
Economia e saúde

O impacto ambiental da emissão de gases dos veículos é um tema muito 
discutido atualmente. Tanto que, recentemente, o ministro francês 
da Transição Ecológica, Nicolas Hulot, apresentou um plano para o 

clima que inclui o banimento de veículos movidos à gasolina e diesel no país 
até 2040, segundo notícia da agência Reuters. Por aqui, o prefeito de Criciú-
ma, Clésio Salvaro (PSDB), visitou o presidente da SCGás, Cósme Polêse, e 
apresentou seu plano de adequação de mais de 100 veículos leves da frota do 
município ao uso do gás natural veicular (GNV). O prefeito solicitou apoio 
da distribuidora para contribuir com as conversões que, usando gás ao invés 
de gasolina, reduziriam significativamente o gasto com combustível e, prin-
cipalmente, a emissão de gases poluentes dos veículos municipais. Os postos 
de combustível catarinenses pagam a menor tarifa do país e a vantagem 
econômica do motorista pode chegar a 65% no comparativo com a gasolina 
e o etanol. Segundo informações da SCGás, nos 130 postos ligados à rede da 
companhia, em 50 cidades catarinenses, o gás é entregue a menos de R$ 1,00 
por metro cúbico, criando condições para ampliar essa diferença de preço. 
No ambiente urbano, comparado com os combustíveis tradicionais, o gás 
natural pode reduzir as emissões de monóxido de carbono (CO) em 76%, de 
óxido de nitrogênio (NOx) em 84% e de hidrocarbonetos pesados (CnHm) 
em 88%, eliminando as emissões de benzeno e formaldeídos cancerígenos. 

Rizicultura A Câmara Setorial da Ca-
deia Produtiva do Arroz, presidida pelo 
deputado José Milton Scheffer (PP), en-
caminhou ontem, ao governador Raimun-
do Colombo e ao secretário da Fazenda, 
Almir Gorges, uma Moção solicitando re-
torno do crédito presumido ao arroz para 
fortalecer a competitividade tanto da pro-
dução primária, quanto da indústria fren-
te ao arroz produzido em outros estados, 
especialmente nas regiões Sul e Sudeste, 
ou em outros países.

Prejuízo Scheffer defende que, sem a 
isenção tributária concedida até abril e 
que reduzia de 12% para 9% a alíquota 
de ICMS para vendas em estados do Su-
deste e do Sul, e de 7% para 4%, nas de-
mais regiões, todos da cadeia produtiva do 
arroz zerão prejudicados - 8 mil famílias 
que produzem o cereal e os mais de 6,5 mil 
empregados das 40 indústrias de benefi-
ciamento do grão, assim como o consumi-
dor final, que pagará mais caro.  

Ajuda tucana Deputado Jean Kuhl-
mann (PSD) comemorou a assinatura, 

ontem pela manhã, em Blumenau, de 
ordem de serviço para a reforma geral e 
reforço estrutural de uma policlínica da 
cidade. O investimento de R$ 1,43 milhão 
é do governo do Estado e a reforma era 
necessária porque o prédio apresentava 
rachaduras. Os recursos foram obtidos 
pelo prefeito Napoleão Bernardes junto 
ao secretário de Estado da Saúde, Vicente 
Caropreso, ambos do PSDB.

Road Show  Estão abertas as inscri-
ções gratuitas para participar do Can-
nes Lions Road Show 2017, que irá 
percorrer o interior do estado para apre-
sentar as melhores campanhas publici-
tárias e cases do Cannes Lions, o mais 
importante festival de comunicação do 
mundo. Promovido pelo Sindicato das 
Agências de Propaganda (Sinapro-SC), 
sob o comando do jornalista Jailson de 
Sá, o projeto ainda vai passar por Join-
ville (27/07), Blumenau (01/08), Chapecó 
(03/08) e Tubarão (a definir). As vagas 
são limitadas e as inscrições podem ser 
feitas pelo telefone (48) 3879-4558 ou 
e-mail contato@sinaprosc.com.br.  
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Ajustes no MP-SC
O Ministério Público estadual (MP-SC) vai 
passar por uma reestruturação administrati-
va e um dos objetivos é a redução de custos. 
Projetos nesse sentido foram entregues pelo 
procurador-geral de Justiça, Sandro José Neis, 
ao presidente da Assembleia Legislativa, Silvio 
Dreveck (PP) com propostas de mudanças no 
plano de cargos e salários do quadro de pesso-
al do MP-SC. A expectativa é de uma econo-
mia anual de R$ 6 milhões. Segundo informa-

ções do Ministério Público, a série de ajustes permitirá o resgate integral da 
defasagem salarial dos servidores sobre 2016 e a recomposição da defasagem 
sobre 2015, medidas previstas em outro projeto. Entretanto, as recomposi-
ções salariais só serão efetuadas “de acordo com as condições financeiras, or-
çamentárias e fiscais do Estado”. Neis destacou que “mesmo diante de uma 
crise sem precedentes no país, atingindo a totalidade dos estados da Federa-
ção, estamos conseguindo avançar com segurança e responsabilidade, fazen-
do os ajustes necessários para o enxugamento de despesas, de modo que pos-
samos canalizar os nossos recursos para atender o maior número possível de 
colaboradores, sem colocar em risco as atividades essenciais da Instituição”.
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