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Economia que vem do sol

om a aproximação do verão, os dias tornam-se mais longos e mais
favoráveis à geração de energia solar fotovoltaica. Recompensa para
quem decidiu investir no sistema, como um supermercado de São Miguel do Oeste, o primeiro a aderir ao programa Supermercados Solares.
Com entrada em operação no mês de abril, o sistema vem batendo recordes
diários de produção de energia. Em outubro, a alternativa fotovoltaica gerou em torno de 80% do total da energia consumida na loja. Com isso, mesmo com os reajustes na tarifa da energia elétrica, o valor desembolsado na
fatura ficou em torno dos R$ 2,8 mil contra os R$ 8,4 mil do mesmo período
de 2017. O programa resulta da parceria entre a da Associação Catarinense
de Supermercados (Acats) e a Engie. A iniciativa, inédita, visa motivar supermercadistas catarinenses a gerarem sua própria energia elétrica a partir
de fonte limpa e renovável. A solução solar tem se apresentado como uma
alternativa de economia para o segmento supermercadista porque, além da
alta demanda em sistemas de refrigeração e iluminação - a energia elétrica
representa o segundo item de maior custo dos supermercados, atrás apenas
da folha de pagamento -, as grandes áreas livres nos telhados das lojas ou
coberturas de estacionamentos favorecem a instalação das placas. Isso motivou a Acats, uma das primeiras entidades empresariais do país a se posicionar de forma inovadora na busca por uma nova solução energética para
seus associados. O programa Supermercados Solares continua aberto a
adesões. As opções de financiamento oferecidas por agentes parceiros, como
o BRDE e cooperativas de crédito são de taxas de juros entre 0,8 e 1%, com
prazo de pagamento em até 10 anos.
Prefeitura de Bombinhas

Turismo inteligente
Santa Catarina se destaca quando o
assunto é turismo inteligente. Um
exemplo é a chamada Costa Verde
& Mar, no litoral Norte do estado,
onde foi implantada uma tecnologia em pontos turísticos que notifica
automaticamente os visitantes com
informações de serviço, eventos e
curiosidades sobre as atrações locais.
Trata-se dos beacons, aparelhos de
proximidade que emitem informações, por meio da tecnologia bluetooth,
diretamente aos smartphones, por exemplo. Para quem pensa em investir
nesta segmentação, o relatório de inteligência do SIS/Sebrae aborda tendências e traz dicas para aplicar nos negócios. Para acessar o relatório use
o link goo.gl/edp1J2

“

A ideia da secretaria é poder coordenar operações policiais a nível
nacional. Hoje nós temos muitos grupos e atividades criminosas que transcendem
as fronteiras estaduais e essa ação precisa, muitas vezes, de uma coordenação a
nível nacional. Isso já é feito, de certa maneira, dentro do Ministério da
Segurança Pública, mas a criação de uma secretaria específica pra isso é de
todo oportuno, na nossa avaliação

”

Futuro ministro da Justiça e da Segurança, Sérgio Moro, sobre a criação da Secretaria de Operações
Policiais Integradas, que anunciou ontem

Contra a corrupção Por seu engajamento, desde 2014, em movimentos
sociais contra práticas de corrupção, a
vice-governadora eleita, Daniela Reinehr
(PSL), foi convidada pela Comunidade
Internacional Brasil & Israel, ainda antes
da eleição, para um evento em Jerusalém.
Ela desembarcou ontem em Israel, onde,
na sexta-feira (30), receberá a Medalha de
70 anos da criação do Estado de Israel,
além do título “Embaixadora Extraordinária da Paz”.
Pela paz mundial Segundo a própria
Daniela, vai ser uma oportunidade de
“levar” Santa Catarina e mostrar para o
mundo. A agenda da futura vice-governadora inclui ainda visitas ao Parlamento de
Israel, ao Monte Sião e ao Santo Sepulcro.
Ela também vai participar de encontros
com representantes do governo israelense
e fará o plantio de uma árvore pela paz do
Brasil, de Israel e do mundo.
Por Andréa Leonora
redacao@peloestado.com.br

Ainda os supermercados Os empresários do setor devem mesmo manter a
atenção e fazer o máximo esforço para
reduzir custos. A Acats levantou que no
mês de setembro, último dado disponível, as vendas dos supermercados catarinenses tiveram resultado negativo de
-2,25% em relação a setembro de 2017 e
de -1,26% em relação a agosto deste ano.
Para o final do ano, cautela: 63% dos
entrevistados indicaram que farão encomendas de produtos natalinos na mesma
quantidade de 2017.
Investimentos no Sul Na próxima
quinta-feira (29), o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE)
assinará contrato com o Banco Europeu
de Investimento (BEI) para a captação de
80 milhões de euros. São R$ 357,3 milhões
pelo câmbio de ontem. Os recursos serão
investidos em projetos dos três estados do
Sul – SC, PR e RS.

