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Exportações superam as importações na região

A região da Amurel apresentou em 2016 um superavit de US$ 13.657.406 nas
negociações com o exterior, melhorando muito o desempenho em relação a 2015,
quando as importações superaram em US$ 89.025.262 as exportações.
A cidade que mais colaborou para este quadro foi Imbituba, com um crescimento de
surpreendentes 4.945,24% nas exportações de 2015 para 2016, passando de US$
2.434.271 para US$ 122.814.879 na soma de produtos vendidos ao mercado externo.
O segundo maior exportador da região é Braço do Norte, que cresceu 31,57% nas
vendas ao exterior e somou US$ 17.251.503 no ano passado. Tubarão foi o terceiro
município que mais exportou em 2016, somando US$ 11.493.012, mas, na comparação
com 2015, teve queda de 13,65%.

São Ludgero, Laguna, Sangão, Grão-Pará, Capivari de Baixo, Gravatal, Pescaria Brava
e São Martinho foram os outros municípios da região que venderam ao exterior em
2016. Não exportaram no ano passado Treze de Maio, Pedras Grandes, Rio Fortuna,
Imaruí, Armazém e Santa Rosa de Lima.
Além de Tubarão, Sangão, Grão-Pará, São Ludgero e Jaguaruna apresentaram queda
nas exportações no período.
Nas importações, os produtos que tiveram os maiores números de compras do exterior
foram Imbituba, Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte, Sangão, São Ludgero,
Laguna, Gravatal e Jaguaruna.
Gravatal se destacou como o maior crescimento nas importações na região (339,61%)
em relação a 2015. Além da cidade das águas termais, apenas Imbituba e Laguna
aumentaram as importações – as outras compraram menos do mercado externo.
Professora reúne dados
Os dados foram compilados pela professora de Relações Internacionais da Unisul
Renata Goulart Fernandes, com base nas estatísticas divulgadas pelo Ministério da
Indústria e Desenvolvimento Econômico.
“Todos os anos faço esse levantamento, que acho importante para que possamos
analisar como se comporta nossa região nas relações com o mercado externo. Podemos
observar que Imbituba e Braço do Norte são duas cidades que vêm se destacando na
região nas negociações com o exterior, em especial na exportação”, comenta.
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EXPORTAÇÕES SUPERAM AS IMPORTAÇÕES
NA REGIÃO

A região da Amurel apresentou em 2016 um superavit de US$ 13.657.406 nas
negociações com o exterior, melhorando muito o desempenho em relação a 2015,
quando as importações superaram em US$ 89.025.262 as exportações.
A cidade que mais colaborou para este quadro foi Imbituba, com um crescimento de
surpreendentes 4.945,24% nas exportações de 2015 para 2016, passando de US$
2.434.271 para US$ 122.814.879 na soma de produtos vendidos ao mercado externo.
O segundo maior exportador da região é Braço do Norte, que cresceu 31,57% nas
vendas ao exterior e somou US$ 17.251.503 no ano passado. Tubarão foi o terceiro
município que mais exportou em 2016, somando US$ 11.493.012, mas, na comparação
com 2015, teve queda de 13,65%.

São Ludgero, Laguna, Sangão, Grão-Pará, Capivari de Baixo, Gravatal, Pescaria Brava
e São Martinho foram os outros municípios da região que venderam ao exterior em
2016. Não exportaram no ano passado Treze de Maio, Pedras Grandes, Rio Fortuna,
Imaruí, Armazém e Santa Rosa de Lima.
Além de Tubarão, Sangão, Grão-Pará, São Ludgero e Jaguaruna apresentaram queda
nas exportações no período.
Nas importações, os produtos que tiveram os maiores números de compras do exterior
foram Imbituba, Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte, Sangão, São Ludgero,
Laguna, Gravatal e Jaguaruna.
Gravatal se destacou como o maior crescimento nas importações na região (339,61%)
em relação a 2015. Além da cidade das águas termais, apenas Imbituba e Laguna
aumentaram as importações – as outras compraram menos do mercado externo.
Professora reúne dados
Os dados foram compilados pela professora de Relações Internacionais da Unisul
Renata Goulart Fernandes, com base nas estatísticas divulgadas pelo Ministério da
Indústria e Desenvolvimento Econômico.
“Todos os anos faço esse levantamento, que acho importante para que possamos
analisar como se comporta nossa região nas relações com o mercado externo. Podemos
observar que Imbituba e Braço do Norte são duas cidades que vêm se destacando na
região nas negociações com o exterior, em especial na exportação”, comenta.
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Exportações superam as importações na região

A região da Amurel apresentou em 2016 um superavit de US$ 13.657.406 nas
negociações com o exterior, melhorando muito o desempenho em relação a 2015,
quando as importações superaram em US$ 89.025.262 as exportações.
A cidade que mais colaborou para este quadro foi Imbituba, com um crescimento de
surpreendentes 4.945,24% nas exportações de 2015 para 2016, passando de US$
2.434.271 para US$ 122.814.879 na soma de produtos vendidos ao mercado externo.
O segundo maior exportador da região é Braço do Norte, que cresceu 31,57% nas
vendas ao exterior e somou US$ 17.251.503 no ano passado. Tubarão foi o terceiro
município que mais exportou em 2016, somando US$ 11.493.012, mas, na comparação
com 2015, teve queda de 13,65%.
São Ludgero, Laguna, Sangão, Grão-Pará, Capivari de Baixo, Gravatal, Pescaria Brava
e São Martinho foram os outros municípios da região que venderam ao exterior em
2016. Não exportaram no ano passado Treze de Maio, Pedras Grandes, Rio Fortuna,
Imaruí, Armazém e Santa Rosa de Lima.
Além de Tubarão, Sangão, Grão-Pará, São Ludgero e Jaguaruna apresentaram queda
nas exportações no período.
Nas importações, os produtos que tiveram os maiores números de compras do exterior
foram Imbituba, Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte, Sangão, São Ludgero,
Laguna, Gravatal e Jaguaruna.
Gravatal se destacou como o maior crescimento nas importações na região (339,61%)
em relação a 2015. Além da cidade das águas termais, apenas Imbituba e Laguna
aumentaram as importações – as outras compraram menos do mercado externo.

Professora reúne dados
Os dados foram compilados pela professora de Relações Internacionais da
Unisul Renata Goulart Fernandes, com base nas estatísticas divulgadas pelo Ministério
da Indústria e Desenvolvimento Econômico.
“Todos os anos faço esse levantamento, que acho importante para que possamos
analisar como se comporta nossa região nas relações com o mercado externo. Podemos
observar que Imbituba e Braço do Norte são duas cidades que vêm se destacando na
região nas negociações com o exterior, em especial na exportação”, comenta.
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EXPORTAÇÕES SUPERAM AS IMPORTAÇÕES
NA REGIÃO

A região da Amurel apresentou em 2016 um superavit de US$ 13.657.406 nas
negociações com o exterior, melhorando muito o desempenho em relação a 2015,
quando as importações superaram em US$ 89.025.262 as exportações.
A cidade que mais colaborou para este quadro foi Imbituba, com um crescimento de
surpreendentes 4.945,24% nas exportações de 2015 para 2016, passando de US$
2.434.271 para US$ 122.814.879 na soma de produtos vendidos ao mercado externo.
O segundo maior exportador da região é Braço do Norte, que cresceu 31,57% nas
vendas ao exterior e somou US$ 17.251.503 no ano passado. Tubarão foi o terceiro
município que mais exportou em 2016, somando US$ 11.493.012, mas, na comparação
com 2015, teve queda de 13,65%.
São Ludgero, Laguna, Sangão, Grão-Pará, Capivari de Baixo, Gravatal, Pescaria Brava
e São Martinho foram os outros municípios da região que venderam ao exterior em
2016. Não exportaram no ano passado Treze de Maio, Pedras Grandes, Rio Fortuna,
Imaruí, Armazém e Santa Rosa de Lima.
Além de Tubarão, Sangão, Grão-Pará, São Ludgero e Jaguaruna apresentaram queda
nas exportações no período.
Nas importações, os produtos que tiveram os maiores números de compras do exterior
foram Imbituba, Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte, Sangão, São Ludgero,
Laguna, Gravatal e Jaguaruna.
Gravatal se destacou como o maior crescimento nas importações na região (339,61%)
em relação a 2015. Além da cidade das águas termais, apenas Imbituba e Laguna
aumentaram as importações – as outras compraram menos do mercado externo.

Professora reúne dados
Os dados foram compilados pela professora de Relações Internacionais da
Unisul Renata Goulart Fernandes, com base nas estatísticas divulgadas pelo Ministério
da Indústria e Desenvolvimento Econômico.
“Todos os anos faço esse levantamento, que acho importante para que possamos
analisar como se comporta nossa região nas relações com o mercado externo. Podemos
observar que Imbituba e Braço do Norte são duas cidades que vêm se destacando na
região nas negociações com o exterior, em especial na exportação”, comenta.

Veículo: Site Sala de Notícias
Data: 30/01/17
Link: http://www.saladenoticias.net/?p=221699

Mestrado em Ciências Ambientais abre inscrições

A Unisul está atenta aos desafios ambientais enfrentados pelo centro sul catarinense. Na
região, tornaram-se frequentes o uso e apropriação irresponsável de recursos naturais,
eventos climáticos extremos, além da falta de planejamento urbano.
Nessa perspectiva, pesquisadores da Universidade perceberam a necessidade de
soluções inovadoras e sustentáveis para a melhoria da qualidade de vida da população.
Com este norte, eles criaram o Programa de Pós-graduação das Ciências Ambientais,
que está com inscrições abertas para o Mestrado até 28 de abril, com início das aulas em
julho.
O Mestrado em Ciências Ambientais nasce com o objetivo de entender os processos de
mudanças passadas e presentes, bem como planejar novos caminhos de
desenvolvimento, integrando a sociedade, tecnologias e ambiente. Pretende intervir
regionalmente de forma crítica, reflexiva e ética na busca do desenvolvimento mais
sustentável e no uso de tecnologias limpas.
O curso tem duração máxima de 24 meses e busca aprimorar a relação entre tecnologia,
natureza e sociedade. O investimento pode ser quitado em até 24 parcelas de
R$1696,00. Mais informações no site do Programa de Pós-graduação em Ciências
Ambientais.

