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Projetos consolidados

onsolidação dos projetos já em andamento na Secretaria de Estado
da Educação, ainda que, assumindo o comando do Executivo, o vicegovernador Eduardo Moreira venha a indicar projetos que considere
importantes para serem implantados até o final do ano. A projeção é do
secretário da pasta, Eduardo Deschamps, que recebeu a imprensa ontem
para falar do início do ano letivo para 501 mil estudantes da rede estadual
na próxima quinta-feira (15). Entre os projetos que espera ver consolidados om o apoio do novo governador estão a reformulação do Ensino Médio,
no que diz respeito à oferta de vagas de tempo integral e à adequação do
currículo para a integração ao ensino profissional. Durante a entrevista,
Deschamps destacou também as melhorias feitas nas unidades escolares do
Estado, principalmente em tecnologia. “Estamos concluindo uma licitação
importante para a modernização dos equipamentos, como computadores e
tablets, além da própria melhoria da velocidade da internet, um projeto que
estamos fazendo em parceria com o Ciasc”, explicou. Sem falar em números,
ele reconheceu que será necessário fazer ajustes de calendários para algumas
escolas por conta de alguma obra ou aquisição de mobiliário ainda não concluídas, “mas sem prejuízo aos alunos”.
Rafael Wiethorn

Coincidências
Durante a posse da nova diretoria
da Associação das Micro e Pequenas
Empresas de Joinville (Ajorpeme),
uma das mais fortes do estado, os
deputados Sílvio Dreveck, estadual
pelo PP, e Jorginho Mello, federal
pelo PR, se encontraram e brincaram sobre os caminhos parecidos
que estão traçando. Mello foi presidente da Assembleia Legislativa em
2009 e se elegeu deputado federal
em 2010, enquanto Dreveck esteve
à frente da Casa em 2017 e vai entrar na disputa por uma cadeira na Câmara Federal nas eleições de 2018.
“Desse jeito você vai disputar o governo do Estado em 2026”, brincou o
pré-candidato Jorginho Mello, em referência aos oito anos de intervalo.
Outra coincidência é que Mello é presidente estadual do PR e Dreveck
também se prepara para assumir o comando do PP-SC no dia 26.

Em Portugal Neste ano o vice-governador Eduardo Moreira não quis saber
de carnaval. Nem mesmo o de Laguna,
cidade onde nasceu e que atrai milhares
de turistas com um dos mais tradicionais
carnavais do estado. Está bem longe, em
Portugal. Levou uma série de documentos
e informações que pretende analisar sem a
pressão da imprensa e as demandas naturais do período de transição. Volta na terça-feira de carnaval (13), três dias antes de
tomar posse como governador.
Em Lages O governador Raimundo
Colombo também buscou a calmaria. Foi
para Lages, descansar e se preparar para
a viagem à Espanha logo depois do pedido de licença. Vai participar de um curso sobre com especialistas em Marketing
Político em curso promovido pelo Partido
Popular (PP) espanhol. Na volta, dá uma
geral na saúde. As duas ações, claro, preparatórias para a campanha ao Senado.
Top 10 Levantamento realizado pela
plataforma BuscaOnibus indicou quais
os municípios catarinenses Top 10 entre
os destinos rodoviários mais procurados
online nos dias que antecederam o feriadão de carnaval. De 2 e 8 de fevereiro, os
três destinos mais procurados foram Florianópolis, Balneário Camboriú e JoinvilPor Andréa Leonora
redacao@peloestado.com.br

le. A lista segue com Chapecó, Criciúma,
Blumenau, Itajaí, Lages, Garopaba e
Tubarão. Estranhamente, cidades litorâneas aparecem abaixo no ranking. Entre
elas destacam-se Itapema (11º), Imbituba
(13º), Laguna (14º), Araranguá (16º), Itapoá (19º), Bombinhas (22º) e São Francisco do Sul, que aparece em 24º lugar.
Rotina saudável A importância do
controle do estresse, de ter um sono de
qualidade e da adoção de outros hábitos
fundamentais para uma vida saudável
serão abordados no Vivá Floripa - Simpósio Brasileiro de Estilo de Vida e
Nutrição Inteligente. O evento ocorrerá
em Florianópolis, no dia 14 de abril, e está
com inscrições abertas pelo www.e-inscricao.com/vivafloripa/simposio. O nome do
evento, Vivá, é uma palavra de origem indígena que significa forte como a natureza.
Case de sucesso Falando em tecnologia, a Involves foi apontada como a melhor empresa para se trabalhar em Santa
Catarina segundo o ranking Great Place
to Work. A empresa faturou R$ 18 milhões e cresceu 60% no ano passado. O
Agile Promoter, software para gestão de
trade marketing desenvolvido pela Involves é utilizado por 32 mil pessoas em 17
países além do Brasil.

