
Não poderia ter sido mais adequada a escolha de Santa Catarina, pois
o estado é referência para o Brasil no que diz respeito aos seus investimentos e 

resultados em desenvolvimento, inovação e na pesquisa.
Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, ontem, na sede da 

Federação das Indústrias (Fiesc), ao anunciar a reinstalação de um escritório da Financiadora de Estudos 
e Projetos (Finep) em SC. Kassab ainda anunciou que nos próximos dias deve ser firmado o aporte de 

US$ 1,5 bilhão do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para ciência, pesquisa e inovação. 

“
”

PGE atenta à judicialização da Saúde

Estamos formando uma equipe especializada para combater milhares de 
demandas de medicamentos cujos similares já são distribuídos gratuita-
mente pelo poder público ou que são experimentais e não estão aprova-

dos pela Anvisa.” O anúncio foi feito pelo procurador-geral do Estado em 
exercício, Ricardo Della Giustina. A Procuradoria Geral (PGE) formou uma 
equipe de 12 procuradores que terão dedicação exclusiva às ações judiciais 
que pedem medicamentos, cirurgias e tratamentos médicos que não estão 
contemplados na política nacional de saúde. A intenção não é coibir a busca 
de direitos por parte dos pacientes, mas conter os excessos, aprimorar o ge-
renciamento dos processos judiciais e reforçar o Núcleo de Ações Repetitivas 
de Assistência à Saúde (Naras), criado em 2015, unificando a atuação dos 
procuradores da sede e das procuradorias regionais, o que deve acontecer 
ainda em 2017. Haverá ainda mais um procurador dedicado apenas à se-
gunda instância das ações. Com isso, a PGE pretende reduzir a crescente 
judicialização da Saúde, que gera um custo anual para o Estado de cerca de 
R$ 160 milhões. Em entrevista recente à Coluna Pelo Estado, o secretário 
de Estado da Saúde, Vicente Caropreso, falou de um valor bem maior. “Em 
2017, o impacto da judicialização será de R$ 250 milhões. Valor significa-
tivo, uma vez que representa quase 10% do nosso orçamento”, reclamou. 
Atualmente, a PGE trabalha em 60 mil processos relacionadas à Saúde. 

Mais turismo... Aproveitando a pas-
sagem por São Miguel do Oeste, ontem, 
para abertura do 2º Meeting de Turismo 
- Gestão e Sustentabilidade,  o secretário 
de Estado de Turismo, Cultura e Esporte, 
Leonel Pavan, se reuniu com lideranças 
políticas da região. Tratou de pedir aten-
ção para os potenciais dos municípios e se 
dispôs a participar da mobilização para 
a que se instale a estrutura alfandegária, 
do lado brasileiro, no vão da ponte inter-
nacional Peperi-Guaçu, em Descanso, na 
fronteira com a Argentina.  

Crise em debate  As prolongadas crises 
econômica, política e institucional têm re-
flexos em várias outras áreas. Hoje, a  Co-
missão de Educação, Cultura e Desporto 
da Assembleia Legislativa vai realizar uma 
audiência pública com o tema “A crise do 
sistema de educação superior comunitário 
catarinense - Sistema Acafe”. O debate vai 

ser coordenado pela presidente da comis-
são, deputada Luciane Carminatti (PT). 
A audiência foi solicitada pelo Sindicato 
Intermunicipal dos Professores (Sinpro-
esc), para avaliar e buscar soluções para 
reverter a crise financeira que afeta insti-
tuições comunitárias em todas as regiões.

Comunicação pública Um grande 
evento para comunicadores de órgãos 
públicos acontecerá entre os dias 22 e 
24. É o 2° Seminário Catarinense de 
Comunicação Pública, que será pro-
movido pela Federação Catarinense de 
Municípios (Fecam). Um dos cases que 
será apresentado para inspirar os parti-
cipantes será o do Senado Federal, que 
tem as redes com maior alcance orgânico 
do país. O encontro tem como objetivo 
contribuir para a profissionalização da 
comunicação em Santa Catarina. Inscri-
ções em www.fecam.org.br

Caráter salvacionista
O presidente da Embratur, Vinícius Lummertz, 
continua lutando para consolidar os parques na-
turais brasileiros como atrativos turísticos. Ele 
reclama do fato de existirem parques munici-
pais, estaduais e federais em diferentes estados, 
inclusive em Santa Catarina, mas não recebem 
visitantes. Ele fez um desabafo contundente 
para a Coluna Pelo Estado e relacionou as di-
ficuldades que enfrenta com questões ideológi-
cas. “Não passam da delimitação de um espaço. 
Existem 13 tipos de áreas protegidas e parque 
natural é uma delas, justamente a que pode e deve ser visitada. Mas no Brasil 
isso vira bastião de pessoas de caráter salvacionista, cabeças stalinistas que 
perderam na queda do muro de Berlim, na queda da União Soviética. Perde-
ram porque acreditaram na morte do capitalismo, mas é no capitalismo que 
se desenvolvem tecnologias e soluções”, criticou. E completou: “O capitalis-
mo precisa ser domado, mas esses derrotados se entrincheiraram na natureza 
e se ungem de protetores, como se fossem seres superiores”.
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