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Bom momento no campo

anta Catarina comemora o excelente momento do agronegócio. Com
o fechamento da safra 2016/17, o estado contabiliza recordes nas colheitas de soja, arroz e cebola, resultado da combinação do trabalho
árduo dos agricultores com o uso de tecnologias de ponta. Os produtores
de cebola chegaram a colher mais de 50 toneladas por hectare. A alta produtividade resultou numa safra de 633,9 mil toneladas – 53,8% a mais
do que no último ano. O secretário de Estado da Agricultura e da Pesc,
Moacir Sopelsa, está otimista com os bons resultados do agronegócio catarinense. “Tivemos uma safra extraordinária em vários produtos, além
do desempenho do setor de carne, carro chefe do agronegócio catarinense.
Isso é bom para a economia do nosso estado, movimenta vários setores e
reflete na renda dos pequenos municípios catarinenses. Esse é um diferencial de Santa Catarina, um estado pequeno, com agricultores dedicados,
que sempre buscam tecnologias para produzir mais e melhor.” No caso da
soja, os produtores catarinenses colheram a maior safra da história. A produção chegou a 2,4 milhões de toneladas, 13,4% a mais do que no último
ano. Santa Catarina ainda colheu 1.176.235 toneladas de arroz na safra
2016/17, um número 14,57% superior à safra passada. Os números são do
Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da Epagri.
MB Comunicação

Encontro da Imprensa
Cerca de 500 profissionais de todas as áreas da
Comunicação estarão em Chapecó para o 10º
Encontro da Imprensa Catariense, em 05
de agosto, na sede campestre da CDL local. Organizado pela Associação Catarinense de Imprensa (ACI) e a MB Comunicação, com apoio
da Associação de Diários do Interior (ADI-SC),
o encontro já é tradicional. Para o presidente
da ACI, Ademir Arnon, é uma oportunidade
não só de confraternização dos profissionais da
Comunicação catarinense, mas também para o
intercâmbio entre os que atuam nas diferentes
regiões do estado, valorizando a mídia regional. “Nesse momento do país, a imprensa tem cumprido o papel de guardiã da democracia. Assim como a sociedade
brasileira, a imprensa está ansiosa para ver uma solução para o Brasil. Estamos
sangrando e ninguém aguenta mais. Precisamos de mudanças e a imprensa motiva a busca por soluções.” O empresário da Comunicação Marcos Bedin destacou
outro aspecto do evento: o encontro de gerações. “Reunimos em um mesmo lugar
jovens profissionais da área, aqueles que já têm alguma experiência e outros com
experiência acumulada em 50, 60 anos de trabalho. Isso dá um caldo cultural
importante.” Ele acredita que o encontro servirá também para destacar a importância da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão.

Verbas Pré-candidato ao governo do
Estado, deputado Jorginho Mello (PR)
terminou a semana com uma notícia que
com certeza vai usar na campanha eleitoral de 2018. Segundo levantamento
do Portal Siga, do governo federal, foi o
parlamentar que mais conquistou recursos para Santa Catarina neste primeiro
semestre de 2017. Foram R$ 6,3 milhões,
sendo 75% dos recursos para a Saúde.
Com a verba destinada, foi possível adquirir aparelhos cirúrgicos, carros e van para
o atendimento, além de material de expediente. Em 2016, Jorginho Mello já havia
conquistado R$ 14 milhões em emendas.
Controle Público Palhoça (18), Criciúma (20) e Capivari de Baixo (21) vão
sediar mais três etapas do XVII Ciclo de
Estudos de Controle Público da Administração Municipal, do Tribunal de Contas
(TCE-SC). Os eventos ocorrerão, respectivamente, nos dias 18, 20 e 21. O objetivo
do órgão é oportunizar o esclarecimento
de dúvidas dos gestores, disseminar boas
práticas e melhorar o desempenho da administração pública municipal, em sintonia com demandas da sociedade. InscriPor Andréa Leonora
redacao@peloestado.com.br

ções e programação no www.tce.sc.gov.br.
Mais informações pelo e-mail apoioicon@
tce.sc.gov.br ou pelos telefones (48) 32213794 e 3221-3890.
Crítica Diante dos questionamentos sobre a manutenção das Agências de Desenvolvimento Regional (ADRs), inclusive
com dois projetos que propõem a extinção
tramitando na Assembleia, o vice-governador Eduardo Pinho Moreira escreveu
uma longa postagem em seu Facebook na
qual defende as estruturas. “Discutir o
número de secretarias é importante, mas
negar as conquistas e o conceito da descentralização é não entender nada de gestão pública moderna e de alcance geral”,
critica no texto.
Autismo Na segunda-feira (17), em
Orleans, no Sul catarinense, a Comissão
de Defesa dos Direitos da Pessoa com
Deficiência, da Assembleia Legislativa,
vai realizar o Seminário Autismo: um
novo jeito de ensinar, um novo jeito de
aprender. A abertura do evento será realizada às 08h30min, no Centro de Vivência do Museu ao Ar Livre.

