
Educação para um mundo melhor

Novas ideias para o mundo da educação foi o tema da quarta edi-
ção do Seminário Internacional de Educação, realizado pela Federa-
ção das Indústrias (Fiesc) e parte do Movimento Santa Catarina pela 

Educação. O evento foi aberto pelo secretário de Estado da Educação, Edu-
ardo Deschamps, presidente do Conselho Nacional de Educação, que falou 
sobre a ciência aplicada para a evolução da própria educação. Entre os pales-
trantes, do Brasil, Colômbia, Chile e Estados Unidos, a importância da qua-
lidade da alimentação e do sono, além de música e atividades físicas, foram 
destacadas como fundamentais para um processo de aprendizagem eficiente, 
algo confirmado pela neurociência. O presidente da Fiesc, Glauco José Côrte, 
não pôde participar da abertura do evento porque estava em viagem de retor-
no da Alemanha. Ainda na parte da manhã, ele falou sobre o grande esforço 
para melhorar o nível de escolaridade do trabalhador catarinense e contou 
que o assunto foi tratado durante o Encontro Econômico Brasil  Alemanha 
(EEBA). “Os alemães terminaram o encontro com uma visão positiva sobre o 
momento que o Brasil atravessa e estão dispostos a investir aqui. Ficou claro 
que a educação precede qualquer outra discussão. Há consenso de que o início 
de qualquer transformação industrial passa pela educação.” Ao final do even-
to, foram entregues prêmios Santa Catarina pela Educação a 15 empresas 
e sindicatos de diferentes regiões do estado reconhecidos por práticas voltadas 
à qualificação do trabalhador. Os cases estão no link goo.gl/PY5Ot0

Segurança Passado o período eleitoral, 
o deputado Mário Marcondes (PSDB) vai 
acirrar a cobrança em torno do projeto de 
sua autoria que cria o Conselho Estadu-
al de Segurança. A proposta está parada 
com o relator, deputado José Nei Ascari, 
na Comissão de Constituição e Justiça. O 
projeto prevê que o Conselho Estadual 
de Segurança Pública será composto por 
organismos estatais e da sociedade civil, e 
por representantes do Ministério Público, 
Defensa Pública e da OAB.

Saúde Hospitais filantrópicos foi mais 
uma vez o tema de contato feito pelo de-
putado Vicente Caropreso (PSDB) com o 
governador Colombo e o secretário de Es-
tado da Saúde, João Paulo Kleinübing. A 
dívida acumulada em 2015 foi paga com 
recursos do Fundo criado pela Assembleia 
Legislativa e que recebeu sobras do poder 
referentes ao exercício passado. “Já secou 
o fundo!  Precisamos que mais órgãos da 
administração contribuam para cobrir os 
gastos com o extra-teto, com o custeio de 
químio e radioterapia e o prosseguimento 
dos programas”, reclamou o parlamentar.  
Ele criticou também a judicialização da 
Saúde e a defasagem de mais de 20 anos 
da tabela do SUS.

Idosos 1 Cresce o movimento para cria-
ção do Fundo Estadual do Idoso, a exem-
plo do que já existe em outros estados. No 
início da semana, o presidente da Assem-
bleia Legislativa, deputado Gelson Me-
risio (PSD), tratou do assunto com o se-
cretário de Estado de Assistência Social, 
Geraldo Althoff.

Idosos 2 Ontem, a deputada Dirce 
Heiderscheidt, Coordenadora do Fórum 
Parlamentar em Defesa da Pessoa Idosa, 
protocolou indicação em que solicita ao 
Executivo, por meio da Secretaria de Es-
tado da Fazenda, a criação do Fundo. O 
próprio Merisio assinou a indicação.

40 anos Começam hoje as comemora-
ções pelos 40 anos de fundação da Estação 
Experimental da Epagri em Itajaí, uni-
dade referência em pesquisa agrícola para 
o estado e o país, sendo responsável por 
30% de todas das tecnologias geradas pela 
Epagri. Internacionalmente, é reconheci-
da pelas pesquisas em rizicultura irriga-
da. A programação de aniversário acaba 
na quinta-feira (27), com lançamento de 
cultivares de tomate e alface orgânicos, 
além de banana com características nutri-
cionais diferenciadas.

Planos para o futuro
Deputado Patrício Destro (PSB) recebeu 
seu suplente - e agora prefeito eleito de 
Rio Negrinho - Julio Ronconi. O clima foi 
de agradecimento, já que Destro (D) abriu 
mão do mandato por dois meses para que 
Ronconi (E) assumisse uma cadeira na As-
sembleia, algo que pesou favoravelmente na 
campanha. O futuro prefeito de Rio Negri-

nho já tem planos para o município. Quer criar uma agência de fomento para 
apoiar o empresariado local e atrair novos empreendimentos; também prevê a 
criação do de um observatório de gestão, que ficará sob seu comando e acompa-
nhará todas as áreas do Executivo municipal; e ainda a promoção de Rio Negri-
nho como um grande polo turístico e gastronômico, com o aproveitamento do 
potencial urbano e rural. O PSB elegeu 10 prefeitos e 95 vereadores no estado. 
Foi Destro que articulou, juntamente com o presidente estadual da sigla, Paulo 
Bornhausen, o crescimento do partido no Planalto Norte do Estado. 
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