
Saúde do trabalhador e produtividade

O presidente da Federação das Indústrias (Fiesc), Glauco José Côrte, lide-
rou ontem, em São Paulo, o Fórum Internacional Saúde e Compe-
titividade, colocando mais uma vez o estado como protagonista de um 

debate importante, a exemplo do que já ocorre na área da Educação. O evento 
foi realizado por meio da Aliança Saúde Competitividade, que reúne diferentes 
entidades, instituições e organizações, e em parceria com o Instituto Coalizão 
Saúde (ICOS). Claudio Lottenberg, presidente do ICOS, criticou o fato de o 
assunto saúde ser tratado pontualmente - e quase que somente - às vésperas de 
eleições. “Saúde, hoje, é uma temática importante em sustentabilidade e enve-
lhecimento. É uma questão que envolve educação, modo de vida, hábitos, para 
além das questões tradicionais da Medicina.” Durante o fórum, Côrte destacou 
a necessidade de as questões de saúde do trabalhador ser um assunto mais li-
gado à direção das empresas e não só ao departamento de Recursos Humanos. 
“Acreditamos que segurança e saúde são ativos estratégicos que melhoram a 
vida das pessoas e promovem a competitividade para a indústria. Em outras 
palavras, acreditamos que saúde é um bom negócio.” O superintendente do 
SESI-SC, Fabrizio Machado Pereira, defende que a agenda de saúde ganha 
importância por gerar custos adicionais para empresas e sociedade. A Fiesc já 
está priorizando o assunto e realizando workshops sobre saúde do trabalhador 
em todas as suas 16 regionais. Já ocorreram encontros em Chapecó, Lages e 
Criciúma. No dia 1º de novembro será em Itajaí. Os workshops nas outras 12 
regionais estão programados para ocorrer até março de 2017. 

Proteção Secretaria de Estado da Agri-
cultura e da Pesca quer incentivar a co-
bertura de pomares de maçã. Técnicos e 
representantes dos produtores analisam a 
melhor forma de operacionalizar um pro-
grama, que substituiria a subvenção ao 
prêmio do Seguro Agrícola. A intenção é 
minimizar as perdas com granizo, princi-
pal flagelo dos fruticultores, e proteger as 
plantas para as safras seguintes.

Economia O secretário adjunto Airton 
Spies explica que a cobertura de poma-
res é uma forma eficiente de proteger a 
produção e que pode dispensar até o uso 
de seguro agrícola.  “É o mesmo dinhei-
ro gasto de maneira melhor. A cobertura 
garante não só um ano de produção, mas 
até 18 anos”, comparou. No último final 
de semana, ele esteve em Guarujá do Sul 
para conhecer a única empresa catarinen-
se fabricante de telas para cobertura de 
pomares e que já opera 24 horas por dia 
para atender a demanda.

CPI Os deputados Vicente Caropreso 
(PSDB) e Fernando Coruja (PMDB), pre-
sidente e relator da CPI da Assembleia 

Legislativa que investiga a falsificação de 
medicamentos em Santa Catarina, decidi-
ram solicitar a prorrogação dos trabalhos 
da CPI  por mais 120 dias. Estão conven-
cidos da importância dos resultados que já 
vêm sendo obtidos pela Comissão, alguns 
até ratificadas pelo relatório do Tribunal 
de Contas da União (TCU) divulgado re-
centemente. O documento do TCU confir-
ma a fragilidade da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) para garan-
tir medicamentos comprovadamente de 
qualidade à população brasileira e deu 60 
dias para a agência se manifestar.

Marketing Digital Santa Catarina 
vai sediar um dos principais eventos em 
marketing digital e vendas da América La-
tina nos dias 3 e 4 de novembro. Promovi-
do pela Resultados Digitais, o RD Summit 
vai receber em Florianópolis mais de 5 mil 
pessoas de todas as partes do país, entre 
empreendedores de diversos segmentos, 
profissionais da comunicação e agências. 
Serão mais de 100 palestrantes nacionais e 
internacionais que abordarão as práticas e 
as tendências em marketing digital. Infor-
mações no site rdsummit.com.br 
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Base na inflação
Uma proposta apresentada em Brasília pode salvar 
milhares de pequenas empresas a médio e longo pra-
zo. O autor do PLP 319/16, deputado Rogério Peni-
nha Mendonça (PMDB-SC), propõe que o limite da 
receita bruta para as empresas se enquadrarem no 
Simples Nacional seja alterado todo ano, de acordo 
com a inflação medida nos 12 meses anteriores. Atu-
almente, o teto anual para microempresas é de R$ 360 
mil em receita bruta; para as empresas de pequeno 
porte, a receita não pode ultrapassar os R$ 3,6 mi-
lhões anuais. “Quando os valores foram estipulados, 
há quase cinco anos, eles atendiam às necessidades da 
época. De lá pra cá, no entanto, o mercado passou por transformações e sequer a 
inflação foi acrescida ao teto”, explica Peninha. “O reajuste anual e automático 
do Simples Nacional estimulará as empresas a crescerem, sem necessidade de 
manobras fiscais. Forçados a mudar de regime, muitos empreendedores acabam 
pisando no freio, impedindo a abertura de novos postos de trabalho e, em muitos 
casos, migrando para a informalidade”, justifica o parlamentar.
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