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Defesa contundente

o que tudo indica, mais uma vez o assunto Agências de Desenvolvimento Regional (ADRs, antes Secretarias, as SDRs) vai marcar as
eleições para o governo do Estado. O governador em exercício, Eduardo Moreira, faz uma defesa contundente da descentralização, implantada
no governo de Luiz Henrique da Silveira, quando ele próprio também era
vice-governador. Sem jamais se referir às estruturas como agências, optando sempre pelo nome original, SDRs, Moreira garante que o modelo melhorou Santa Catarina. “Hoje, estamos colhendo os frutos daquilo que foi
plantado. Antes a administração era centralizada em Florianópolis. O governador era um imperador a quem todos tinham que procurar para decidir
suas questões. Luiz Henrique deu uma grande demonstração de sabedoria
política ao dividir o poder. Isso é nobre em um gestor público.” Em um
eventual governo do PMDB, o modelo deve ser mantido e aperfeiçoado.
“Qualquer gestão pública moderna é descentralizada. Centralizar apenas
no gabinete do governador é um grande equívoco que o PMDB não vai cometer.” Apesar de reconhecer que é uma decisão de governo e que deve ser
respeitada, Moreira demonstra seu desconforto com o que chama de “nítido
esvaziamento” das agências no governo Raimundo Colombo. Ele acredita
que será necessária uma revisão no número de unidades e lembrou que a
criação de novas SDRs - originalmente eram apenas 21 e hoje são 35 - resultou exatamente da pressão dos deputados estaduais e entidades do setor
produtivo, que agora pedem a extinção. Aliás, os ataques frequentes que
as ADRs têm sofrido no Parlamento são “oportunismo”, no entendimento
de Moreira. “Quem indica os comissionados para as SDRs são os próprios
deputados. Que contrassenso é esse? Sejam coerentes com suas posições e
desindiquem”, provocou. E foi além ao afirmar que “o bombardeio” tem
mira apontada nas eleições do ano que vem. “Eles (os adversários políticos)
estão preocupadíssimos com a força do PMDB.”
Miriam Zomer / Agência AL

Plebiscito
As Agências de Desenvolvimento Regional (ADRs)
devem ser mantidas ou extintas? A resposta pode vir
em um plebiscito, proposto em Projeto de Decreto
Legislativo (PDC) apresentado na Assembleia Legislativa pelo deputado Altair Silva (PP). A proposta é
que, para não gerar custos, a consulta seja feita aos
eleitores de Santa Catarina no primeiro turno das
eleições gerais de 2018. Ao trazer o assunto na sessão
de ontem, o parlamentar provocou, mais um debate
sobre o assunto. Enquanto Silva apontava o que entende por problemas na descentralização, como o excesso de custos, o peemedebista Manoel Mota fazia a
defesa do modelo e o líder do governo no Legislativo,
Darci de Matos (PSD), tentava contemporizar. Afirmou que as ADRs (cumpriram seu papel, mas que perderam sentido com o avanço tecnológico e que a
forma descentralizada de administração deve ser revista.

Caminho Se for admitida pela Comissão
de Constituição e Justiça (CCJ), a proposta do deputado Altair Silva terá que passar também pela Comissão de Trabalho,
Administração e Serviço Público antes de
ir para votação em Plenário. O Decreto
Legislativo só será promulgado, e encaminhado à Justiça Eleitoral, se tiver o voto
favorável de dois terços dos 40 deputados
que compõem a Assembleia.

Oportunidade Nomes reconhecidos do
setor empresarial brasileiro estarão em
Florianópolis, no dia 26, para falar das
tendências de mercado. A programação
faz parte do Empreende Brazil, maior
evento focado em empreendedorismo do
Sul do país. Startups, franquias e como
empreender na política são alguns dos temas em pauta. Informações e inscrições
no www.empreendebrazil.com.br

Cobrança A deputada Luciane Carminatti (PT), coordenadora da bancada
Feminina da Assembleia, voltou a cobrar
ações mais firmes do governo estadual
dentro do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência Doméstica. “Só de
janeiro a maio foram registradas 10,7 mil
ameaças contra mulheres”, disse. Junto
com a Escola do Legislativo, a bancada vai
realizar, a partir do dia 17, o ciclo de Seminários Regionais Pelo Fim da Violência Doméstica contra a Mulher, que vai
passar por 13 cidades em todas as regiões.

Negócio da beleza O Sebrae-SC, em
parceria com a Anfarmag, promove, nos
dias 25 e 26, a 3ª Rodada de Negócios
Sebrae Beleza e Bem Estar, durante o
Beauty & CO, fórum que reúne profissionais de beleza e farmacêuticos magistrais.
A Rodada terá 13 empresas que apresentam seus produtos em busca de novos parceiros comerciais de todo o estado. Além
disso, o Fórum contará com seminários
técnicos e exposição. As inscrições devem
ser feitas no www.anfarmagsc.com.br
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