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Fronteira realiza a Expocif com mais
de 100 mil participantes
Foto: Lucas Maraschim Matias/SDR-DC

Dionísio Cerqueira
Centro de Eventos de
Dionísio Cerqueira
sediou na semana passada
a 2ª Edição da Expocif.
Foram mais de 100 expositores, destes 60% do
comércio local. O evento
foi realizado numa organização da Associação
Comercial e Empresarial
(Ascoagrin) e dos municípios de Dionísio Cerqueira
(SC), Barracão (PR), Bom
Jesus do Sul (PR) e Ber-
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nardo de Irigoyen (Argentina) com participação do
Governo de Santa Catarina.
A abertura oﬁcial da
Expocif 2013 “Uma feira
sem fronteiras”, contou
com a participação de
diversas autoridades e
milhares de pessoas que
prestigiaram o primeiro
dia do evento na última
sexta-feira (08). Durante
o ato de abertura o deputado estadual, Marcos Viei-

ra (PSDB) entregou R$
100 mil aos promotores
do evento, Associação
Comercial e empresarial
de Bom Jesus do Sul, Barracão e Dionísio Cerqueira
e ao Consórcio Intermunicipal da Fronteira (CFI).
A Expocif acontece a
cada dois anos, sempre
nos anos ímpares, consolidando-se como tradicional feira da região, reunindo pessoas de todas as faixas etárias, classes sociais
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Sucateamento
das Forças Armadas
Brasília
a audiência pública, os representantes das três
forças (exército, marinha e aeronáutica) não
esconderam que o Brasil está desprotegido, com um
furo de R$ 13,6 bilhões no orçamento de 2014. E apelaram aos parlamentares que trabalhem para garantir
que os atuais 0,5% do Produto Interno Bruto destinados para o setor cheguem ao menos aos 2% do PIB –
indispensáveis para desenvolver projetos estratégicos.
Ao reiterar que o papel das Forças Armadas é historicamente fundamental ao desenvolvimento do País,
Luiz Henrique declarou que “é obrigação e obsessão
dos parlamentares garantir a continuidade dos programas e projetos de tecnologia, inovação e informática
para o setor.”
E, novamente, lembrou que o Brasil é líder mundial
em softwares de gerenciamento – notadamente o Estado de Santa Catarina, “modernidade em sua opinião
encontrada em pouquíssimos países”.
Em nota técnica os militares relataram um quadro
de extrema penúria, com uma diferença de aproximadamente R$ 13 bilhões entre o básico necessário para
as três armas, em 2014, e o previsto na proposta orçamentária encaminhada ao Congresso Nacional. Seria
preciso o dobro dos R$ 16,2 bilhões programados para
atender o “mínimo dos mínimos”, avaliaram
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e etnias. Reúne ainda,
empresários de toda a
região de fronteira nas feiras de comércio, serviços,
comércio exterior, turis.
mo, produto local, agriculLuiz Henrique
tura e agropecuária, fortaSilveira
lecendo as relações destes
Senador PMDBmunicípios com a região.
SC
Em 2011, a Expocif atraiu
“O orçamento
mais de 100 mil pessoas
nos três dias de ativida- das forças armadas
brasileiras não
des. O balanço oﬁcial da
caiu, despencou
Expocif 2013 deve ser
após o regime milidivulgado nesta semana.
tar/64”
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