
A única forma legal de ser doador de órgãos é conversar com a sua
família e manifestar esse desejo. Quando essa vontade fica clara, a família respeita 

e acata a decisão caso a pessoa venha a ser um potencial doador.
 Coordenador da SC Transplantes, Joel de Andrade. Ele comemorou o desempenho alcançado por 

Santa Catarina, que superou até os da Espanha, país líder mundial em transplantes de órgãos

“
”

Fecomércio lança Caderno de Serviços

Um dos setores mais robustos da economia estadual acaba de ga-
nhar uma publicação própria. O Sistema Fecomércio SESC/Se-
nac de Santa Catarina lançou, na sexta-feira (22), o Caderno de 

Serviços, que integra a trilogia do setor terciário. Elaborada por uma 
equipe técnica multidisciplinar das três casas, a publicação traz uma lei-
tura conjuntural do mercado, com análises dos principais indicadores 
de confiança e consumo, além de artigos sobre os desafios e tendências 
do segmento. Em tempos difíceis, informação de mercado é o leme que 
muda a direção do barco, garante o presidente do Sistema, Bruno Brei-
thaupt. “O Caderno vai subsidiar os empresários catarinenses com da-
dos relevantes para tomada de decisão e para motivar ações efetivas que 
impactem na longevidade das empresas.” O setor, que emprega 43,1% 
da força de trabalho em Santa Catarina, sofreu um revés durante a re-
cessão nos últimos anos. Apesar de o estado ter sentido menos do que 
os outros por conta do mercado interno consolidado, a receita nominal 
dos serviços chegou a cair 3,4% em maio, no acumulado de 12 meses. O 
encolhimento do setor inviabilizou novos investimentos e a geração de 
empregos, no qual era líder até 2015 no estado. Conforme Breithaupt, a 
expectativa é que o setor retome o fôlego e saia deste cenário de perdas 
consecutivas entre o fim de 2017 e início de 2018 com a redução na infla-
ção, a recuperação, ainda que lenta, da renda das famílias e o início de 
uma retomada do crédito. A guinada mais consistente, no entanto, de-
pende da atividade industrial e da demanda do governo, que começaram 
agora a ganhar ritmo novamente. O e-book do Caderno de Serviços está 
disponível nos portais da Fecomércio-SC, SESC e Senac. 

Ausência explicada Durante a sema-
na, a ausência do deputado Jean Kuhl-
mann (PSD), na reunião da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) da Assem-
bleia, foi questionada por peemedebis-
tas e petistas. É que, além de presiden-
te, Kuhlmann é relator dos projetos que 
autorizam empréstimos com o BID e a 
Agência Francesa de Desenvolvimento 
para investimentos na Celesc. O deputado 
explicou que não compareceu à reunião 
da CCJ para representar o presidente do 
Legislativo, Silvio Dreveck (PP), na inau-
guração do novo quartel dos Bombeiros 
em Timbó.  

A favor Kuhlmann declarou ser favorá-
vel aos projetos enviados pelo Executivo.  
“Se eu não fosse, já teria votado contra. 
Mas entendo que algumas informações 
são hoje necessárias para esclarecer me-

lhor a repercussão que esse projeto po-
derá ter para a Celesc, para o governo do 
Estado e demais acionistas da empresa.” 
Agora é esperar para ver se o projeto sai 
da CCJ na próxima semana e continua 
tramitando até ser votado em plenário. O 
próprio governo tem pressa.

Financiamento coletivo A partir das 
8 horas da manhã de segunda-feira (25), 
estará no ar a campanha Vamos Ajudar 
o Cepon, para arrecadação de R$ 30,6 
mil. O valor será aplicado na compra de 
poltronas para acompanhantes de pacien-
tes em tratamento no Centro de Pesquisas 
Oncológicas (Cepon), em Florianópolis, 
que recebe doentes de câncer de todas as 
regiões do estado. A ação foi lançada pela 
Fundação de Apoio ao Hemosc/Cepon 
(Fahece). Participe do financiamento co-
letivo pelo link goo.gl/oLVZws

De olho no futuro
Os olhares atentos aí da foto são para 
a palestra do governador Raimundo 
Colombo, pauta de trabalho, na noite 
de quinta (21), de estudantes de Ad-
ministração, Ciências Contábeis, Bio-
tecnologia Industrial e Nutrição da 
Universidade do Oeste de Santa Cata-
rina (Unoesc), em Videira. Enquanto 
o governador apresentava os investi-
mentos realizados na região, os alunos 
anotavam conceitos que serão futura-
mente debatidos em sala de aula. De-
senvolvimento econômico, exportação, 
infraestrutura foram alguns dos temas 
priorizados pelos professores.
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