
Avança criação do Fundo do Sul

Das 5.570 cidades brasileiras, 1.178 viram sua população en-
colher, segundo dados do IBGE, que aponta Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina e Paraná entre os estados mais afetados. 

O fenômeno seria justificado por fatores como os processos migrató-
rios internos, agravados pela crise econômica. Segundo levantamento 
recente do governo do Estado, 12 regionais, compreendendo 84 mu-
nicípios, necessitam de um impulso. São elas, em ordem crescente de 
desenvolvimento: São Joaquim, Curitibanos, Quilombo, Canoinhas, 
Laguna, Dionísio Cerqueira, Campos Novos, Taió, Ituporanga, Caça-
dor, São Lourenço do Oeste e Lages. Diante deste cenário, a vacina é 
promover programas de descentralização econômica para combater as 
desigualdades regionais. Este é o objetivo do Fundo Constitucional do 
Sul, que está sendo criado com o apoio do governo federal. Bandeira 
do deputado Mauro Mariani (PMDB-SC), o fundo beneficiaria os três 
estados do Sul com linhas de financiamento para atrair empresários 
e poder público interessados em investir em regiões deprimidas eco-
nomicamente. Um grupo de trabalho já foi criado para implantar o 
fundo, que será gerido pelo BRDE. No dia 26 de abril, o ministro 
do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, que é gaúcho, estará em 
Santa Catarina para lançar o programa Criança Feliz e já terá uma 
agenda, ao lado de Mariani e do deputado paranaense Joaço Aruuda 
(PMDB), na sede do BRDE, em Florianópolis.

Recursos de multas Para além do 
Fundo do Sul, e em tempos de queda das 
arrecadações municipais, a maioria dos 
prefeitos e prefeitas de Santa Catarina pro-
cura novos meios para incrementar a recei-
ta. Uma das formas para isso é integração 
dos municípios ao Sistema Nacional de 
Trânsito (SNT). Com a medida, os percen-
tuais recebidos com o rateio de multas po-
dem aumentar de 32,5% para até 80%, no 
caso das multas eletrônicas. Em comunica-
do enviado às prefeituras, a Federação Ca-
tarinense de Municípios (Fecam) orienta os 
gestores a procederem a integração o quan-
to antes. Atualmente, dos 295 municípios 
catarinenses, apenas 88 estão devidamente 
integrados ao SNT, o que coloca o estado 
no sétimo lugar do ranking nacional.  

Restrição ao corte O fornecimento de 
energia elétrica, água e telefonia para hos-
pitais públicos, delegacias de polícia, esco-
las públicas e unidades do corpo de bom-
beiros só poderá ser interrompido 60 dias 
após aviso de não pagamento de conta. É o 
que prevê o projeto (PLS 292/2015) do se-
nador Dário Berger (PMDB-SC), aprovado 
nesta semana pela Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania (CCJ). A maté-
ria seguirá agora para análise na Câmara 

dos Deputados. A legislação atual não faz 
qualquer distinção para a prestação dos re-
feridos serviços públicos entre os usuários 
comuns e aqueles que desempenham ativi-
dades de utilidade pública.

Debate na OAB-A comissão de Direito 
Previdenciário da OAB-SC vai promover, 
na quarta-feira (29), às 17 horas, em sua 
sede estadual, na Capital, debate público 
sobre a reforma da Previdência. Regra de 
transição, aposentadorias especiais, idade 
mínima, pensões por morte e benefícios as-
sistenciais estão entre os tópicos mais po-
lêmicos. O evento é aberto à comunidade 
e as inscrições podem ser feitas na sede da 
OAB-SC, mediante doação de um quilo de 
alimento não perecível.

Líderes Para marcar o início das ativi-
dades do LIDE SC, grupo que reúne os 
empresários de maior expressão no esta-
do, o presidente Wilfredo Gomes convida 
Alexandre Gama, CEO da Neogama. O 
empresário irá conduzir o primeiro almo-
ço-debate do ano, com o tema O poder 
das ideias e as novas mídias. O encontro 
vai acontecer na sexta-feira (31), na sede 
da Federação das Indústrias (Fiesc), em 
Florianópolis.

Por onde passa, o deputado Gelson Me-
risio, presidente estadual do PSD, tem 
recebido apoio de lideranças políticas 
para 2018. Em jantar com vereadores 
e lideranças locais da sigla de São José, 
nessa semana, a ideia era mobilizar a 
campanha de filiações do PSD na cida-
de, mas Merisio, que é pré-candidato ao 
governo do Estado, acabou recebendo 
essa declaração do presidente da Câma-
ra de Vereadores de São José, vereador 
Orvino de Ávila (PSD): “A região da grande Florianópolis vai, com certeza, 
te ajudar a fazer uma boa votação. E lá para cima, depois da Serra, você já 
sabe bem como fazer”, disse referindo-se à base eleitoral de Merisio.
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