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No segmento que vai do Porto de 
São Franscisco do Sul até a BR-101 
nenhuma obra foi iniciada e não há 
frente de trabalho no local.

Duplicação da BR-280 
está praticamente 
paralisada, diz estudo
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Campanha realizada pelas entidades 
será permanente e visa conscientizar 
pais e alunos sobre a prevenção das 
doenças transmitidas pelo mosquito.

Escolas do SESI e do 
SENAI se mobilizam 
contra o aedes aegypti
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Ano 22 - nº 777 - Santa Catarina, abril de 2016

Evento ocorre de 18 a 20 de maio, 
em Florianópolis, e debaterá temas 
vitais para a indústria. Informações e 
inscrições em fiesc.com.br/jornada .

FIESC promove 
Jornada  Inovação e 
Competitividade
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Família na escola  
fortalece a educação

Saiba mais. Acesse: 

Pai das gêmeas Kamilly (em pé) e Kauany, de nove anos, Márcio Pereira voltou a 
estudar por causa das filhas e acompanha de perto o desempenho delas. Com 

o mútuo incentivo, a família construiu um ambiente que valoriza a educação. O 
Dia da Família na Escola procura difundir comportamentos como este. Páginas centrais
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Federações empresariais defendem um novo governo

Diante do agravamento da crise polí-
tica e econômica, as entidades e fe-
derações empresariais catarinenses 
– FIESC, FAESC, FACISC, FAM-
PESC, FCDL-SC, FECOMÉR-

CIO-SC e FETRANSCESC definiram, em 17 
de março, posicionamento conjunto por meio 
de manifesto em que defendem um “novo go-
verno, com credibilidade e apoio da sociedade 
brasileira”. O documento também é assinado 
pela Associação Catarinense de Supermerca-
dos, Associação Catarinense de Medicina e os 
conselhos regionais de Engenharia e Agro-
nomia, de Contabilidade e outras entidades 
integrantes da Associação dos Conselhos Pro-

Duplicação da BR-280 está praticamente parada

Aduplicação da BR-280 no trecho do 
Porto de São Francisco do Sul até 
Corupá, contornando Guaramirim 
e Jaraguá do Sul (73,9 quilômetros) 
está praticamente paralisada, com 

poucas frentes de trabalho, obras especiais 
(viadutos, pontes e passarelas) não iniciadas e 
desapropriações pendentes, revela estudo da 
FIESC, realizado com o apoio do CREA/
SC. O levantamento foi efetuado pelo enge-
nheiro Ricardo Saporiti, que percorreu em 
fevereiro os 316,4 quilômetros entre o Porto 
de São Francisco do Sul e Porto União (SC). 
O estudo foi apresentado em Jaraguá do 
Sul, em março, durante encontro promovi-
do pela FIESC em conjunto com o Fórum 
Parlamentar Catarinense. 

“O apoio do Fórum Parlamentar Cata-
rinense é imprescindível para garantirmos 
os investimentos e a continuidade das obras 
previstas para a rodovia. Em 2011 fizemos 
um estudo, agora atualizado, e demons-

Mínimo Regional tem atualização média de 11%
Representantes das entidades empre-

sariais FIESC, FECOMÉRCIO-SC, FE-
TRANCESC, FAESC, FEHOESC e de 
centrais sindicais laborais de Santa Catari-
na entregaram ao governador Raimundo 
Colombo a proposta de consenso para a 
atualização do salário mínimo regional ca-
tarinense, no dia 6 de abril. O acordo sobre 
os índices de atualização dos valores do mí-
nimo regional foi obtido em reunião entre as 
partes, realizada no dia 22 de março. Os pi-
sos acordados para as quatro faixas foram de 
R$ 1.009, R$ 1.048, R$ 1.104 e R$ 1.158. O 
índice médio de reajuste foi de 11%. O pro-
jeto foi aprovado pela Assembleia Legislativa 
no dia 13 de abril. 

O presidente da FIESC, Glauco José Côr-
te, disse que as negociações neste ano foram Projeto que reajusta o mínimo regional foi entregue ao governador
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fissionais de SC. O manifesto foi emitido 
um mês antes da aprovação pela Câmara 
Federal da abertura do processo de impea-
chment da presidente Dilma Rousseff. 

“O Brasil vive uma crise política e ética 
sem precedentes em sua história recente, 
com índices alarmantes de desemprego e 
depressão econômica, que têm causado 
retração na confiança do empresariado e 
nos investimentos”, afirma o texto do ma-
nifesto.  

“A gravidade desse período, em que con-
vivemos com risco de aguda instabilidade 
social a cada desdobramento dos processos 
que apuram as denúncias de corrupção, impõe 

aos representantes do Poder Público a toma-
da de decisões tendo como norte os elevados 
interesses do bem comum, e não suas conve-
niências políticas e jurídicas de ocasião”, diz o 
documento.

difíceis em razão da conjuntura econômica. 
“Estamos vivendo um período de forte con-
tração da economia, com uma grande legião 
de desempregados, mas, ao final, chegamos 
a um consenso com relação à atualização do 
piso regional”, declarou, lembrando que este 
é o sexto ano consecutivo em 
que trabalhadores e emprega-
dores chegam a um consenso.

“O piso é uma referência 
importante e colabora, dá se-
gurança à classe trabalhadora 
do nosso Estado”, ressaltou 
Colombo.

“Nos anos anteriores con-
seguimos negociar um aumen-
to real e este ano não foi possí-
vel, apesar das negociações, de 

A FIESC entregou ao ministro dos Transpor-
tes, Antonio Carlos Rodrigues, estudo que 
mostra a situação da BR-282, rodovia que 
liga o extremo-oeste ao litoral catarinense. 
No encontro, realizado em Brasília, no mês 
de fevereiro, com a participação de lideran-
ças empresariais e do Fórum Parlamentar 
Catarinense, foi debatida a situação das ro-
dovias federais que cortam o Estado. “Santa 
Catarina tem uma importância econômica 
muito forte no País, mas não tem recebido a 
devida atenção por parte do governo fede-
ral”, disse o 1º vice-presidente da Federação, 
Mario Cezar de Aguiar, que participou da 
reunião. 

Ministro recebe 
estudo da BR-282

tramos nossa preocupa-
ção com a segurança dos 
usuários que trafegam na 
região, com o número de 
acidentes e com a falta de 
competitividade para as 
empresas que utilizam o 
trecho”, afirma o presiden-
te da FIESC, Glauco José 
Côrte.

No segmento que vai do Porto até a 
BR-101 nenhuma obra foi iniciada e não há 
frente de trabalho no local. No trecho de 
14 quilômetros entre a BR-101 e Guarami-
rim, a empresa contratada tem frentes de 
trabalho, porém, depende da conclusão das 
desapropriações de cerca de 40 imóveis e o 
cumprimento de exigências junto à FUNAI 
para dar pleno andamento à obra. Apesar do 
trecho ser curto, sua conclusão é importante 
para melhorar a mobilidade da região. Este 
segmento da rodovia faz parte do lote 2.1, 

com prazo de execução até o primeiro se-
mestre de 2017. 

Para o 1º vice-presidente da FIESC, Ma-
rio Cezar de Aguiar, a sociedade organiza-
da, junto com as lideranças políticas, precisa 
continuar pressionando o governo para que 
se resolva a questão da duplicação, que é 
fundamental para o desenvolvimento eco-
nômico da região. “Qualquer investimento 
realizado não representa um benefício gra-
tuito, mas sim, por mérito, pelo que a região 
produz”, diz.

Levantamento da FIESC foi apresentado em Jaraguá do Sul 
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Em abril, representantes de indústrias e 
especialistas debateram a cogeração de 
energia, que é a produção simultânea e 
de forma sequenciada de duas ou mais 
formas de energia a partir de um único 
combustível. Na indústria, o potencial é 
para projetos de geração a partir do bio-
gás e biomassa da cana-de-açúcar, casca 
de arroz ou das aparas de madeira. 

Indústria debate 
cogeração de energia

Encontro discute retomada da economia
A aguda e prolongada crise polí-

tica que atinge o Brasil minou a con-
fiança na economia e tornou inviável 
o planejamento e o investimento por 
parte das empresas. Este foi um dos 
principais pontos abordados pelos 
líderes empresariais reunidos no talk 
show “Foco Econômico”, realizado 
pela FIESC em parceria com o jor-
nal Diário Catarinense, em março.  
Para o presidente da FIESC, Glauco José 
Côrte, a crise chegou a um ponto que exige 
uma solução imediata. “A sociedade precisa 
ser protagonista, deve se manter mobilizada 
para que o governo mude”, afirmou. Tam-
bém participaram do encontro os industriais 
Carlos Schneider, da Ciser; Mário Lanznas-
ter, da Aurora Alimentos; Décio da Silva, da 
Weg, e a jornalista Estela Benetti.

Empresários abordam crise política e alternativas para sair dela 

Filipe Scotti

Além da paralisia causada pela crise polí-
tica, os industriais apontaram temas a serem 
trabalhados com urgência. Dados apresenta-
dos no evento mostram que os gastos fixos do 
poder público cresceram acima do PIB nos 
últimos anos. Como consequências, foram 
apontadas a alta taxa de juros e a limitação da 
capacidade de investimento do governo, que 
afetou a infraestrutura do País. 

Portal supera mil produtos expostos
O portal Indústria SC fechou o mês de 

março com mais de 1.000 produtos expos-
tos. Lançado em maio de 2015, a plataforma 
do CIESC já atende indústrias de 13 cidades 
de todas as regiões do Estado. Entre os seg-
mentos que aderiram estão os de têxtil e con-
fecções, móveis e madeira, metalmecânica e 

metalurgia e 10 outros do setor produtivo 
catarinense. Do total de 282 indústrias que 
trabalham com o portal, as de médio e gran-
de portes representam 44%, enquanto as pe-
quenas são 39% e as micro respondem por 
17%. Conheça o portal no endereço www.
industriasc.com.br.

Santa Catarina reúne todas as condições 
que o turista busca. No entanto, para 
avançar nesse mercado que movimenta 
US$ 1,5 trilhão por ano no mundo, o Esta-
do precisa investir no turismo inteligente, 
que é oferecer ao visitante a integração 
entre infraestrutura, serviços, sustenta-
bilidade e urbanização. Esta é uma das 
recomendações trazidas pelos estudos 
sobre turismo, realizados no âmbito do 
Programa de Desenvolvimento Industrial 
Catarinense (PDIC 2022). A partir do tra-
balho, feito pela FIESC em conjunto com 
a Fecomércio-SC e com o Sebrae-SC, será 
criada a rota estratégica do turismo, que 
mostrará os pontos críticos e as ações ne-
cessárias para garantir o crescimento do 
setor no Estado até 2022. 

PDIC 2022 planeja 
turismo inteligente

Na Alemanha, FIESC busca
cooperação para a indústria 4.0 

A FIESC pretende ampliar a cooperação 
com a Alemanha, que é referência no tema 
Indústria 4.0, também conhecida como 
manufatura avançada. Por meio desta, que 
é considerada a quarta revolução industrial, 
o setor começa usar sistemas inteligentes de 
produção atuando de forma interconectada. 
Esta é a conclusão do presidente da FIESC, 
Glauco José Côrte, 
e do diretor regio-
nal do SENAI/SC, 
Jefferson de Oli-
veira Gomes, que 
participaram no 
mês de março, em 
Berlim, de encon-
tro com dirigentes 
do Instituto Frau-
nhofer de Sistemas Côrte (d) e Gomes (c) em laboratório do IPK em Berlim

de Produção e Tecnologia de Design - IPK, 
na sigla em alemão. Em Hannover, Côrte e 
Gomes visitaram a Cebit, feira do segmento 
de tecnologia da informação.

Panamá e Nicarágua: Ainda em mar-
ço, a FIESC realizou missões ao Panamá e 
à Nicarágua. No Panamá, representantes de 
30 empresas participaram da Expocomer, 

feira multissetorial 
realizada na Cida-
de do Panamá. Na 
Nicarágua, a insti-
tuição e o governo 
catarinense apresen-
taram a Investe SC, 
agência que pros-
pecta investimentos 
de alto valor agrega-
do para o Estado.   

termos feito seis rodadas desde dezembro até 
março, quando conseguimos fechar. Acho 
que, baseado na atual situação, a negociação 
ficou razoável”, afirmou o diretor da Fede-
ração dos Trabalhadores no Comércio (FE-
CESC), Ivo Castanheira. 

Líderes das entidades emitiram manifesto conjunto 
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A vida estudantil de Laís Ramos, de 
nove anos, é acompanhada bem de 
perto pelos pais Luiz Fernando e 
Raquelly Cristine. “A escola é uma 
família e a família tem que estar 

sempre presente na escola”, afirma Luiz, 

morador do bairro Ponte do Imaruim, em 
Palhoça. Por isso, no dia 16 de abril, Luiz e 
Raquelly foram com Laís e os outros dois fi-
lhos (meninos, um de cinco anos e outro de 
quatro meses) à Escola de Educação Básica 
Henrique Estefano Koerich para a primeira 
edição do Dia da Família na Escola, uma 
proposição do Movimento Santa Catarina 
pela Educação. Realizada em todo o Estado, 
a iniciativa mobilizou um milhão de pessoas 
na  rede pública e no Sistema S.

Luiz Fernando Ramos Júnior observa na 
filha um bom rendimento, com “boas no-
tas, familiaridade com professores e respon-
sabilidade em termos de materiais, deveres e 
trabalhos”. Ele diz que a seleção do colégio 
foi feita com muito critério, não apenas pela 
proximidade, mas também pela afinidade 
que tem pelo estabelecimento. Há dez anos, 
portanto, um ano antes do nascimento da 
menina, ele estudava no mesmo lugar. Para 
Raquelly Cristine de Carvalho, “a educação 
de casa, junto com a escola, é que vai formar 
o caráter das crianças”. 

Em visita à escola da Laís, o presidente 
da FIESC, Glauco José Côrte, destacou que 

essa aproximação dos pais à vida estudantil 
dos filhos gera “uma motivação aos alunos 
e às crianças, que têm um rendimento su-
perior aos estudantes que não recebem essa 
atenção”. Para o industrial, é preciso “fazer 
um grande esforço para que os pais se apro-
ximem mais das escolas e da vida escolar de 
seus filhos”. Côrte destacou o pioneirismo 
catarinense na instituição do Dia da Família 
na Escola, em lei aprovada por unanimida-
de pela Assembleia Legislativa a partir de 
sugestão dada ao Governo do Estado pelo 
Movimento Santa Catarina pela Educação.

O Secretário de Estado da Educação, 
Eduardo Deschamps, considera de extrema 
importância “poder trazer os pais, que têm 
papel fundamental na educação das crian-
ças, para dentro da escola, para conhecer 
e interagir com a escola e, principalmen-
te, mostrar aos filhos a importância que a 
escola tem na vida deles”. Para ele, “é um 
movimento maravilhoso e, com esse que, 
com certeza, será o primeiro de muitos dias 
da família na escola, a gente vai conseguir 
fazer com que a educação em Santa Catarina 
cresça cada vez mais”.

‘A escola é uma família e a família 
tem que estar presente na escola’

Realizado pela primeira vez em 2016, Dia da Família na Escola será sempre no terceiro sábado de abril

Laís (c) conta com o apoio dos pais na vida escolar 

A iniciativa da FIESC para promover a 
qualidade da educação no Estado e no País 
passou a ser denominada Santa Catarina 
pela Educação no dia 31 de março. A mu-
dança de nome reflete a maior abrangência 
do Movimento, com a adesão de outros 
setores econômicos (comércio, agricultura 
e transportes), além do envolvimento dos 
trabalhadores e do setor público. Obteve 
a adesão das federações patronais do Co-
mércio de Bens, Serviços e Turismo (FE-
COMÉRCIO-SC), Agricultura (FAESC) 
e Transportes (FETRANCESC), além de 
entidades representativas dos trabalhadores 
das indústrias e de instituições públicas, 
como a Secretaria de Estado da Educação) 
e a União dos Dirigentes Municipais de 
Educação (UNDIME-SC). 

A gestão escolar foi tema de seis encon-
tros promovidos pela FIESC nos meses de 
março e abril. Os seminários abordaram 
o tema que é foco das ações promovidas 
pelo Movimento SC pela Educação. Os 
debates foram conduzidos pelo consul-
tor do Movimento e diretor de Articula-
ção e Inovação do Instituto Ayrton Senna, 
Mozart Ramos. Os encontros destacam 
ferramentas gratuitas voltadas à gestão, 
por exemplo, da merenda escolar, das 
receitas e despesas da secretaria e, até 
mesmo, para gerir o calendário de ativi-
dades da escola. Alguns desses recursos 
podem ser acessados no Conviva, plata-
forma online gratuita desenvolvida pelo 
Instituto Natura. 

Com novas adesões, Movimento passa a 
ser chamado de SC pela Educação Seminários regionais 

debatem gestão 
escolar

Rio do Sul - os convidados participaram 
da dinâmica “Conversas Cruzadas” para 
identificar opiniões sobre como melhorar 
o aprendizado. O SENAI ofereceu oficinas 
básicas de vestuário e eletricidade. Durante 
a tarde, as ações se concentraram no SESI, 
reunindo cerca de 150 pessoas. As atividades 
envolveram alimentação saudável, gerencia-
mento do estresse, esportes, dinâmicas de re-
lacionamento e oficinas de criação manual.

Criciúma – oficinas de brinquedos 
e músicas, contação de histórias, teatros, 
entre outras atividades integraram pais, 
alunos e professores. Estudantes dos cur-
sos de aprendizagem industrial do SENAI 
realizaram ações em parceria com o Bairro 
da Juventude. Pais e alunos participaram de 
uma palestra sobre acidentes domésticos.

Chapecó - as atividades concentraram-
se no SENAI, no SESI e em 17 escolas es-
taduais, envolvendo mais de 10 mil pessoas. 
Além de torneio de futebol, foram promo-
vidos jogos de vôlei, mateada, brincadeiras, 

pintura de rosto, verifi-
cação da pressão arte-
rial e oficina com jogos 
mangahigh na sala SESI 
Matemática.

Concórdia – jogos, 
diversões, caminhada e 
vacinação foram algu-
mas atividades que mar-
caram o Dia da Família 
na Escola. As ações fo-
ram desenvolvidas por 
meio de uma parceria 
entre SESI e SENAI. 
Um grupo de alunos 
participou de uma cam-
panha contra a dengue, 
colocando adesivos em veículos e repassan-
do orientações. Durante a tarde de sábado, 
as famílias receberam diversas orientações 
sobre saúde. Muitos pais tiveram acesso às 
vacinas contra a Gripe A (vírus H1N1) .

Planalto Norte - oficinas de música, 

Dia da Família na Escola teve atividades na rede pública 
estadual e nas escolas do SESI, SENAI, SESC e SENAC

Fotos: Filipe Scotti

Pais, alunos e professores participaram das ações promovidas pela escola Henrique Estefano Koerich, na Ponte do Imaruim, em Palhoça

Seus principais desafios são de propor-
cionar a todos os trabalhadores catarinenses 
a escolaridade básica completa até 2024 e 
formação profissional e tecnológica compa-
tível com a função, com foco na educação 
para o mundo do trabalho e na articulação 
e influência social na educação de Santa 
Catarina.

nutrição, customização de camisetas, brin-
cadeiras de pintura, dobraduras e recortes 
foram as atrações em São Bento do Sul. 
Bambolês, pneus, dança da cadeira e demais 
brinquedos produzidos com materiais reci-
cláveis uniram e divertiram toda a família. 
O evento também ocorreu no SENAI do 
bairro Centenário e em Mafra. Os partici-
pantes tiveram oportunidade de conhecer 
mais sobre as atividades desenvolvidas pe-
los estudantes. 

Lages - no laboratório físico-químico 
do SENAI os alunos produziram álcool gel 
e distribuíram amostras aos visitantes como 
forma de alertar para a prevenção da gripe 
H1N1. No SESI houve recreação, atividade 
física e oficinas de pintura, argila, música 
e outras.

Em Criciúma, oficinas integraram pais e alunos Famílias marcaram presença em Concórdia

Em São Bento do Sul, pais e alunos trabalharam juntos

Ato de adesão da FETRANSCESC
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Maratona Empreendedora tem edição experimental na unidade do SENAI em São Miguel do Oeste

Novos Caminhos é 
lançado em Joaçaba 
e Concórdia
O Programa Novos Caminhos chegou 
a Joaçaba e Concórdia para beneficiar 
jovens que vivem em casas de acolhi-
mento do Estado. A iniciativa oferece 
capacitação profissional e inclusão no 
mercado de trabalho aos jovens de 14 
a 18 anos. O termo de adesão foi assi-
nado pela Federação das Indústrias de 
Santa Catarina (FIESC), Tribunal de Jus-
tiça de Santa Catarina (TJ-SC) e pela As-
sociação dos Magistrados Catarinenses 
(AMC), entidades que criaram o proje-
to em 2012. Além dessas instituições, 
a Ordem dos Advogados do Brasil de 
Santa Catarina (OAB-SC) também pas-
sou a integrar o programa neste ano. 
“Um trabalhador qualificado e tecni-
camente preparado tem mais chances 
de permanecer e progredir na carreira 
profissional, com melhor remuneração 
e qualidade de vida”, ressalta Côrte. 
Mais de 60 adolescentes que participa-
ram das capacitações oferecidas pelas 
entidades da FIESC já foram emprega-
dos pela indústria em Santa Catarina. 
Ao longo do programa, 426 jovens e 
adolescentes que estão ou estiveram 
sob a tutela do Estado em todas as regi-
ões do Estado passaram por cursos de 
preparação para o mundo do trabalho, 
de qualificação profissional e de educa-
ção de jovens e adultos, oferecidos pelo 
Programa Novos Caminhos.

Estudantes do SENAI em São Miguel 
do Oeste participam do projeto pi-
loto da Maratona Empreendedora, 
iniciativa que estimula os estudantes 
da educação profissional a se alinhar  

as exigências atuais do mundo do trabalho, 
incluindo o empreendedorismo, a inovação 
e o desenvolvimento de projetos. No total, 
35 alunos de sete cursos técnicos da unidade 
estão desenvolvendo dez projetos. 

Realizado em parceria com o instituto 
Semente Negócios, o trabalho se iniciou 
com um debate entre os participantes para 
identificação de problemas da sociedade, de 
cujas soluções possam surgir propostas de 
negócios. O segundo passo, em andamento, 
é a modelagem e testes de mercado. Por fim, 
os alunos farão a defesa das propostas. No 
segundo semestre, o projeto pode ser levado a 
outras unidades da instituição no Estado.

Os dez grupos em São Miguel do Oeste 
desenvolvem projetos para simplificar aces-

so a redes de informática e sistemas de PC, 
acessibilidade para cadeirantes, tradução das 
redes sociais para Libras, logística de bancos 
de sangue, prevenção de incêndios em indus-
trias, reciclagem de lixo eletrônico, avaliação 
de estudantes sem provas e técnicas para de-
tectar precocemente câncer de pâncreas. 

Integrante do grupo que está criando o 
aplicativo de logística de banco de sangue, 
Pietra Moliner explica que a Maratona amplia 
a visão sobre os desafios do empreendedo-
rismo. “Não adianta só ter uma ideia, você 
precisa conhecer quem vão ser os clientes, 
quem está precisando do seu projeto, como 
ele vai ser desenvolvido e como ele vai chegar 
ao público-alvo”, afirma. 

Para o diretor do SENAI em São Miguel 
do Oeste, Ivanor Finato, a iniciativa estimu-
la o desenvolvimento de habilidades como 
trabalho em equipe, pesquisa, autonomia na 
solução de problemas, elaboração e execução 
de projetos e comunicação.

Projeto incentiva empreendedorismo

Ivan Ansolin/Agência IAF

Laboratório do SENAI obtém acreditação
Indústrias que necessitam de certifica-

ção de produtos por ensaios mecânicos ou 
químicos podem agora contar com o La-
boratório de Tecnologia e Caracterização 
Mecânica do SENAI em Joinville. Doze 
ensaios mecânicos e dois ensaios químicos 
receberam acreditação da Coordenação 

Geral de Acreditação do Inmetro (Cgcre), 
sob número 1.011, segundo os requisitos 
da ISO 17025:2005. A unidade integra o 
Instituto SENAI de Inovação em Sistemas 
de Manufatura. Esta é a décima acreditação 
de serviços oferecidos pelos laboratórios do 
SENAI/SC desde 1997. 

SESI Ciências atende estudantes de Caçador
A FIESC lançou no dia 24 de fevereiro o 

programa SESI Ciências, em Caçador, iniciati-
va que visa a contribuir para a elevação do ín-
dice de letramento científico e tecnológico da 
sociedade. O programa leva cursos itinerantes 
e interativos a diversas localidades. Neles, o 
participante pode realizar atividades em ilhas 
de trabalho equipadas com materiais que dão 
suporte aos experimentos científicos. Também 

estão disponíveis recursos como notebooks, 
tablets e simuladores para a pesquisa.

A unidade móvel estará à disposição para 
atender a região Centro-Norte e é destinada 
aos alunos dos anos finais do ensino funda-
mental, ensino médio e profissionalizante das 
redes municipais, estadual e de escolas parti-
culares. Com carga horária de quatro horas, o  
curso tem foco em eletricidade. 

IEL debate 
estruturação da 
inovação
A estruturação da inovação como for-
ma de se preparar para o futuro foi um 
dos temas de destaque do Meeting 
Tendências e Inovação: como se prepa-
rar para as grandes transformações do 
futuro,. O evento, realizado no dia 7 de 
abril, contou com palestra de Luis Ras-
quilha, CEO da Inova Business School 
e autor de livros sobre os temas como 
tendências e prospecção.
O encontro contou também com ex-
posição de cases das empresas Air Li-
quide, da França e Eliane Revestimen-
tos Cerâmicos, com sede em Cocal do 
Sul (SC). Executivos destas indústrias 
apresentaram aos participantes relatos 
sobre a estruturação dos processos de 
inovação.

SESI faz campanha de vacinação contra a 
gripe e mobilização contra aedes aegypti

O SESI lançou no dia 10 de março a 
campanha de vacinação contra a gripe. A 
expectativa é imunizar 180 mil trabalhado-
res de 3,4 mil indústrias catarinenses. 

A imunização deve ser feita anualmente, 
já que os vírus que causam a gripe estão em 
constante mutação. “A prevenção contribui 
para que ocorram menos faltas ao trabalho. 
O mal-estar e desconforto causados pelo 
vírus da gripe causam a queda de produtivi-
dade”, explica a coordenadora de saúde do 
SESI, Patricia Figueiredo, acrescentando 
que todas as pessoas devem ser imunizadas. 
A entidade fará a aplicação da vacina no 
próprio local de trabalho, evitando que o 
industriário se ausente do seu posto. 

O benefício também foi oferecido à 
família do trabalhador, que pode ser imu-
nizada com valor diferenciado. Mais infor-
mações no site vacinacao.sesisc.org.br, pelo 
email faleconosco@fiesc.com.br ou por 
meio da Central de Atendimento 0800 48 
1212.

Aedes Aegypti
A campanha de conscientização contra 

o mosquito aedes aegypti envolveu alunos e 
professores das unidades escolares do SESI 
e do SENAI de todo o Estado. O objetivo 
foi mobilizar a sociedade, em especial os 
próprios estudantes e seus familiares, sobre 
a importância da eliminação de potenciais 
criadouros do aedes aegypti, o principal 
transmissor de doenças como a dengue, 
vírus zika e febre chikungunya. Em Santa 
Catarina, as ações serão constantes e devem 
durar todo o ano.

D
ivulgação

Alunos do SESI Escola confeccionaram cartazes

Indústria promove 
inclusão de pessoas 
com deficiência
A FIESC e suas entidades SESI e SENAI pro-
moveram no dia 19 de abril, em Caçador, 
o evento Incluir para Crescer. O objetivo 
foi discutir o tema junto à comunidade, 
com apresentação de informações atua-
lizadas sobre os direitos das pessoas com 
deficiência e divulgação de oportunida-
des de qualificação e de trabalho ofereci-
dos pela Federação. 
Na ocasião, também foi realizado o ca-
dastramento de pessoas com deficiência 
na região. Para efetuar o registro, é neces-
sário que a pessoa com deficiência leve 
currículo e laudo médico (documentos 
obrigatórios). Com o cadastro, a pessoa 
receberá informações sobre oportunida-
des de emprego e qualificação profissio-
nal, além de prioridade na contratação.

Cuidar de si próprio com refei-
ções equilibradas e atividade 
física é o primeiro passo em 
direção a uma vida mais sau-
dável. Quem defende essa tese 

é o médico e escritor Drauzio Varella 
que participou no dia 25 de abril, em 
Florianópolis, da abertura da Virada 
da Saúde, evento que promove o bem-
estar e estimula a adoção de bons hábi-
tos. “Saúde é responsabilidade de cada 
um. Cuidar do próprio corpo tem que 
ser prioridade, pois não vamos a lugar 
algum sem isso”, ressaltou o médi-
co. A Virada da Saúde é uma iniciativa da 
FIESC, por meio do SESI, e do Instituto 
Saúde e Sustentabilidade.

Varella chamou atenção ainda para o 
problema da obesidade, que já atinge 52% 
dos brasileiros e traz consigo problemas 
com diabetes, pressão alta e doenças reuma-
tológicas. “Não podemos tirar do cidadão 
a responsabilidade que ele tem sob sua saú-
de”, reforçou.

Esse trabalho de conscientização vem 
sendo realizado pelas equipes do SESI com 
trabalhadores da indústria catarinense. “A 
saúde do trabalhador é cada vez mais rele-
vante porque o custo da assistência médica 

“Saúde é responsabilidade de cada 
um”, defende Drauzio Varella

Joaçaba e Lages 
sediam edições de 
Corridas do Bem
Mais de 700 pessoas participaram da Cor-
rida do Bem nos municípios de Joaçaba 
e Lages. Os eventos, que tiveram parte 
dos valores das inscrições revertidas para 
instituições de amparo social das regi-
ões, foram destinados aos industriários 
e comunidade, e contou também com a 
modalidade de caminhada. Além da esti-
mular a adoção de hábitos saudáveis e o 
contato entre os atletas, a iniciativa tem 
o objetivo de promover a prática do vo-
luntariado.
Ao longo do ano, as Corridas do Bem se-
rão realizadas em outros 15 municípios e 
parte dos recursos gerados será revertida 
para instituições beneficentes. A iniciati-
va pretende estimular, além da adoção 
de hábitos saudáveis e o contato entre 
competitividade da indústria. 

Em Lages, corrida reuniu 450 participantes

Thiago Braga

é mais elevado. A expectativa de vida é cada 
vez maior e precisa ter condições boas de 
saúde para que sua produtividade se reflita 
no desempenho da empresa”, salientou o 
presidente da FIESC, Glauco José Côrte. “É 
uma questão humanitária também, temos 
que ter trabalhadores saudáveis para que 
eles possam levar também as suas famílias 
condições de vida adequadas”, completou. 

A primeira edição do evento, que já é 
promovido em São Paulo desde 2015, teve 
22 instituições parceiras e ofereceu durante 
uma semana mais de 220 atividades gratui-
tas. A Secretaria Municipal da Saúde também 
foi parceira do evento e realizou atividades 
nos Centros de Saúde de Florianópolis. 

Drauzio Varella: atividade física é vital para a saúde

Fernando W
illadinno
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Márcio Atalla, Cristovam Bu-
arque, Elisabeth Reynolds e 
William Waack são alguns dos 
palestrantes confirmados para 
a quinta edição da Jornada 

Inovação e Competitividade da Indústria 
Catarinense, que será realizada de 18 a 20 
de maio. 

A Qualidade de Vida será foco de apre-
sentação do médico americano Michael 
O’Donnell. Além de Márcio Atalla, a ma-
nhã do dia 18 contará ainda com apresen-
tações de cases das empresas Unilever e 
Tecnoblu. 

A Educação será abordada no período 
da tarde, com palestras do secretário de Es-
tado da Educação, Eduardo Deschamps, do 
coordenador do Centro de Políticas Públi-
cas do Insper, Naércio Menezes Filho, e do 
diretor geral do SENAI e do SESI, Rafael 
Lucchesi, além do senador Cristovam Bu-
arque. O assunto será discutido ainda em 
painel mediado pelo presidente da FIESC, 
Glauco José Côrte. 

No dia 19, o tema da Inovação e Tecno-
logia será aberto com palestra do consultor 
em tecnologia Fernando Kimura, seguido 
do diretor regional do SENAI/SC, Jeffer-

Temas cruciais para a indústria serão discutidos na FIESC

Estrutura de atendimento é ampliada
O SESI en-

tregou, entre 
março e abril, 
quatro unida-
des pelo Esta-
do. A entidade 
inaugurou uma 
nova unidade 
em Guarami-
rim, uma sala 
do SESI Ma-
temática em 
Concórdia, o 
Serviço de Ali-
mentação na 
BRF de Campos Novos e uma farmácia no 
Perini Business Park, em Joinville. 

A instalação de Guaramirim recebeu 
investimento de R$ 748 mil e atende-
rá mensalmente 6,4 mil trabalhadores 
de indústrias com serviços nas áreas de 
educação, saúde e bem-estar. Concórdia 
é o oitavo município catarinense a rece-
ber unidade do SESI Matemática, onde o 
professor tem à sua disposição tanto um 
quadro branco, para explicações e regis-
tros, como também uma lousa digital com 
internet e suporte para interatividade. A 
BRF será atendida com 1,5 mil refeições e 

900 lanches por dia para seus colaborado-
res, cobrindo todos os turnos de atividade. 
A unidade do Perini se une à rede SESI 
Farmácia, que em 2015 contabilizou média 
de 473 mil atendimentos mensais.

Unidade integrada em Ibirama
A FIESC ampliará o atendimento aos 

trabalhadores da região do Alto Vale do 
Itajaí com uma nova unidade integrada do 
SESI e do SENAI no município de Ibira-
ma. No dia 19 de abril foi assinado o con-
trato para reforma e adequação do prédio, 
que receberá investimento de mais de R$ 
2 milhões.

son de Oliveira Gomes, e do designer Mario 
Fioretti. A palestra da diretora executiva do 
Centro de Performance Industrial do Insti-
tuto de Tecnologia de Massachusetts (MIT, 
na sigla em inglês), fecha a programação da 
manhã.

O jornalista William Waak, da Rede 
Globo, fará palestra inicial do período de-
dicado ao Ambiente Institucional. Na se-
quência, em conjunto com o presidente da 

FIESC, Glauco José Côrte, Waak e outros 
convidados participarão de talk show sobre 
o tema.

Os interessados em acompanhar podem 
obter informações pelo endereço fiesc.com.
br/jornada ou pelo telefone 0800-48-1212. 

Mérito Industrial – Quatro industriais 
de renome no Estado serão homenageados 
na manhã do dia 20, em cerimônia para 
convidados. 

Guaramirim recebeu nova Unidade de Operações Sociais do SESI

Com o conceito “Conte com a gente”, a 
FIESC lançou sua nova campanha e po-
sicionamento institucionais. O objetivo 
é aproximar a comunicação da entidade 
do cotidiano das pessoas, adotando tom 
mais leve e informal.
“Conte com a Gente” é mais do que a 
mensagem, é o princípio de ação da 
Federação e suas entidades. A proposta 
é que industriais, trabalhadores e a so-
ciedade de maneira geral possam con-
tar com a FIESC, CIESC, SESI, SENAI, IEL 
e PREVISC para crescer e produzir mais, 
ampliar horizontes profissionais e melho-
rar a qualidade de vida. O novo conceito 
traduz a diversidade de frentes nas quais 
a FIESC atua. 

Federação lança 
nova campanha 
institucional


