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Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às 18h30min,
na sala de eventos do Hotel Sandri, realizou-se a primeira reunião ordinária de 2018,
com a palestra sobre o Momento Econômico Nacional, proferida pelo Economista do
Grupo Top Tem do Santander Rodolfo Margato. O Presidente da Associação
Empresarial de Itajaí – ACII, Sr. Mário Cesar dos Santos deu início à reunião
agradecendo a presença de todos, e logo em seguida, solicitou ao Sr. Giovane Testoni,
que neste ato representava o Prefeito de Itajaí, Sr. Volnei Morastoni, e ao Secretário
de Relações Institucionais e Temáticas do Município, Sr. Thiago Morastoni que
tomassem seus lugares à mesa diretiva. Após essa composição, o Sr. Mário Cesar
agradeceu a presença dos representantes das associações da região que prontamente
aceitaram o convite para se fazerem presentes e seguindo concedeu a palavra a
Diretora Executiva da entidade para que nomeasse as demais autoridades e fizesse a
leitura das correspondências. Ao término, e já com a fala novamente, o Presidente da
ACII, cede espaço ao Sr. Thiago Morastoni para que explanasse brevemente acerca
do Programa Selo Social, e dentre as várias informações que deu, o Secretário
mencionou sobre a prorrogação do prazo de inscrição dos projetos, o qual foi estendido
até o dia 05/03 e que a cerimonia de certificação ocorrerá no dia 28/03. Em seguida, a
Sra. Olga, fez a leitura do convite do Núcleo da Mulher Empresária da ACII – NuME,
para a palestra Simplesmente Mulher, que será ministrada pela Ex- Deputa Federal,
Sra. Angela Amin, no dia 06/03, no Sesc Itajaí. Com a oportunidade ainda, mencionou
o curriculum do palestrante, Sr. Rodolfo Margato. Findada as leituras, o Presidente da
entidade convidou a iniciar a sua apresentação o palestrante da noite. O Sr. Rodolfo,
incialmente agradeceu a oportunidade e apresentou os principais assuntos que iria
abordar, e logo após, fez uma breve contextualização do cenário mundial, para que
desta forma pudesse adentrar nas particularidades da economia brasileira. Em sua
explanação, o economista trouxe alguns indicadores e variáveis que demonstravam a
trajetória de recuperação de nossa economia após dois anos e meio muito
desafiadores. O economista destacou que embora com a crise política dos últimos
anos, a economia seguiu seu curso independentemente, demonstrando haver
“descolamento da política e economia”. Depois, de maneira breve, ele ressaltou a
importância de fundamentos como reequilíbrio da economia (oferta X demanda), e
alguns indicadores que expressam a trajetória de crescimento, como: índice de
confiança da indústria e consumidor, os quais vem crescendo e são base para análise
de outros índices, como consumo das famílias e produção industrial. Ainda foram
apresentados, os principais produtos da atividade econômica brasileira, levando à
recuperação do PIB, e neste item, destaque, para a produção agrícola, que
representou 75% do produto interno bruto no ano de 2017. Outro fator, que o Sr.
Rodolfo enfatizou, foi que no ano anterior, os estados com maior crescimento real do
PIB, foram Mato Grosso e Santa Catarina. Em seguida, o economista abordou a
questão de mercado de trabalho, que é o último setor a ser impactado em uma crise e
que a taxa de desemprego vem diminuindo, com projeção para o fim de 2018 chegar
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a 10,5%. E novamente, o Estado de Santa Catarina demonstrou bons números, com
uma taxa de desemprego na casa de 6% em contrapartida da média nacional de 12%.
Dando sequência a sua explanação, o Sr. Rodolfo comentou sobre índice de inflação
e taxa Selic, ambas com projeção de índice baixo até meados de 2019; e ainda teceu
comentários sobre política fiscal, defendendo a reforma tributária, que caso não ocorra,
impactará em diversos aspectos, dentre eles, fazendo a inflação chegar à casa de dois
dígitos. Finalizando, o economista explanou a situação econômica a longo prazo e os
principais obstáculos a serem transpostos. Após encerrada as abordagens, o Sr. Mário
Cesar, retomou a palavra, agradeceu em tempo a presença do Vereador, Sr. Edson
Lapa e em seguida deixou espaço para questionamentos, ao que alguns espectadores
o fizeram, e o Sr. Rodolfo gentilmente respondeu a todos. Findando, o Presidente da
ACII agradeceu mais uma vez ao palestrante e aqueles que foram mediadores para
que o encontro ocorresse e com a oportunidade ainda, solicitou ao Vice-Presidente da
entidade, Sr. Nivaldo Pinheiro que fizesse a entrega de singela lembrança ao Sr.
Rodolfo Margato em nome da Associação Empresarial de Itajaí. Logo após, solicitou a
todos a prestigiarem a próxima reunião plenária do dia 05/03 que terá a participação
do Sr. Volnei Morastoni, Prefeito de Itajaí, que apresentará alguns projetos de
mobilidade urbana do município e outros fatores importante da gestão municipal. Por
fim, agradeceu a todos os presentes e convidou-os a desfrutarem de um delicioso
coquetel. Nada mais havendo a tratar, eu Karla Cristiane da Silva, lavrei a presente
ata, que após lida e aprovada será assinada pelo Presidente e o Secretário Geral da
ACII.

Mário Cesar do Santos
Presidente ACII

Jucélia Ferreira
Secretária Geral da ACII

