
As melhores práticas em Educação

Quinze empresas e sindicatos de diferentes regiões de Santa Catarina 
serão reconhecidos na segunda edição do Prêmio Santa Catarina 
pela Educação. O anúncio será feito hoje, na sede da Federação das 

Indústrias (Fiesc), em Florianópolis, durante a reunião de diretoria da enti-
dade. As vencedoras receberão troféu no dia 20 de outubro, no Seminário 
Internacional de Educação. São elas: Weg, Torfresma Industrial, D’Lamb 
Sport, Sindicato da Indústria da Madeira e do Mobiliário da Amurel (Sin-
dimad), Tupy, BN Papel Catarinense, Fundição Santa Terezinha, Sindica-
to da Indústria da Construção (Sinduscon) de Balneário Camboriú, Zen, 
AGPR5, Viveiro Florestal, Sindicato da Indústria da Construção e do Mo-
biliário (Sinduscon) de Blumenau, Coteminas, Dot Group, Metalúrgica Rio 
Deserto. Ao todo, 64 práticas de 56 organizações foram apresentadas à ban-
ca de jurados, que teve a missão de escolher as melhores nas categorias Ele-
vação da Escolaridade Básica, Educação Profissional, Educação Corporati-
va e Melhores Práticas de Estágio. Além das quatro categorias, as empresas 
foram avaliadas de acordo com o porte (pequeno, médio e grande). Também 
participaram sindicatos de indústrias e de trabalhadores e federações patro-
nais e suas entidades. Os vencedores da categoria estágio classificam-se para 
representar Santa Catarina na etapa nacional do Prêmio IEL de Melhores 
Práticas de Estágio, promovido pela Confederação Nacional da Indústria. 

Condenação Ministério Público (MP-
-SC) divulgou ontem a informação da de-
cisão que suspendeu, por cinco anos, os di-
reitos políticos do ex-prefeito de Chapecó 
e deputado federal João Rodrigues (PSD). 
A sentença prevê ainda a devolução de R$ 
88 mil aos cofres públicos municipais, em 
conjunto com a empresa TTR Siviero, que 
também não poderá ser contratada por 
poder público pelos próximos cinco anos. 
Parlamentar e empresa foram condenados 
em ação civil pública por ato de improbi-
dade administrativa por recomposição de 
preço de combustível considerada ilegal.  

Recurso  Mesmo em roteiro da campa-
nha municipal pelo Oeste, rapidamente o 
deputado João Rodrigues lançou nota de 
esclarecimento em que diz que a autoriza-
ção que assinou para o aumento do valor 
teve base em orientação da Procuradoria 
Geral do município de Chapecó e que, tão 
logo foi percebida a fraude, determinou 
o ajuizamento de ação contra a empresa. 
Ao final da nota ele afirma que “está re-
correndo da decisão para demonstrar, ao 
final, a sua inocência”.

Violência Levantamento do Ministé-
rio Público (MP-SC) indica que em 2015 
foram registradas 487 ações penais por 
estupro contra vulnerável (menores) e 22 
outros crimes contra a dignidade sexual 
de crianças e adolescentes em Santa Ca-
tarina. Só entre janeiro e maio de 2016 
já haviam sido registradas 273 denúncias 
desse tipo no estado. O assunto será tra-

tado hoje, em Florianópolis, na oficina de 
disseminação do Plano Nacional e Pactu-
ação do Plano Estadual de Enfrentamen-
to a Violência Sexual Contra Crianças e 
Adolescentes. Amanhã se comemora o 
Dia Estadual de Combate à Violência e à 
Exploração Sexual Infanto-juvenil.

Parceria 1 A operadora de telefonia 
TIM e a Fundação Centros de Referência 
em Tecnologias Inovadoras (Certi) firma-
ram acordo, ontem, com o objetivo de es-
tabelecer uma rede de intercâmbio para 
o desenvolvimento de produtos e serviços 
inovadores, além do aperfeiçoamento de 
tecnologias. Por meio do acordo, a opera-
dora terá acesso a aproximadamente 60 
empresas com projetos de abrangência 
nacional.

Parceria 2 Fiesc e INSS assinam, hoje, 
em Florianópolis, termo de cooperação 
que visa ao desenvolvimento de ações em 
conjunto para a reabilitação de trabalha-
dores afastados.

Em Portugal O advogado catarinense 
André Lupi, doutor em Direito e professor 
em programas de mestrado e doutorado, 
está em Portugal, onde hoje dará palestra 
na Universidade de Coimbra em evento 
sobre Distribuição Comercial nos 30 
anos da Lei de Contrato de Agência. 
Lupi é o único convidado brasileiro e vai 
fazer uma comparação entre a lei da agên-
cia em Portugal e a lei dos representantes 
comerciais no Brasil.
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Caminhando pelo voto
O presidente do PT-SC, ex-deputado federal Clau-
dio Vignatti, participou de diversas caminhadas 
com candidatos e candidatas petistas à prefeitura 
de municípios e câmaras de vereadores de Santa 
Catarina. Ele já passou por todas as cidades onde 
o partido tem candidaturas majoritárias. As úl-
timas visitas da rodada de conversas sobre elei-
ções municipais foram em União do Oeste, Irati, 
Formosa do Sul, Iraceminha, Santa Terezinha do 
Progresso, Romelândia, Flor do Sertão, Guaracia-
ba, Bandeirante, Descanso, Tunápolis, Paraíso, 
Guarujá do Sul, Dionísio Cerqueira e Chapecó.
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