
NFP-e: mil usuários em um ano

Hoje completa um ano do lançamento do primeiro piloto da 
Nota Fiscal Eletrônica para o Produtor Rural (NFP-e). Desde 
então, 43 mil notas fiscais foram emitidas, totalizando R$ 170 

milhões. “Temos mil usuários no momento, mas potencial para multi-
plicar esse número e facilitar a vida de mais produtores rurais. Com o 
aplicativo, eles não precisam sair de casa para emitir uma nota, pou-
pando tempo”, incentiva o secretário de Estado da Fazenda, Antonio 
Gavazzoni. Oficialmente, a NFP-e foi lançada em janeiro, em Chape-
có. Antes disso, porém, a Secretaria já testava o aplicativo com pro-
dutores. O auditor fiscal Ari Pritsch fez 16 treinamentos, capacitando 
cerca de 300 servidores municipais e 250 gestores de sindicatos rurais 
para orientar os produtores. “O sistema vem sendo lentamente absor-
vido pelo produtor rural catarinense. Depende muito das empresas 
com as quais eles têm negócios e das prefeituras fazerem campanhas 
de incentivo”, destaca Pritsch. A administração municipal também é 
beneficiada com o aplicativo. Além de desafogar os serviços na prefei-
tura, a NFP-e traz economia de papel, com a dispensa dos formulários 
de NF. Atualmente, produtores de 115 municípios utilizam o sistema 
da nota eletrônica. O campeão é Corupá, na região Norte, que econo-
mizou mais de 1.500 notas só em 2016. O maior usuário é um produtor 
de Santa Cecília, que emitiu mais de 400 notas em julho passado.

Pela igualdade A Comissão de Cons-
tituição e Justiça e Cidadania (CCJ) da 
Câmara realiza hoje à tarde uma audiên-
cia pública para debater propostas que 
tratam do foro especial ou privilegiado. 
Uma delas é a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 247/2016, de autoria 
do deputado Celso Maldaner (PMDB-SC), 
que pretende acabar com esta injustiça. 
Para ele, a prática configura uma afron-
ta ao princípio ético de igualdade entre os 
cidadãos perante a Lei e é hoje sinônimo 
de impunidade. Recentemente, a PEC foi 
defendida pelo juiz Sérgio Moro.  

Cidadania  O projeto Leitura nas Pri-
sões será abordado na formação oferecida 
pela Secretaria da Educação, a partir de 
hoje, para mais de 200 profissionais da 
Educação Prisional e Socioeducativa de 
Santa Catarina. A proposta é transformar 
a prática em processo de cidadania e cons-
trução de conhecimento, autoestima e au-
toconhecimento do apenado.

Jovens e Adultos Outro foco do en-
contro é discutir novas práticas em sala 
de aula que auxiliem os profissionais dos 
Centros de Educação de Jovens e Adul-
tos (CEJAs). Atualmente, o Programa 
de Educação em Espaços de Privação de 
Liberdade, parceria com a Secretaria de 
Justiça e Cidadania, atende cerca de 3 mil 

alunos em 70 unidades, subdividindo-se 
em 43 campos prisionais, 15 socioeducati-
vos e 12 terapêuticos.

Feira do Empreendedor Encerra 
hoje o prazo para inscrições gratuitas para 
a Feira do Empreendedor, evento realiza-
do pelo Sebrae-SC e que é considerado um 
dos maiores em empreendedorismo no 
país. As inscrições podem ser feitas pelo 
www.feiradoempreendedor.com.br. No lo-
cal do evento, a inscrição custará R$ 5,00. 
A Feira será realizada entre sexta-feira e 
domingo (26 a 28), em Florianópolis. A  
programação tem foco em geração de ne-
gócios para as micro e pequenas empresas.

Intercâmbio nos EUA Com o dólar 
mais baixo, jovens catarinenses têm in-
vestido no sonho de aprimorar o inglês 
e turbinar o currículo trabalhando no 
exterior. Para incentivar esses jovens, a 
Job Fair reunirá universitários de todos 
os cantos do estado com potenciais em-
pregadores estadunidenses, em setem-
bro, na Capital. De acordo com Felipe 
Jendiroba, presidente da Intercultural 
e especialista no tema, já para o próxi-
mo inverno do hemisfério Norte, existem 
vagas para diversos níveis de fluência na 
língua inglesa em resorts e estações de es-
qui. Informações pelo (48) 3229-7900 ou 
pelo www.intercultural.com.br

Com o Sebrae
todo mundo pode.

+Crédito
Apresentado durante o 52º Seminário Estadual 
do SPC-SC, que acabou ontem, em Gaspar, o car-
tão CDL + Crédito é ligado a um cadastro baseado 
no histórico de compras e patrimônio do cliente, 
aceito em todos os estabelecimentos associados ao 
Serviço de Proteção ao Crédito de Santa Catarina. 
O sistema proporciona uma avaliação da capacida-
de de compra e beneficia os bons pagadores. Para 
o presidente da Federação das CDLs (FCDL-SC) 
Ivan Tauffer, a ferramenta dá ao lojista um apri-
moramento de sua carteira de fregueses, enquanto o consumidor tem a van-
tagem de não precisar fazer um cadastro em cada estabelecimento. “Este 
produto também tem o objetivo de educar os inadimplentes, além de poder 
ampliar o crédito àqueles com histórico positivo”, afirma.
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