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Crescem exportações de SC

m maio, Santa Catarina registrou um aumento de 7,53% no faturamento com exportações. Foram US$ 872,5 milhões em maio contra
US$ 811,4 milhões e abril. A diferença é positiva em US$ 61,1 milhões. Os principais produtos exportados foram cortes de aves (US$ 156,5
milhões), carne suína (US$ 73,5 milhões), aves congeladas (US$ 54,2 milhões), tabaco (US$ 44,9 milhões) e soja (US$ 41,2 milhões). Também na
comparação com abril, houve queda em dois produtos: soja (-26%) e aves
congeladas (-4,7%). A redução significativa na exportação de soja é reflexo
da instabilidade de preço do grão. Na comparação anual, com maio de 2018,
o crescimento é de 26%. Naquele mês, o estado registrou faturamento de
US$ 692,3 milhões, contra os US$ 872,5 milhões deste ano. O salto representou um aumento de US$ 180,2 milhões exportados. Os dados são do Ministério da Economia. As importações também subiram. Passaram de
US$ 1,29 bilhão, em abril, para US$ 1,45 bilhão, acréscimo de 12%.

Entidades irmãs
Divulgação

O presidente da Associação de Diários do Interior (ADI-SC), Lenoires da Silva (E), visitou
nessa sexta-feira a sede da entidade Associação
dos Jornais do Interior (Adjori-SC), onde foi
recebido pelo atual presidente, Miguel Ângelo Gobbi (D), e por seu sucessor, José Roberto
Deschamps, com eleição por consenso e posse
previstas para o dia 14. Lenoires falou da importância da aproximação das duas entidades
para o fortalecimento do veículo jornal, seja no
meio impresso ou no digital. “Observamos com entusiasmo que grandes jornais
do mundo estão crescendo em circulação exatamente por essa complementariedade entre os dois meios, impresso e digital. E pela garantia da notícia bem apurada, dentro das regras do bom jornalismo”, disse o presidente da ADI-SC. Para
Deschamps, é inegável a importância do jornal no contexto da comunicação em
massa, algo “plenamente reconhecido pelos leitores, especialmente dos veículos
regionais, que se vêm representados em nossas páginas e portais de notícias”.

Capacitação
Nilton Wolff

A segurança como fator de impacto nos destinos turísticos foi tema da palestra de encerramento de um curso promovido pelo 6º Batalhão da Polícia Militar (PMSC), em Lages.
A presidente da Santur, Flavia Didomenico,
abordou a importância da sintonia entre as
instituições para melhorar a percepção de segurança do turista. Ao todo, 32 policiais de
todo o estado participaram do Curso de Articulação Operacional em Ambientes Turísticos, que teve duração de 12 dias, em
regime de imersão. A ideia da Santur e da PMSC é ampliar o alcance da iniciativa, promovendo a capacitação em outras regiões de Santa Catarina.

Destaque O senador Dário Berger (MDB-SC) será o presidente da comissão especial
que analisará, no Senado, a Medida Provisória 881/2019, a MP da Liberdade Econômica, que pretende reduzir a burocracia para a iniciativa privada. Além disso,
com o objetivo de atender especialmente
os pequenos empreendedores, estabelece
garantias para o livre mercado e para o
amplo exercício da atividade econômica.
Acredite se quiser... O Brasil ocupa, atualmente, a 109ª posição, em um
ranking com 190 países que mede a facilidade de se fazer negócios. A MP tem até
setembro para ser aprovada.
Habitação A Caixa Econômica Federal
anunciou nessa semana a redução das taxas de juros para financiamentos habitacionais. A intenção é reaquecer o mercado
imobiliário e, com isso, gerar empregos. A
taxa mínima para imóveis residenciais enquadrados no Sistema Financeiro de Habi-
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tação (SFH) e Sistema Financeiro Imobiliário (SFI) será de 8,5% a.a. e a máxima de
9,75% a.a. As novas taxas já começam a
valer na próxima segunda-feira (10).
Congresso O procurador geral de Justiça, Fermando Comin, vai abrir o congresso que trata de temas atuais e de impacto
na vida do cidadão, que será realizado em
Florianópolis, nos dias 28 e 29 de junho.
Luciana Nahas, presidente do Instituto
Brasileiro de Direito de Família do Estado, e Márcio Evangelista, juiz auxiliar
da Presidência do Conselho Nacional de
Justiça, também estão entre os nomes
que comandarão o Congresso Estadual
de Notários e Registradores de Santa
Catarina. A convite da Anoreg-SC, uma
série de especialistas da área irá debater
questões como inovações tecnológicas,
desjudicialização de atos e alteração nos
documentos de transgêneros. O encontro
será na sede da OAB-SC, com inscrições
pelo site www.anoregsc.org.br

