
Ação contra a burocracia

Uma das reclamações mais frequentes dos empresários brasileiros é a bu-
rocracia em torno do projeto de empreender. Algumas medidas já vêm 
sendo tomadas pelos governos federal e pelo estadual para aperfeiçoar 

os processos e melhorar a dinâmica que envolve a gestão de uma empresa. Para-
lelamente a isso, o Sebrae-SC está implantando em todas as regiões, em parce-
ria com os municípios, o projeto Sala do Empreendedor. O espaço tem como 
objetivo reunir em um único local informações sobre abertura de empresas, 
emissão do certificado de condição do Microemprendedor Individual (MEI), 
emissão do boleto que contempla os tributos do MEI, emissão do alvará de 
localização, entre outros serviços. De acordo com o gestor de Políticas Públicas 
do Sebrae-SC, Diego Wander Demétrio, a Sala do Empreendedor diminui a bu-
rocracia e integra os serviços, já que o empresário consegue tirar todas dúvidas 
sobre o seu negócio em um único local. “A gestão pública municipal deve perce-
ber e entender a Sala do Empreendedor como uma oportunidade de fomentar 
o desenvolvimento econômico local.  Para criar esse espaço, não é preciso gerar 
novos serviços públicos, mas sistematizar os já existentes”, explica Demétrio. 
Atualmente, existem 30 Salas do Empreendedor em funcionamento no estado, 
nos municípios de São Bonifácio, Angelina, Ipira, Luzerna, Joaçaba, Chapecó, 
Seara, Passos Maia, Correia Pinto, Abdon Batista, Lages, Jacinto Machado, 
Tubarão, Lauro Müller, Camboriú, Itajaí, Brusque, Indaial, Pomerode, Tim-
bó, Anchieta, Maravilha, Guaraciaba, São Miguel do Oeste, São João do Oeste, 
Campo Erê, Araquari, Campo Alegre, Jaraguá do Sul e Papanduva.

Vai e vem Senador Dário Berger (PM-
DB-SC) tem dividido a sua agenda entre 
Brasília e Santa Catarina. No Distrito Fe-
deral, participado das comissões das quais 
é membro. No estado, não abandona a 
agenda política nos municípios catarinen-
ses onde o PMDB tem candidatos. Até dia 
dois de outubro vai ser esse vai e vem. Ali-
ás, Berger será o relator, na Comissão de 
Serviços de Infraestrutura do Senado, do 
projeto que torna federal a rodovia Cami-
nho das Neves (entre SC e RS).

Atenção, eleitor A Justiça Eleitoral 
modificou, em caráter emergencial, alguns 
locais de votação nos municípios de Api-
úna, Braço do Norte, Campo Erê, Canoi-
nhas, Florianópolis, Guaraciaba, Itajaí, 
Joinville, Lages, Mirim Doce, Painel, Pa-
panduva, Passo de Torres, Penha, Rio Ne-
grinho, Salete, São Francisco do Sul, São 
Joaquim, São João do Oeste, São Miguel 
do Oeste e Taió. Confira os novos locais no 
link https://goo.gl/ff46As

Meio ambiente Falta menos de um mês 
para o encerramento das inscrições da 9ª 
edição do Prêmio Fatma de Jornalis-
mo Ambiental, que vai premiar quatro 
categorias: mídia impressa, mídia eletrô-
nica, internet e fotojornalismo. A premia-
ção total será de R$ 50 mil, sendo R$ 7 
mil para o primeiro lugar estadual por 
categoria e R$ 3 mil para o segundo lugar 
estadual por categoria. Informações pelo  
site www.fatma.sc.gov.br

Falando nisso... Está aberta a vo-
tação do Planeta.Doc Estudantes, 
concurso de filmes socioambientais pro-
duzidos por alunos de Santa Catarina. 
São obras com foco na importância do 
entorno natural e atitudes que contribu-
am para a preservação. Para votar acesse 
http://planetanaescola.com/selecio-
nados-2016/. A votação permanecerá 
aberta até o início do Festival Planeta.
Doc, no dia 21 de outubro.

Reabilitação profissional
A ação pioneira da Federação das Indústrias 
(Fiesc) com o INSS para reabilitação profissio-
nal de trabalhadores afastados começará pelo 
setor de alimentos. O termo de cooperação foi 
assinado nesta sexta-feira (23) pelo presidente 
da Fiesc, Glauco José Côrte, e o presidente do 
INSS, Leonardo de Melo Gadelha (foto), em ato 
que teve a participação do presidente do Sin-
dicarne, Rogério de Gouvêa. Para Côrte, será 
uma oportunidade para atuação conjunta em 
favor da saúde e da segurança do trabalhador. Gadelha ressaltou o aspecto 
social da iniciativa ao afirmar que “pessoas reabilitadas para o mercado de 
trabalho são reinseridas na sociedade, voltam a produzir e gerar riquezas e se 
completam como cidadãos”. Ele também destacou a economia que pode ser 
gerada. “Além disso, o INSS deixa de ter um gasto adicional. É um sistema 
que, se conseguirmos fortalecer, traz ganhos para todos.”
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Nada vai deter a Lava-Jato, mas a Lava-Jato precisa acabar com esse 
exibicionismo, com esse processo de exposição das pessoas sem culpa formada. A 

nossa Constituição e a tradição brasileira não convivem bem com isso.
Presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL) 
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