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Comitê e MDIC promovem cursos técnicos gratuitos para trabalhadores

O

Comitê de Fomento Industrial do Polo firmou,
junto ao Ministério de Indústria e Comércio
(MDIC), um convênio para o Programa Pronatec Brasil Maior, que será executado ao
longo de 2014. O objetivo é a qualificação de pessoal
da cadeia produtiva da indústria associada ao COFIP,
oportunizando cursos técnicos gratuitos para os trabalhadores das empresas conveniadas ao COFIP e
seus prestadores de serviço. Além disso, o projeto
também é uma oportunidade para a população do
entorno do Polo que tem interesse em se qualificar e
trabalhar em uma das empresas do complexo.
O projeto tem como parceiro e executor o Senai, que

irá ministrar os cursos. Inicialmente serão oferecidos
20 cursos nas mais variadas áreas de atuação, como
Mecânico de Máquinas de Usinagem, Montador de
Andaimes, Operador de Processos Químicos Industriais, entre outros. A maioria das turmas será à noite,
facilitando o comparecimento dos trabalhadores em
seus contraturnos. Os cursos acontecem em Montenegro, Esteio e Triunfo, localidades-chave em regiões
de grande concentração de trabalhadores do Polo.
Sem custos à cadeia de indústrias, o Programa Pronatec Brasil Maior possibilitará que as empresas
diagnostiquem suas principais carências e indiquem
seus colaboradores para frequentarem as aulas. O

Programa ainda oferece a possibilidade de novos cursos - após aprovação do MEC -, de acordo com as
necessidades percebidas e elencadas pelas empresas.
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O trabalhador que participar do Programa, frequentando um dos cursos da grade, receberá auxílio diário
para transporte/alimentação. Além disso, poderá usufruir do benefício estudantil do Senai, que oferecerá
5% de desconto para ex-alunos no próximo curso.
Confira abaixo a grade aprovada para o primeiro semestre dos cursos, com data de início, local, turno e
carga horária.

Convênio MDIC/MEC COFIP Pronatec Brasil Maior - Cursos aprovados para o 1º semestre de 2014
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CURSO
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TURNO
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H. INÍCIO

H. FIM

DEMANDANTE

Triunfo

SENAI Triunfo

Av. Treze de Maio, nº 1111, Centro

Ajustador Mecânico

240

Noite

25

09/06/14

29/08/14

18:00

22:00

COFIP- Pronatec Brasil Maior

Triunfo

SENAI Triunfo

Av. Treze de Maio, nº 1111, Centro

Montador de Andaimes

180

Noite

20

09/06/14

12/08/14

18:00

22:00

COFIP- Pronatec Brasil Maior

Triunfo

SENAI Triunfo

Av. Treze de Maio, nº 1111, Centro

Eletricista Industrial

300

Noite

25

09/06/14

23/09/14

18:00

22:00

COFIP- Pronatec Brasil Maior

Triunfo

SENAI Triunfo

Av. Treze de Maio, nº 1111, Centro

Caldeireiro

240

Noite

25

09/06/14

09/09/14

18:00

22:00

COFIP- Pronatec Brasil Maior

Esteio

SENAI Esteio

Av. Presidente Vargas, 3023 - Centro

Inst. Predial de Tubul. de Gás Comb.

200

Noite

20

09/06/14

15/08/14

18:30

22:30

COFIP- Pronatec Brasil Maior

Montenegro

SENAI Montenegro

Rua Juvenal Alves de Oliveira, 850

Eletricista Industrial

300

Noite

25

09/06/14

25/09/14

18:00

22:00

COFIP- Pronatec Brasil Maior

Montenegro

SENAI Montenegro

Rua Juvenal Alves de Oliveira, 850

Mecânico de Máquinas de Usinagem

450

Noite

25

09/06/14

19/11/14

18:00

22:00

COFIP- Pronatec Brasil Maior

Montenegro

SENAI Montenegro

Rua Juvenal Alves de Oliveira, 850

Montador de Andaimes

180

Noite

25

09/06/14

08/08/14

18:00

22:00

COFIP- Pronatec Brasil Maior

Agenda Polo Desenvolve reúne-se em Montenegro

A

Agenda Polo Desenvolve realizou a primeira reunião deste ano no dia 13 de
março, em Montenegro. O encontro,
articulado pelo COFIP, através de seu
Diretor Administrativo, Sidnei Anjos, contou
com a presença dos demais membros do Comitê: poder público municipal (Secretários de
Indústria e Comércio ou Desenvolvimento Econômico) das prefeituras de Montenegro, Nova
Santa Rita e Triunfo, bem como representantes
das entidades associativas que articulam ações
para o desenvolvimento econômico e social nos
três municípios (ACI/Montenegro, ACISA/Nova
Santa Rita, CDL/Triunfo e Federasul). Também estiveram
presentes representantes
da Universidade F e e vale.

O objetivo da Agenda Polo Desenvolve é, através da sinergia em torno de temas estratégicos
comuns às três cidades e ao Polo (infraestrutura, formação e qualificação de pessoas, mobilidade e segurança público-privada), discutir,
planejar e aplicar medidas estratégicas complementares ao desenvolvimento na região.
A pauta do encontro em Montenegro foi dar
continuidade aos assuntos de mobilidade e infraestrutura que estão em andamento e discutir
acerca do projeto Semeando Carreiras da Indústria COFIP nas Comunidades, apresentado
pelos representantes da Feevale.

04

Dentre os principais temas de mobilidade estão
a criação da vias laterais e a duplicação da Ponte Seca em Nova Santa Rita e as sinalizações e
o limite de caminhões bitrem em Montenegro.
A principal questão que envolve infraestrutura é
a revitalização das vias internas do Polo.
A próxima reunião da Agenda Polo Desenvolve
acontecerá em julho, na sede do COFIP.

Representante da Feevale, o Professor Dr. Gunther Gehlen, apresentou o projeto móvel da
Universidade, que visa a qualificação de pessoal da região, focando especialmente nas empresas do Polo, a partir de uma parceria com
os poderes públicos dos municípios do seu
entorno. O objetivo é incentivar a qualificação

02
Edital Feevale
Projeto ambiental prevê melhorias na
Bacia Hidrográfica do Rio Caí

02
Planejamento estratégico
2014-2016
COFIP inicia o ano com reunião de
planejamento estratégico

EXPEDIENTE
Realização

nas carreiras industriais e, com isso, aprimorar
o trabalho do Polo de Triunfo e Montenegro.
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Segunda Edição do Ação Social COFIP nas
Comunidades acontece em Nova Santa Rita
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Projeto de tratamento de efluentes do Polo
COFIP e Feevale buscam reduzir água captada e impactos ambientais

N

o primeiro trimestre de 2014, teve
início um projeto que prevê a redução em até 30% do volume de água
captada da Bacia Hidrográfica do Rio
Caí e nos impactos ambientais decorrentes do
lançamento de efluentes no solo da região. O
projeto, intitulado ”Aplicação de processo de
separação de membranas para reúso de água
industrial”, será executado pela Universidade
Feevale, em parceria com o Comitê de Fomento Industrial - COFIP. Também serão parceiros o Instituto Superior Técnico de Lisboa, a
UFRGS (Laboratório de Corrosão, Proteção e
Reciclagem de Materiais - Lacor) e a Corsan
(Superintendência de Tratamento de Efluentes
Líquidos e Resíduos Sólidos - Sitel).
O projeto tem por objetivo geral aplicar o processo de separação de membrana – eletro-

diálise e osmose inversa – ao tratamento de
efluentes do Polo Petroquímico, visando proporcionar o reúso da água no processo produtivo. O valor total do projeto é de cerca de
R$ 1 milhão, recursos destinados pela Secretaria da Ciência, Inovação e Desenvolvimento
Tecnológico do Rio Grande do Sul (SCIT), por
meio do Programa de Apoio aos Polos Tecnológicos, com contrapartidas da Feevale e do
COFIP.
Entre os investimentos previstos, estão os
equipamentos para estruturação de um laboratório no Campus II da Feevale, em Novo
Hamburgo, e três bolsas de mestrado para
alunos já selecionados para fazer parte da
equipe do projeto e cursar o Mestrado Profissional em Tecnologia de Materiais e Processos Industriais na Universidade.

Tecnologias limpas
e sustentabilidade
O professor Marco Antônio Siqueira
Rodrigues, coordenador do projeto, diz
que essa é uma excelente oportunidade para o desenvolvimento e aplicação
de tecnologias limpas ao tratamento de
efluentes industriais. “Essas tecnologias
proporcionam o reúso de efluente tratado ao processo produtivo, diminuindo o
volume de água captado dos recursos
hídricos”, afirma, acrescentando que
o desenvolvimento do projeto também
proporciona um espaço privilegiado de
construção de conhecimento para todos
os alunos envolvidos.
Na opinião do diretor administrativo
do COFIP, Sidnei Anjos, o projeto celebra uma parceria importante entre a
Secretaria da Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico (SCIT), a
Universidade Feevale e o Comitê, tendo
a sustentabilidade como direcionador
dos objetivos. “As novas tecnologias
identificadas trarão resultados não somente para o Polo e o Rio Grande do Sul;
também propiciarão o compartilhamento
do conhecimento com outros distritos
industriais do país, contribuindo para a
competitividade da indústria brasileira”,
destaca.

Bacia Hidrográfica do Rio Caí

COFIP realiza a 2ª Edição do planejamento
estratégico
Reunião com comissões e representantes alinha objetivos até 2016

O

COFIP, com a presença de
representantes de suas dez comissões,
realizou no último dia 21 de março sua
reunião de planejamento estratégico
2014-2016. O evento ocorreu na CICS
(Câmara de Indústria, Comércio e Serviços
de Canoas) e contou também com a presença
de representantes da Feevale, Federasul,
Acisa de Nova Santa Rita e poder público de
Montenegro, Nova Santa Rita e Triunfo.
Marcia Cunha Silva, presidente do Conselho
de Administração, destacou o crescimento do
COFIP desde sua fundação. Para ela, o principal
fator para a rápida evolução da entidade são as
parcerias estratégicas que o Comitê tem feito,
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com entidades, comunidade,
poder público e renomadas
instituições. Isso mostra a
maturidade e o potencial do
COFIP, enquanto fomentador
de desenvolvimento não
somente do Polo e de suas
empresas, mas também da
comunidade em seu entorno.
Durante
a
reunião
foram
definidos
os
direcionamentos
estratégicos do COFIP, além dos planos
de ação de cada comissão. Agora,
estas ações serão planejadas de forma
detalhada e executadas no decorrer do triênio

Comissões planejam seus planos de ação

2014-2016, com o objetivo de tornar o Comitê
cada vez mais um instrumento de aproximação
e agente consolidador da imagem da indústria
associada.

Nova Santa Rita recebe
Ação Social
Evento ocorrido em março trouxe benefícios para a comunidade

A

segunda edição do Ação Social COFIP
nas Comunidades, com mais de 1600
atendimentos prestados à população
de Nova Santa Rita, foi um sucesso
ainda maior que a primeira edição. Organizado
pelo Comitê de Fomento Industrial do Polo,
em parceria com o SESI, o evento ocorreu no
dia 22 de março, com a presença de centenas
da moradores, no Ginásio Berto Círio.

voltado à população, promovido pelo Comitê.
O Gerente de Operações do SESI, Gilberto da
Rosa Silva, destacou que “o mix de serviços
bem variado foi atrativo e adequado para o
público participante (família)” e comentou
sobre a satisfação dos moradores em
receberem o evento.

O Ação Social COFIP nas Comunidades foi
criado com o objetivo de trazer diversos
No decorrer do dia, os cidadãos puderam serviços e benefícios para a população. O
desfrutar de atividades e serviços diversos, evento é uma iniciativa do Comitê com o
de forma gratuita. Durante o dia, foram patrocínio das empresas associadas: Borealis,
disponibilizados espaços voltados para saúde, Braskem, Innova, John Deere, Lanxess,
lazer, esporte, educação e cidadania. Entre Masisa, Momentive, Oxiteno, Polo Films e
os serviços oferecidos, na área de saúde White Martins. O evento contou com o apoio
houve avaliação nutricional, teste de
glicose,NAS
do Conselho
Comunitário 2013
Consultivo do Polo,
COFIP
COMUNIDADES
medição de pressão arterial, vacinação contra Prefeitura Municipal de Nova Santa Rita,
o HPV, prevenção às DSTs e ao Câncer de Polícia Civil, Brigada Militar, Acisa, Exército,
Mama, entre outros.
Senac, Instituto Embelleze, Caps, TJ-RS,
Unilasalle, Ervateira Barão, Lions e Óticas
A comunidade também pôde conferir as Vênus.
apresentações da Orquestra Jovem do SESI,
teatro de bonecos e aulas de ritmo, além
de aproveitar o circuito do bem-estar e a
minibiblioteca, entre muitas outras opções de
atividades recreativas.

SOCIAL

Durante o Ação Social, a Prefeita de Nova
Santa Rita, Margarete Simon Ferretti, falou
à comunidade sobre a relevância do COFIP
no auxílio do desenvolvimento da cidade e
sobre o privilégio de receber o evento público

SOCIAL
COFIP NAS COMUNIDADES 2013

Atividades nas áreas de saúde e lazer foram oferecidas para os nova-santaritenses
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