
Vou ficar bem distante desse assunto, não vou falar com nenhum
deputado, não vou emitir nenhuma opinião, porque na primeira denúncia minha 

opinião foi mal interpretada pelas bocas que falam demais no palácio. 
Então, agora, eles terão de mim um silêncio absoluto, nenhuma opinião

nem contra nem a favor.
Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), evitando se manifestar sobre a 

decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal (STF) de encaminhar para a Casa a segunda denúncia 
da Procuradoria Geral da República (PGR) contra o presidente Michel Temer 

“

”

Debate internacional sobre Educação

Durante Encontro Internacional Educação 360°, realizado 
nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro, para debater a Base Na-
cional Comum Curricular (BNCC), o secretário de Estado da 

Educação e presidente do Conselho Nacional de Educação, Eduardo 
Deschamps, apresentou o modelo de discussão em Santa Catarina. Ao 
longo dos últimos meses, encontros organizados pelas instituições de 
Ensino Superior reúnem alunos e educadores para discutir a revisão 
curricular. “O debate é necessário para preparar o terreno para quan-
do a base estiver aprovada. A discussão é de sistema e não de rede. E 
o envolvimento de todos é fundamental para encontrar o melhor ca-
minho para educação catarinense”, observa Deschamps. A proposta 
da BNCC já está na terceira versão, mas o secretário acredita que, por 
ser um processo complexo, que vai promover mudanças profundas, 
não se pode ter pressa. A expectativa é que até o final do ano o texto, 
que começou a ser debatido e elaborado em 2015, seja enviado ao Mi-
nistério da Educação para depois ir à votação no Congresso. No ano 
que vem será implementada a formação dos professores para efetivo 
início nas escolas em 2019. “Tem um longo caminho a ser percorrido 
e com muita cautela.”

Lei sancionada Governador Raimundo 
Colombo sancionou lei que altera o Código 
Estadual do Meio Ambiente e determina 
que todos os estabelecimentos comerciais 
que vendam mais de 500 litros de óleo de 
cozinha por mês disponibilizem postos de 
coleta aos consumidores em locais acessí-
veis e bem sinalizados. A destinação cor-
reta do óleo coletado ficará sob responsa-
bilidade do estabelecimento. Um detalhe: 
estão isentos da nova regra as micro e 
pequenas empresas. Está prevista multa 
de R$ 500,00 para quem descumprir a lei, 
dobrada em caso de reincidência.  

Case do SIS É possível usar ferramentas 
gratuitas para expandir negócios? O em-
preendor Thiago Sanchez, de Balneário 
Camboriú, virou case do Sistema de In-
teligência Setorial do Sebrae, ao trans-
formar os conteúdos gratuitos em impul-

so para investir em um novo projeto: uma 
loja de cosméticos sustentáveis, que após 
dois anos já conta com três unidades, em 
Bombinhas, Itapema e Balneário Cam-
boriú. Empreendedores interessados nos 
conteúdos podem acessar o sistema pelo 
site sis.sebrae-sc.com.br

Excelência emocional Com mais de 25 
milhões de livros vendidos no país, o médi-
co psiquiatra, professor e escritor brasilei-
ro Augusto Cury estará em Florianópolis 
no dia 14 de outubro. Em uma iniciativa 
inédita e pela primeira vez em Santa Ca-
tarina, Cury conduzirá o seminário O Có-
digo da Inteligência – Desenvolvendo 
a Excelência Emocional.  Na programa-
ção, sete horas de palestras e atividades 
com o especialista. Os ingressos já estão à 
venda através do site oficial do evento que 
você acessa pelo link goo.gl/KD6yNY

Estratégia para SC
Deputado Dirceu Dresch, líder do PT na As-
sembleia, esteve ontem em São Paulo, para 
a reunião do Diretório Nacional do partido.  
Em conversa com o ex-presidente Lula, o 
parlamentar afirmou que o PT-SC vai promo-
ver uma grande mobilização para divulgar o 
projeto Brasil Que o Povo Quer, iniciativa 
lançada ontem. O objetivo é construir um pro-
grama de governo participativo. Lula  anun-
ciou que, depois de passar pelo Rio Grande do 
Sul virá ao estado com sua caravana, prova-
velmente em novembro. “Quero visitar todas 
as regiões. Tenho toda a disposição e vontade  
para discutir o futuro do Brasil com a população catarinense”, disse o ex-pre-
sidente. Em 2001, Dresch coordenou a 1º Caravana da Agricultura Familiar, 
quando Lula, então candidato a presidente, percorreu os  três estados do Sul vi-
sitando propriedades de agricultores familiares e participando de eventos para 
debater as necessidades do setor.
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