
 A melhoria da competitividade é fundamental para estimular o
crescimento e viabilizar os investimentos sociais. 

Governador Raimundo Colombo, em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, que deu destaque 
para o avanço de Santa Catarina no ranking do CLP

“ ”

SC é destaque nacional e internacional

Segundo lugar no Ranking de Competitividade dos Estados, pri-
meiro lugar em Segurança Pública e em Sustentabilidade Social, 
terceiro lugar em Educação, em Inovação, em Infraestrutura e 

em Capital Humano. Santa Catarina conquistou todas essas posições 
segundo levantamento feito pelo Centro de Liderança Pública (CLP), 
em parceria com a Tendências Consultoria e a Economist Intelligence 
Unit. Excelentes notícias para o Estado, que ainda ganhou o Prêmio 
Excelência em Competitividade na categoria Destaque Internacional. O 
governador Raimundo Colombo foi a São Paulo, ontem, para acompa-
nhar a divulgação do resultado do estudo e receber os prêmios. Acom-
panhado do secretário de Estado da Comunicação, João Debiasi, ele 
comemorou não só o resultado, mas a evolução consistente que o es-
tado vem apresentando a cada edição. Em apenas seis anos, Santa 
Catarina passou de sétimo para segundo lugar entre os estados com a 
mais alta competitividade do país, ficando atrás somente de São Pau-
lo e à frente do Paraná e do Distrito Federal. Colombo tem repetido 
insistentemente que quando a crise perder força, o que acredita que 
já está acontecendo, Santa Catarina será o estado mais atraente para 
novos investimentos, uma vez que, diferentemente dos demais, não 
elevou a carga tributária. Ele aposta nesse diferencial para melhorar 
ainda mais as condições de Santa Catarina para os próximos anos.

Perdeu! Lembra da Medalha Anita 
Garibaldi entregue em 2010 pelo gover-
no de Santa Catarina ao ex-ministro Ge-
ddel Vieira Lima por indicação do então 
governador Luiz Henrique da Silveira? A 
homenagem foi revogada pelos deputados 
estaduais na sessão de ontem da Assem-
bleia. A iniciativa foi do deputado João 
Amin (PP), aprovada por unanimidade. 
Geddel está preso e sendo investigado por 
envolvimento em esquemas de corrupção. 
“Com esse projeto, estamos fazendo jus-
tiça e dando uma satisfação à população 
catarinense”, justificou o pepista.

Vai à Câmara dos Deputados o Projeto 
de Lei 70/2017, do senador Paulo Bauer 
(PSDB-SC), que beneficia usuários que 
bloqueiam os celulares após terem os apa-
relhos furtados, roubados ou extraviados. 
A ideia surgiu pela dificuldade das pessoas 
em manter o número, principalmente se 
estiver fora da cidade de registro da linha 
telefônica. O texto também torna direito 
do usuário a comunicação da perda do 

aparelho. A Resolução 632 da Agência 
Nacional de Telecomunicações (Anatel) 
em vigor considera como dever do usuá-
rio, e não direito, a comunicação da perda.

Falando nisso... Projeto do deputado 
Mauro Mariani (PMDB-SC) determina 
que operadoras liberem o acesso à tele-
fonia móvel e internet para cidades que 
decretaram estado de calamidade públi-
ca. Mariani entende que a população, ao 
enfrentar problemas como enchentes, fre-
quentes no estado, precisa ter acesso fácil 
a todas as formas de comunicação.

Vagas em tecnologia O setor tecno-
lógico está contratando mais de 350 pes-
soas nas regiões do Vale do Itajaí, Blu-
menau, Florianópolis e Joinville. Entre 
as empresas contratantes estão a Mob-
Lee, maior provedora de aplicativos para 
eventos corporativos da América Latina, 
e a Smarket que desenvolve uma solução 
para o varejo pioneira no país e já está 
presente em seis estados.
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Oportunidade
O ex-deputado federal Paulinho Bor-
nhausen (PSB) acompanhou a ceri-
mônia de entrega da premiação do 
Ranking de Competitividade dos 
Estados 2017 ao lado do governador 
Colombo. Não foi em nenhuma con-
dição especial ou como representan-
te de qualquer organização. Estava 
lá como amigo pessoal do fundador e 
presidente do CLP, Luiz Felipe d’Avi-
la. Oportunidade de ouro para conversar sobre outros assuntos com Colombo e 
firmar uma reaproximação, depois do afastamento por conta da declaração de 
apoio do governador à reeleição de Dilma Rousseff  no pleito de 2014. Bornhau-
sens e PT só aparecem juntos assim, como elementos de uma frase.    
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