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Municípios: situação difícil ou crítica

D

as dez cidades mais populosas de Santa Catarina, a metade encontra-se em situação fiscal “difícil” ou “crítica”: Lages, Jaraguá do
Sul, Criciúma, Chapecó e Joinville, sendo que as três últimas começaram o ano com mais restos a pagar do que recursos em caixa. Por outro
lado, Blumenau, São José, Itajaí e Palhoça registraram boa gestão fiscal.
As informações constam da nova edição do Índice Firjan de Gestão Fiscal
(IFGF), da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, com base
em dados de 2016 declarados pelas prefeituras à Secretaria do Tesouro Nacional (STN). De acordo com matéria divulgada pela Federação, a maior
parte das cidades catarinenses tem dificuldades para a administração dos
recursos públicos - 70,1%, para um índice nacional de 86%. Ainda assim, a
análise dos indicadores mostrou que os municípios do estado apresentaram
desempenho superior à média nacional em todos os indicadores. As duas
melhores, conforme o estudo, estão entre os dez melhores resultados do país:
Bombinhas e Balneário Camboriú alcançaram status de excelência na gestão
fiscal. Baixo comprometimento do orçamento com custo da dívida e alto
nível de investimentos colocam Joaçaba, Gaspar, Barra Velha, Garopaba,
Pinheiro Preto, Bom Jardim da Serra, Águas Mornas e Schroeder também
no grupo das 100 melhores do país. Já Anita Garibaldi e Calmon estão nos
últimos lugares do ranking estadual. A Federação Catarinense de Municípios (Fecam) ainda não se manifestou sobre o estudo.
Acervo pessoal

Não ao distritão
A comissão especial da Câmara dos Deputados que analisa a Reforma Política aprovou emenda que estabelece
o chamado “distritão”. Trata-se de uma mudança no
processo eleitoral que tem recebido muitas críticas, especialmente por dificultar o acesso de novos nomes ao
cenário político. Essa é a preocupação do e presidente
do PSD Jovem, Arão Josino. “O distritão é uma afronta à renovação política que a sociedade tanto quer.” De
acordo com o jovem líder político, pela necessidade de
legenda, no sistema atual os partidos se obrigam a abrir
espaço para novos candidatos. Se aprovado o novo sistema, só seriam candidatos “os mesmos de sempre” que, por já terem mandato,
acabam tendo mais poder de decisão dentro dos partidos. “Para a construção
de um novo Brasil é necessário eleger um novo Congresso. O sistema brasileiro
só muda se os deputados e senadores assim quiserem”. A emenda aprovada já
está sendo tratada ironicamente como “seguro reeleição”.

“

O Estado não está presente nas comunidades mais carentes e é fácil
um cidadão ser cooptado pelo tráfico. Queremos mediar conflitos e com isso até
desobstruir o Judiciário, que não suporta mais tanta demanda.

”

Defensor Público Geral do Estado, Ralf Zimmer Junior, que planeja ampliar o serviço
da instituição com unidades móveis adaptadas.

Sábado concorrido Enquanto os tucanos vão se reunir para ouvir a palestra do governador de São Paulo, Geraldo
Alckmin, neste sábado (12), a partir das
9h30min, no Auditório da Assembleia Legislativa, os petistas estarão bem próximos, também no Centro de Florianópolis,
na sede estadual do Sindicato dos Bancários, a partir das 10h30min, para palestra
do deputado federal Paulo Pimentel (PT
-RS). O tema de Alckmin será “O momento político, a gestão pública e as perspectivas para o Brasil”. O de Pimentel, “O
outro lado da Lava Jato”.
Voto anunciado O deputado federal
Jorginho Mello (PR) já disse que vai votar contra as propostas de financiamento público de campanha e ao sistema do
distritão. O parlamentar alega que não é
possível, em momento de crise, o governo
injetar R$ 3,6 bilhões em campanhas eleitorais, enquanto há necessidade de investimentos em saúde, educação, segurança e
infraestrutura tão urgentes.
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Estudante digital Estudante catarinense do Ensino Médio criou um aplicativo para ajudar os colegas a estudarem
sem ter que largar o celular. O Geni foi
criado por Ana Luiza Mees, de 17 anos, e
é um quiz só com conteúdo trabalhado em
sala - perguntas sobre História, Geografia, Português e outras disciplinas. Sem
fins lucrativos, o app acaba de ser implantado na rede pública de Palhoça e deve ser
expandido para outras cidades nos próximos meses.
Expectativa O sábado, véspera do Dia
dos Pais, será decisivo para confirmar ou
contrariar a expectativa de gasto médio
dos consumidores para a data, informação
levantada pela Fecomércio-SC. A média
de gasto prevista é de R$ 155,19, ou seja,
3,0 % maior do que o levantado pela mesma pesquisa em 2016. Entretanto, com
a inflação do período também em 3%,
não houve um aumento real. Itajaí tem a
maior expectativa de gastos – R$ 178,63
– e Joinville tem a menor – R$ 125,08.

