
Oportunidade para a carne de SC

O embaixador do Brasil na Coreia do Sul, Luiz Fernando de Andrade Serra, 
informou ontem ao governo do Estado que as autoridades sul-coreanas 
incluíram Santa Catarina entre as regiões com autorização de requisitos 

sanitários e viabilidade de permissão de exportação de carne suína e derivados 
após consultas públicas conduzidas no país asiático. O secretário de Assuntos 
Internacionais de Santa Catarina, Carlos Adauto Virmond, disse que mantém 
contato permanente com o embaixador Serra,  e explicou que, com a inclusão, 
foi vencida mais uma etapa do processo de abertura do mercado sul-coreano. 
A novidade foi muito comemorada no governo do Estado, especialmente no 
momento em que se avaliam os estragos causados pela Operação Carne Fraca. 
“Essa conquista é fruto do trabalho e do compromisso dos catarinenses ao longo 
dos anos, o que foi muito elogiado ao governador Colombo durante a missão à 
Coreia do Sul em 2016”, destacou Virmond. Os próximos passos são a finaliza-
ção das negociações comerciais entre Brasil e Coreia do Sul, e a inspeção e ha-
bilitação dos estabelecimentos exportadores. Para esta etapa, também há boas 
notícias. Agência de Quarentena Animal e de Plantas da Coreia do Sul (QIA) 
propôs uma missão técnica a Santa Catarina entre os dias 10 e 27 de maio. A 
agenda será definida pela QIA em conjunto com o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento e o governo catarinense. “A visita ocorrerá em um 
momento importante para Santa Catarina”, avalia Virmond, “e nos dará uma 
grande oportunidade para mostrar aos coreanos e ao mundo a eficiência da fis-
calização sanitária no estado e o altíssimo padrão da nossa produção de carnes”.

Nova Embratur  Presidente da Em-
bratur, o catarinense Vinicius Lummertz 
esteve ontem em Florianópolis, onde pa-
lestrou em reunião da Câmara Empre-
sarial de Turismo para apresentação da 
Pesquisa de Turismo Verão 2017, realiza-
da pela Fecomércio-SC. Falando da “nova 
Embratur”, contou o que está sendo feito 
para  transformar o órgão em uma agên-
cia de fomento internacional do turismo 
brasileiro e defendeu uma política de tu-
rismo comercial “agressiva, moderna e 
inteligente” para ampliar os resultados 
do setor. Ele ainda anunciou o programa 
‘Mais América Latina’, pelo qual se pre-

tende intensificar o turismo dos estados 
do Sul por meio de missões econômicas, 
exposições e eventos nos países vizinhos.

Reviver Deputado Ismael dos Santos 
(PSD), presidente da Comissão de Pre-
venção e de Combate às Drogas, fez a 
palestra de abertura do Seminário In-
ternacional sobre Drogas, ontem, na As-
sembleia Legislativa, com a presença do 
governador Raimundo Colombo. Na oca-
sião, aconteceu o lançamento de nova fase 
do Programa Reviver, de apoio financeiro 
a instituições que prestam atendimento a 
dependentes químicos.
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Cultura e...
Na condição de presidente da Comissão 
de Educação, Cultura e Desporto da As-
sembleia Legislativa, a deputada Lucia-
ne Carminatti (PT) esteve em audiência 
com o secretário de Estado de Turismo, 
Cultura e Esporte, Leonel Pavan, para 
reivindicar investimentos e debater pro-
jetos da área da cultura catarinense. Lu-
ciane questionou a alteração no crono-
grama do edital de Seleção de Projetos Culturais, que pode gerar o bloqueio e a 
devolução de recursos ao Ministério da Cultura. “Estamos atuando ao lado das 
entidades e dos grupos culturais para impedir que isso aconteça. Defendemos 
que todos os esforços se concentrem na efetiva realização do edital, para asse-
gurar plenamente os recursos para os projetos culturais selecionados em Santa 
Catarina”, declarou Luciane. Pavan foi receptivo aos argumentos da deputada.

... Educação
Além da atuação em plenário, o deputado fede-
ral Jorginho Mello (PR-SC) circula sistemati-
camente pelos ministérios para obter recursos 
para os municípios e instituições catarinense. 
E comemora conquistas. O parlamentar des-
tinou duas emendas, totalizando R$ 350 mil, 
para a Unochapecó investir em inovação e pes-
quisa. O recurso foi entregue ao reitor Claudio 
Jacoski. Em 2016, Mello conquistou R$ 14 mi-
lhões em emendas para Santa Catarina, desti-
nadas especialmente para Educação, Saúde e 
Infraestrutura.
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