
O diálogo é o que vai tirar o Brasil da crise, a sociedade tem essa
clareza. Com diálogo, com harmonia, com paciência, que eu tenho certeza que os 

parlamentares têm e o presidente Michel também tem, nós vamos conseguir tirar e 
superar a crise que o Brasil vive neste momento.

Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ)

“
”

Fecam faz alerta sobre Mais Médicos

A presidente da Federação Catarinense de Municípios (Fecam), 
Luzia Coppi Mathias, prefeita de Camboriú, fez um alerta on-
tem sobre a situação do programa federal Mais Médicos em 

Santa Catarina. Segundo falou à Coluna Pelo Estado, a entidade 
vê com apreensão a demora na votação da Medida Provisória que 
estende a permanência no país de médicos estrangeiros ligados ao pro-
grama. “A Fecam entende que o prazo do Mais Médicos precisa ser 
estendido, pois os municípios estão em um momento de fechamento 
de mandato e dificuldades financeiras”, analisou. Luzia afirma que 
os prefeitosnão terão condições de repor estes profissionais caso a MP 
não seja votada e o prazo dos médicos cooperados não seja prorroga-
do. E prevê que isso prejudicará o atendimento à população na aten-
ção básica. O prazo para que o Congresso Nacional aprove o projeto 
que converte em Lei a Medida Provisória que permite a prorrogação 
do prazo de atuação de médicos estrangeiros no programa por mais 
três anos termina na segunda-feira (29). Sem isso e sem a extensão 
do prazo, automaticamente os profissionais estrangeiros que vieram 
para o Brasil há três anos para atuar no Mais Médicos perdem o direi-
to de atender pacientes. No caso de Santa Catarina isso atingirá pelo 
menos 300 profissionais médicos em diversos municípios.

Ação no Turismo Hoje, Dia de Ação 
de Governo, o secretário estadual de 
Turismo, Cultura e Esporte, Filipe Mello, 
estará em São Joaquim. Pela manhã terá 
encontro com empresários do setor turís-
tico e à tarde visitará obras em rodovias e 
no aeroporto de São Joaquim. A progra-
mação será concluída em uma vinícola 
da região. O roteiro será acompanhado 
pela secretária executiva da ADRde São 
Joaquim, Solange Pagani. 

Destaque operacional   O BRDE en-
cerrou o primeiro semestre de 2016 com 
R$ 1,8 bilhão em novas contratações de 
financiamento. O segmento de Comércio 
e Serviços foi responsável pelo maior vo-
lume de crédito concedido, atingindo R$ 
569,5 milhões, seguido da Agropecuá-
ria, com R$ 518,8 milhões. A Indústria 
foi responsável por R$ 358,1 milhões e 

o setor de Infraestrutura, com R$ 397,1 
milhões. O BRDE ocupou a quinta colo-
cação entre todas as instituições financei-
ras que operam com recursos do BNDES 
em todo o país, em termos de desembol-
sos totais. Na Região Sul, o Banco foi o 
segundo principal repassador de recursos 
no período. O balanço deverá ser publi-
cado até a próxima segunda-feira (29), 
data limite.

Mobilização O Sindicato dos Traba-
lhadores em Educação (Sinte-SC) vão 
pressionar a Secretaria de Educação para 
que altere os editais de contratação dos 
professores temporários (ACTs). Fazem 
mobilização na principal praça de Flo-
rianópolis e de lá seguem em passeata 
para a sede da Secretaria. Uma das prin-
cipais críticas é a exclusão de ACTs das 
salas de informática.

Por Andréa Leonora
redacao@peloestado.com.br

24/Ago/2016

Ação de governo
Reunião de Diretoria do Badesc, 
Agência de Fomento de Santa Cata-
rina, teve uma participação ilustre: 
o diretor de Gestão Corporativa da 
Celesc, Nelson Santiago, que presidiu 
o Badesc entre 2011 e 2013. O tema 
principal da conversa foi a nova inicia-
tiva da administração Colombo, com o 
Dia de Ação de Governo, que ocorre 
amanhã em todas as Agências de De-

senvolvimento Regional (ADRs). Enquanto a Celesc visita a terra do governador, 
Lages, o presidente do Badesc, José Caramori, estará em Jaraguá do Sul para 
uma série de visitas, inclusive à ponte Mário Rau, que contou com financiamento 
de R$ 8,3 milhões da instituição. Também há a expectativa da assinatura de um 
novo contrato de financiamento, de R$ 1,2 milhão para pavimentação de três 
ruas, porém depende da liberação da Secretaria do Tesouro Nacional. Na foto 
(E-D): Santiago, diretor de Operações, João Carlos Grando, Caramori, vice-pre-
sidente Justiniano Pedroso e diretor Administrativo e Financeiro, Olívio Rocha.
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