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Santa Catarina será polo de
produção de aeronaves

James Tavares/SECOM

governador
Raimundo
Colombo e o
presidente da Novaer Craft, Graciliano
Campos, assinaram
ontem o protocolo de
intenções para a instalação da fábrica da
empresa em Lages e
de um centro tecnológico em Florianópolis. O projeto exigirá investimentos de R$ 80 milhões e a expectativa é de que já em abril de 2013 esteja concluído o protótipo de
configuração de produção. Em dois anos a companhia deverá entrar
em operação, com meta de, em três anos, atingir 120 unidades anuais de aviões para uso civil e militar. Se isso se concretizar, estará
respondendo por 5% do mercado mundial de aviação geral. O maior
mercado comprador está nos Estados Unidos, seguido pelo Brasil. A
SCPar terá participação acionária na Novaer e também participação
no Conselho de Administração da empresa, criada em 1998 e com
sede, hoje, em São José dos Campos (SP). O presidente da SCPar,
Paulo César da Costa, afirmou que a escolha de Lages para receber a
Novaer faz parte do plano de descentralização do desenvolvimento
estadual. O ministro de Ciência e Tecnologia, Marco Antônio Raupp,
em primeiro plano na foto, disse que a estatal federal Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), que já financiou parte do projeto
da aeronave que será produzida aqui, o T-Xc, deverá financiar também parte da infraestrutura para a instalação no estado. “Temos um
grande futuro a construir no estabelecimento de um segmento da
indústria aeronáutica brasileira em Santa Catarina.”

“

Eu sei que tem alguns que não acreditam.
Que torcem para que o touro derrube o toureiro.

”

Governador Raimundo Colombo, ontem, ao final do evento que oficializou a vinda da
Novaer para o estado.

Homenagem Um dos momentos mais
emocionantes do ato que oficializou a
vinda da Novaer Craft para Santa Catarina passou quase despercebido. Foi
quando Tânia Junqueira, viúva de Luiz
Paulo Junqueira, fundador da empresa
falecido em 2009, e o filho Paulo Junqueira entregaram ao governador Colombo e ao ministro Raupp o pin do
avião. “É o pin de um avião que o meu
pai mesmo produziu”, revelou o rapaz.

dade Parlamentar. Este dinheiro é usado para pagar despesas dos deputados
como alimentação, aluguel de automóveis, hospedagem, custos de viagens a
serviço, passagens aéreas, manutenção
de escritório, contratação de consultoria ou gastos com divulgação da atuação parlamentar. Jorge Boeira (PSD)
foi o que menos gastou: R$ 95.051,54.
O recorde ficou com um deputado do
PMDB, que gastou R$ 219.533,63.

Homenagem II A Assembleia Legislativa de Santa Catarina realiza, amanhã,
uma sessão especial em homenagem
aos 40 anos da Federação das CDLs de
Santa Catarina (FCDL-SC). A cerimônia
será realizada às 19 horas, no Plenário
Deputado Osni Régis da Casa.

Ajuda Os municípios catarinenses atingidos pela estiagem receberão R$ 10
milhões em maquinários. O valor será
destinado à compra de equipamentos
diversos, como retroescavadeira, motoniveladora, caminhão entre outros, conforme a necessidade de cada localidade.
Primeiramente serão contemplados os
municípios que, por mais vezes, decretaram situação de emergência devido à
seca: José Boiteux no Alto Vale e Palma
Sola, no Oeste catarinense.

Setor portuário O mercado de logística, transporte de carga e comércio
internacional movimentou mais de R$
400 bilhões em 2011. Atenta às oportunidades de negócios que o setor gera,
mais uma edição da Sul Trade Summit,
será realizada em Itajaí nos dias 20 e
21 de setembro. A cidade, sede de um
dos principais complexos portuários do
Brasil, reunirá os principais fornecedores dos segmentos portuário, rodoviário
e aéreo do país.
Gastos Nos oito primeiros meses deste
ano, os deputados federais catarinenses
já gastaram mais de R$ 2,8 milhões referentes à Cota para o Exercício da AtiviAndréa Leonora e Camila Latrova
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Ajuda II A Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab) irá oferecer, nesta quinta-feira (6), pelo sistema de Venda
de Produtos Agropecuários dos Estoques
Públicos (VEP), dois leilões de 30 mil toneladas de milho. Além de Santa Catarina, o grão será destinado para outros
estados. A venda aplaca um pouco a falta
do grão, cuja produziu sofreu forte recuo
por conta da estiagem que por causa da
estiagem. Com isso, o déficit anual ultrapassou 2,7 milhões de toneladas.
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