
Estímulo para energia solar no campo

A energia solar vem passando por uma rápida expansão no Brasil, com 
o número de sistemas fotovoltaicos no país tendo dobrado entre janei-
ro e setembro deste ano, alcançando a marca de 16 mil unidades. No 

campo, essa popularização poderia ser ainda mais acelerada se as opções de 
linhas de financiamento facilitado para produtores rurais fossem mais bem 
divulgadas. Uma dessas opções, por exemplo, é o Programa Agro Ener-
gia, lançado em abril pelo Banco do Brasil, que disponibiliza R$ 2,5 bilhões 
para projetos de energia no campo com taxas anuais de até 2,5%. Outra ini-
ciativa é o Mais Alimentos Produção Primária, do Ministério de Desen-
volvimento Agrário, que passou recentemente a permitir o financiamento 
de sistemas de energia solar pelo Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (Pronaf) em até 10 anos, com juros anuais de 2% e até 
três anos de carência. A Engie Solar, uma das principais empresas do setor 
no Brasil e que tem sede em Santa Catarina, está trabalhando para levar 
ao conhecimento dos produtores rurais essas informações. “Os produtores 
ainda tendem a optar por geradores a diesel em vez de instalar painéis foto-
voltaicos, mesmo que estes sejam muito mais baratos ao longo prazo por não 
demandarem a compra de combustível. Com linhas de crédito facilitadas, 
investir em sistemas de energia solar que têm garantia de desempenho por 
25 anos e que demandam poucos gastos em manutenção é uma opção muito 
atraente”, afirmou Rodolfo de Sousa Pinto, presidente da Engie Solar.

Como fica? Já se passaram quase sete 
meses e continua indefinida a situação 
do deputado Natalino Lázare. Filiado ao 
PR-SC, no final de fevereiro ele recebeu 
um “convite” da Executiva estadual e da 
bancada de seu partido para se retirar da 
sigla. Na ocasião, Lázare manifestou sur-
presa. Desde então não participa mais de 
reuniões, encontros ou eventos do partido.  
Mesmo o PR não fazendo qualquer movi-
mento para pedir o mandato e a vaga na 
Assembleia, o parlamentar procura se ga-
rantir juridicamente. O período também 
está sendo usado para estudar o novo ca-
minho partidário. Na bolsa de apostas da 
Assembleia a disputa é entre PSD e PSB.
 
Alinhados Em roteiro pelo Oeste ca-

tarinense, os líderes do PMDB foram re-
cepcionados pelo prefeito de Concórdia, 
Rogério Pacheco, do PSDB, na sede da 
prefeitura. Pacheco fez questão de receber 
a caravana. Na noite anterior, em Floria-
nópolis, o presidente do partido, deputa-
do federal Mauro Mariani, e o vice-gover-
nador Eduardo Moreira estiveram com 
o presidente do PR-SC, Jorginho Mello, 
em evento promovido pelo prefeito Gean 
Loureiro (PMDB). 

Cidadania A partir de próxima segun-
da-feira (18), o TRE-SC apresenta o pro-
jeto Eleitor do Futuro – Educação para a 
Cidadania. A primeira etapa será desen-
volvida com alunos do 9º ano de três esco-
las públicas de Florianópolis.

Por Andréa Leonora
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Viral pelo Sul
Mais de 400 mil visualizações, 4,2 mil comparti-
lhamentos e 1,7 mil comentários são os números 
dos primeiros 15 dias do vídeo no Facebook do 
projeto O Sul É Meu Destino. Protagoniza-
do pelo personagem Mustafary, do comediante 
Marco Luque, o viral é uma das ações da cam-
panha publicitária do projeto lançado no final 
de agosto. Com o conceito “Sul. Não dá para 
contar, tem que conhecer” e um investimento esti-
mado em R$ 5 milhões, a campanha visa a atin-

gir jovens, casais, famílias e o turista de negócios. Os comerciais de 30 segundos 
exibidos nas emissoras de TV sob os temas Gastronomia, Cataratas e Festas 
podem ser conferidos no canal da Secretaria de Estado de Turismo no YouTube 
(goo.gl/YVwAm9). O vídeo de Marco Luque está em goo.gl/Ltgva1
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Retomada
Corretores de imóveis de todo Estado participaram 
nessa sexta-feira (15), em Florianópolis, do Foreci 
– Fórum Regional dos Profissionais Corretores de 
Imóveis. Os palestrantes do evento apontaram para 
um cenário mais positivo para o mercado imobiliário, 
alicerçado na queda da taxa Selic e da inflação, e na 
economia crescendo, resgatando os empregos perdi-
dos. A contratação de crédito imobiliário em 2017 

superou 2016 em todos os meses, segundo destacou o vice-presidente de Habi-
tação da Caixa, Nelson Antonio de Souza, um dos palestrantes do Foreci. Ele 
apresentou números impressionantes de acessos ao site da Caixa para utilizar o 
Simulador Habitacional. Só neste ano, já foram 33 milhões de simulações, cerca 
de 2 milhões só em Santa Catarina. Souza ainda anunciou que em breve será 
criado o Caixa Imóveis, um braço privado do banco.
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