
Chamada Pública da Celesc

Em busca de projetos ligados à área de Pesquisa e Desenvolvimento no 
setor de distribuição de energia elétrica, a Celesc está com chamada 
pública aberta no site gestaoped.celesc.com.br. Os temas de pesquisa 

são ligados à robótica, à Iot (internet das coisas) e projetos que visam apri-
morar os protótipos desenvolvidos em pesquisas anteriores, possibilitando 
a entrada no mercado. Os interessados têm até o dia 5 de janeiro de 2018 
para inscrever os projetos. O diretor de Distribuição da Celesc, James Gia-
comazzi, destaca a evolução do trabalho realizado pela área de P&D. “A área 
de pesquisa sempre teve um papel determinante nos avanços conquistados 
pela empresa, com destaque para as área de qualidade e confiabilidade, de 
segurança e de redução do consumo. Hoje, nosso propósito é consolidar esses 
ganhos aos nossos desafios atuais como distribuidora de energia”.

Desfiliação Deputado estadual Mário 
Marcondes entregou ontem a sua carta de 
desfiliação do PSDB-SC, partido no qual 
ingressou em março de 2016, vindo do 
PR. Apesar de declarar motivos de ordem 
pessoal, da carta elogiosa, do destaque às 
amizades feitas e do tom de agradecimen-
to, o fato é que Marcondes vinha se ressen-
tindo da pouca autonomia dentro da sigla. 
A situação nacional do partido também 
ajudou na decisão. A carta foi entregue ao 
presidente do PSDB-SC, deputado Marcos 
Vieira. Ele confirmou a desfiliação de Mar-
condes, mas não quis comentar o assunto.

Sem casa O agora ex-tucano já foi 
procurado pelo DEM, do Podemos, do 
PPS, do PDT e do PMDB. Caso queira 
entrar neste último, vai ter que vencer 
a barreira que deve ser imposta pelo 
presidente da Casan, Valter Gallina. 
Há anos os dois mantêm um relaciona-
mento no mínimo conflituoso. Por en-
quanto, fica sem partido.

O convite do Podemos a Marcondes deve 
ser reforçado pelo senador Alvaro Dias, 
pré-candidato à Presidência pela sigla, 
que cumpre agenda, hoje, em Itajaí com 
lideranças políticas e empresariais. Dias 
também estará em Florianópolis na se-
gunda-feira (13) para novos contatos. À 
noite, no Templo Maçônico Arte Real, 
profere palestra com o tema o “Brasil que 
temos e o Brasil que podemos ter”.

Nova Frente Deputado Patrício Destro 
(PSB) protocolou, ontem, requerimento 
solicitando a criação da Frente Parla-
memtar da Agronegócio e Turismo 
Rural. Argumenta que é necessário criar 
um grupo que trabalhe unido aos peque-
nos produtores e moradores de cidades 
com potencial turístico para desenvolver 
esses setores. Quase seis milhões de hec-
tares do território catarinense são usados 
por produtores rurais, sendo que 90% são 

pequenas propriedades responsáveis por 
70% do total produzido no estado. O tu-
rismo rural nasceu em Santa Catarina há 
quase 30 anos, mas o potencial ainda não 
é plenamente explorado.

Organizações sociais Secretário 
de Estado da Saúde, Vicente Caropreso, 
participou ontem, em São Paulo, do semi-
nário Organizações Sociais de Saúde: 
transparência e eficiência, que abor-
dou os desafios de contratos de gestão, o 
processo de acreditação das OSS e a ga-
rantia e efetividade no uso dos recursos 
públicos. Juntamente com o Superinten-
dente de Hospitais, Marcelo Reis, o secre-
tário buscou experiências que podem ser 
inseridas nos hospitais do Estado. Santa 
Catarina tem sete contratos de gestão com 
Organizações Sociais na área da saúde.

Ação social No próximo domingo (12), 
em Florianópolis, a Celesc realiza a segun-
da edição do Portas Abertas, evento para 
receber a comunidade, com atrações para 
crianças, jovens e adultos. Quem partici-
par terá acesso a serviços gratuitos de ci-
dadania, atividades de saúde e bem-estar, 
apresentações culturais, debates e exposi-
ções, shows de música, teatro e dança, fei-
ra e bazar beneficente, recreação infantil e 
brinquedos infláveis, além de um parque 
de food trucks. Também está prevista a 
Tenda de Diálogos, onde temas como 
representatividade, inclusão e direitos 
humanos serão apresentados e debatidos.

Semana Global do Empreendedorismo
começa nesta segunda-feira (13) em todo 
o mundo. Em SC, as cidades Florianó-
polis, Balneário Camboriú, Blumenau, 
Palhoça, Brusque, Itapema, Garopaba, 
Chapecó e Joinville sediam atividades vol-
tadas para quem quer empreender ou já 
está desenvolvendo seu próprio negócio. 
A programação pode ser acessada no site  
empreendedorismo.org.br.

Por Andréa Leonora
redacao@peloestado.com.br
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Expectativa
A sanção da Lei 13.505/2017, nesta semana, reacen-
deu as esperanças do senador Paulo Bauer (PSDB
-SC) sobre Projeto de Lei de sua autoria que prevê, 
no caso de prática de crime sexual contra mulheres, 
que o atendimento nas delegacias seja feito preferen-
cialmente por autoridade policial e agentes do sexo 
feminino. A matéria aguarda, desde março, o parecer 
da senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR), relatora do 
texto na Comissão de Constituição e Justiça do Se-
nado. A lei sancionada, criada pelo deputado federal 
Sérgio Vidigal (PDT-ES), prevê o mesmo cuidado, 
mas só em casos de violência doméstica. 
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