
A violência que ocorre nas escolas é reflexo da violência generalizada
que tomou conta do país. Especialmente, este ano, traduzida em incêndio de 

ônibus, apedrejamento de órgãos públicos, assassinatos de policiais civis e 
militares e assaltos aos bolsos do contribuinte através da corrupção.

Deputado Rodrigo Minotto (PDT), ao falar de relatório da Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) em que o Brasil ocupa o topo do ranking de violência em escolas 

“
”

Celesc precisa, BID tem pressa, 
mas Assembleia não vota

Na reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), ontem, na As-
sembleia, o deputado Mauro de Nadal (PMDB) afirmou que “o agro-
negócio e as pequenas propriedades estão sob a ameaça de um colapso 

energético”. Ele manifestou preocupação ao ler a nota técnica do Banco Inte-
ramericano de Desenvolvimento (BID) encaminhada à presidência da Celesc, 
com alerta para a perda de prazos na análise dos projetos que envolvem a apro-
vação de empréstimos de até US$ 276 milhões, com juros subsidiados, para 
investimentos em linhas de transmissão, subestações e extensão das redes tri-
fásicas no meio rural nos próximos cinco anos. Os projetos que autorizam em-
préstimos com o BID e a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) estão 
com prazos vencidos e precisam ser deliberados até o final do mês. O relator e 
presidente da Comissão, deputado Jean Kuhlmann (PSD), pautou a matéria 
e não compareceu à CCJ. Os deputados presentes, por maioria, decidiram não 
encerrar a reunião, que será retomada às 8 horas de hoje. A matéria ainda 
precisa passar na Comissão de Finanças.  O petista Dirceu Dresch levantou 
a hipótese de que a protelação pode resultar no sucateamento da empresa, 
facilitando a futura privatização. O secretário de Estado da Casa Civil, Nelson 
Serpa, disse à Coluna Pelo Estado que o Executivo tem “interesse e pressa” 
na aprovação do projeto, que garantirá recursos importantes para o Estado.

Polêmica O governador Raimundo Co-
lombo (PSD) enviou à Assembleia Le-
gislativa proposta que congela os gastos 
do governo por dois anos. O Projeto de 
Lei 350/2017, enviado pelo Executivo à 
Assembleia, está gerando polêmica. A 
proposta, em análise na CCJ, autoriza o 
governo catarinense a alongar a dívida 
com a União pelo prazo de 240 meses, 
com alteração do cálculo das parcelas das 
dívidas a serem pagas. Para Dresch, isso 
representará congelamento de despesas e 
precarização dos serviços públicos.   

Resposta Por meio da Assessoria de Im-
prensa, a Secretaria de Estado da Fazenda 
(Sefaz) rejeitou a interpretação de Dresch 
e explicou que a contrapartida ao acordo 
firmado com a União prevê que os entes 
federados devem observar rigorosa limi-
tação de despesas primárias correntes à 
variação do IPCA nos dois próximos exer-
cícios. “Ou seja, a limitação à inflação não 
abrange investimentos e as chamadas des-
pesas de capital”, esclarece a resposta da 
Sefaz. Ao final, a Secretaria ainda destaca 

que o limite não se sobrepõe às obrigações 
legais de repasses com Saúde e Educação.

Crédito Em entrevista que concedeu 
com exclusividade à Coluna Pelo Esta-
do, publicada no início da semana pelos 
diários da rede CNR-SC/ADI-SC/Central 
de Diários, o presidente nacional do Se-
brae, Afif  Domingos, falou da necessidade 
de dar mais crédito a empresas de peque-
no porte. Para apresentar soluções para 
vencer dificuldades como os juros altos e 
a burocracia que dificultam o acesso ao 
financiamento, o Sebrae-SC, em parceria 
com o BNDES, vão realizar um ciclo de 
palestras gratuitas sobre linhas de crédito 
especiais para micro e pequenas empresas. 

A primeira palestra será em Lages, na 
terça-feira da próxima semana (26). Na 
quarta (27), o evento será realizado em 
Florianópolis. A última palestra será em 
Jaraguá do Sul, ainda sem data definida. 
Por fim, a palestra será oferecida aos em-
presários de Jaraguá do Sul. Interessado? 
Informe-se pelo 0800-570 0800.

Por Andréa Leonora
redacao@peloestado.com.br
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Aproximação natural
Bancada do PMDB 

na Assembleia 
seguiu, nesta terça-

feira, a estratégia 
proposta pelo líder 
Mauro de Nadal de 

ampliar entendi-
mentos no Legisla-

tivo. Na semana passada a conversa foi com o PSDB e dessa vez os con-
vidados para o almoço foram os deputados do PR, Maurício Eskudlark e 

Nilso Berlanda. Do lado do PMDB estavam presentes também a deputada 
Dirce Heiderscheidt e os deputados Valdir Cobalchini e Manoel Mota, além 

dos secretários de Estado e deputados licenciados Ada de Luca (Justiça e 
Cidadania) e Luiz Fernando Vampiro (Infraestrutura). A aproximação das 

siglas é vista com naturalidade para 2018. Pelos dois lados.
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