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Qualificação para elevar competitividade será o foco do CIT
Um espaço de aproximação e de fomento à atração de novos investimentos ao complexo industrial de TriunfoMontenegro. Assim pode ser definido o
Centro Integrado de Treinamento (CIT).
Localizado na Via 1, no Distrito Industrial, o CIT tem como objetivo estratégico elevar a competitividade da cadeia
produtiva da região por meio da otimização dos custos com desenvolvimento e qualificação de pessoas.
O espaço terá oito salas de treinamento para 25 alunos cada, auditório para
eventos com até 120 lugares, banheiros

e quatro salas de atendimento. “O ambiente físico naturalmente aproximará
as empresas para ações e projetos de
interesse das diferentes cadeias produtivas representadas pelo Comitê de
Fomento Industrial do Polo (COFIP)”,
destaca Sidnei Anjos, diretor administrativo do COFIP.
De acordo com Sidnei, a proposta é
que o CIT torne-se um Centro de Referência em NR’s e desempenhe um papel estratégico na redução de custos
das empresas através da sinergia em
treinamentos para os 8.000 profissio-

nais das cadeias produtivas do COFIP.
Próximas etapas do processo de implantação do CIT:
• Pesquisa que visa levantar as demandas das indústrias associadas ao
COFIP e suas empresas parceiras em
relação a treinamentos das equipes
em NR’s para 2019. A consolidação
dos dados tabulados será premissa à
confirmação de viabilidade para implementação ao novo centro pelo SESI e
SENAI.
• Celebração do termo de governança
do CIT.

Conselheiros do COFIP visitaram
as obras do CIT em julho

COFIP realiza Seminário de Boas Práticas e Gestão em SSMA
No dia 3 de outubro, o Comitê de Fomento Industrial do Polo (COFIP) promoveu a primeira edição do Seminário
de Boas Práticas de Gestão em Saúde,
Segurança e Meio Ambiente (SSMA).
O evento foi realizado no auditório da
Hexion, que ficou lotado. O seminário
reuniu representantes das empresas
associadas ao COFIP, do Sindicato
das Indústrias Químicas (Sindiquim) e
da Associação Brasileira da Indústria
Química (Abiquim). O encontro foi conduzido pela Comissão Estratégica de
Segurança do COFIP, coordenada por
Clarissa Sossmeir, e teve como objetivo
compartilhar cases e promover a troca
de boas práticas.
Eduardo de Maio Francisco, da empresa DuPont, falou sobre fatores humanos relacionadas à segurança de processos e procedimentos operacionais.
Também abordou o papel do líder no
desenvolvimento de um ambiente de
trabalho seguro, saudável e produtivo.
José Paulo Rath de Cândido, da Arlanxeo, tratou do “TapRoot”, ferramenta para investigação de acidentes
com foco em fatores humanos. Pablo

Ricardo Barrera, da Braskem, apresentou o Programa de Confiabilidade
Humana, usado na empresa. O representante da Abiquim, Luiz Shizuo
Harayashiki, abordou a Confiabilidade
Humana na visão do Programa Atuação Responsável.

Para Sergio Saccomandi, sponsor da
Comissão Técnica e conselheiro do
COFIP, o encontro foi considerado um
sucesso, atendendo plenamente aos
objetivos para este ano. A proposta da
Comissão é dar continuidade neste tipo
de ação estratégica.

Cofip promove encontro com empresas do Polo e Defesa Civil
Visando contribuir com o papel do
recente Conselho de Defesa Civil do
município de Triunfo, o Comitê de Fomento Industrial do Polo (COFIP) convidou representantes de agentes públicos com interface no assunto para
participar de workshop no dia 18 de
setembro, no Centro de Treinamento de Combate a Incêndios do Polo
(CTCE).
Estiveram presentes, além dos representantes da indústria associada ao
COFIP, Altamir Viana, coordenador da
Defesa Civil de Triunfo; João Ernesto
Rambor, coordenador da Integração
Municipal ao Polo e membro da Defesa Civil; Luiz Roberto Pires, tenente
responsável da Brigada Militar pela
área do Polo e membro da Defesa Civil; Joelson Ferri Barbosa, capitão da
Brigada Militar; e Cristiano Petter de
Camargo, sargento responsável pelo
Corpo de Bombeiros da região.
Os representantes das indústrias do
Polo apresentaram os sistemas de
gestão e de combate de emergências em eventos industriais no Polo
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Petroquímico de Triunfo. O objetivo do
encontro, à luz da Política Nacional de
Proteção e Defesa Civil - PNPDEC, Lei
12608/12, foi debater e aprofundar a
integração do Polo com os agentes
públicos responsáveis da região.
Em segundo encontro, representantes

do COFIP estiveram como o Coordenador da Defesa Civil RS, da Região
CREPDEC 1, Major Alexsandro do
Nascimento Goi, ratificando a disposição em apoiar o processo de integração entre as interfaces responsáveis
pelo processo e capacitação em eventos em emergências tecnológicas.

Educação e qualificação profissional são
temas da 3º edição do Café com Polo
O 3ª Café com Polo, promovido pelo
Comitê de Fomento Industrial do Polo
(COFIP), reuniu empresas do complexo, representantes de instituições de
ensino e autoridades municipais em
Triunfo no dia 21 de junho. O encontro
contou com cerca de 50 participantes.
Estiveram presentes a Escola Sesi de
Ensino Médio de Montenegro, Senai de
Triunfo e Unisinos para falar sobre educação e qualificação profissional.

O Café com Polo é promovido com o
objetivo de reunir os empresários do
entorno do complexo industrial e manter um canal de comunicação entre as
partes. Através do evento, pretende-se
desenvolver alinhamento e ações estratégicas integradas na cadeia produtiva das indústrias associadas ao
COFIP, que terão como consequência
o desenvolvimento econômico e social
na região.
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missão de Gerenciamento Estratégico da Manutenção, realizou
workshop com grupo-focal de representantes das empresas prestadoras de serviços de manutenção nas indústrias associadas.
No encontro, realizado dia 14 de
setembro, foram avaliadas oportunidades para inovação e competitividade, à luz da indústria 4.0.
Para o projeto-piloto, foram selecionadas empresas com maior
impacto às indústrias. Elas analisaram possibilidades do Edital de
Inovação do SESI/SENAI, que trata de empreendedorismo industrial em cadeias produtivas. O grupo validou um projeto prioritário.
Na próxima etapa, o grupo visitará um Polo Tecnológico de referência para otimizar o escopo do
edital e estimar prazo e investimentos necessários. O projeto
será submetido à apreciação do
Conselho de Administração e
apresentando às demais empresas em evento Café com Polo.

Comitê de Fomento firma parceria com UNISC e Unisinos
O Comitê de Fomento Industrial do
Polo (COFIP) tem como um dos objetivos estratégicos ampliar as oportunidades de desenvolvimento de carreiras dos trabalhadores que atuam
nas cadeias produtivas das empresas
dos complexos industriais de Triunfo
e Montenegro. Com esse foco, firmou
neste ano parceria com a UNISC e a
Unisinos, que oferecem benefícios aos
trabalhadores diretos e terceirizados
das empresas associadas ao COFIP.

mais de 12 créditos); Extensão (10%);
pós-graduação lato senso - MBA, MBE,
Pós-MBA e Especialização (10%); e
Idiomas Unilínguas (10%).

As solicitações dos benefícios devem
ser feitas no setor de Recursos Humanos de cada empresa. Outras informações podem ser obtidas com o COFIP.

Colaboradores têm desconto de 15%
na UNISC nos cursos de MBA em Gestão Empresarial e MBA em Controladoria, realizados na unidade de Montenegro. Já a Unisinos concede descontos
nos cursos de graduação presencial de
Engenharia Química, Gestão da Produção Industrial, Engenharia de Materiais
e Gestão Ambiental (7,5% até 12 créditos; 10% mais de 12 créditos); graduação EAD (7,5% até 12 créditos; 10%
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