captação e tratamento. Segundo
ele, o nível de perda aceitável é de até 8%,
como ocorre na Alemanha.
No caso do Brasil, o consumidor tam-

Filipe Scotti

N

30% da água tratada no Brasil é desperdiçada

Engenheiro da agência alemã GIZ, Raúl Alvarez, foi um dos palestrantes do seminário sobre saneamento

mou Édison, do Trata Brasil. “O país parou
no século 18 e 19 em saneamento”, completou ele, que está à frente de uma entidade
referência no acompanhamento da questão
no país. Esta é uma área da infraestrutura
pouco debatida e não avança apesar dos esforços de muitas instituições. “É um tema
que não comove as autoridades. Visitei 25
cidades do Pantanal e a maioria não trata
um litro de esgoto, vai direto para as nascentes”, ressaltou.

bém tem uma parcela de responsabilidade,
explicou ele, lembrando que boa parte da
estrutura de saneamento é subsidiada. Com
isso, o preço pago pelo consumidor para receber água é considerado baixo se comparado aos países que cobram pela água e pela
infraestrutura do sistema. “Quando pesa no
bolso, é diferente”, disse.
Saneamento do século 18: “A situação
do saneamento no Brasil é dramática. Não
é força de expressão. É ruim mesmo”, afir-

Óleo e gás têm mais
desafios tecnológicos

Caçador sedia Fórum de Desenvolvimento
A FIESC e a Universidade Alto Vale
do Rio do Peixe (UNIARP) realizaram
em setembro, em Caçador, a Instalação do
Fórum de Competitividade e Desenvolvimento para a Região Centro-Norte de Santa Catarina. Entre os participantes, além
da diretoria da FIESC, estiveram dirigentes da UNIARP, de entidades empresariais
da região, do governo, de instituições de
ensino e de agências de fomento.
O presidente da FIESC, Glauco José
Côrte, lembrou que a entidade, a partir
de consulta ao setor, elaborou a Carta da
Indústria, com propostas para tornar o
crescimento do Estado “maior, melhor e

mais sustentável”. Chamou atenção para
o consenso entre os industriais quanto à
prioridade a ser dada à educação e qualificação dos trabalhadores do setor, o que
motivou o lançamento do Movimento A
Indústria pela Educação, no final de 2012.
Hoje, 45% dos trabalhadores da indústria
não têm a formação básica completa, o que
se reflete na produtividade e, por consequência, na competitividade, disse.
“Estamos aqui iniciando um trabalho
que visa a algo muito maior: o desenvolvimento pleno da nossa região”, afirmou
o vice-presidente regional da FIESC, Gilberto Seleme.

Em reunião do Comitê de Petróleo e
Gás da FIESC, o diretor da Abimaq, Alberto
Machado Neto, afirmou que a tendência
no longo prazo é aumentar a produção de
petróleo em águas ultraprofundas e reduzir
nas plataformas. Com isso, aumentam os
desafios tecnológicos para as empresas que
fornecem ao setor. A reunião foi realizada no
dia 9 de setembro, em Florianópolis. Neto
informou que essa mudança na forma de
produzir vem sendo estudada para tentar
reduzir os custos de produção do modelo
atual. “Estamos num momento de mudança de patamar de tecnologia”, disse.

Heraldo Carnieri

Conselho de
Economia

Em reunião do Conselho de Economia da FIESC foi apresentada pesquisa
que mostra que há um crescimento gradativo de pessoas atuando no setor
intensivo em tecnologia e em conhecimento, como o de eletroeletrônica,
farmacêutico e máquinas e equipamentos.
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Eventos debatem PPPs
para infraestrutura
A FIESC realizou seminários em Criciúma e em Blumenau para debater as parcerias público-privadas (PPPs) como alternativa para investimentos na infraestrutura
catarinense. Os eventos foram realizados
em parceria com a KPMG e têm apoio
institucional da SCPAR e da OAB/SC. Nos
eventos foram apresentadas experiências
e conceitos das PPPs e o potencial de implantação de projetos no Estado.

Trabalhadores se únem pela educação escol

Campanha da FIESC sensibilizou mais de 200 mil industriários sobre a influência

P

Divulgação

ai de três meninos – Samuel, de 10
meses, Gustavo, de 4 anos, e Gabriel, de 9 – Sandro Martins conheceu há pouco tempo o Índice
de Desenvolvimento da Educação
Básica (IDEB) da escola do seu filho mais
velho. Estimulado a se informar a respeito
do assunto por meio da campanha Pais pela
Educação, promovida pela FIESC, Martins
encontrou uma forma de entender melhor a
qualidade da educação oferecida aos filhos.
“Descobrir o IDEB da escola do filho
foi uma das tarefas do desafio que a gente participou na ginástica laboral”, conta o
operador de manufaturas da Embraco, indústria de Joinville. Além dessa tarefa, era
preciso cumprir outras como informar os
nomes dos professores dos filhos, o nome
da escola e pedir às crianças para elaborar
um trabalho a partir da reflexão sobre escola e família. “O Gabriel fez um texto para
que eu cumprisse todos os desafios”, fala
Martins, orgulhoso do filho. Por cumprir
todas as atividades propostas pelo desafio
da ginástica laboral, o trabalhador da Embraco participou dos sorteios realizados e
ganhou um exemplar do livro de contos
Histórias Maravilhosas.
O desafio lançado pela equipe da ginástica laboral foi uma das ações realizadas
por meio da campanha que atingiu mais de
200 mil trabalhadores em todo o Estado.
Os trabalhadores participantes da ginástica
laboral também receberam um guia com
dicas simples para ser mais presente na vida
escolar dos filhos, do movimento Educar
para Crescer. Palestras, cafés, oficinas, jogos de integração, gincanas, atividades recreativas e de leitura também integraram o
cronograma de ações da campanha.
Estudantes que recebem apoio e atenção
dos pais na sua vida escolar estão, em média,
quatro meses à frente no aprendizado em
comparação com os que não recebem. Isso
é o que mostra um estudo realizado pelo
Instituto Ayrton Senna (IAS) em parceria

Jonathan e o pai Mauri criaram um forte vínculo com os colegas e se transformaram em exemplo

André Kopsch

com a Organização para a Cooperação e conta Noemi. “Vamos fazer a diferença na
educação participando da vida escolar dos
Desenvolvimento Econômico (OCDE).
O hábito da leitura também faz parte nossos filhos”, incentiva.
Outro reflexo da campanha foi regisda rotina da casa. Martins confessa que tem
lido menos livros, no entanto, ele investe trado em Trombudo Central, no Alto Vale
frequentemente na aquisição de obras para do Itajaí. Muitos trabalhadores procuraram
os filhos. “Ele gosta de ler e ganha mui- se informar sobre o IDEB das escolas dos
seus filhos. A busca
tos livros na igreja.
Por isso eu cobro Estudantes que recebem atenção foi tão grande que
a prefeitura emitiu
bastante”, diz. Ir à
dos pais na sua vida escolar estão, relatórios com o deescola ainda não é
em média, quatro meses à frente sempenho das escouma rotina para o
pequeno Samuel,
no aprendizado em comparação las do município.
Sessões de cinemas Gustavo já
com os que não recebem
ma organizadas pelas
brinca com jogos
unidades do SENAI
lúdicos para estimular a leitura e a escrita. Martins quer ini- em todo o Estado promoveram a reflexão
ciar logo a alfabetização do filho. “Escolho sobre pais, filhos e educação. Os filmes fobrinquedos educativos, como os jogos de ram escolhidos pela equipe pedagógica. São
memória, dessa forma ele aprende brincan- Miguel do Oeste registrou a participação de
300 pessoas em uma das sessões.
do”, fala.
O jovem Jonathan Busarello, aluno do
A trabalhadora Noemi Klaus, da Whirlpool, de Joinville, também procurou a es- ensino médio da educação de jovens e adulcola do seu filho para conhecer o índice tos do SESI de Timbó, tem uma companhia
de qualidade da educação. “A escola está especial para ir às aulas. Jonathan, de 21
atualizando os dados. É um direito e um anos, tem paralisia cerebral e seu pai, Mauri
dever saber e informar aos pais e alunos”, Busarello, o acompanha na escola e auxilia
O IDEB - O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica foi criado pelo Inep (Instituto
Nacional de Estudos e de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) para o Ministério da Educação medir a qualidade do ensino nas escolas públicas e privadas. Nota igual ou superior a 6
indicam uma escola de qualidade. O índice é divulgado a cada dois anos.

Sandro Martins ensina o filho mais novo a ler
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lar dos filhos

a da família na escola

Filho de agricultores, Vítor França, de
apenas 19 anos, já é o melhor do País em
soluções para software. Ele é aluno do SENAI de Tubarão e foi medalha de ouro nesta
ocupação, na Olimpíada do Conhecimento,
o maior torneio de educação profissional do
Brasil. Sua caminhada até lá só foi possível
graças ao incentivo da família. Natural de
Jaguaruna, no Sul do Estado, onde a base
da economia é a agricultura, Vítor auxiliou
o pai na lavoura, mas desde muito pequeno

foi orientado a se qualificar. “A busca pelo
conhecimento era prioridade na nossa casa.
Sempre fomos cobrados – eu e meus dois
irmãos – por boas notas”, conta o jovem que
sempre estudou em escola pública. Inspirada pela dedicação dos filhos, a mãe de Vítor
voltou para a sala de aula e recentemente
concluiu a pós-graduação. “Ela nos incentivava a estudar e também tinha vontade de se
aperfeiçoar. Hoje ela trabalha na escola que
eu estudei na minha infância”, conta.
Ilustração FIESC

em atividades como a leitura e a escrita. O
pai relata que a família sempre teve que superar muitos desafios, especialmente após
a morte da mãe, quando Jonathan tinha 11
meses. A presença e a participação de Mauri
foram fundamentais para que o filho fosse
em frente com os estudos. “Participei ativamente da vida escolar dele, indo nas reuniões, verificando como estava a interação
com outros alunos, o comportamento, o
aprendizado, as dificuldades”, conta Mauri.
“Isso sempre foi fundamental para que o
Jonathan se sentisse mais seguro, inspirado
e motivado a permanecer em sala”, acrescenta.
Quanto ao retorno do filho aos estudos,
Mauri relata que o começo foi complicado
para os dois. “Mudar a vida e se adaptar a
uma nova rotina não foi fácil, principalmente depois de quatro anos parados. Hoje
as dificuldades foram superadas, ficou mais
fácil, pois faz parte da rotina”, afirma Mauri. Ele garante que a dedicação ao filho “é
um aprendizado para a vida inteira. Vale a
pena ser pai e ser presente”, conclui.

Com apoio da família, jovem de
Jaguaruna se destaca em torneio nacional

Rede social dissemina
ações da campanha
As diversas ações realizadas por meio
da campanha Pais pela Educação estão
compartilhadas na rede social Facebook.
Em um grupo homônimo, colaboradores
da FIESC, pais e estudantes relatam as
experiências que tiveram sobre o tema e
publicam as ações das quais participam
em prol do acompanhamento da vida escolar dos filhos. Mais de 850 pessoas integram o grupo que é público e cerca de
1,5 mil registros já foram compartilhados
entre os participantes.

850 pessoas integram grupo no Facebook

Desde cedo, e com a mãe ao lado, Vítor dedicou-se aos estudos e celebra uma das vitórias alcançadas

Especialista defende a
leitura como aliada na
formação dos jovens

Escola, trabalho e
família são temas de
concurso cultural

O desafio de ser exemplo na formação
dos filhos foi tema de palestra promovida
pela FIESC para colaboradores da entidade.
A iniciativa também fez parte da campanha
Pais pela Educação. Segundo a professora
da Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC), Mary Elizabeth Rizzatti, uma das
formas de contribuir com a educação escolar
é incentivando o hábito da leitura. “Os dispositivos eletrônicos transformaram a leitura
em um ato superficial e efêmero”, destacou
na conversa com os colaboradores. “A leitura deve transcender essa superficialidade. Os
pais precisam estimular uma leitura reflexiva, seja por meio dos contos de fadas, fábulas, lendas e poemas”, sugere Rizzatti.

Trabalhadores de indústrias de todo o
Estado participaram de um concurso cultural promovido pelo SESI, que promoveu
a reflexão sobre escola, trabalho e família.
O objetivo foi desenvolver a habilidade da
escrita por meio de composição e de ilustração que contribuam para a valorização da
língua e para o fortalecimento das relações
entre colegas, escola e indústria.
Participaram 21 mil alunos dos cursos
voltados à educação de jovens e adultos e
a redação vencedora foi a elaborada por
uma turma do ensino médio do SESI de
Criciúma. Os autores dostrabalho vencedor
conhecerão o Museu da Língua Portuguesa,
em São Paulo.
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Em SC, são atendidas 1,5
mil empresas por ano

A cada ano, IEL presta 10 mil horas de consultoria e insere 10 mil estudantes no mundo do trabalho

IEL/SC chega aos 45 anos como propulsor
de educação, tecnologia e inovação

O

Instituto Euvaldo Lodi comemora
em outubro 45 anos de atuação em
Santa Catarina. A entidade, que recebeu o nome do idealizador e primeiro presidente da Confederação
Nacional da Indústria (CNI), é responsável
pela articulação entre o setor produtivo, os
agentes de fomento e as instituições de ensino e pesquisa, operando como no âmbito da
educação, da tecnologia e da inovação.
Através de parcerias com instituições de
ensino, o IEL/SC insere 10 mil estudantes

por ano no mundo do trabalho. Destes, 59%
são contratados de forma definitiva. Apenas
no primeiro semestre de 2014 a entidade
prestou 10 mil horas de consultoria em gestão e inovação e certificou 800 executivos.
“Celebramos 45 anos de atuação, oferecendo
serviços e soluções que buscam gerar ganhos
de mercados e aumento de competitividade.
Continuaremos atuando para darmos respostas rápidas e com qualidade à todas as demandas que nos forem apresentadas”, afirma Natalino Uggioni, superintendente do IEL/SC.

O núcleo catarinense é o que conta com
o maior número de pontos de atendimentos
do País, respondendo por, aproximadamente, 10% do total de pontos de atendimentos
da rede nacional. Contando com cerca de
100 colaboradores, o IEL/SC atende, em
média, 1,5 mil empresas por ano, em cerca
de 110 municípios.
O instituto foi fundado em 1969 pela
FIESC e pelos departamentos regionais do
SESI e do SENAI, na condição de núcleo regional do IEL Núcleo Central (IEL/NC). O
objetivo era o de promover a interação universidade–indústria em nível regional, por
meio da administração de estágios de alunos
universitários nas indústrias. Nessa época,
além da implantação do Sistema Estadual de
Estágios, o IEL/SC prestava serviços de planejamento, treinamentos, coleta e sistematização de dados e captação de recursos para
pequenas e médias empresas de Santa Catarina. Em 1989 houve a reinstalação do IEL/
SC, com a finalidade de assessorar a FIESC
em ações de interação da atividade econômica e social com a atividade educacional superior e de nível médio, por meio de programas
de formação profissional, promoção cultural
e desenvolvimento tecnológico.

Fernando Willadino

R$ 7,3 milhões são
mobilizados em
inovação na indústria
Um total de R$ 7,3 milhões serão mobilizados
nos próximos anos em 12 projetos de inovação nas áreas tecnológica e de qualidade de
vida em indústrias catarinenses. A principal
parcela dos recursos provêm do segundo
ciclo do Edital SENAI SESI, de abrangência nacional. Outros R$ 1,6 mi são as contrapartidas
dos departamentos regionais das instituições
e R$ 1,9 milhão correspondem às contrapartidas das empresas. Somados aos valores mobilizados no primeiro ciclo, divulgado em junho, são mais de R$ 11 milhões aplicados em
inovação na indústria catarinense este ano.

Entrevista, com a presença de jornalistas internacionais, apresentou evento de 2015 na FIESC

Bienal é apresentada a imprensa mundial
A Bienal Brasileira de Design 2015 Floripa
foi lançada oficialmente para a imprensa local,
nacional e internacional no dia 14 de outubro,
na FIESC, em Florianópolis. O evento será
realizado entre maio e junho de 2015 e promoverá exposições, mostras interativas, palestras, workshops, seminários e eventos de rua
na capital catarinense. O objetivo é mostrar o
design e promover negócios. A expectativa de
público é de 100 mil pessoas de todo o Brasil,
entre designers, profissionais de diversas áreas, pesquisadores, estudantes e empresários
do país e do exterior.
Para Glauco José Côrte, presidente da
FIESC, a Bienal levará ao reconhecimento do
papel que o design tem no desenvolvimento
do país. Ele ressalta que a área seguirá exigindo pessoal qualificado. “A FIESC tem feito

Pós graduação envolve
gigantes nacionais
O SENAI/SC iniciou a quinta turma da pós
graduação em Gestão de Serviços Compartilhados, que já matriculou 130 alunos. Todos
são profissionais das empresas que integram
o Grupo de Estudos de Serviços Compartilhados (GESC), composto por corporações
que representam 15% do PIB brasileiro.
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um grande esforço, não só intensificando
qualificação dos trabalhadores, diretores e
executivos das indústrias, mas também através do grande investimento nos institutos de
Tecnologia e Inovação e no Movimento A
Indústria pela Educação”, afirmou.
De acordo com Adélia Borges, a Bienal
“busca estimular no público visitante o entendimento de que o design pode ser uma
ferramenta importante para a melhoria da
qualidade de vida das pessoas, induzindo
o seu bem estar”, e pretende “dissociar no
visitante a associação do design a algo caro,
elitista”. A curadoria geral é de Adélia Borges
e os curadores das mostras são Jorge Lopes,
Celaine Refosco, Freddy Van Camp, Bruno
Porto e Rico Lins. Foi anunciada a realização
de cinco exposições durante a Bienal.

Workshops debatem tendências em logística e materiais

A

Especiais, de Minas Gerais, Margareth
Spangler, tratou das tendências em metalurgia, enquanto Xavier Granados,
do Instituto de Ciências dos Materiais,
da Espanha, apresentou as tendências
em cerâmica avançada.
Os Workshops também destacou
trabalhos realizados pelos Institutos SENAI. Em Criciúma, foram
apresentados o fertilizante à base de
rejeito de lavanderias industriais e
a bisnaga biodegradáveis (parceria
com a C-Pack). Em Itajaí, o gerente
de Logística da ArcelorMittal Vega,
Marcos Arante, relatou ganho médio
de 11% em produtividade e redução
de 6% nos custos do transporte das bobinas
produzidas na unidade de São Francisco do
Sul. Os resultados apareceram após o uso de
simulação computacional, feita em conjunto
com o instituto.

FIESC firma parceria
com a aeronáutica
O Instituto de Estudos Avançados (IEAv), ligado à Aeronáutica e sediado em São José dos
Campos-SP, será parceiro da Rede SENAI/SC
de Inovação e Tecnologia para a realização
conjunta de pesquisa aplicada para o setor
industrial e a aeronáutica. “O poder aeroespacial não se resume apenas às aeronaves
de combate, mas a uma indústria fortalecida e capaz de produzir com alta tecnologia
agregada”, afirmou o diretor do IEAv, Maurício
Pozzobom Martins. “A missão do instituto é o
desenvolvimento de tecnologias críticas para
o aperfeiçoamento do poder aeroespacial”.

Diogo Bilésimo

nálises como a de que o Brasil, grande exportador de minério de ferro, precisa ganhar
competitividade em produtos acabados em metalurgia
ou de que o investimento na melhoria
da logística interna gera economia, em
média, oito vezes superior ao valor
aportado são algumas das conclusões
apresentadas em Workshops Internacionais realizados pelo SENAI em
setembro e outubro. Com estes, já são
13 edições de eventos especializados
e que integram o escopo da Rede SENAI/SC de Inovação e Tecnologia, Juliano Mazute (e) recebeu premiação da Gerdau
composta por uma dezena de institutos, instalados em todas as regiões do Estado. de novas tecnologias nas indústrias eleva o
No Workshop de Logística, realizado em retorno dos investimentos em logística.
Itajaí, Ralf Gruber, especialista em simulação
No evento sobre Materiais, no dia 10 de
da FlexSim Software, afirmou que a diminui- outubro, em Criciúma, a diretora do Instituto
ção dos erros e do tempo de implementação SENAI de Inovação em Metalurgia e Ligas

SENAI/SC cria aprendizagem e curso superior EaD
O SENAI/SC, por meio da unidade de
Florianópolis, está desenvolvendo dois projetos pioneiros em educação a distância, que
devem iniciar as aulas em 2015. Um deles é
o primeiro curso de aprendizagem do País,
um programa de Assistente Administrativo
em parceria com os Correios. O curso terá
800 horas, sendo 50% cumpridas em treinamento na empresa e o restante em aulas
teóricas do SENAI, à distância.
A realização de aprendizagem a distância foi aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O curso é uma experiência
piloto coordenada pelo departamento nacional do SENAI e envolve também os de-

partamentos regionais de São Paulo, Goiás,
Ceará e Amazonas.
O outro projeto é o primeiro curso superior a distância no âmbito do SENAI no
Brasil, na área de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Os processos de autorização
e credenciamento estão em andamento no
Ministério da Educação. As equipes do
MEC já realizaram visitas à faculdade e a
dois dos 11 polos onde serão realizadas atividades presenciais.
O SENAI de Florianópolis atua em
educação à distância desde 1994. Já oferece
cursos de qualificação, aperfeiçoamento,
técnicos e pós graduação.
Mathias Cramer

Projetos inovadores são premiados
Estudantes do SENAI em Joinville e um pesquisador da unidade de Florianópolis foram
reconhecidos em premiações de inovação no
Estado e no País. Juliano Mazute, do Instituto
de Tecnologia em Automação e TIC, da Capital,
venceu a categoria Pesquisa e Desenvolvimento do Prêmio Gerdau Melhores da Terra, maior
premiação da América do Sul para o setor de
máquinas e equipamentos agrícolas.
A categoria é voltada a trabalhos que contribuem para o avanço da agricultura, para a
produtividade, para a qualidade de vida das
populações rurais e para a preservação do meio
ambiente. Mazute desenvolveu um mecanismo
eletrônico para destruição e dosagem da manivas (parte reprodutiva) no plantio da mandioca.
Adequado a pequenas propriedades, o dispo-

sitivo permite a racionalização
do trabalho e maior produtividade e foi desenvolvido no
âmbito do projeto Repensa
Madioca, que envolve uma
dezena de instituições, incluindo a Embrapa e universidades,
como a UFSC e a de Aveiro
(Portugal).
Em Joinville, estudantes do
SENAI na cidade conquistaram
cinco premiações no 2º Prêmio Juliano Mazute (e) recebeu premiação da Gerdau
de Inovação e na 2ª Feira de Ciências, Inovação e Feira, as conquistas foram do primeiro e terceiTecnologia, promovidas pela Secretaria Munici- ro lugar em Ensino Técnico e primeiro lugar em
pal de Educação. Os alunos a instituição ficaram Ensino Médio. Foram mais de cem projetos inscom o primeiro e o segundo lugar na categoria critos nas sete categorias – da educação infantil
ensino técnico do 2º Prêmio de Inovação. Na ao ensino superior.
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Falta de saúde no ambiente de
trabalho reduz produtividade

Blumenau recebe
mostra cultural

B

A FIESC promoveu, por meio do SESI/
SC, mostra cultural em Blumenau. Cerca de mil trabalhadores de indústrias
da região, que participam dos cursos da
educação de jovens e adultos, estiveram
presentes no evento que ocorreu no
Centro Esportivo do SESI, dia 20 de setembro. A programação incluiu oficinas
educativas, apresentações culturais e
sorteio de prêmios.
Na ocasião, a Federação também lançou
o projeto FIESC Indústria & Cultura na
região, iniciativa que tem o objetivo de
disseminar a cultura, auxiliando, principalmente, artistas que estão no início da
carreira.

Marcos Campos

aixa produtividade é o principal também maior que os gastos nacionais em
custo relacionado à falta de saúde assistência médica. “Isso torna a saúde uma
no ambiente corporativo, defen- oportunidade de investimento, não somente
deu, na FIESC, o americano Sean para as empresas, mas também para os paSullivan, co-fundador, presidente íses, já que há um impacto na performance
e CEO do Institute for Health and Produc- econômica e produtiva”, explicou Sullivan
tivity Management (IHPM) e da Workplace
Na abertura do encontro, o presidente
Wellness Alliance (WWA). O conferencista da Federação, Glauco José Côrte, destacou a
falou sobre Saúde e Qualidade de Vida como importância de se discutir o tema no meio
Elemento Estratégico de Competitividade industrial. “Estamos criando condições para
no Cenário Global em evento promovido que as indústrias, de fato, possam investir
pelo SESI/SC, no dia 01 de outubro. O em qualidade de vida. Um trabalhador mais
encontro reuniu mais de 180 empresários, saudável é também mais produtivo e falta
representantes de sindicatos de indústria, menos. Isto apresenta resultados positivos
autoridades e
para o setor, o
e sp e c i a l i st a s
trabalhador e
para debater o
a economia do
tema.
Estado”, con“O custo
cluiu, ressaltanem assistência
do que a FIESC
médica não é a
possui um plano
principal despede adotar iniciasa relacionada à
tivas para mefalta de saúde
lhorar a qualinas empresas.
dade de vida dos
A perda de protrabalhadores e
dutividade por
suas famílias.
falta de saúde é Sean Sullivan fez palestra em evento internacional do SESI/SC
Encontro
duas a três vezes
mundial
maior do que o aumento de custos em assisA discussão sobre a saúde do trabalhatência médica de trabalhadores”, enfatizou dor e a sua relação com a competitividade
Sullivan. De acordo com o conferencista, das empresas ganha força também no Brao investimento na saúde do trabalhador da sil, que sediará a terceira edição do enconmaneira certa pode ter um grande impacto tro mundial sobre o tema, o Global Healthy
sobre a produtividade e só começou a ser Workplace Award and Summit, em 18 e 19
medido recentemente. “Muitas empresas de maio de 2015. A escolha de Florianópolis
ainda não entendem a situação, mas, prova- como cidade-sede, proposta pelo SESI e pela
velmente, é uma das coisas mais importantes FIESC, foi anunciada em maio, em Xangai,
que podem fazer para melhorar seu desem- na China, durante a segunda edição do evenpenho financeiro e competitivo”, disse.
to. O Brasil será o terceiro País a sediar o enPara Sullivan, esses dados sugerem que contro, que deve contar com representantes
o impacto total da doença nas economias é de 50 países.

Trabalhadores
participam de corrida
Trabalhadores de indústrias de todo o Estado participam, em setembro, da Corrida
de Aventura, evento promovido pelo SESI/
SC. A disputa, que está em sua 12ª edição,
foi realizada no leste da Ilha de Santa Catarina e contou com a participação de 150
industriários, representantes de 14 empresas. A prova teve percursos de 35 a 40 km
e foi dividida em trekking, orientação por
bússola, ciclismo e canoagem.
O objetivo do evento é oportunizar a prática de atividades físicas ao ar livre, em
contato com a natureza, para incentivar
os trabalhadores a adotarem um estilo de
vida mais saudável. Além disso, estimula o
trabalho em equipe e o espírito esportivo.

BID aprova projeto da
FIESC para educação
O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) aprovou projeto da FIESC
para desenvolver pesquisas na área educacional. A instituição destinará US$ 180
mil (não reembolsáveis) para financiar
pesquisas que identificarão competências
e habilidades do profissional requerido
pelo mundo do trabalho e que analisarão
o impacto da educação voltada a jovens e
adultos que não concluíram o ensino básico em Santa Catarina.
As pesquisas financiadas pelo Banco verificarão se as competências e habilidades
desenvolvidas pelo jovem que cursa o
ensino médio público estadual e faz um
curso profissionalizante atendem às exigências do mercado de trabalho.

Outubro
Rosa
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A campanha Outubro Rosa, que estimula a prevenção do câncer de mama em
todo o mundo, conta, mais uma vez, com a participação da FIESC. Além de
iluminar sua sede com a cor característica da iniciativa, a entidade fará a venda
de camisetas no SESI Farmácia e disseminará informações sobre a doença.

Instituto do SESI terá laboratórios para pesquisas
Miriane Campos

O

Instituto SESI de Inovação em Tecnologias para Segurança e Saúde
no Trabalho, que será implantado
em Florianópolis a partir de 2015,
contará com laboratórios próprios
para desenvolvimento de pesquisas e soluções
para mudança de comportamento humano. O
desenvolvimento das pesquisas e tecnologias
será realizado em laboratórios de realidade
virtual, neurociência, biomecânica, ergonomia e usabilidade, instrumentação, design, gameficação, computação e interação humana.
“O principal desafio do Instituto será
buscar, por meio da ciência aplicada às questões sociais e humanas, elementos para criar
tecnologias acessíveis para os trabalhadores.
O objetivo é fazer com que essas pessoas
tenham comportamentos mais seguros e
saudáveis no dia a dia dentro da indústria e
também no próprio ambiente familiar”, destaca o superintendente do SESI/SC, Fabrízio
Machado Pereira.
O Laboratório de Design Thinking, que
utiliza uma metodologia de inovação centrada no ser humano para fomentar a geração
de soluções inovadoras para necessidades reais, é um exemplo de espaço para criação de
tecnologias que será oferecido pelo Instituto
às empresas. O espaço dará suporte no processo de criação colaborativa, comunicação,

Em missão à Stanford University, delegação catarinense discute modelo de atuação do projeto do Instituto

geração de oportunidades para os problemas
da indústria brasileira em segurança e saúde
no trabalho. O Instituto ainda contará com
espaços para incubadoras, salas de pesquisa e
experienciação.
Missão à Stanford University
Na missão à Universidade de Stanford, na
cidade de Palo Alto, nos Estados Unidos, empresários e especialistas do SESI/SC buscaram subsídios para a implantação do Instituto.
O desenvolvimento das pesquisas será feito
em parceria com a Universidade de Stanford,

Desenvolver ciência para transformar o
comportamento humano por meio de tecnologias que atendam as necessidades dos
líderes e trabalhadores das indústrias. Para
David Evans, pesquisador da Stanford University e da Media X, este será o desafio do
Instituto SESI de Inovação em Tecnologias
para Segurança e Saúde no Trabalho.
“Precisamos desenvolver ciência capaz
de tornar o comportamento humano mais
seguro e saudável. Podemos oferecer soluções de alta, média e baixa complexidade,
conforme o problema, mas efetivas e de
valor agregado para a indústria”, enfatizou
Evans, durante palestra sobre como promover mudanças nas empresas. Para o pesquisador, no processo de pesquisa e inovação o
desenvolvimento de tecnologias pelo Instituto deve contar com um modelo que considere o ser humano como elemento central.
Durante missão do SESI/SC aos EUA,
Sandra Winter, pesquisadora na área de administração pública no setor da saúde em
Stanford, relatou que o ambiente no qual
as pessoas estão inseridas influencia dire-

Miriane Campos

Tecnologias para segurança e saúde
influenciam comportamento humano

por meio do programa MediaX, que conecta
as empresas com renomados pesquisadores.
Ao longo da missão, que ocorreu de 06 a
10 de outubro, foram realizados workshops
voltados para tecnologias em segurança e saúde, visitas a laboratórios de realidade virtual e
de laparoscopia, oficina de Design Thinking
para vivenciar o processo de criação de um
instituto de pesquisa e inovação, além da discussão do modelo de atuação do projeto do
Instituto SESI de Inovação em Tecnologias
para Segurança e Saúde no Trabalho.

tamente no seu estilo de vida
e bem estar. Winter apresentou
uma tecnologia barata, mas efetiva, usada em comunidades de
baixo poder aquisitivo. “Entregamos tablets para que as pessoas fotografassem o ambiente
em que viviam e trabalhavam.
Por meio da tecnologia apre- Empresários visitaram laboratório de realidade virtual
sentaram à prefeitura um estudo mostrando de experiências como a visitada, é possível
os pontos que necessitavam de melhorias”.
simular situações hostis, como terremotos
O palestrante Allen Wes, responsável e casos diversos, como o desmatamento de
pelo programa BeWell em Stanford, falou florestas.
a respeito dos benefícios de iniciativas de
A atitude das pessoas pode ser repropromoção da saúde e da redução de custos duzida em comportamentos seguros, como
para as organizações. “Está comprovado por exemplo, se esconder embaixo de uma
que adoção de hábitos saudáveis, além de mesa durante um terremoto. Além disso,
melhorar a qualidade de vida das pessoas, o simulador permite a conscientização de
reduz gastos com o uso do plano de saúde”, comportamentos mais sustentáveis, quando
afirmou.
simula o corte de grandes árvores em uma
Laboratório virtual
floresta. Para a diretora do Media X, MarA delegação catarinense visitou um la- tha Russel, “o principal benefício do munboratório de realidade virtual, que estuda o do virtual é promover o comportamento
comportamento humano por meio de expe- seguro sem expor a pessoa aos riscos do
rimentos no mundo virtual. Em uma sala mundo real”.
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Desapropriação compromete prazo em concessão da 101
Heraldo Carnieri

O

prazo de março de 2017 para conclusão das obras do Contorno Viário da Grande Florianópolis da
BR 101 já está comprometido. Isso
decorre da lentidão nos processos
de desapropriações na faixa de domínio, de
responsabilidade do governo federal, e de
pendências no licenciamento junto à Funai,
que impediram o início de várias obras, como
viadutos, túneis, galerias e pontes. É o que
mostra estudo contratado pela Federação das
Indústrias de Santa Catarina (FIESC) sobre
a situação das obras previstas no Termo de
Ajuste de Conduta (TAC) entre a Agência
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)
e a concessionária das BRs 101/SC, 376/PR
e 116/PR. O trabalho tem apoio do Conselho
Regional de Engenharia e Arquitetura.
Com relação ao Contorno, o ponto crítico
são os procedimentos de “declaração de utilidade pública”, de responsabilidade do gover-

Sem o Contorno, trânsito sobrecarrega o eixo principal da BR 101 na Grande Florianópolis

no federal, para que possam ser desapropriadas áreas necessárias para o início das obras.
Das 630 propriedades que se encontram na
faixa de domínio, somente 67 foram desapropriadas, 37 negociadas e
28 estão em ações judiciais. “É
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(SC) até Curitiba (PR), incluindo o Contorno,
43 não foram iniciados (veja quadro ao lado).
Entre elas estão 11 trevos, seis galerias e 11
viadutos. Dos 21 segmentos de terceiras faixas previstos, apenas um está em execução e
os demais concluídos.
“O trabalho mostra que são as licenças e
desapropriações necessárias - e que dependem
da ação do governo federal - para que a concessionária inicie as obras que comprometem
os prazos acordados. Seguiremos acompanhando e buscando a mobilização do Fórum
Parlamentar e da sociedade para que as pendências impostas sejam resolvidas”, afirmou
o presidente da FIESC, Glauco José Côrte.
“Esta obra é vital não só para o trânsito na
Grande Florianópolis, mas para a logística do
Sul do País. As deficiências de nossa infraestrutura são um dos principais gargalos para o
desenvolvimento da região”, acrescentou.

SENAI constrói quilha especial para veleiro dos Schürmann
a quilha pode se retrair para dentro do
barco, permitindo a navegação em
águas mais rasas, com três metros de
profundidade, como as encontradas
nos rios do Vietnã e na Grande Barreira de Corais, próxima à Austrália. “Se
a quilha fosse fixa teríamos um calado de 4,5 metros. Com isso, seriam
poucos os lugares em que poderíamos
entrar”, destaca Schürmann.
A unidade Itajaí do SENAI oferece diversos cursos voltados para o
setor naval, como construção naval,
mecânico de usinagem, soldador naval, eletricista naval, gestor de terminal de cargas.
Além disso, a estrutura abriga o Instituto
SENAI de Tecnologia em Logística, que
presta serviços de consultoria e desenvolvimento a empresas que buscam ganhos de
produtividade.
Divulgação

Uma peça retrátil, que carrega
um lastro de 15 toneladas e é capaz de suportar impactos até 20
km/h. Estas foram algumas das
especificações da quilha fabricada
pelo SENAI em Itajaí para aplicação no veleiro Kat, com o qual a
família Schürmann está navegando em direção ao Oriente.
Idealizada pelo engenheiro
Horacio Carabelli, que já projetou
barcos da Volvo Ocean Race, a
embarcação dos catarinenses tra- Família Schürmann destaca a quilha em redes sociais
zia na quilha um dos maiores desafios cons- no processo de construção”, afirma Vilfretrutivos. Após percorrer diversos estaleiros do Schürmann, capitão do veleiro.
do Brasil em busca de um fabricante para a
Feita com ligas de aço, a quilha tem 2,9
peça, a proposta foi aceita pela equipe do metros de altura e pesa cerca de duas toneSENAI, que “abraçou o projeto com muita ladas. Em sua extremidade inferior é fixado
dedicação e afinco, colocando toda experi- um bulbo de chumbo, com 15 toneladas.
ência de sua equipe de professores e alunos Com dois pistões hidráulicos em seu interior,
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