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1ª edição do Café com Polo
Evento reuniu empresários da região

No dia 27 de abril aconteceu a 1ª edição 
do Café com Polo, no Restaurante El Triun-
fo, na cidade de Triunfo. Organizado pelo 
COFIP – Comitê de Fomento Industrial do 
Polo, o evento ocorreu com o intuito de 
reunir os empresários do entorno, visando 
a aproximação dos administradores das 
empresas prestadoras de serviços do 
Polo com as demandas pertinentes. 

O primeiro assunto abordado foi qualifica-
ção, com a fala de Leandro Souza, repre-
sentando o SENAI. Leandro explanou os 
futuros projetos do SENAI sobre o tema, 
trazendo as ideias de cursos técnicos a 
serem implantados na unidade de Triun-
fo. Após decorrer sobre a questão e suas 
especificidades, o tempo foi destinado 
às colocações dos convidados e suas 
demandas. Os empresários expuseram 
quais cursos devem ser implantados para 
melhor atender as necessidades da re-
gião.

Já o segundo tema trabalhado no dia foi 
mobilidade. O Coordenador de Assuntos 
do Polo, Rodrigo Vasco, junto do Prefeito 

Curso Técnico em Petroquímica
Teve início primeira turma do curso promovido pelo SENAI em parceria com o COFIP

O Instituto SENAI de Tecnologia em Petró-
leo, Gás e Energia e as empresas associa-
das ao Comitê de Fomento Industrial do 
Polo – COFIP, promoveram o Curso Téc-
nico em Petroquímica oportunizando a 44 
vagas qualificação pessoal e ingresso no 
mercado de trabalho dentro do Polo.

Se inscreveram candidatos que estavam 
cursando a partir do 2º ano do Ensino Mé-
dio em 2017/1, ou que possuíssem a con-
clusão deste nível de ensino, inclusive de-
tentores de diplomas de cursos técnicos 
de nível médio, com idade mínima de 17 
anos em 1º de janeiro de 2017.

A primeira etapa do processo seletivo foi 
constituída por prova teórica de seleção 
com 14 questões de língua portuguesa 
e 14 questões de matemática, ambos do 
currículo do Ensino Fundamental e primei-
ro ano do Ensino Médio.

A segunda etapa foi a entrevista coletiva, 
onde os 80 primeiros classificados na eta-
pa 1 participaram de entrevista coletiva, 
com conceitos de dinâmica de grupo. Esta 
etapa foi conduzida pelo IST PGE SENAI, 
em cooperação com as áreas de recursos 

humanos das empresas associadas ao 
COFIP, para selecionar os candidatos que 
atendessem ao perfil e demandas especí-
ficas das empresas.

A divulgação do resultado final do proces-
so seletivo ocorreu no dia 10/03. Todos os 
classificados no processo seletivo tiveram 
direito a apoio financeiro de até 50% do 
valor da matrícula e mensalidade do cur-
so, através de convênio com as empresas 

do Polo e prefeituras de Triunfo e Esteio.

A primeira turma do Curso Técnico em 
Petroquímica iniciou as aulas em 20/03, 
contando com 44 alunos com aulas das 
19h às 22h e duração de 4 semestres.

Esta foi mais uma grande ação de enga-
jamento do COFIP, ligando o Polo à co-
munidade.

de Triunfo, Valdair Kuhn e seu Vice, Ori-
son Junior, se colocaram à disposição 
dos convidados para responder os ques-
tionamentos relacionados ao assunto. Os 
convidados também fizeram suas colo-
cações sobre o tema, endossando o que 
havia sido comentado anteriormente.

O evento foi um sucesso e teve seu ob-

jetivo principal atingido: estabelecer o 
primeiro contato com os empresários do 
entorno e abrir o canal de comunicação 
entre as partes interessadas, através de 
alinhamento e ações estratégicas inte-
gradas na cadeia produtiva das indús-
trias associadas ao COFIP, objetivando o 
desenvolvimento econômico e social na 
região.
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Realização

Planejamento Estratégico
COFIP RS em processo de revisão do seu Planejamento Estratégico

No dia 31 de maio, ocorreu o Planeja-
mento Estratégico do COFIP RS. Mem-
bros das comissões técnicas, diretores e 
sponsors estiveram presentes. O evento 
ocorreu no Hotel De Ville, em Porto Ale-
gre.

Na primeira parte do dia, houve uma ex-
posição de realidades distintas e de tra-
balhos diferenciados vividos por outros 
COFIPs. A primeira fala foi do COFIC, de 
Camaçari, e no segundo momento do 
COFIP ABC. Ambos agregaram à discus-
são, e trouxeram uma visão do trabalho 

das comissões como um todo.

Sidnei dos Anjos, diretor administrativo 
do COFIP RS, contextualizou a atual situ-
ação do comitê, ressaltando o papel do 
COFIP em trabalhar como um articulador. 
Após, deu-se início a 1ª etapa do Plane-
jamento Estratégico, com uma dinâmica 
diferenciada para abrir a tarde. As comis-
sões trocaram ideias entre todos, além de 
pensar sobre as ações e o futuro de cada 
uma das áreas.

Esse foi apenas o início do planejamento 

para os anos 2017-2019, um momento 
para refletir e programar a sequência, 
orientando as ações do COFIP, represen-
tante das empresas. Após esse dia de 
discussão de ideias e necessidades, as 
comissões irão dar continuidade para as 
demandas de cada área.

Em 6 de julho, os representantes do Con-
selho de Administração estiveram reuni-
dos para a segunda etapa do processo, 
destinada à revisão da Missão, Visão 
e Objetivos Estratégicos ao ciclo 2017-
2019.

Missão
Promover sinergias e articulação empresarial, 
representar os interesses dos associados e 

criar um ambiente competitivo para o desenvol-
vimento sustentável da região.

Visão
Ser reconhecido como modelo de gestão 

estratégica, agregação de valor e agente de 
desenvolvimento pelas empresas associa-

das, agentes públicos, entidades privadas e 
sociedade.




