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No vigésimo sexto dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às 18h30min,
no auditório do Sandri Palace Hotel , realizou-se a décima primeira reunião ordinária
de 2018, para apresentação do case: Klabin – Muito além da Embalagem, proferida
pelo Sr. Pedro Paulo da Luz – Gerente Industrial da Klabin e a palestra: Viva como se
estivesse de Partida, do conferencista e jornalista Rafael Henzel. O Presidente da
Associação Empresarial de Itajaí – ACII, Sr. Mário Cesar dos Santos iniciou a reunião
fazendo uma pequena retrospectiva do ano de 2018 e informando a pauta da próxima
e última reunião plenária de 2018 que contaria com a participação de representantes
do BRDE. Dando continuidade o Sr. Mário agradeceu a presença de todos, destacando
as autoridades, diretores e coordenadores de núcleo da entidade. Na sequência,
explicou como seria a dinâmica da noite, que consistiu num primeiro momento com a
apresentação do case da empresa Klabin e após a contextualização histórica do
jornalista Rafael Henzel. Sendo assim, de imediato a palavra foi cedida ao Sr. Pedro
Paulo que iniciou sua fala agradecendo a oportunidade e apresentando a história da
empresa através de um pequeno filme. Em seguida, o gerente industrial da empresa,
trouxe mais algumas informações relevantes, como o fato da empresa ser
autossustentável na produção de energia; possuir 18 unidades industriais, sendo uma
delas na Argentina; escritórios comerciais em 8 estados brasileiros; uma filial nos
Estados Unidos e um novo escritório na Áustria. O Sr. Pedro destacou ainda a relação
humanitária que tem com seus colaboradores que somam um total de 19 mil, dos quais,
400 estão na cidade de Itajaí. Na sua apresentação ainda foi possível verificar um
panorama do que é a empresa, desde ramo de atuação, representatividade no
mercado, preocupação ambiental e social, etc. A Klabin é líder na produção de papéis
e cartões para embalagens, embalagens de papelão ondulado e sacos industriais,
além de comercializar madeira em toras. É também a única do país a fornecer
simultaneamente ao mercado celulose de fibra curta (eucalipto), celulose de fibra longa
(pínus) e celulose fluff. Com a relação a unidade de Itajaí, o Sr. Pedro contou que a
mesma foi adquirida em outubro de 2000. Finalizando, ele reforçou o convite para que
os presentes prestigiassem a exposição que estava no hall de entrada do auditório,
dos produtos fabricados do papel que a empresa produz, dentre eles uma linha de
móveis, lixeiras e copos. Concluída a apresentação, o Sr. Pedro Paulo convidou ao
Sr. Rafael Henzel para que fizesse uso da palavra, proferindo sua palestra. O
conferencista, iniciou falando de sua vida anterior a tragédia e enfatizou que
atualmente tem 45 anos de idade, mas que estava a poucos dias de completar 2 anos
de uma nova vida. Em seguida ele adentrou aos dias que antecederam ao acidente,
contextualizando o clima de euforia e alegria que dominava os integrantes da
Chapecoense, que logo se transformaram em choro e luto. O jornalista contou detalhes
dos momentos antes da queda da aeronave e pós acidente. Ele ainda trouxe questões
que envolveram o acidente pautadas em corrupção, ganância e exceções que se
tornaram regras, e alertou ao público de como em pequenos atos do nosso dia-a-dia
podemos estar vivenciando estes e provocando “acidentes”. O Jornalista compartilhou
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seus dias no hospital, e como escolheu passar por aquele momento de uma maneira
mais leve brincando com a equipe médica durante a recuperação física e ao longo do
período tem buscado sorrir e consolar os familiares das vítimas. Através de sua fala, o
Sr. Rafael buscou o tempo todo levar o público a uma reflexão sobre a valorização da
vida, agradecendo cotidianamente por esta, pela saúde, pelo lar, pela família, pela
profissão, emprego ou pela oportunidade de empreender. Para finalizar o Sr. Rafael
Henzel juntamente com o Sr. Pedro Paulo realizaram o sorteio de algumas unidades
do livro do jornalista entre os presentes e ao fim registraram o momento em uma foto
com todos os ganhadores. Após este ato, o Sr. Pedro agradeceu mais uma vez ao
conferencista que de imediato recebeu uma pequena lembrança da ACII. Depois
retomando a palavra, o Presidente da ACII, agradeceu e deu por encerrada a reunião.
Nada mais havendo a tratar, eu Karla Cristiane da Silva, lavrei a presente ata, que após
lida e aprovada será assinada pelo Presidente e o Secretário Geral da ACII.
Mário Cesar do Santos
Presidente ACII

Jucélia Ferreira
Secretária Geral da ACII

