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santa Catarina é destaque
em levantamento da Cni
Ações para o fortalecimento do associati-
vismo chegaram a mais de 2,6 mil pessoas 
em 2015 e fizeram o estado ser considera-
do referência em pesquisa nacional sobre 
o assunto pelo segundo ano consecutivo.

moveleiros conhecem plano
de desenvolvimento do setor
Investir em tecnologia, buscar novos mer-
cados e apostar em qualidade e design são 
diferenciais importantes para a expansão 
dos negócios, aponta estudo técnico pro-
movido pela FIESC.

Banco de dados ajuda
na seleção de pessoal
Com apoio de entidades que atuam na 
área, FIESC cria cadastro de informações 
sobre pessoas com deficiência da região 
de Jaraguá do Sul e simplifica busca por 
trabalhadores para a indústria.
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ações de aperfeiçoamento chegam a 2,6 mil empresários

momento de união em busca do bem comum

A FIESC promoveu 192 diferentes 
ações no Programa de Desenvolvimento 
Associativo em 2015. Foram oficinas, trei-
namentos, consultorias e outras iniciativas 
que reuniram mais de 2,6 mil industriais 
e representantes de sindicatos de todo o 
estado. Em parceria com 137 sindicatos, 
ocorreram 16 encontros com contadores 
que reuniram mais de 513 profissionais. 

Eles receberam orientações sobre a im-
portância do enquadramento sindical ade-
quado de cada indústria de acordo com 
a atividade desempenhada. Houve ainda 
cursos sobre Normas Regulamentadoras, 
comunicação, negociação coletiva e clima 
organizacional e intercâmbios setoriais de 
lideranças de áreas como plásticos, madei-
ra, gráficas, entre outras.

sC é destaque  
na promoção  

do associativismo
Pesquisa da CNI colocou a FIESC 

pelo segundo ano consecutivo como 
referência no País em ações de pro-
moção do desenvolvimento associati-
vo. A avaliação, feita por membros da 
Rede de Desenvolvimento Associativo 
(RDA) de todo o País, leva em conta a 
implantação de iniciativas que fortale-
çam os sindicatos.

Um em cada quatro dos entrevis-
tados destacou o trabalho realizado 
no estado. O número é semelhante ao 
registrado em 2014, quando Santa Ca-
tarina também liderou a avaliação. Os 
estados de Pernambuco, do Paraná e 
do Espírito Santo também aparecem 
com destaque no levantamento. 

A alta do dólar, que teve valorização acumulada su-
perior a 50% em 2015, é um motivador extra para 
quem pensa em ingressar no mercado externo. A 
FIESC apoia a internacionalização. 
O apoio aos industriais vem atra-

vés de palestras, eventos, missões empresariais, 
rodadas de negócios — ações desenvolvidas 
em parceria com sindicatos e vice-presidên-
cias regionais e que podem servir de base para 
quem pretende cruzar as fronteiras do País ou 
dar fôlego extra para aqueles que já internacio-
nalizaram suas operações.

A primeira edição do Indústria em Ação de 2016 mostra 
parte das iniciativas voltadas ao mercado externo implemen-
tadas pela FIESC — várias delas com apoio da CNI. Também 
apresentamos alguns dos projetos desenvolvidos por sindicatos 

de todo o estado para fortalecer a união das indústrias catari-
nenses e possibilitar que elas colham os benefícios do associati-
vismo. A troca de experiências, o estabelecimento de parcerias, 

o acesso a serviços com preços diferenciados, a 
redução de custos com treinamentos ou asses-
sorias são alguns desses benefícios — que cres-
cem em importância em tempos de turbulência 
econômica.

Justamente por isso é importante conhecer 
o que vem sendo feito nas diversas regiões do 
estado e, principalmente, é fundamental unir-
-se em torno da defesa de interesses comuns. 

A indústria, unida, pode contribuir de forma decisiva para a 
construção de um cenário econômico menos hostil. Veja como 
nas páginas a seguir e participe.

Boa leitura!

O cenário de incertezas 
aumenta a importância 

do trabalho conjunto 
dos industriais em 

busca de ganhos de 
competitividade.

Eventos como o de aperfeiçoamento de secretários executivos de sindicatos abordaram temas 
importantes para a gestão de entidades representativas e indústrias
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Vice-presidências ganham comitês de mercado

Como atrair e reter 
associados é tema de 
debate em rio do sul
Representantes de sindicatos estive-

ram em Rio do Sul para debater estraté-
gias para atrair e manter associados. O 
evento teve a presença do consultor da 
CNI Márcio França e apresentação de 
cases do Sindicato das Indústrias de Ma-
terial Plástico no estado do Rio Grande 
do Sul (SINPLAST) e do Sindicato das 
Indústrias da Fiação, Tecelagem, Con-
fecção e do Vestuário do Alto Vale do 
Itajaí (SINFIATEC). “A integração para 
divulgar as boas práticas vai servir como 
suporte para a gestão e manutenção dos 
sindicatos”, afirmou o consultor do CNI.

encontro fortalece o 
setor da Construção Civil

O Sindicato das Indústrias da Cons-
trução e do Mobiliário de Rio do Sul 
(Sinduscon) promoveu reunião para 
apresentar as facilidades e soluções ofe-
recidas pela entidade em parceria com 
a FIESC para fortalecimento do setor. 
“Uma das nossas metas, desenvolvida 
em conjunto com os sindicatos, é tornar 
as indústrias cada vez mais competitivas. 
E para isso contamos com ferramentas 
disponibilizadas pela FIESC, SENAI, 
SESI, CIESC e IEL”, afirmou o vice-
-presidente regional, Lino Rohden.

Industriais ligados ao Sinduscon buscam meios 
de reduzir custos e ganhar competitividade

Empresários, já reunidos em Associação, 
pretendem criar sindicato do setor

Troca de experiência foi a tônica do encontro  
de representantes de segmentos da indústria

Grupo participou de evento para lançamento 
do Comitê Regional de Mercado 

centro-norte

regional faz 
balanço das 
atividades  

em 2015
A vice-presidência regional Alto Vale 

fez um balanço das ações implementadas 
em 2015. A organização do Fórum Execu-
tivo “A Indústria pelo Alto Vale” e a cria-
ção da Associação dos Sindicatos Filiados 
à FIESC da Região do Alto Vale do Itajaí 
estão entre as conquistas mais comemora-
das. Destaque ainda para a implantação do 
Programa Novos Caminhos, da Câmara 
Regional da Educação, e a realização de 
ações institucionais, de apoio à inovação, 
educação e qualidade de vida, além de cur-
sos e palestras que capacitaram mais de 2 
mil colaboradores da indústria. 

Em 2016, a expectativa é pela am-
pliação da oferta de ferramentas que me-
lhorem a competitividade da indústria. 
“Quanto mais nos organizarmos, mais 
iremos progredir”, diz o vice-presidente 
regional, Lino Rohden.

Alto vAle

Vidreiros conhecem benefícios do associativismo
A Associação Catarinense das Em-

presas Vidreiras (Ascevi) promoveu uma 
reunião na sede da vice-presidência regio-
nal Sudeste da FIESC para que as empre-
sas participantes conheçam as vantagens 
da criação de um sindicato do segmento, 
processo em andamento. Além do vice-
-presidente Tito Alfredo Schmitt, o even-

to teve a participação de representantes 
do SESI, SENAI e IEL. Eles falaram so-
bre a importância do associativismo e des-
tacaram o portfólio de serviços oferecidos 
aos sindicatos para fortalecer a indústria. 
A Ascevi, presidida pelo empresário Ra-
fael Nandi da Motta, foi criada há 12 anos 
e tem 32 empresas associadas.

suDeste

A FIESC está criando comitês de mer-
cado ligados a suas vice-presidências para 
unir os serviços que oferece e, assim, garan-
tir mais competitividade aos empresários. 
Em Caçador o comitê foi implementado no 
dia 9 de março, quando a vice-presidência 
Centro-Norte promoveu um workshop de 
relacionamento com o mercado. O evento 
contou com a participação do vice-presi-
dente Gilberto Seleme, do gerente estadual 
da área Laércio Grigollo e de diretores 

do SESI e SENAI, responsável pelo IEL 
na região, e coordenadores de unidades e 
áreas. Empresários da região conheceram a 
nova política de mercado da entidade. 

O comitê será formado por Mauro 
Lazzarotto, coordenador de relaciona-
mento com o mercado/região Centro, 
Daniel Tenconi, Rogério Mattos, diretores 
do SESI e do SENAI na região e Maria-
na Vendruscolo, responsável pelo IEL na 
região.
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apoio para aVançar além fronteiras

N o início desse ano a Atlânti-
ca Cama e Banho, de Brus-
que, assinou contratos de 
exportação com clientes 
da Argentina. Ao mesmo 

tempo, a fabricante de itens de cama, 
mesa e banho negocia com potenciais 
compradores de países como Uruguai, 
Paraguai, Colômbia e Venezuela. Os 
planos para os próximos anos são ou-
sados: elevar dos atuais 3% para 10% 
a participação das vendas externas no 
faturamento.

O movimento além fronteiras é re-
cente e teve um passo fundamental no 
ano passado. A companhia participou 
da Market Week Brasil, organizada em 
parceria pelo Sintex e Abit, e recebeu 
a visita de potenciais compradores es-
trangeiros trazidos para o evento. “Isso 

foi importante porque eles vieram 
aqui, conheceram nos-

sos produtos e a 
estrutura das em-
presas. De outra 
forma o esforço 
para irmos até 
esses potenciais 
clientes e nos 

cApA

FIESC, sindicatos  
e vice-presidências 
orientam e apoiam 
empresas no processo 
de internacionalização

Eventos como o promovido pelo Sintex aproximam compradores e indústria e simplificam a abertura de canais de negociação

apresentarmos certamente consumiria 
mais tempo e investimentos”, diz o ges-
tor comercial, Rosimar Comandolli. 

Eventos como a Market Week Brasil, 
palestras e rodadas de negócios são al-
gumas das iniciativas desenvolvidas pela 
FIESC, por sindicatos e pelas vice-pre-
sidências regionais para apoiar empresas 
que querem ou precisam negociar com 
outros países para ganhar competitivi-
dade e crescer. Em março, por exemplo, 
foram organizadas três missões empre-
sariais: para a Expocomer, no Panamá; 
para a CeBIT, na Alemanha, e para a 
Cosmoprof, na Itália. A primeira reuniu 
expositores e representantes comerciais 
de setores de alimentos e bebidas, con-
fecção, têxtil e calçados, materiais de 
construção e decoração, higiene pessoal, 
cosméticos, tecnologia e serviços. Na 
Europa os eventos foram, respectiva-
mente, de tecnologia da informação e de 
cosméticos. 

Em maio, a entidade promove uma 
missão para a principal feira da indústria 
gráfica mundial, a DUPRA, na Alema-
nha, e participa do encontro anual de 
embaixadores de países-membros da 
União Europeia no Brasil. 
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Palestras sobre os desafios do mercado internacional ocorreram em todas as regiões do estado

ao mercado internacional”, diz Lucima-
ra. Ela cita ainda a diversificação do risco 
(em tempos de crise as empresas que tem 
100% do faturamento provenientes de um 
único mercado ficam mais vulneráveis) e 
o acesso a recursos tecnológicos e mão de 
obra especializada, além da possibilidade 
de aumentar o faturamento.

Missões empresariais  
permitem que industriais 

conheçam realidade de outros 
mercados, o que é essencial para 

qualquer plano de expansão,  
e alinhem parcerias estratégicas.

Disputar o mercado de outros paí-
ses pode ser interessante em tempos de 
câmbio favorável, mas exige preparo e 
investimentos — e a decisão não deve 
ser tomada sem avaliação prévia. Para 
orientar os industriais catarinenses sobre 
o assunto, sindicatos e vice-presidências 
promoveram no ano passado uma série 
de palestras intitulada “Como se Preparar 
para o Mercado Internacional?”. Os even-
tos, promovidos nas diversas regiões do 
estado, tiveram apoio de 61 sindicatos e 
a participação de mais de uma centena de 
industriais. 

Mestre em administração pela Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV EASP) e pós-
-graduada em negócios internacionais, 
Lucimara Trevejo é consultora e orienta 
empresários. Ela diz que o processo de 
internacionalização passa por três etapas 
fundamentais: adequação da empresa e 
do produto, pesquisa de mercado e pros-
pecção de mercado. “A empresa precisa 
verificar se está habilitada a realizar ope-
rações de exportação e todos os gestores 
precisam ter consciência do que significa 
operar no mercado internacional e co-
laborar com o processo. Além disso, os 
produtos devem atender as exigências dos 
mercados e a equipe deve ser capacitada 
para conduzir o processo. Em paralelo é 
preciso ver onde estão as oportunidades, 
além de conhecer principais concorrentes, 
estudar preços, características dos merca-
dos, barreiras tarifárias e não tarifárias”. 
Segundo ela, iniciar o processo de inter-
nacionalização sem ter uma leitura clara 
e detalhada destes aspectos multiplica as 
chances de fracasso. 

Em contrapartida, a internacionaliza-
ção traz ganhos variados. “Um dos bene-
fícios mais atraentes é o acesso a linhas 
de crédito com taxas de juros equiparadas 

FIESC apoia 
sindicatos

Sindicatos e vice-presidências interessados em promover ações de incentivo aos empresários que buscam 
mercado fora do País podem ter apoio do Centro Internacional de Negócios (CIN) da FIESC. A coordenadora 
do CIN, Tatiani Leal, explica: 
“O CIN desenvolve uma série de ações para apoiar os sindicatos. Entre elas, podemos destacar o programa 
Start Export, as missões empresariais, os road shows, as rodadas de negócios e as feiras internacionais. 
Também atuamos na atração e captação de oportunidades de negócios e investimentos; na capacitação 
técnica gerencial em comércio internacional; na elaboração de estudos e diagnósticos de inteligência 
comercial e competitividade e na emissão de certificados de origem”. 
O CIN também possibilita que empresas catarinenses participem de ações de capacitação e adequação e 
melhoria de produtos, com instrutores nacionais e internacionais, e oferece o suporte da Rede Brasileira de 
Centros Internacionais de Negócios e de parceiros como o Sebrae. Para as pequenas, FIESC e Sebrae oferecem 
o Start Export, com apoio para ações como diagnóstico, treinamentos, desenvolvimento e execução de plano 
de ação para a exportação e assessoria permanente de profissionais especializados em comércio exterior.

atuar no exterior exige preparo prévio
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são Bento do sul debate 
opções para crescimento 

do polo madeireiro  
e do mobiliário

eventos regionais 
integram mais de  
mil participantes

A vice-presidência regional Oeste 
promoveu uma centena de ações du-
rante 2015. O balanço das atividades 
revela a participação de 1.183 empre-
sários e executivos em eventos como 
o Seminário Regional de Mobilidade, o 
I Fórum Econômico do Grande Oes-
te Catarinense e Workshops Saúde e 
Segurança no Trabalho e de Logística 
e Produtividade. “As ações enfatiza-
ram informações sobre a realidade 
econômica local, estadual e nacional, 
ampliando o conhecimento dos par-
ticipantes”, ressalta o vice-presidente, 
Waldemar Antônio Schmitz. 

Fórum Econômico do Oeste aprofundou 
discussões sobre realidade e demandas locais

plAnAlto norte

oeste 

serrA

Empresários de São Bento do Sul de-
bateram estratégias para crescer mesmo 
em tempos de instabilidade. O evento 
teve a presença do presidente da FIESC, 
Glauco José Côrte, e do diretor de desen-
volvimento institucional e industrial da 
entidade, Carlos Henrique Ramos Fon-
seca. O vice-presidente regional, Arnaldo 
Huebl, chamou atenção para os esforços 
do setor industrial em manter o nível de 
emprego na atual conjuntura. “É especial-
mente importante porque a intensificação 
do ritmo de demissões teria forte efeito 
multiplicador negativo na economia”, 

O Sindicato das Indústrias Metalúrgi-
cas, Mecânicas e do Material Elétrico de 
Chapecó (Simec) promoveu encontro en-
tre seus associados para discutir as pers-
pectivas econômicas do ano. O econo-

mista e empresário Carlos José Martinelli, 
ex-presidente e atual vice-presidente do 
Simec, abordou o tema na palestra “Cená-
rios Econômicos 2016”, que contou com 
presença de empresários locais.

Evento sobre 
moda e indústria 
movimenta setor 
têxtil de Lages

O Sindicato Têxtil de Lages (Sinditextil) foi parceiro do Núcleo 
de Moda da Associação Empresarial de Lages (ACIL) no evento 
“A moda e a indústria”. Com uma série de atividades para 
empreendedores, o evento movimentou o setor. Segundo o 
vice-presidente da FIESC, Israel Marcon, “aposta nainovação 
e na qualidade dos produtos são os caminhos para colocar a 
região em destaque na produção de moda. E ações como esta 
são importantes para o desenvolvimento do setor”.

simec realiza palestra sobre  
o cenário econômico em 2016

destacou. No encontro, foi apresentado 
o Programa de Desenvolvimento Indus-
trial Catarinense (PDIC). Para a região, o 
PDIC elencou oportunidades de comér-
cio exterior para o setor de madeira e do 
mobiliário, especialmente para a China, 

com diferenciais competitivos focados 
em inovação e design, entre elas automa-
ção industrial, biotecnologia na produção 
de madeira, nanotecnologia na produção 
de chapas, móveis para idosos, otimização 
dos espaços e substituição de materiais.

Setores devem investir, buscar alternativas e seguir mantendo empregos e gerando desenvolvimento
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Empresários da região de Joaçaba 
participaram de reunião para conhecer 
o Programa de Encadeamento Produ-
tivo, do Instituto Euvaldo Lodi (IEL). 
O programa, que garante assessoria em 
gestão financeira, de resultados, riscos, 
tributária e societária e suporte para 
decisões, é aplicado com a participação 

mínima de 6 empresas. Os empreende-
dores recebem 52 horas de consultoria 
(40 coletivas e 12 individuais). O evento 
de apresentação ocorreu na Associação 
Comercial e Industrial do Oeste Catari-
nense (ACIOC) e teve a participação do 
vice-presidente regional Centro-Oeste, 
Márcio Luís Dalla Lana.

iel apresenta programa de encadeamento 
produtivo para a região de Joaçaba

Empresários, poder público e instituições de ensino juntos para debater o futuro da atividade

Iniciativa garante consultorias em grupo e individuais para melhoria da gestão das empresas

centro-oeste

atiVidades do setor pesqueiro 
em pauta em itaJaí

O vice-presidente regional Foz do Rio 
Itajaí Açu, Maurício Pereira, o secretário 
de Pesca e Aquicultura de Itajaí, Agosti-
nho Peruzzo, e a coordenadora do curso 
de Gastronomia da Univali, Sandra Regina 
Cabral participaram de um encontro com 
empresários da indústria da pesca debater 
o futuro da atividade. A pauta do even-

to incluiu debates sobre o Programa de 
Desenvolvimento Industrial Catarinense 
(PDIC 2022) para o segmento e as pers-
pectivas do mercado da pesca para 2016. 
Itajaí abriga o maior porto pesqueiro (em 
volume de pesca) do País. Por ano são cap-
turadas 120 mil toneladas com mais de 500 
embarcações, gerando seis mil empregos.

Foz Do rio itAjAí

Jaraguá do sul 
planeja oferta 

de serviços

fiesC ajuda empresas  
a cumprir lei de Cotas

Funcionários do SENAI, do SESI 
e do Instituto Euvaldo Lodi de Ja-
raguá do Sul receberam a visita do 
vice-presidente da FIESC, Mario Ce-
zar Aguiar. Acompanhado do vice-
-presidente regional, Célio Bayer, ele 
disse que o momento é de dificulda-
des e que isso exige a manutenção dos 
esforços em favor da produção e do 
crescimento. “Precisamos continuar 
buscando a inovação, com criativida-
de, como é característica do industrial 
de nosso estado. 

A sociedade e especialmente o se-
tor produtivo, deve se manter otimis-
ta, buscando mudar o atual quadro”. 
O vice-presidente do Vale do Itapocu 
diz que o encontro é uma oportunida-
de para o planejamento das atividades 
das casas. “Todos precisamos estar 
motivados para os desafios que tere-
mos neste ano de dificuldades. Nossa 
equipe está identificada com os mes-
mos propósitos, o que faz grande dife-
rença para atingirmos nossas metas”, 
comenta Bayer. 

Jaraguá do Sul ganhou um cadas-
tro de pessoas com deficiências físi-
cas, banco de dados que vai auxiliar a 
indústria no cumprimento da Lei de 
Cotas (no 8.213). A coleta de dados 
começou em 2014, quando o SESI 
passou a receber informações sobre 
o número de pessoas com deficiência 
que residem na região de entidades 
parceiras do Programa de Inclusão. 
No total, 33 organizações com ban-
cos de dados distintos iniciaram mo-
bilização e articulação entre empresas 
e sociedade para a convergência dos 
dados em um único cadastro.

Das pessoas com deficiência ca-
dastradas no banco do SESI, 25% já 
está empregada e 72% dos que ainda 
não estão, querem ingressar no mer-
cado de trabalho.Mais da metade tem 
educação básica completa e 28% pos-
sui ensino superior completo.

vAle itApocu



8

ações da Câmara da educação avançam em Joinville
A Câmara Regional do Movimento A 

Indústria pela Educação fez um levanta-
mento junto a empresas das áreas metal-
mecânica, metalúrgica, têxtil e de refrige-
ração e identificou que um em cada cinco 
trabalhadores não tem a escolaridade básica 
completa. A meta, agora, é ampliar a oferta 
de vagas. “Várias reuniões serão realizadas 

para mobilizar empresas, prefeituras, enti-
dades de classe, sindicatos e associações de 
moradores. Será um grande desafio para a 
sociedade e para as empresas”, destaca o 
vice-presiente regional, Evair Oenning. Os 
municípios da região têm 230 mil trabalha-
dores formais — 73 mil com escolaridade 
básica incompleta.

norte-norDeste

economia e negociações coletivas 
na primeira reunião do ano

A vice-presidência regional Sul rea-
lizou encontro de presidentes e repre-
sentantes dos sindicatos para debater o 
andamento das negociações coletivas e o 
impacto da crise econômica sobre os se-
tores produtivos. Além do vice-presidente 
regional, Diomício Vidal, participaram 

do encontro integrantes dos sindicatos 
da indústria do vestuário, de plásticos, 
de carvão, cerâmica, metalmecânica e da 
construção civil. Os dados apresentados 
mostram que o momento econômico vi-
vido pelas indústrias é de bastante turbu-
lência e incertezas.

sul

industriais e 
colaboradores são 

parceiros no combate 
ao Aedes aegypti

A FIESC promove campanha es-
tadual de combate ao mosquito Aedes 
aegypti, principal transmissor de doenças 
como a dengue, vírus zika e febre chi-
kungunya. A ação tem apoio das federa-
ções dos trabalhadores — FETIAESC, 
FETICOMSC, FETIESC, FETIGESC 
e FETIMMMESC — e vai levar infor-
mação sobre o assunto para dentro das 
fábricas. Além de campanha publicitá-
ria que inclui outdoors pelo estado, estão 
sendo distribuídas cartilhas explicativas 
sobre a importância da eliminação de 
potenciais criadouros. 

No Extremo Oeste, um exemplo 
do que vem sendo feito. O Sindicato da 
Construção Civil (Sinduscon) e a vice-
-presidência regional, em parceria com 
a Defesa Civil, estão desenvolvendo um 
projeto de combate ao mosquito Aedes 
aegypti nos canteiros de obras em São Mi-
guel do Oeste. Com poços de elevador, 
caixas d’água e lajes, estes locais podem 
facilmente acumular água. O presidente 
do Sinduscon, Elias Lunardi, diz que a 
ideia é levar informação para dentro do 
canteiro de obras e fazer com que o tra-
balhador multiplique a campanha tam-
bém dentro de casa e na sua comunidade.

extremo oeste

Orientação: canteiro de obras precisa de atenção 
para não ser local de reprodução do mosquito

Dirigentes avaliaram a situação econômica e seu impacto sobre as políticas salariais e a competitividade

Proteção e segurança dos colaboradores  
é reconhecida pela Justiça do Trabalho

Duas empresas ligadas ao Sindicato 
das Indústrias Plásticas do Sul Catari-
nense (Sinplasc) — a Plasson e a CCS 
Embalagens Plásticas — foram desta-
que na Revista do Programa Nacional de 
Prevenção de Acidentes do Trabalho em 
Santa Catarina pelas ações que desenvol-
vem para preservar a segurança dos co-
laboradores e para adequação às normas 
NR-10 e NR-12. 

Em 2015 o sindicato, em parceria 
com a vice-presidência regional, promo-
veu eventos sobre a aplicação da NR-12. 
“A ideia é fazer com que os empresários 
saibam mais sobre estas normas e os itens 
mais fiscalizados. É preciso saber lidar 
com elas e por meio do aprendizado e 
dinâmicas de grupos podemos melhorar 
a visão empresarial”, destaca o presidente 
do Sinplasc, Reginaldo Cechinel.

empresas investem na segurança do trabalhador


