
Expectativa positiva para a 20ª Efapi

De 400 mil a 450 mil visitantes, 400 expositores, R$ 150 milhões de previ-
são de negócios e impacto de R$ 13,5 milhões na economia local. Essas 
são as expectativas para a 20ª edição da Exposição-feira Agropecu-

ária, Industrial e Comercial de Chapecó (Efapi - www.efapi.com.br), apre-
sentadas ontem pelo prefeito Luciano Buligon à imprensa da Capital. Para ele, 
será uma oportunidade para o município, que ainda luta para superar o trauma 
causado pelo acidente da Chapecoense, festejar a vida. E em um momento que 
a economia do país começa a dar sinais de reação. Buligon explicou que a edi-
ção de 2015 foi cancelada por conta do agravamento da crise. “A expectativa 
é grande, porque a população de Chapecó e região já aguarda pela Efapi, que 
não acontecia desde 2013.” Além de marcar o ano do centenário de Chapecó, a 
edição de 2017, que acontece entre os dias 6 e 15 de outubro, marca também os 
50 anos de realização do evento, criado em 1967 justamente para comemorar o 
cinquentenário de emancipação política do município. Durante o encontro de 
ontem, o prefeito falou das tratativas com a Secretaria Nacional de Aviação Ci-
vil  para o investimento de R$ 10 milhões na ampliação do aeroporto da cidade, 
que depois passará por um processo de concessão. O mesmo deverá ocorrer com 
a Arena Condá e com a rodoviária local. “Aeroporto, rodoviária e estádio de 
futebol não são assuntos para prefeito, mas para a iniciativa privada.”  

Competitividade O setor produtivo do 
agronegócio catarinense está otimista com 
o acordo entre Santa Catarina, Paraguai a 
Argentina para a nova rota de transporte 
do milho para as empresas instaladas na 
região Oeste. O deputado Marcos Vieira 
(PSDB), que também participou do even-
to do final de semana no Paraguai repre-
sentando o Parlamento estadual, foi enfá-
tico ao afirmar que o Oeste terá um novo 
ciclo de desenvolvimento. Ele acredita 
que a importação do milho paraguaio terá 
preço quase um terço menor frente ao que 
atualmente vem do Centro Oeste.

Destaque nacional  O Centro de Lide-
rança Pública (CLP) divulgará, amanhã, 
o ranking 2017 da competitividade entre 
os estados brasileiros. No ano passado, 
Santa Catarina ficou em terceiro lugar. A 
expectativa é de um avanço, uma vez que 
o jornal O Estado de São Paulo escalou 
um repórter para fazer um case de Santa 
Catarina nas áreas da segurança pública 
e da infraestrutura, dois dos destaques 
do novo ranking.

Empréstimo  Reunião da Comissão de 

Constituição e Justiça (CCJ) de hoje na 
Assembleia Legislativa terá em pauta os 
dois projetos de lei do Executivo que au-
torizam a Celesc a contratar empréstimos 
de até US$ 276 milhões com o Banco In-
teramericano de Desenvolvimento (BID) 
e com a Agência Francesa de Desenvol-
vimento. O presidente da CCJ, deputado 
Jean Kuhlmann (PSD), avocou a relatoria 
e desde junho busca de esclarecer a ques-
tão das garantias que devem ser dadas 
pelo governo.

Acelerar ou postergar? Na semana 
passada, os deputados peemedebistas 
Mauro de Nadal e Valdir Cobalchini, e 
o petista Dirceu Dresch, cobraram cele-
ridade na tramitação. Destacaram que 
são recursos em condições especiais, com 
prazos de carência longos e juros baixos, 
para financiar novas subestações, linhas 
de transmissão e para fazer chegar redes 
trifásicas ao meio rural. Curiosamente, 
apesar de serem projetos do Executivo, 
Kuhlmann recebeu reforço do líder do go-
verno na Casa, deputado Darci de Matos 
(PSD) na argumentação sobre a necessi-
dade de protelar a análise da matéria.
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Rota do Milho
Durante o Encontro Trans-
fronteiriço da Rota do Mi-
lho, realizado no final de 
semana, no Paraguai, o go-
vernador do departamento 
de Itapúa, Federico Vergara, 
admitiu para as autoridades 
brasileiras a falta de infra-
estrutura no país e reconhe-
ceu que estão atrasados nessa 
questão. “Imaginem como me 
sinto, como governador desse 

departamento, quando uma das dificuldades para se concretizar essa nova 
rota é o asfaltamento de 35 km, e a impossibilidade que tenho de dizer para 
vocês que o governo vai realizar”, desabafou ao assumir o compromisso de 
trabalhar pela causa. “É uma necessidade estratégica, porque não é só uma 
questão de trânsito ou da comunidade, mas uma questão econômica para o 
desenvolvimento nacional.” O encontro propôs uma nova rota para o milho 
catarinense, criando assim, uma alternativa ao grão comprado do Centro
-Oeste do Brasil. Na foto (E-D), o deputado Altair Silva (PP), Vergara e o 
secretário-adjunto da Agricultura e da Pesca, Airton Spies. O deputado, 
que representou a Assembleia Legislativa e a União dos Parlamentares do 
Mercosul (UPM), acredita que em novembro, durante o III Fórum Merco-
sul Cidadão, em Chapecó, a nova rota será consolidada.
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