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#rolezinho

  Fruto da Imaginação, marca de Blumenau há 
20 anos no mercado, fotografou a campanha 
de inverno em paris, na França. a coleção pode 
ser encontrada na Be tween, na Capital.

 

  Glauco José Côrte acaba de voltar da França, 
onde participou de fórum econômico. aquele 
país, identifica, pode ser a porta de acesso 
ao mercado europeu com seus 500 milhões 
de consumidores e piB de Us$ 18 trilhões. a 
França mantém relações bem adiantadas com o 
Brasil: é o quinto maior investidor estrangeiro 
e mantém 600 empresas instaladas aqui. Com 
grandes possibilidades em aviação e energia.

  todos os projetos para instalar o museu de 
Schwank na rua 15, em Joinville, onde era a 
antiga fábrica de cerveja da antárctica, estão 
prontos e foram encaminhados ao ministério 
da Cultura. de acordo com o cunhado do artista 
e membro do instituto luiz Henrique schwank, 
Juarez schroeder, a ideia é levantar r$ 30 milhões 
com os incentivos fiscais previstos na lei rouanet, 
assim que a captação for aprovada em Brasília. 

  Com palestra do presidente do CrC-sC, adilson 
Coelho, o World Trade Center Santa Catarina 
inaugura amanhã, às 19h30, o Business 
Center em Joinville, plataforma para facilitar 
negócios e dar agilidade às empresas.

Sem plaCaS
Celso maldaner informou 
ao ministro da agricultura, 
Neri Geller, que esteve na 
Capital no final de semana,  
que ninguém por aqui quer 
saber do emplacamento 
de veículo agrícola. Nota 
em sua fanpage com esse 
conteúdo, avisou o deputado 
federal, teve mais de 5.000 
compartilhamentos e 300 mil 
visualizações. Geller disse 
que enquanto estiver lá não 
será preciso se preocupar 
com mais esta taxa.

maIS GeNTe
Döhler S/a está contratando 
cerca de 250 pessoas 
para vagas operacionais. 
Incumbiu a meta RH 
da empreitada. Só com 
motivos da Copa do mundo, 
a indústria produzirá 
60 toneladas de toalhas 
de praia. É fornecedora 
exclusiva da indústria têxtil 
nacional, aprovada pela Fifa.

mais da metade - 62,4% das empresas de comércio 
de bens, serviços e turismo de santa Catarina - 
pretendem implantar programas de eficiência 
energética nos próximos anos. Fecomércio e Celesc 
deram mais um passo ontem para elaborar um 
plano conjunto. a pesquisa feita aponta que, apesar 
de iniciativas tomadas para economizar o insumo, 
o comércio vem aumentando sua participação no 
consumo da energia distribuída em santa Catarina. 
o consumo cresceu 12,7%, três vezes mais do 
que o número de unidades consumidoras que 
aumentou 4,1% em 2012 sobre 2011. Com projetos 
desenvolvidos no setor industrial, ou mesmo com 
população de baixa renda, contou o presidente 
da Celesc, Cleverson siewert, a companhia 
conseguiu economia até 20%. o diretor executivo 
da Fecomércio-sC, marcos arzua, propôs que os 
bônus na troca por equipamentos mais eficientes 
sejam oferecidos de maneira consorciada para que 
supermercados e shoppings também participem 
do programa desenvolvido pela Companhia.

Economia 
no comércio
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Energia limpa
Banco de fomento alemão KfW 
confirmou sexta-feira à diretoria 
da eletrosul financiamento de 
60 milhões de euros para pCH 
santo Cristo, na serra Catarinense. 
pela mesma parceria, foram 
viabilizados no começo deste ano 
investimentos de cem milhões 
de euros em projetos de geração 
eólica e solar fotovoltaica.

deputado federal Celso maldaner (1° 
à esq.) gosta tanto de leite que fez 
questão de virar a caneca na abertura 
da mercoláctea 2014 em Chapecó, 
na companhia do deputado estadual 
moacir sopelsa, do secretário airton 

spies, do prefeito José Caramori e do 
presidente do núcleo de Criadores 
de Bovinos, mauro Zandavalli. o 
parlamentar participa da subcomissão 
permanente do leite da câmara federal 
e desde 2011 faz o brinde na feira. 

resíduos sólidos
KfW é o banco que estuda 
projeto de recuperação de 
resíduos sólidos urbanos no 
norte da ilha de santa Catarina 
em parceria da Comcap, com 
as fundações sapiens e Certi. 
Hoje e amanhã, aliás, ocorre 
na assembleia legislativa o 
2° Congresso técnico Brasil-
alemanha Gestão sustentável de 
resíduos sólidos. ainda há muito 
chão para atingir as ousadas 
metas da política nacional. a 
alemanha hoje desvia de aterro 
sanitário 60% dos resíduos. 
aqui, em cidades bem sucedidas 
como a Capital, o percentual 
da coleta seletiva de materiais 
recicláveis equivale a 6% do 
total. o evento reúne academia, 
empresas e operadores públicos.

m
a

r
c

ia
n

E p
a

z/D
iv

u
lg

a
ç

ã
o

/n
D

Virou a caneca

Aqui um resumo das contribuições que o presidente 
da BRF, Abílio Diniz, e antropólogo e escritor Roberto 
DaMatta ofereceram ao público da ExpoGestão 2014.

Construções de Abilio Diniz

aos 78 anos, tudo que diniz 
quer da vida é mais tempo 

para crescer 4%, o Brasil precisa 
aumentar em 3% a produtividade. o 
melhor que todo empresário tem a 

fazer é aumentar a produtividade na sua 
empresa, para ajudar o país a crescer

o Brasil viveu momentos 
incomparavelmente mais difíceis, com 
hiperinflação e alta dívida externa. o 
ceticismo de hoje é maior dentro do 
que fora do Brasil, onde o investidor 

continua interessado pelo país

toda empresa vencedora tem um 
propósito maior do que dar retorno 

ao acionista. deve oferecer algo 
mais à sociedade. engajamento 

às teses do capitalismo consciente 
do indiano rajendra sisodia

todas as empresas são iguais: 
gente e processos, processos e 

gente. Quando não há processos, as 
pessoas fazem reuniões. a BrF não 
é diferente e está no processo de 

colocar a pessoa certa no lugar certo

o líder não precisa ser teatral, 
precisa ser solidário e um 
exemplo para os liderados

alcançou o sucesso porque tinha 
valores muito claros: humildade, 
determinação e garra, disciplina 

e equilíbrio emocional

não dá para colocar 12 em uma 
caixa onde cabem seis. a pessoa 
só deve se estressar com o que 

realmente importa na vida 

Faz campanha para que sejam 
evitadas manifestações negativas

Perfil

Produtividade

Momento atual

Capitalismo

Como são as 
empresas

Exemplo de 
chefe

Valores

Lição

Copa

Desmontagens de Roberto DaMatta

aos 77 anos, damatta está indignado e 
quer morrer politicamente incorreto

o Brasil é um milagre porque 
portugueses nunca deram autonomia 
ao comércio. do passado escravocrata, 
resta um sistema de exploração e de 

não valorização do trabalho 

o Brasil vai passar vergonha com a 
Copa, pelos seus descuidos, corrupção 
e desigualdades. Falta transparência 

e descentralização no uso de recursos 
públicos e as leis tributárias são 

complicadas

Concorda com as teses do francês 
thomas piketty sobre desigualdades 

criadas pela riqueza herdada. 
aposta que este será o século da 

desmontagem do capitalismo 
desenfreado e de consumo

os ritos sociais brasileiros, inclusive nas 
empresas, são baseados no “jeitinho” 
e no “sabe com quem está falando”. 
Brasileiro é a favor da intervenção do 

estado na economia e o que é de todos, 
ninguém cuida

até atraso é indicador de superioridade 
social no Brasil. o mais importante 

ainda é o último a chegar

primeiro dos politicamente incorretos, 
preocupa-se hoje com mobilidade 

urbana, leva três horas no trajeto até o 
trabalho que antes era de 20 minutos

o planeta dá sinais de cansaço, esse 
será o século da produção e das 

pessoas optarem por aquilo que é 
apenas suficiente

não sabe o que pode ocorrer e acha 
melhor admitir que ninguém sabe

Duas visões em nove tempos


