
Para a consolidação da retomada é indispensável uma melhora na parte
fiscal, sem elevação de impostos, além do avanço do programa de privatização, 
que pode levar a um aumento dos investimentos em infraestrutura. 2018 será 
um ano melhor. Esperamos que a economia não seja afetada pelas eleições e o 

mais importante é que o país escolha um presidente reformista, que prossiga na 
modernização do ambiente institucional brasileiro.

Presidente da Federação das Indústrias (Fiesc), Glauco José Côrte, durante a divulgação do Índice de 
Confiança do Empresário Industrial de Santa Catarina (ICEI), que passou de 55 pontos em agosto para 

57,8 pontos em setembro

“

”

Eletrificação rural volta à pauta

O coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, deputado federal 
João Paulo Kleinübing (PSD), confirmou que vai receber hoje, em 
Brasília, os presidentes das comissões de Agricultura das Assembleias 

Legislativas do Rio Grande do Sul, deputado Adolfo Brito (PP), e de Santa 
Catarina, Natalino Lázare (PR), que solicitou o espaço. Da mesma forma, 
os deputados federais gaúchos devem receber Lázare e Brito, que estão ar-
ticulando apoios estratégicos para a melhoria das redes de energia rural. 
Eles vão explanar para as bancadas a dramática situação dos produtores, 
notadamente os médios e pequenos. As redes na região rural são monofási-
cas e não suportam mais a demanda energética dos equipamentos agrícolas 
das propriedades, nem dos novos eletrodomésticos. “Estamos fazendo esse 
movimento conjunto entre os dois estados, que já virou pauta prioritária na 
Celesc e no governo catarinense, para que os agricultores possam se desen-
volver, contribuindo também para conter o êxodo rural,” resume Lázare. 
Ele explicou que a ideia é que as distribuidoras de energia e os governos di-
vidam a maior parte dos custos, cabendo aos agricultores pagar apenas 10% 
do custo total para a troca dos sistemas de mono para trifásicos.

Aproximação A mudança no sistema 
de distribuição de energia para a área 
rural foi um dos pontos da conversa que 
o deputado Lázare teve com governador 
Raimundo Colombo durante um voo para 
Videira, na semana passada. “O gover-
nador mostrou-se bastante sensível. Ele 
sabe que essa mudança vai trazer desen-
volvimento para o campo”, disse o parla-
mentar. No mesmo dia, à noite, durante 
a palestra-balanço na Unoesc, Colombo 
elogiou Lázare. “É um grande aliado. A 
região precisa muito dele.” O deputado 
está de saída do PR e o passaporte para o 
PSD parece estar carimbado. 

Bateu na trave o pedido de renúncia 
coletiva da parte da Executiva nacional 
do PMDB denunciada pela Procurado-
ria Geral da União, feito pelo deputado 
federal e presidente da sigla no estado, 

Mauro Mariani. Para ele, o importante é 
que foi feito o contraponto e “o recado foi 
dado”.  O objetivo era descolar a imagem 
e dizer que aquele PMDB não representa 
o PMDB catarinense. Mesmo sem ter sido 
acatada a sugestão, o que já era esperado 
pelo deputado, ele recebeu apoio de dire-
tórios de várias partes do país, inclusive 
em Plenário. Mariani ainda não desistiu 
e vai puxar o assunto na convenção na-
cional do partido, marcada para a semana 
que vem (4 de outubro), em Brasília.

Prerrogativas A OAB criou um núme-
ro de WhatsApp para receber denúncias de 
violação às prerrogativas dos advogados. 
O assunto é uma das bandeiras da atual 
gestão. Um grupo de advogados promove 
rodízio no atendimento às denúncias, que 
podem ser feitas 24 horas por dia. Anote: 
(48) 99989-5222. Ou acesse oab-sc.org.br
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Saldo positivo
O defensor público-geral de San-
ta Catarina, Ralf  Zimmer Junior, 
participa da reunião mensal do Co-
légio Nacional de Defensores Públi-
cos Gerais (Condege), que começou 
ontem e termina hoje, em Brasília. 
Ao falar de sua experiência de um 
ano à frente da Defensoria estadu-
al, falou co choque de sua adminis-
tração e da preocupação com os gastos públicos. Zimmer cortou gastos com 
telefones celulares funcionais, com aluguéis de garagem, com café, e agora 
articula por uma mudança na política de terceirizaçã, bem como pela oti-
mização  dos espaços públicos. Para ele, em um prédio locado, por exemplo, 
poderiam funcionar dois órgãos, um em um turno e outro noutro. “Tudo em 
nome de enxugar e otimizar a máquina pública.” Zimmer, à direita na foto, 
também falou dos novos desafios e avanços da instituição em Santa Catarina,  
como a implantação do sistema misto de acesso à Justiça, com o credencia-
mento de advogados.
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