
Não há país que consiga superar uma crise, um cenário de dificuldade
econômica, sem investir em ciência, pesquisa e inovação. Por isso, vamos continuar 
dando todo apoio ao setor para encontrar saídas para a crise, para gerar empregos 

e riquezas e superar as dificuldades econômicas.

Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, durante reunião com 
o governador Raimundo Colombo, diretoria da Fundação Centros de Referência em Tecnologias 

Inovadoras (Certi) e lideranças do setor, ontem, em Florianópolis

“
”

Demandas do Varejo 

Feiras itinerantes, aduana, rodovias, tributos, telefonia e estacionamen-
to verticalizado, temas direta ou indiretamente estratégicos para o 
varejo, foram abordados na reunião metropolitana da Federação das 

Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina (FCDL-SC), ontem, em 
Chapecó. O encontro faz parte do segundo ciclo de reuniões pelo estado e é 
coordenado pelo presidente da entidade, Ivan Roberto Tauffer. Participa-
ram mais de 40 CDLs do Oeste e Extremo Oeste, com acompanhamento do 
empresário Clóvis Afonso Spohr, presidente da CDL Chapecó, prefeitos, vice
-prefeitos e diretores distritais. A série de eventos reúne dirigentes das CDLs 
e da Federação com autoridades e representantes dos poderes Legislativo e 
Executivo para elaboração de uma pauta macrorregional com questões fun-
damentais e estratégicas para a economia. Posteriormente, o documento será 
entregue para os órgãos e autarquias competentes. 

Nem todos os pepistas estão apostando 
em uma aliança com PSD e PSB. O depu-
tado João Amin, presidente do PP da Ca-
pital e único de sua bancada que resiste a 
uma coligação com o PSD do governador 
Raimundo Colombo e do deputado Gel-
son Merisio, está sendo sondado para ser 
vice do senador Paulo Bauer, do PSDB, 
numa disputa ao Executivo. A sondagem 
ainda é embrionária, mas, se confirmada, 
a aliança repetirá, em 2018, a dobradinha 
PSDB/PP de 2014, quando o agora prefei-
to de Tubarão, Joares Ponticelli (PP), foi 
vice na chapa encabeçada por Bauer.  

Alinhados  O vice-governador Eduardo 
Pinho Moreira e o presidente estadual do 
PMDB, Mauro Mariani, estarão juntos, 
nesta sexta-feira e no sábado (22), na re-
gião Sul catarinense. Os dois e os ex-go-
vernares Paulo Afonso Vieira e Casildo 
Maldaner, além de deputados da região, 
vão ouvir as demandas regionais em La-
guna, Tubarão e Braço do Norte. O traba-
lho integra o “15 Em Movimento”, para a 
construção do plano de governo do PMDB 
catarinense com vistas a 2018.

Enquanto uns atacam... Lideranças do 
PMDB-SC têm se manifestado em defesa 
do projeto da descentralização nos últimos 

dias. O deputado Valdir Cobalchini desta-
cou a contribuição da política pública para 
o desenvolvimento de todas as regiões, em 
especial as mais pobres. Moreira também 
defendeu o modelo das ADRs, ressaltando 
o legado do senador Luiz Henrique da Sil-
veira. “O povo entendeu e apoiou. Tanto é, 
que elegeu seus sucessores e levou membros 
de outros partidos a vitórias memoráveis. 
O setor do turismo sente sua falta, a im-
prensa do interior o exalta”, disse.

BR-470 Na reunião do Comitê da Du-
plicação da BR-470, em Blumenau, o co-
ordenador do Fórum Parlamentar Catari-
nense, deputado João Paulo Kleinübing 
(PSD), defendeu a concessão da rodovia. 
“É a única alternativa viável. Quanto 
mais para frente empurrarmos o projeto 
de concessão, mais tempo vai levar para 
termos a rodovia pronta.”

Campanha A próxima ação programa-
da pelo Comitê é o lançamento da cam-
panha de outdoors com a mensagem “Sem 
duplicação não tem reeleição”. A partir 
do dia 8 de agosto, cerca de 30 painéis 
serão espalhados no trajeto de 73 quilô-
metros entre Navegantes e Indaial, trecho 
onde as obras da duplicação estão sendo 
executadas em ritmo lento.
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Mesmos projetos
Em roteiro pela região Oeste para 
aproximar o Parlamento estadu-
al do interior, o presidente da As-
sembleia Legislativa, deputado 
Silvio Dreveck (PP), tem ouvido 
também as bases de seu partido. 
O entendimento é unânime: o 
PP deve consolidar alianças para 
2018 com siglas que tenham os 
mesmos projetos de gestão de go-
verno, entre eles o PSD e o PSB. O deputado afirma que o próximo governo 
deve ter o compromisso de reduzir o tamanho do Estado. Entre as medidas, 
indica a extinção das Agências de Desenvolvimento Regional e de algumas em-
presas públicas que tragam prejuízo. Sem se importar com o frio que marcou a 
semana, Dreveck cumpriu um roteiro de mais de 2,6 mil quilômetros, reunindo 
lideranças de 150 municípios. Na foto, reunião à noite em Jardinópolis, com 
temperatura de 1°C. 
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