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A notícia que você lê aqui, mais de 800 mil pessoas também leem.  Esta página circula em 52 jornais.

FECAM

Celso Zuchi assume a presidência
Prefeito reeleito de Gaspar, 

Celso Zuchi (PT) vai comandar a 
Federação Catarinense dos Muni-
cípios (Fecam) neste ano de 2013. 
Levado ao cargo  por acordo de 
cavalheiros já há muito em vigor 
na Federação, e que propicia um 
rodízio partidário e regional, Cel-
so Zuchi assume empunhando as 
bandeiras históricas da Fecam: 
fortalecimento do  municipalismo 
e da própria Federação com vis-
tas a elevar o poder de barganha 
junto aos governo estadual e fe-
deral. Ele destaca, também, entre 
seus propósitos, dar maior supor-
te aos municípios na questão de 
saneamento básico, por meio da 
agência reguladora intermunicipal,  
(ARIS) tendo em vista a legislação 
do setor. “A agência pode auxiliar 
no desenvolvimento de projetos e 
na adequação à lei”, esclarece.

Congresso
Zuchi lembra, ainda, a impor-

tância do encontro anual dos pre-
feitos catarineses, que este ano 
acontece de 25 a 27 de fevereiro, 
no CentroSul, em Florianópolis. 
Em sua 11ª edição, o congresso 
abordará assuntos pertinentes à 
Integração Governamental, Inova-
ção dos Modelos de Gestão e Vi-
são Estratégica. Simultaneamente, 
ocorre a ExpoFecam, exposição 

de produtos, serviços e tecnolo-
gias para os municípios. São es-
perados mais de 1.200 gestores 
municipais para os eventos.

Faltam recursos
O presidente da Fecam re-

conhece que a falta de recursos 
para lidar com todas as deman-
das da comunidade, nas áreas de 
Educação, Saúde, Infraestrutura, 
é o maior desafio dos prefeitos. 
Não só para os novos gestores 
municipais, recém-empossados, 
como também para aqueles que 
vão, como ele, para seu segundo 
mandato.  Diz que ainda é gran-
de a burocracia para realizar os 
convênios, junto a órgãos como 
a Caixa Econômica Federal e mi-
nistérios,  o que provoca demora 
na resposta de projetos que são 
de importância para os munícipes.  
“Lutar para diminuir a burocracia 
no trâmite de convênios é impres-
cindível”, diz.

SDRs - Zuchi crê que também  
é preciso estreitar as parcerias 
com órgãos estaduais. Ele vê nas 
Secretarias de Desenvolvimento 
Regional (SDRs) o papel de agili-
zar e facilitar o acesso às reivindi-
cações dos prefeitos. “Estaremos 
buscando uma parceria mais clara 
nesse sentido e temos certeza que 
seremos atendidos”, confia.

Conselho Executivo
A chapa única eleita para o perío-
do 2013/2014, em Assembleia Ge-
ral Ordinária,  tendo à frente Celso 
Zuchi (AMMVI), é composta pelos 
seguintes nomes:
1º Vice-presidente - prefeito de 
Taió, Hugo Lembeck (AMAVI); 
2º Vice-presidente - prefeito de 
Chapecó, José Cláudio Caramori 
(AMOSC); 3º Vice-presidente - 
prefeito de Biguaçú, José Castelo 
Deschamps (GRANFPOLIS); 1ª 
Secretária - prefeita de Maravilha, 
Rosimar Maldaner (AMERIOS); 
2ª Secretária - prefeita de Seara, 
Laci Grigolo (AMAUC).

INFRAESTRUTURA

R$ 100 milhões 
em obras

O governador Raimundo Co-
lombo e o secretário de Estado da 
Infraestrutura, Valdir Cobalchini, 
autorizaram,  na quinta-feira, 17, 
mais de R$ 100 milhões em obras 
de infraestrutura nas regiões Sul e 
Serrana. São elas: 

 J Edital para pavimentação de 
32 quilômetros na rodovia SC-370, 
entre Grão Pará e Urubici, no tre-
cho da Serra do Corvo Branco, ao 
custo de R$ 70 milhões,  financia-
dos pelo Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social 
- BNDES.

 J Ordem de serviço para restau-
ração da rodovia AE-101M, entre 
Passo de Torres e a BR-101. O tre-
cho de 5,5 quilômetros receberá 
investimentos de R$ 2,8 milhões, 
financiados pelo Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento - BID.

 J Edital para restauração do 
trecho BR-116/Capão Alto/Cam-
po Belo do Sul. Os trechos de 32 
quilômetros estão orçados em R$ 
27,2 milhões, financiados pelo 
BNDES.

AURORA

Depois de 
Xaxim, Joaçaba

Depois de arrendar, por três 
anos, a unidade industrial de 
abate e processamento de aves 
pertencente à Massa Falida da 
Chapecó Companhia Industrial 
de Alimentos, localizada em 
Xaxim, no oeste catarinense,  a 
Coopercentral Aurora – um dos 
cinco maiores conglomerados 
agroindustriais do País - anun-
ciou mais uma investida. Vai 
reabrir  a indústria de Joaçaba, 
no meio-oeste do estado, para-
lisada desde 2009,  projetando 
triplicar a capacidade de abate e 
processamento de suínos desti-
nados à exportação. O presiden-
te da Aurora, Mário Lanznaster 
(foto), confirmou investimentos 
de R$ 61,5 milhões na reforma e 
ampliação dessa unidade.

SECOM-SC

Santiago e 
Thamy vão dar 
as cartas

O jornalista e administrador 
de empresas Nelson Santiago 
(PSD), que presidia o Badesc, 
assume na segunda-feira, dia 21, 
a Secretaria de Estado da Comu-
nicação no lugar de Ênio Branco, 
que vai para uma das diretorias 
da Celesc.

 Natural de Blumenau, Santia-
go foi presidente do Democratas 
no município e chefe de Gabi-
nete e secretário da Fazenda no 
governo do prefeito João Paulo 
Kleinübing, hoje também no PSD. 

Diretoria de Divulgação - A 
vaga deixada por Norberto Unga-
retti Jr. na diretoria de Divulgação 
será ocupada por Thamy Soligo, 
diretora de Comunicação da As-
sembleia Legislativa de Santa 
Catarina na gestão do deputado 
Gelson Merísio (PSD).

Permanecem no posto Cláudio 
Thomas (diretoria de Imprensa) 
e João Debiasi (Novas Mídias e 
Inovação).

Política – Tem-se como cer-
to o retorno da exitosa política 
de divulgação executada pelo 
ex-secretário Derly de Anuncia-
ção, que contempla nos planos 
de mídia do Governo Estadual 
jornais de diferentes periodicida-
des,  como os bi e trissemanais, 
semanais, quinzenais e mensais, 
em dia com o Fisco. Em inúmeros 
municípios do Estado, são essas 
publicações que garantem infor-
mação e preservam as tradições 
e a cultura das comunidades ca-
tarinenses.

VAREJO

Encontro mundial  projeta cenário preocupante 
Problemas econômicos 
devem persistir no bloco 
que detém 50% do PIB

O presidente da Confederação 
Nacional dos Diretores Lojistas 
(CNDL), Roque Pellizzaro Júnior, 
integrou a comitiva de 1.200 vare-
jistas brasileiros presentes na 102ª 
Convenção Internacional do Vare-
jo, (Big Show 2013) promovida em 
Nova York de 13 a 16 deste mês. 
Também no grupo, o presidente 
da Federação das Câmaras de 
Dirigentes Lojistas de SC (FCDL), 
Sérgio Medeiros, que arregimen-
tou 40 empresários do Estado para 
participar do maior evento de vare-
jo do mundo, assistido por seis mil 
empresários, executivos, consulto-
res e acadêmicos de 75 países. 

Perspectivas -  Pellizzaro mar-
cou presença, também, na reu-
nião do Fórum Internacional de 

Executivos de Entidades de Varejo 
(FIRAE), iniciado dia 12, em Nova 
York. No encontro, o presidente de 
uma das maiores consultorias de 
varejo da Europa fez uma exposi-
ção a respeito das condições atu-
ais da atividade varejista no mun-
do e as principais perspectivas 
até 2017. Disse que os problemas 
econômicos continuam presentes 
no bloco que representa 50% do 
PIB mundial (Comunidade Euro-
peia, Estados Unidos e Japão), 

Brics - Na América Latina, dis-
se que o Brasil continua sendo o 
mercado prioritário para investi-
mentos estrangeiros. No entanto, 
problemas na infraestrutura, me-
didas protecionistas, criminalida-
de, questões tributárias e fiscais, 
além da corrupção, impedem um 
desembarque mais intenso de ca-
pitais. Como consequência, os in-
vestimentos têm migrado para os 

países de 2º nível: Chile, Colômbia, 
Peru e México.

CNDL - Ainda durante a reu-
nião, cada um dos líderes  vare-
jistas apresentou dois problemas 
enfrentados por suas respectivas 
entidades e como estão tratando 
esses assuntos. A CNDL apre-
sentou a questão da expansão 
do crédito no Brasil, que tem 
sido um dos grandes motores da 
expansão das vendas. Pellizza-
ro ponderou, porém, que, para 
2013, já se vê uma retração no 
ritmo desta expansão creditícia. 
Mencionou, ainda, o aumento da 
inadimplência e que, através da 
parceria feita entre o SPC e a Se-
rasa Experian, a CNDL está pro-
curando minimizar. Outro ponto 
apresentado foi a questão dos 
meios eletrônicos de pagamen-
tos e seus custos para os varejis-
tas brasileiros.

Celesc e Governo do Estado, energia para os catarinenses. www.celesc.com.br

DICA CELESC: INTERNET
Você pode acessar diversos serviços da Celesc sem sair de casa.  

No portal www.celesc.com.br, na Agência Virtual, estão disponíveis: segunda via da fatura, 
consulta de débito e valores de tarifas, entre outros. Ali você também acha o endereço da loja 

Celesc mais próxima de sua casa. Poupe energia e ganhe tempo!

Zuchi: luta contra a burocracia


