
Diplomacia para salvar a carne

O  governador Raimundo Colombo, o secretário de Estado da Agri-
cultura, Moacir Sopelsa, e o deputado Gelson Merisio (PSD) 
estão em Brasília para uma reunião, hoje, com o ministro da 

Agricultura, Blairo Maggi. Vão tratar do impacto da Operação Car-
ne Fraca para o estado. E buscar formas de reverter o quadro que se 
anuncia grave. Ontem pela manhã, uma reunião entre o presidente 
Michel Temer, ministros e líderes dos partidos no Senado e na Câma-
ra, no Palácio do Planalto, tinha como pauta apenas a Reforma da 
Previdência. Mas a conversa acabou tomada pelos efeitos da Operação 
Carne Fraca. Senadores e deputados levaram a Temer a preocupação 
com os efeitos negativos do escândalo sobre as exportações de carnes 
brasileiras. Líder do PSDB, o senador Paulo Bauer citou o exemplo de 
Santa Catarina, que fez um esforço por várias décadas para conseguir 
o certificado de área livre de aftosa sem vacinação. “Santa Catarina 
conquistou a condição de grande exportador por ser o único estado 
livre da febre aftosa. E certamente essas notícias produzem prejuízos 
e consequências muito graves para o nosso estado”, disse ao presiden-
te. O senador catarinense relatou que a preocupação com as questões 
econômicas e dos empregos não está só no Congresso, mas, principal-
mente, entre os produtores e as empresas catarinenses. “Toda a cadeia 
pode ser afetada por causa de 20 ou 30 empresas investigadas. Sugeri 
que os diplomatas brasileiros no exterior entrem em ação para infor-
mar os governos de outros países sobre a qualidade da carne nacional e 
sobre as medidas que estão sendo adotadas quanto às denúncias”, in-
formou.  Na foto, além de Temer e Bauer, estão o presidente da Câma-
ra, Rodrigo Maia (DEM-RJ), os ministros Elizeu Padilha (Casa Civil), 
Antonio Imbassahy (Secretaria de Governo) e Agnaldo Ribeiro (Cida-
des), os deputados Jovair Arantes (PTB-GO), Aelton Freitas (PR-MG) 
e os senadores Agripino Maia (DEM-RN) e Vicentinho Alves (PR-TO).

Pauta extensa A agenda do governador 
Colombo em Brasília inclui ainda reuniões 
no Ministério do Turismo, para tratar do 
Centro de Eventos de Balneário Cambo-
riú; na Agência Nacional de Aviação Ci-
vil (ANAC), sobre o aeroporto de Correia 
Pinto; e no Ministério dos Transportes, 
Portos e Aviação Civil, sobre o Porto de 
São Francisco do Sul.

Falando em infraestrutura... De-
putada Luciane Carminatti (PT) repre-
sentou a Comissão de Transportes e De-
senvolvimento Urbano,  da Assembleia, 
na atividade promovida pela Federação 
das Indústrias (Fiesc), em Chapecó, para 
debater o perfil das rodovias do Oeste. Fi-
cou claro que a situação das estradas da 
região é precária e os investimentos são 
escassos. Luciane afirmou que a priorida-
de é articular as condições e os recursos 

necessários para o pleno desenvolvimento 
da região.

Celeridade O presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Silvio Dreveck 
(PP), pretende dar celeridade na aprova-
ção do projeto de lei que estabelece os no-
vos valores dos salários mínimos regionais 
em 2017, em índice médio de 6,76%. A 
proposta foi entregue ontem pelo secretá-
rio da Casa Civil, Nelson Serpa. “O projeto 
é fruto de ampla negociação e proporciona 
aumento real no salário”, avaliou Dreveck.

Em Joaçaba, o Ministério Público do 
Trabalho inaugura, hoje, sua sede pró-
pria, depois de nove anos funcionando em 
im[ovel alugado. A emenda foi conquista-
da pelo deputado federal Jorginho Mello 
(PR), que incluiu o recurso no Orçamento 
da União.
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Mais resistência
A expectativa da Epagri é que Santa Catari-
na colha 560 mil toneladas de cebola na safra 
2016/2017. Um recorde. Se essa condição é boa 
para o consumidor, porque reduz os preços, 
não é tão bem-vinda pelo agricultor, que sofre 
para pagar os custos da produção, ainda mais 
enfrentando a concorrência de cebola impor-
tada. Preocupada com essa situação, a Epagri 
está lançando um novo cultivar de cebola, a 

SCS373 Valessul (foto). A nova variedade tem casca mais escura, que permite 
melhor conservação pós-colheita. Assim, o produtor poderá manter seus esto-
ques armazenados por mais tempo, escolhendo a melhor época de venda com 
base no preço. O lançamento será na sexta-feira (24), em Ituporanga, Capital 
Nacional da Cebola e responsável por 12% da produção brasileira. Na próxima 
safra os agricultores já terão sementes disponíveis para produzir o novo cultivar. 
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