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Ascoagrin realiza reunião de diretoria com a presença de diretor da FIESC
Tri-fronteira
Associação Comercial e Empresarial de
Barracão. Dionísio Cerqueira e Bom Jesus do Sul
(Ascoagrin) realizou,
recentemente, reunião de
diretoria, quando tratou
de vários assuntos inerentes à Associação.
Inicialmente, o prefeito de Barracão, que participou do encontro, leu ofício da administração barraconense, informando o
repasse de recursos, pelo
Governo Federal, para
investimento no município.
Entre outros temas da
pauta, foi tratado sobre a

A

ida a Florianópolis, de
representantes do Núcleo
de Comércio Exterior (Necef), juntamente com o
prefeito de Dionísio Cerqueira, Altair Rittes, para
reunião com o secretário
de Estado da Fazenda.
Na reunião, os cerqueirenses trataram sobre a
alteração do tratamento
tributário diferenciado às
importações por intermédio de portos, aeroportos
e pontos de fronteira
alfandegários, situados no
estado, e que essas operações sejam feitas, obrigatoriamente, no estado.
Outro assunto tratado
foi a avaliação da Expocif,

que foi positiva por sua
organização e envolvimento, e por ser a vitrine
das potencialidades da
tri-fronteira.
Será realizada uma reunião com os associados
que foram expositores,
para uma avaliação mais
pontual da feira.
O vice-presidente para
a região Oeste, da Federação das Indústrias de Santa Catarina (Fiesc), Astor
Kist, participou da reunião, para fazer a avaliação do Ação Global, realizado na tri-fronteira, em
maio deste ano.
Segundo Kist, a avaliação da Fiesc, e do Sesi, foi

a mais positiva possível,
ﬁcando entre as melhores
edições já realizadas em
Santa Catarina. “Em
minha avaliação particular, foi a melhor já realizada”, aﬁrmou.
O Ação Global, realiza-

do pela Rede Globo e Sesi,
em Dionísio Cerqueira
teve mais de 60 mil atendimentos, envolvendo 25
mil pessoas e 1.431 voluntários, dos quais, 370
argentinos, sendo o primeiro Ação Global Inter-

nacional nos 20 anos do
projeto.
Astor Kist também
falou sobre o projeto de
expansão do Senai e a possibilidade de trazer uma
unidade escolar do órgão
para Dionísio Cerqueira.
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