
Nos dá muita alegria saber que, depois de muito tempo, Câmara
e Senado estão trabalhando em conjunto com o mesmo objetivo e priorizando as 

mesmas matérias.
Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), sobre a votação da PEC 241 - Teto de 
Gastos - cuja votação em segundo turno pretende encerrar até a noite de terça-feira (25). Maia marcou 

um jantar na segunda-feira (24) para reforçar a votação do tema com a base aliada.

“
”

Avança a duplicação da BR-116

Fruto da mobilização de prefeitos, entidades e do Fórum Parlamentar 
Catarinense, hoje coordenado pelo senador Dalírio Beber (PSDB), o 
processo de duplicação da BR-116, entre o Planalto Norte e a Serra Ca-

tarinense, está avançando. O projeto executivo já foi autorizado por completo 
no trecho catarinense, informou o senador após reunião com o diretor geral 
da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Mário Rodrigues Jú-
nior.  “Os prefeitos dos municípios ligados à BR-116 e todos os catarinenses 
anseiam por essa obra, que é urgente”, destacou Beber. Trata-se de um passo 
importante para o início das obras, que estão dentro do programa de conces-
sões do governo federal. O projeto envolve 310 quilômetros, sendo 97 deles 
prioritários por incluir perímetros urbanos e a Serra do Espigão, onde estão os 
maiores gargalos. Segundo o deputado federal Mauro Mariani (PMDB), que 
antecedeu Beber no comando do Fórum, a obra resultará em um incremento 
inicial de 3% na economia das cidades da região com o aumento da circulação 
de carros e instalação de empresas. Mariani é um defensor da concessão de 
rodovias diante da falta de recursos da União. Ele acredita que o Programa 
de Parcerias e Investimentos, conduzido por Moreira Franco, poderá acelerar 
a duplicação de obras federais importantes para Santa Catarina.

Saúde Prevista para ir à votação no 
Plenário da Assembleia Legislativa na 
terça-feira (25), a PEC da Saúde promete 
ser uma solução de médio e longo prazo 
para a crise na saúde catarinense. Médio 
prazo porque acrescenta R$ 110 milhões 
no orçamento de 2017, R$ 220 milhões 
no orçamento de 2018 e R$ 330 milhões 
em 2019. Ao todo, a estimativa é de que 
serão R$ 660 milhões a mais para o se-
tor do que o previsto inicialmente nesses 
três anos. A longo prazo, o efeito benéfico 
será ainda maior porque, com a volta do 
crescimento do PIB, a arrecadação vol-
tará a superar o aumento dos gastos, per-
mitindo investimentos estratégicos e não 
apenas a manutenção do sistema de saú-
de pública. O presidente da Assembleia, 
deputado Gelson Merisio (PSD), lembra 
que a proposta não gera recursos extras 
para o governo estadual, que terá que 
fazer cortes em áreas menos essenciais 
para remanejar essa receita para manter 
os hospitais com as portas abertas para 
atender a população.

Falando nisso... Já foi aprovada nas 
comissões de Constituição e Justiça, Ser-

viço Público e Saúde, e está pronta para ir 
à votação no Plenário, proposta de auto-
ria do deputado Antônio Aguiar (PMDB) 
que prevê publicidade das filas para pro-
cedimentos no serviço público de saúde. 
Assim, quem precisar de consulta, exame 
ou cirurgia, por exemplo, poderá acompa-
nhar o andamento da “fila”. O relator do 
projeto na Comissão de Saúde, deputado 
Fernando Coruja, também do PMDB, 
classificou a proposta como a mais impor-
tante da atual legislatura, justamente por 
garantir transparência aos pacientes. 

Festival de Cinema Socioambiental 
Planeta.Doc 2016 realizará sessões exclu-
sivas para alunos de escolas e universida-
des catarinenses. As exibições acontecem 
na UFSC e UDESC da Capital, Ibirama, 
Laguna, Joinville e Balneário Camboriú, 
além de várias escolas municipais de Flo-
rianópolis. “Por meio do cinema, quere-
mos promover entre os estudantes a refle-
xão sobre a construção de sociedades mais 
sustentáveis e inclusivas”, afirma Mônica 
Linhares, diretora do evento que começa 
nesta segunda (24), com encerramento em 
13 de novembro. 
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Passos iguais
O diretor de Acompanhamento e Recuperação de 
Créditos do Banco Regional de Desenvolvimento do 
Extremo Sul (BRDE), Neuto de Conto, tem uma ava-
liação muito peculiar sobre a crise do setor metal me-
cânico, já prolongada e que atinge fortemente a região 
Norte de Santa Catarina. Para ele, um erro de cálculo 
pode ter causado o problema. “O governo federal deu 
muito incentivo para a aquisição de produtos da linha 
branca, automóveis e caminhões, com baixa taxa de 
juros e prazo alongado. Vendeu acima da capacidade, 
ou seja, as pessoas aproveitaram a oportunidade e an-

teciparam compras.” Agora, o mercado está suprido e o desequilíbrio, insta-
lado. “Se tivéssemos mantido produção e demanda a passos iguais, hoje esta-
ríamos vendendo normalmente. Para reverter isso, só com desenvolvimento. 
E isso depende de confiança, o que não se adquire em pouco tempo.”
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