
A segurança alimentar é prioridade, mas generalizar efeitos de
fraudes apuradas coloca em risco toda a cadeia agroindustrial, e quem não pode 

sofrer impacto, em nenhuma hipótese, é o pequeno produtor.
Líder do PMDB na Assembleia, deputado Mauro de Nadal, ao defender ampla mobilização para 

reverter efeitos da operação Carne Fraca

“
”

Operação Carne Fraca abala SC

A crise criada pela divulgação da Operação Carne Fraca, deflagrada pela 
Polícia Federal, deixou o governo do Estado em alerta durante todo o 
final de semana e também nessa segunda-feira. O governador Raimun-

do Colombo vem tratando pessoalmente do assunto e ontem conduziu uma 
reunião com o superintendente do Ministério da Agricultura em Santa Cata-
rina, Jacir Massi, e o chefe da Divisão de Defesa Agropecuária do ministério, 
Fernando Luiz Freiberger, com entidades ligadas ao setor de carnes, tanto no 
campo quanto na indústria. Colombo não esconde a insatisfação com o qua-
dro que se criou e que pode botar a perder um trabalho de anos para colocar 
Santa Catarina na condição de excelência no que diz respeito à produção e 
industrialização de carnes, seja de aves, suínos ou bovinos. Atualmente, 150 
países importam carne brasileira e alguns já declararam restrições. A me-
dida pode gerar mais desemprego no país, que tem no agronegócio um dos 
pontos de resistência à crise econômica. “Ponto fora da curva, irregularidade 
praticada por um reduzidíssimo número de pessoas”, classificou o presidente 
da Associação Catarinense de Avicultura (ACAV) e diretor do Sindicato das 
Indústrias da Carne e Derivados no estado (Sindicarne), José Antônio Ribas 
Júnior. Para ele, mesmo que pontuais, “os crimes investigados pela Polícia 
Federal representam uma excepcionalidade que deve ser reprimida com a 
força da lei”. Até o fechamento dessa edição a reunião do governador com 
representantes do setor ainda não tinha terminado.

PSD em duas frentes O PSD catari-
nense reuniu mais de 80 pessoas no encon-
tro de coordenadores regionais do partido, 
realizado ontem pela manhã na nova sede 
estadual da legenda, em Florianópolis. O 
presidente da sigla, deputado Gelson Me-
risio, explicou aos presentes que a ideia é 
mobilizar todas as lideranças do partido 
em torno de duas frentes: a primeira etapa 
da campanha de filiações, que vai até o dia 
14 de abril, e o grande encontro estadual 
do PSD, que será realizado em Lages, no 
dia 8 de abril. Essa reunião deve contar 
com a presença de quase todas as lideran-
ças. Por isso mesmo, a expectativa é que 
o evento se traduza em uma largada para 
2018. Não é à toa que foi escolhida a re-
gião do governador Raimundo Colombo 
para o novo encontro.

PMDB Mulher  Mais de 500 mulheres 
lotaram o auditório Antonieta de Barros, 
da Assembleia, no último final de semana, 
para o Encontro do PMDB Mulher. Saíram 
com a missão de organizar outros nove en-
contros macroregionais. A presidente do 
segmento, deputada Ada De Luca, secre-
tária de Estado da Justiça e Cidadania, e 
a deputada Dirce Heriderscheidt apresen-
taram a agenda partidária, com foco em 
2018. Querem vez, voz e espaço. Afinal, 

representam 41% dos filiados à sigla. O 
primeiro evento será realizado do Vale e 
Médio Vale, no dia 6 de maio. No dia 20 de 
maio a agende prevê mobilização no Norte 
do estado. Os eventos vão até 23 de setem-
bro, finalizando no Extremo Oeste.

Apoio e roteiro Durante o evento das 
mulheres e na presença do vice-governa-
dor Eduardo Moreira, o senador Dário 
Berger (PMDB-SC) reforçou seu apoio 
ao nome do presidente do partido, Mauro 
Mariani, para disputar o Executivo esta-
dual. “Ele vem se preparando ao longo 
desses anos”, justificou. Com esse apoio, 
Mariani saiu do encontro para um rotei-
ro no Sul catarinense, na companhia do 
secretário de Estado da Infraestrutura, 
Luiz Fernando Cardoso, e do deputado 
estadual Manoel Mota.

Tecnologia Florianópolis foi a terceira 
cidade do Brasil a aderir ao projeto Waze 
para Municipalidades, uma solução que 
pode servir de exemplo para outras cida-
des do estado que sofrem com os proble-
mas de mobilidade urbana, uma vez que 
o aplicativo permitirá a publicação de in-
formações oficiais como obras, bloqueios 
de vias, mudanças no trânsito, ocorrên-
cias no trânsito ou nas vias. 

Tensão no campo
A segunda-feira foi movimentada também nos 
corredores da Assembleia Legislativa. Presidente 
da Comissão de Agricultura na Casa, o deputado 
Natalino Lázare (ainda no PR) foi um dos mais re-
quisitados e recebeu várias comitivas de municípios 
do interior, região onde será maior e mais imediato 
o reflexo de uma queda de consumo interno ou re-
cuo nas exportações. O prefeito de Videira, Dorival 
Borga (PSD), o secretário da ADR da região, Euro 
Viecelli, e o presidente da Associação Comercial, 

Vilson Giazzoni, vieram à Capital em busca de informações sobre o tamanho da 
crise. Borga, aliás,  trabalhou 28 anos na Perdigão, hoje BRF, e é produtor. Sabe 
bem as dificuldades que devem surgir. O grupo encontrou o deputado José Milton 
Scheffer (PP), membro da Comissão de Agricultura e engenheiro agrônomo por 
formação. O clima é de apreensão e pessimismo. Todos são unânimes: ainda é cedo 
para dimensionar, mas os prejuízos serão grandes e inevitáveis para o estado.
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