
Nossa Constituição não é uma mera folha de papel, que pode ser
rasgada sempre que contrarie as forças políticas do momento.

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski

“ ”

IDMS como política pública estadual

O deputado Valdir Cobalchini (PMDB) apresentou, na Assembleia 
Legislativa, projeto de lei que institui o Índice de Desenvolvi-
mento Municipal Sustentável (IDMS) em Santa Catarina. A 

proposta, que já está tramitando, coloca o IDMS como ferramenta de 
planejamento em âmbito estadual. O índice foi criado em 2009 pela Fe-
deração Catarinense de Municípios (Fecam), que fez a primeira publi-
cação com os resultados em 2012. O coordenador de Desenvolvimento 
Regional da Federação, Emerson Souto, explicou que o IDMS avalia 
o nível de desenvolvimento sustentável de um município, consideran-
do o equilíbrio nas áreas sociocultural, ambiental, econômica e polí-
tico-institucional. “Esse projeto de lei pode estimular o uso do IDMS 
como instrumento de apoio à gestão pública no processo de desenvolvi-
mento local e regional”, defende. O autor da proposta justificou que a 
aplicação do índice pode contribuir na melhoria da administração dos 
municípios. Para Cobalchini, o IDMS é “relevante e imprescindível” 
na avaliação da necessidade do incremento de políticas públicas que 
visem ampliar a sustentabilidade e o bem-estar social. Criado pela pró-
pria Fecam, o Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Municipal 
Sustentável, que resulta no IDMS, foi adquirido e incorporado pela 
Confederação Nacional dos Municípios (CNM) e está disponível para os 
5.565 municípios brasileiros.

Gesto de conforto “A batalha está des-
proporcional. De dentro dos presídios os 
presos comandam os bandidos que estão 
fora.” O comentário é do deputado Mário 
Marcondes (PSDB), que ontem protoco-
lou, na presidência da Assembleia, reque-
rimento para realização de sessão especial 
para homenagear policiais mortos em ser-
viço. Ele disse ter sido motivado pela onda 
de atentados que mais uma vez mobilizou 
a Segurança Pública do Estado. “Será um 
gesto de conforto aos familiares, mas, so-
bretudo, um alerta para o governo.”

Chorumela Na segunda-feira (11), 
quando acompanhava o presidente na-
cional do Sebrae-SC, Afif  Domingos, em 
evento na Capital catarinense, o deputado 
Jorginho Mello (PR) previu mais um capí-
tulo da novela de investigações que assola 
o país. “Vai ter outra denúncia e começar 
toda a chorumela de novo.” A denúncia 

a que se referia era contra o presidente 
Michel Temer, confirmada ontem à tarde 
pelo procurador-geral da República, Ro-
drigo Janot. É a segunda denúncia con-
tra Temer. Na primeira, o presidente foi 
acusado do crime de corrupção passiva, 
mas a Câmara rejeitou o prosseguimento 
do processo. Agora a acusação é de obs-
trução à Justiça e organização criminosa.

Novo rumo Taió, Vale do Itajaí, será 
uma das primeiras cidades do país a im-
plantar o Plano Municipal de Eco-
nomia Criativa. A intenção é mudar o 
rumo da economia local até 2027, redefi-
nindo espaços urbanos e estimulando as 
potencialidades no campo da criativida-
de. Na terça-feira (19), a articuladora re-
ferência mundial em Economia Criativa, 
Ana Carla Fonseca, estará em Taió para 
palestra gratuita realizada em parceria do 
Senac-SC com a prefeitura.
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Sem banco e sem correio
Deputado José Milton Schef-
fer (PP) e vereadores de Passo 
de Torres tiveram reunião com 
o superintendente dos Correios
-SC, Marciano da Silva Vieira,  
em Florianópolis, para soli-
citar que se reverta a decisão 
de fechamento da agência da 
cidade. Scheffer lembrou que 
“além de todas as atividades 
de correspondência, o Banco 

Postal é a única agência bancária do município”. Isso porque também já foi 
fechada a agência do Banco do Brasil local. “Nosso contrato com o atual lo-
catário está encerrando e não será renovado. Até o final da próxima semana 
estarei dando resposta”, anunciou Vieira. Foram dadas sugestões de possíveis 
locais que possam comportar a nova agência dos Correios e o superintendente 
assumiu o compromisso de enviar o gerente de Suporte e Venda para verificar 
se atendem os requisitos de acessibilidade e segurança. Em março, os Correios 
anunciaram o fechamento de 250 agências, sendo cinco no estado – Blumenau, 
Joinville, São José e duas em Florianópolis. Passo de Torres não estava na lista. 
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