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HOMENAGEM NO PARLAMENTO

PÁGINA 6 

SUSTENTAR LANÇA DESAFIOS PARA 
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 

Fórum sobre Energias Renováveis e Consumo Responsável leva a Chapecó principais autoridades do assunto

FRENTE DAS DROGAS DEFENDE SUBSECRETARIA

Deputados propõem a criação de um pasta financiada com 0,25% de recursos do Fundo Social Sessão destaca os 50 anos do Tribunal Administrativo Tributário
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Grupo teatral Ciranda e Sonhos, de Campo Erê, faz apresentação cultural na solenidade de abertura do Sustentar 2011, no Centro de Eventos de Chapecó
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Aquecimento global, mudanças 
climáticas, agricultura de baixo car-
bono  e evolução na regulamentação 
de empreendimentos energéticos 
com as mudanças recentes na le-
gislação foram alguns dos temas 
abordados no Sustentar 2011 – Fó-
rum sobre Energias Renováveis,  
realizado de 29 a 31 de agosto, no 
Centro de Eventos de Chapecó. 

Durante as exposições, os pa-
lestrantes fizeram a correlação de 
eventos climáticos com problemas 
que estão ocorrendo nos dias de hoje. 
Os trabalhos encerram, dia 31, com 
o painel debatendo as  iniciativas de 
pagamento por serviços ambientais 
(PSA), programas que remuneram 
os agricultores por sua contribuição 
à preservação de áreas ambien-
talmente estratégicas. O biólogo 
Paulo Henrique Pereira apresentou 
o projeto Conservador das Águas, do 
município de Extrema (MG). 
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Dia 9, às 8h – I Conferência Regional LGBT da Grande Floria-
nópolis  
Local: Plenarinho Deputado Paulo Stuart Wrigh
  
Dia 9, 19h – Audiência Pública - A fim de discutir “A violência 
contra motoristas e passageiros e as condições de segurança no 
trajeto Oeste de Santa Catarina - Paraná - São Paulo” 
Local: Câmara de Vereadores - Porto União 

Dia 10, 15:30h – Sessão Solene em homenagem ao município de 
Canoinhas na passagem dos cem anos de Emancipação Político-
-Administrativa
Local: Sede Social de Canoinhas Tênis Clube - Canoinhas 

POR QUE A VIOLÊNCIA AUMENTA?

PRECISAMOS DE MAIS SEGURANÇA

Por que será que a cada dia a 
marginalidade aumenta? Por que a 
sensação de insegurança é cada vez 
maior?  São perguntas que fazemos 
a nós mesmos quase que diariamen-
te. Por que? Se somos hoje um dos 
melhores Países pra se viver. Temos 
uma economia estabilizada, na 
questão social o nível de desemprego 
é dos mais baixos do planeta e o seg-
mento mais pobre teve uma melhora 
substancial de padrão de vida. 

Em que pese denúncias de cor-
rupção nos quatro cantos do País, 
politicamente estamos estabilizados. 
Se compararmos nosso País com os 
demais da América do Sul, damos 
um banho em termos de estabilidade 
econômica e política. Então por que a 
marginalidade o consumo de drogas 
aumenta tanto? Neste aspecto esta-
mos pior que nossos irmãos Sul Ame-
ricanos. Se a marginalidade sempre 
esteve ligadas aos problemas sociais 
(desemprego, pobreza etc), como se 

explica o que estamos constatando 
hoje no Brasil? Diminuiu a pobreza, 
diminuiu o desemprego e por outro 
lado aumentou a marginalidade, o 
tráfico e consumo de drogas e o des-
respeito às instituições, com aumento 
substancial da violência. 

Qual a explicação para isso. A 
meu ver só existe uma: a impuni-
dade. Acredito estar aí a razão de 
tudo, pois o sentimento de que o 
crime compensa tomou conta, e o 
chamado “custo/benefício” para o 
marginal se tornou uma verdadeira 
bandeira. Agora mais ainda com 
a nova interpretação do Código de 
Processo Penal, que não leva à pri-
são condenados por sentenças até 
quatro anos. Por isso entendo que 
o Congresso Nacional tem a grande 
responsabilidade de mudar com 
urgência nossas Leis penais.   

DEPUTADO NILSON GONÇALVES 
(PSDB) 

Uma das nossas principais pre-
ocupações é a segurança. De fato, a 
questão não gira apenas em torno 
de nossas casas, mas também dos 
lugares que freqüentamos. 

A violência cresce com força 
de epidemia, em Santa Catarina, e 
manifesta-se mais naquelas áreas 
em que a presença do Estado é me-
nor, ou seja, em áreas que muitas 
vezes sequer dispõem de serviços 
públicos elementares. 

Dados do Tribunal de Justiça 
apontam que há, no Estado, mais 
de 15 mil mandados de pr isão 
a serem cumpridos. Precisamos 
urgente de novas penitenciárias 
para desafogar o sistema prisional 
do Estado, mas ainda não é a única 
solução para que o cidadão tenha 
mais segurança.   

Em menos de cinco meses, 
duas fugas históricas do presídio 
da capital deixou a comunidade em 
alerta. E para completar esse cená-

rio crítico, pouco antes da última 
fuga em massa, o governador do 
Estado havia anunciado um corte 
de R$ 79 milhões do orçamento da 
segurança pública. 

Desde 1980, quando tínhamos 
3,2 milhões de habitantes, o núme-
ro de policiais militares continua 
sendo os mesmos 11 mil . O que 
mudou foi número de habitantes, 
que praticamente dobrou.

Se população e criminalidade 
aumentam, é clara a necessida-
de de mais policiais nas ruas, 
inclusive com aumento salarial, 
bem como investir em políticas de 
ressocialização.

O Estado tem o dever e a obriga-
ção de prestar um serviço eficiente. 
A ineficiência por parte de sua 
assistência é ofensa a princípio 
Constitucional.

DEPUTADO NEODI SARETTA 
(PT)

AGENDA

Quinze esculturas em madeira 
do catarinense Luiz Carlos Casa-
grande, de Faxinal dos Guedes, 
estão expostas no Hall da Assem-
bleia Legislativa. São obras da cole-
ção pessoal do artista, de diversos 
tamanhos e que chamam atenção 
daqueles que entram no palácio 
Barriga Verde pela rara beleza. 

Luiz Carlos é filho de madei-
reiro e hoje é empresário do setor. 
Utiliza material rejeitado, rea-
proveitando-o para compor obras 

únicas, que impactam o olhar 
logo à primeira vista. Autodidata, 
o artista procura dar à escultura 
“um enfoque social, intelectual, 
filosófico e espiritual”. 

Estão expostas as seguintes 
obras: “A menina que chora”, “A 
mulher com guarda-chuva”, “O 
aborto”, “A mulher e o menino”, 
“O materialista”, “O menino e o 
cachorro”, entre outras. A exposi-
ção é aberta ao público e vai até 
sexta-feira, dia 9 de setembro. 

ESCULTURAS EM MADEIRA NO 
HALL DA ASSEMBLEIA 

Diretoria de Comunicação SocialMesa
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Luiz Carlos Casagrande posa junto a uma de suas esculturas
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ALEXANDRE BACK

Em sessão especial realizada 
no dia 30, a Assembleia Legislativa 
prestou homenagem ao Tribunal 
Administrativo Tributário (TAT) 
pela passagem dos seus 50 anos 
de atuação. Parlamentares, lide-
ranças políticas e representantes 
da Secretaria da Fazenda destaca-
ram a importância do órgão, que, 
apesar da relevância dos serviços 
prestados, ainda permanece desco-
nhecido para muitos contribuintes 
catarinenses. 

Antigo Conselho Estadual de 
Contribuintes, elevado ao status 
de tribunal em 2009, o TAT atua 
diretamente com as pendências 
t r ibutár ias que envolvem t rês 
tributos de competência estadu-
al: Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços ( ICMS), 
Imposto sobre P ropr iedade de 
Veículos Automotores ( IPVA) e 
Imposto sobre Transmissão Cau-
sa Mortis e Doação de Quaisquer 
Bens e Direitos (ITCMD). Somente 
nos últimos seis anos, o tribunal 
julgou aproximadamente 32 mil 
processos, que englobaram uma 
movimentação financeira de R$ 
7,57 bilhões. 

Para o secretário de Desen-
volvimento Regional da Grande 
Florianópolis, deputado licenciado 
Renato Hinnig (PMDB), proponente 
da sessão, juntamente com o de-
putado Edison Andrino (PMDB), 
o TAT é “a garantia de que os 

contr ibuintes catarinenses, em 
busca por justiça fiscal, terão seus 
argumentos analisados de forma 
autônoma e paritária”. 

Da mesma forma, o deputa-
do Aldo Schneider (PMDB), que 
presidiu a sessão, ressaltou que 
TAT, “que já realiza trabalho im-
prescindível, busca aprimorar cada 
vez mais os serviços prestados”. O 
parlamentar elogiou o constante 
aprimoramento da instituição, por 
meio da adoção de novos recursos 
tecnológicos. “A implementação 

do processo eletrônico, no qual 
os usuários podem acompanhar a 
tramitações em tempo real, confere 
ainda mais transparência e con-
fiabilidade às ações, otimizando 
também os recursos empregados”. 

Presente ao evento, o ex-go-
vernador do Estado Paulo Afonso 
Evangelista Vieira lembrou que o 
processo de modernização do tri-
bunal teve início em 1996, durante 
a sua gestão. “No início, tivemos 
que vencer resistências, tendo, in-
clusive, que captar financiamento 

junto ao BID, mas hoje o processo 
caminha a passos largos, o que me 
enche de orgulho”, declarou. 

Em seu discurso, o atual presi-
dente da instituição, João Carlos 
Von Hohendorff, afirmou que os 
investimentos em tecnologia têm 
trazido significativos avanços para 
o contribuinte. A informatização 
do contencioso administrat ivo 
tributário, iniciada em 2005 com 
a disponibilização da tramitação 
dos processos na internet propor-
cionou mais agilidade e menos 

burocracia na condução dos pro-
cessos. A expectativa agora, disse 
Hohendorff, é com a implantação 
da certificação eletrônica de docu-
mentos e da assinatura digital, e 
a disponibilização do diário eletrô-
nico para publicação e intimação 
das decisões. “O que se espera da 
administração pública é que ela dê 
soluções para as questões sociais. 
E nós, integrantes do Tribunal 
Administrativo Tributár io, não 
podemos ser tímidos ou omissos”, 
frisou. 

Henrique de Arruda Ramos – presidente de 1961 a 1962 

Ivan Luiz de Mattos (in memoriam) – presidente de 1962 a 1964 

Hélio Born da Silva (in memoriam) – presidente no ano de 1964 

Nabor Teixeira Colaço (in memoriam) – presidente de1964 a 1967 

Aderbal Alcântara (in memoriam) – presidente de 1967 a 1987 

Osvaldo Thais – presidente de 1987 a 1991 

José Wellington Machado Cavalcanti – presidente de 1991 a 1995 

José Aleixo Dellagnello – presidente de 1995 a 1998 

Cidemar José Ultra – presidente de 1999 a 2001 

Leonardo Alves Nunes – presidente no ano de 2001 

José Nilton Pereira – presidente de 2001 a 2002 

Elmo Fiegenbaum – presidente de 2003 a 2006 

João Carlos Von Hohendorff – atual presidente 

OS 50 ANOS DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

Deputado Aldo Schneider e secretário Renato Hinnig entregam placa a homenageado

Sessão especial foi requerida pelo deputado Edison Andrino e pelo secretário Regional da Grande Florianópolis, deputado licenciado Renato Hinnig

RECONHECIMENTO AO TRABALHO PRESTADO PERSONALIDADES  HOMENAGEADAS 

Tribunal, ainda desconhecido pela maioria dos contribuintes, atua diretamente com as pendências tributárias
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ARARANGUÁ DEBATE A 
SITUAÇÃO DOS HOSPITAIS 

ATENDIMENTO INTEGRADO

AGRICULTORES REMUNERADOS POR PRESERVAR ÁREAS

REGULAMENTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS

MINISTRA DESTACA EXEMPLO DO OESTE CATARINENSE

A terceira reunião regional 
promovida pelo Fórum Parlamen-
tar dos Pequenos Hospitais, na 
manhã do dia 26, na Secretaria 
de Desenvolvimento Regional do 
Município de Araranguá, elencou 
os principais problemas enfrenta-
dos pelos hospitais da Associação 
dos Municípios do Extremo Sul 
Catarinense (Amesc). Presidido 
pelo deputado Mauro de Nadal 
(PMDB), o encontro, com a presen-
ça do deputado Volnei Morastoni 
(PT), presidente da Comissão de 
Saúde da Assembleia Legislativa, 
e autoridades da região, mobilizou 
os participantes a aderirem ao 
abaixo- assinado pelo reajuste da 
tabela do SUS e regulamentação 
da Emenda Constitucional 29. 

A região integra 15 muni-
cípios e conta seis hospitais 
pequenos, além do Regional de 
Araranguá. Com capacidade para 
atender mil internações por mês, o 
problema na região da Amesc não 
é a falta de leitos, mas recursos 
para manter as unidades e paga-
mentos dos profissionais devido à 
defasagem da tabela SUS. Segun-
do a associação, o SUS repassa 
para uma consulta médica R$ 

9,90, sendo que para manter os 
custos dos pequenos hospitais as 
prefeituras vêm repassando mais 
do previsto de 15% da receita do 
orçamento municipal destinado 
para a saúde, gerando um custo 
alto para as cidades. 

Diante dos apontamentos, 
Nadal apresentou o abaixo assi-
nado catarinense informando que 
a medida é mais uma ferramenta 
para fortalecer o movimento do 
Fórum, que a partir das reuniões 
vem traçando um diagnóstico da 
saúde pública em Santa Catarina. 

Dentre os problemas detecta-
dos no Estado, os maiores são as 
dificuldades de custeio da folha 
de pagamento e a manutenção da 
unidade hospitalar. 

“Estamos focados em encon-
trar alternativas para manter os 
pequenos hospitais funcionando 
com atendimento de qualidade. 
Nossa intenção é reajustar a 
tabela do SUS e regulamentar 
a Emenda 29, que aumenta os 
percentuais dos recursos federais 
que a União deve destinar para 
a saúde. O abaixo assinado será 
entregue ao governo federal”, 
informou. 

Atento às manifestações, 
o secretário Estadual de Arti-
culação Nacional, Acélio Casa 
Grande, afirmou que uma das 
alternativas para o Estado é in-
tegrar o atendimento dos peque-
nos hospitais com os postos de 
saúde. Segundo ele, a interação 
aliviaria os atendimentos nos 
grandes hospitais que poderiam 
dedicar-se aos procedimentos de 
alta complexidade. 

Volnei Morastoni ressaltou 
que medidas estão sendo adota-
das para que o governo do Estado 

se sensibilize com a situção dos 
pequenos hospitais e passe a 
contribuir com as despesas. 

Já a gerente Regional de 
Saúde de Araranguá, Patrícia 
Gomes Paladino, reafirmou que a 
região da Amesc não possui falta 
de leitos, porém aponta o caos 
na saúde como um problema de 
gestão. “Não que tenhamos maus 
administradores, porém sem 
recursos fica inviável apresentar 
um bom trabalho com atendi-
mento de qualidade e profissio-
nais à disposição”, desabafou. 

LISANDREA COSTA

Chapecó foi a capital do meio 
ambiente de 29 e 31 de agosto ao 
promover a quarta edição do Sus-
tentar - Fórum sobre Energias Re-
nováveis e Consumo Responsável. 
Mais de mil pessoas  participaram 
da abertura, dia 29, e acompanha-
ram a palestra “Energias renová-
veis e o padrão de consumo da 
sociedade moderna: limites para o 
desenvolvimento sustentável”.

O grupo teatral Ciranda e So-
nhos, de Campo Erê, fez uma 
apresentação cultural, que contou 
com a participação de diversas au-
toridades; entre elas, o presidente 
da Comissão de Economia, depu-
tado José Milton Schaef fer (PP), 

o deputado Dirceu Dresch (PT), 
proponente da 4ª edição do fórum, o 
deputado federal Pedro Uczai (PT), 
idealizador do Sustentar, o prefeito 
de Chapecó, José Cláudio Caramori 
(DEM), a deputada Luciane Car-
minatti (PT) e representantes de 
inúmeras entidades e instituições 
educacionais. 

Como anfitrião, Caramori aco-
lheu os visitantes e frisou o papel 
que a educação e a informação têm 
na formação de novas atitudes e 
comportamentos. “É preciso prepa-
rar as pessoas desde a infância para 
essa nova consciência ambiental.” 
O deputado José Milton, por sua 
vez, frisou que é necessário acre-
ditar na capacidade de quebrar 
paradigmas em busca de desen-

volvimento sustentável e justiça 
social. Ele destacou a importância 
do Sustentar para o debate de te-
mas tão relevantes e disse que “as 
discussões promovidas pelo fórum 
darão o direcionamento das políti-
cas públicas de agora em diante”. 

O deputado Di rceu Dresch 
explicou que o Sustentar voltou a 
ser realizado em Chapecó para con-
solidar a experiência de criação da 
Fundação Científica e Tecnológica 
em Energias Renováveis – FCTEC 
e pelo potencial energético que a 
região Oeste possui. A capacidade 
local de produção de alimentos e o 
apoio técnico das diversas univer-
sidades e instituições de ensino fo-
ram outros fatores que, conforme o 
parlamentar, justificaram a escolha 
do município para sediar o evento 
pelo segundo ano consecutivo. 

Já o deputado Pedro Uczai in-
formou que assumiu no Conselho 
de Altos Estudos da Câmara dos 
Deputados o desafio de trabalhar 
para o aperfeiçoamento da legisla-
ção brasileira no que diz respeito ao 
marco regulatório da distribuição 
de energias renováveis. “O Brasil 
pode se tornar a maior nação do 
mundo com energia limpa e desen-
volvimento sustentável”, espera.

O Sustentar foi  promovido pela 
Comissão de Economia, Ciência, 
Tecnologia, Minas e Energia da As-
sembleia Legislativa, em parceria 
com o Conselho de Altos Estudos 
e Avaliação Tecnológica da Câmara 
dos Deputados.

O Sustentar 2011  debateu no dia 
31 as  iniciativas de pagamento por 
serviços ambientais (PSA), programas 
que remuneram os agricultores por sua 
contribuição à preservação de áreas 
ambientalmente estratégicas. O biólogo 
Paulo Henrique Pereira apresentou o 
projeto Conservador das Águas, do 
município de Extrema (MG). O prefeito 
de São Bento do Sul, Magno Bollmann, 
falou sobre experiência que está ini-
ciando no município catarinense. 

Extrema (MG) está localizada no 
Espigão Sul da Serra da Mantiqueira, 
cujas águas constituem um dos princi-
pais mananciais de abastecimento do 
Brasil, chamado Sistema Cantareira. A 
cidade tem 30 mil habitantes e adotou 
um sistema de gestão ambiental que 
tem servido de modelo em todo o 
Brasil. O projeto de pagamento por 
serviços ambientais tem seis anos e 
foi pioneiro no país. 

O “Conservador das águas” tem 
como norte melhorar a qualidade am-
biental de Extrema e para isso utiliza 
o pagamento aos agricultores como um 

dos instrumentos. “Melhorar a cobertu-
ra vegetal da cidade era essencial para 
conservar a água do nosso município, 
que é muito rico em mananciais”, 
explica o palestrante. A região da 
Serra da Cantareira fornece água para 
o abastecimento de 70% da população 
de São Paulo. 

No dia 31, aquecimento global, 
mudanças climáticas e agricultura de 
baixo carbono foram abordados no pri-
meiro painel da manhã. O pesquisador 
da Epagri/Ciram Sérgio Luiz Zampieri, 
relatou uma série de eventos extre-
mos ocorridos nos últimos anos em 
Santa Catarina para mostrar que “as 
mudanças climáticas não são eventos 
distantes de nós”. Ele afirmou que a 
degradação ambiental, o crescimento 
populacional e a perda de biodiversi-
dade são algumas das causas para o 
aquecimento global. Nos últimos 50 
anos, a elevação média da temperatura 
foi de 0,7º na América Latina, conforme 
o palestrante. 

As principais consequências da 
elevação da temperatura para o Sul do 

país será o aumento da quantidade de 
chuvas, conforme o pesquisador. As 
temperaturas mínimas também fica-
rão mais altas, com diminuição dos 
dias frios, o que impacta diretamente 
nas culturas de clima temperado, 
como a produção da maçã, que pode 
ser prejudicada. 

A conservação da floresta ama-
zônica tem uma relação direta com a 
regularização dos eventos extremos, 
conforme Gérard Moss, idealizador do 
projeto Rios Voadores. Ele explicou que 
a floresta é capaz de bombear para a 
atmosfera uma grande quantidade da 
água que evapora do oceano atlântico. 
Isso faz com que o Brasil seja o cam-
peão mundial em precipitação. 

Maurício Carvalho Oliveira, do 
Ministério da Agricultura, abordou 
a consolidação de uma economia de 
baixa emissão de carbono na agricul-
tura. Segundo ele, o Plano Nacional de 
Agricultura de Baixo Carbono é coe-
rente com os compromissos assumidos 
pelo governo brasileiro na Conferência 
de Copenhague (COP-15).

A região Oeste de Santa Catarina 
servirá de exemplo ao restante do país 
por seu protagonismo na geração de 
energias renováveis e pela ousadia 
e capacidade de organização que 
resultaram na criação da Fundação 
Científica e Tecnológica em Ener-
gias Renováveis – FCTER. Essa foi 
a opinião manifestada pela ministra 
do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, 
durante reunião com representantes 
de universidades, empresas e demais 
entidades que compõem a fundação, 
criada há um ano em Chapecó, a 
partir da realização do Sustentar 
2010 – Fórum de Energias Renováveis 
e Consumo Responsável. A ministra 
veio ao município para participar de 
eventos paralelos ao Sustentar 2011. 

“O país discute grandes projetos 
de energia, mas não pode perder de 
vista os projetos regionais, que pos-
sibilitam a geração de energia com 
distribuição de renda, de maneira 
efetivamente sustentável. É preciso 
gerar energia com inclusão social e 
transformar a degradação em ativo”, 
disse Izabella. Ela afirmou ainda que 
a região Oeste tem um ativo excep-
cional, representado por seu potencial 

agrícola, energético e tecnológico, e 
que deve se esforçar para preservar 
sua identidade cultural e, com isso, 
manter mercado. 

Participaram da reunião os deputa-
dos estaduais Dirceu Dresch e Luciane 
Carminatti, ambos do PT, e o deputado 
federal Pedro Uczai (PT). Como propo-
nente desta edição do Sustentar na As-
sembleia Legislativa, Dresch agradeceu 
a presença da ministra em Chapecó e 
destacou o potencial da região Oeste 
na chamada economia verde. Já Pedro 

Uczai pediu o apoio da ministra para 
que a experiência de Chapecó possa 
ser mostrada a todo o país durante a 
realização da Conferência Rio +20. 

No que diz respeito a financiamento 
público para os projetos da fundação, 
Izabella Teixeira orientou que a ins-
tituição concorra aos editais públicos 
do Fundo de Mudanças Climáticas, 
que começou a funcionar este ano e 
concentra os recursos provenientes da 
participação do Ministério do Meio 
Ambiente no lucro do petróleo. 

A evolução na regulamentação 
de empreendimentos energéticos 
com as mudanças recentes na legis-
lação foi o tema central do primeiro 
painel do Sustentar 2011, do dia 30. 
O superintendente de concessões e 
autorizações de geração da Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel), 
Hélvio Neves Guerra, fez a principal 

explanação neste painel, que teve a 
participação do deputado federal Pedro 
Uczai (PT) e mediação do deputado 
Dirceu Dresch (PT). 

Até 2008, a construção de fontes 
alternativas de energia elétrica – ter-
melétricas, eólicas e fotovoltaicas – 
precisava de outorga federal. Hoje os 
empreendedores só precisam informar 

a Aneel sobre a intenção de construir 
e buscam a outorga no momento 
de conectar a fonte geradora à rede 
elétrica. “Isso representou um avanço 
espetacular, principalmente para as 
fontes de pequena capacidade, que 
enfrentavam as mesmas exigências 
de uma grande central”, explicou o 
superintendente da Aneel. 

A conferência de abertura do 
Sustentar 2011 foi proferida pelo 
diretor de Desenvolvimento Ener-
gético do Ministério de Minas e 
Energia, Hamilton Moss de Sou-
za, e pelo secretário Nacional de 
Desenvolvimento Rural e Extrati-
vismo, Roberto Ricardo Vicentini. 
Souza abordou o suprimento de 
energia renovável a partir do que 
existe no Brasil e do que se preten-
de ter no futuro, com a ampliação 
da matriz energética brasileira. 

Entre outros aspectos, desta-
cou a expansão da energia eólica. 
“Há dois anos, o Brasil tinha 
apenas uma fábrica de equipa-

mentos eólicos. Hoje já são cinco 
fábricas no país, o que provocou 
diminuição do custo.” O megawatt 
de energia eólica foi comprado pelo 
governo no último leilão de energia 
ao custo de R$ 90, que é bastante 
competitivo em comparação com 
a energia hídrica, conforme o 
palestrante. 

Vicentini destacou que uma 
parte importante das fontes reno-
váveis está associada à biomassa. 
“Podemos ampliar a produção de 
agroenergias sem comprometer o 
objetivo estratégico de qualquer 
país, que é a produção agrícolas 
para a segurança alimentar.” 

Promovido pela Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia,  Fórum discute proposto por Dirceu Dresch temas como aquecimento global e agricultura de baixo carbono entre outros.

Na cerimônia de abertura, grupo teatral de Campo Erê é destaque

Presidente da Comissão de Economia, José Milton Scheffer, na aberturaMinistra do Meio Ambiente, Izabella Texeira, participa de reunião

Público acompanha reunião promovida pelo Fórum dos Pequenso Hospitais

CHAPECÓ SEDIA MAIS UMA EDIÇÃO DO SUSTENTAR
Fórum sobre Energias Renováveis e Consumo Responsável transforma Chapecó na capital do meio ambiental por três dias

AMPLIAÇÃO DA MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA
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A Frente Parlamentar de Combate 
e Prevenção às Drogas da Assembleia 
Legislativa, coordenada pelo deputa-
do Ismael dos Santos (DEM), propôs 
ao governo do Estado a criação de 
uma subsecretaria para combater a 
difusão de entorpecentes no estado 
com suporte de 0,25% do Fundo 
Social. 

A proposta foi levantada durante 
audiência pública realizada na ma-
nhã do dia 29, no Palácio Barriga 
Verde, que reuniu parlamentares 
federais e estaduais, o governador 
Raimundo Colombo (DEM) e demais 
lideranças do Executivo, Judiciário, 
Polícias Civil e Militar, além de 
representantes de organizações 
sociais. 

O evento foi a última das sete 
audiências públicas que percorreram 
o estado para conhecer as realidades 
regionais, levantando estatísticas de 
usuários, conhecendo programas de 
atendimento e recebendo demandas 
municipais. As informações e as pro-
postas obtidas integram um relatório, 
que será encaminhado ao governo do 
Estado e à Câmara dos Deputados. 

DIAGNÓSTICO

Conforme Ismael dos Santos, as 
audiências “foram fundamentais para 
traçar um diagnóstico do setor no Es-
tado e irão contribuir na formulação de 
políticas públicas. “Mais de mil pesso-
as participaram ao todo, contribuindo 
para debater e identificar as maiores 
deficiências de cada uma das regiões”. 
Ao longo do processo, disse Ismael, foi 
estabelecida uma parceria com a Co-
missão Especial de Políticas Públicas 
de Combate às Drogas do Congresso 
Nacional, coordenada pelo deputado 
federal Givaldo Carimbão (PSB-AL) 

Presente ao evento, Carimbão 
ressaltou que o documento catari-
nense servirá como base, juntamente 
com informações provenientes dos 
demais estados brasileiros, para a 
formulação de uma nova legislação 
federal. 

O debate, afirmou, já vem sendo 
tratado em conjunto com o Senado 
e o Executivo, no sentido de agluti-
nar os 107 projetos atualmente em 
tramitação no Congresso. “Estamos 
reunindo o que está sendo feito e 
apresentando resultados, no Brasil 
e no exterior, em uma única propos-
ta, em conjunto com o Senado e o 
Executivo Federal”, disse. 

A expectativa, acrescentou 
Carimbão, é de que até o final de 
outubro o trabalho esteja concluído, 
englobando as áreas de prevenção, 
recuperação, reinserção social, re-
pressão e legislação. “Entre as idéias 
que podem compor a nova legisla-
ção, adiantou o parlamentar, estão 
a restrição à publicidade de bebidas 
alcoólicas, à inserção de disciplinas 
que tragam a temática para as salas 
de aula e maior controle de fronteiras. 
“O Brasil está absolutamente atrasado 
neste setor, o que está se refletindo 
diretamente no aumento da crimina-
lidade”, frisou. 

No âmbito estadual, o comandan-
te geral da Polícia Militar de SC, Co-
ronel Nazareno Marcineiro, defendeu a 
ampliação do Programa Educacional 
de Resistência às Drogas (Proerd), 
desenvolvido pela instituição. “Em 13 
anos de existência, o Proerd já atendeu 
a cerca de um milhão de jovens catari-
nenses. Mas não é suficiente em face 
da gravidade do problema. Precisamos 
estender o atendimento também às 
famílias das crianças envolvidas com 
entorpecentes”, disse. 

Em sua participação, o gover-
nador Raimundo Colombo sau-
dou o trabalho desenvolvido pela 
Frente Parlamentar de Combate e 
Prevenção às Drogas e anunciou a 
intensificação das políticas públi-
cas voltadas ao setor. “Queremos 
estabelecer uma política forte de 
combate às drogas, integrando 
ações nas áreas da saúde, educa-
ção e melhorias na parte social”, 
disse. Entre as propostas, anunciou 
Colombo, está a de estabelecer o 
ensino em período integral para 
estudantes na faixa etária dos 7 
aos 14 anos. 

VIOLÊNCIA

O deputado Manoel Mota 

(PMDB) qualificou o combate 
às drogas como decisivo para 
que o Estado possa reduzir os 
índices de violência. Ele defendeu 
o encarceramento permanente 
de traficantes de drogas e mais 
rigidez no controle das fronteiras. 
“Precisamos mudar as leis, visto 
que os entorpecentes não são 
produzidos aqui”, disse. 

A deputada Ana Paula Lima 
(PT) pediu prioridade nas inicia-
tivas que contemplem prevenção, 
tratamento e reinserção social. 
“Precisamos criar um fórum co-
mum entre Executivo, Legislativo 
e Judiciário, para tratar das ações 
de atenção integral”, propôs. 

“Temos que apresentar tam-
bém propostas que possibilitem o 

aumento de vagas nas instituições 
de tratamento público”, acrescen-
tou o deputado Volnei Morastoni 
(PT). 

Participaram ainda os depu-
tados estaduais Darci de Matos 
(DEM) e Kennedy Nunes (PP), 
os deputados federais Carmen 
Zanotto (PPS-SC), Décio Lima (PT-
-SC) e Francisco Eurico (PSB-PE), 
o desembargador do Tribunal de 
Justiça Jorge Scheffer Martins, 
o delegado geral da Polícia Civil, 
Aldo Pinheiro D’Ávila, a secretária-
-adjunta da Secretaria Estadual da 
Saúde, Rosina Moritz, a presidente 
do Conselho Estadual de Entorpe-
centes, Sandra Mara Pereira e o 
procurador geral do Ministério Pú-
blico de SC, Luis Marinho Júnior. 

O Vale do Itapocu, micro-região 
que congrega sete municípios do 
Norte do Estado, instalou dia 24 
a mais nova escola do Legislativo 
de Santa Catarina . A iniciativa 
conjunta é inédita no país e visa 
proporcionar capacitação e quali-
ficação de vereadores e servidores 
das câmaras municipais de sete 
municípios, otimizando estrutura 
e recursos. O lançamento oficial foi 
realizado na Associação Empresa-
rial de Schroeder (Acias) e contou 
com o apoio da Escola do Legislativo 
Deputado Lício Mauro da Silveira, 
Associação Brasileira das Escolas 
do Legislativo e de Contas (ABEL) 
e Interlegis do Senado Federal. 

O presidente da Escola do Le-
gislativo Estadual, deputado Joa-

res Ponticelli (PP), fez-se presente 
através de mensagem em vídeo. Ele 
discorreu sobre a importância da 
capacitação dos agentes públicos 
e sobre a movimentação que culmi-
nou com a implantação da escola 
do Parlamento catarinense, que no 
ano passado completou dez anos 
de existência. “Este lançamento é 
um momento importante para nós, 
pois a escola é um instrumento que 
serve para aproximar o Parlamento 
da sociedade catarinense e exerce 
papel determinante na mudança 
do conceito da sociedade sobre o 
Legislativo”, disse. 

No dia 26, a Escola do Legislativo 
Deputado Lício Mauro da Silveira 
capacitou vereadores e servidores das 
câmaras municipais associadas ao 

Parlamento da Macro-Região da Foz 
do Rio Itajaí (Parlaamfri), que congre-
ga 11 municípios. O evento integra o  
Programa de Formação de Agentes 
Públicos e Políticos desenvolvido 
pela Escola do Legislativo com o 
objetivo de aumentar a qualidade do 
exercício do mandato parlamentar.

Na semana de 29 de agosto à 1º 
de setembro, a Escola está realizando 
diversas atividades, entre elas o Curso 
de Formação Política para Profissio-
nais da Educação, no Plenarinho 
Paulo Stuart Wright. O objetivo do 
curso é propiciar reflexão e aprofun-
damento de temas relacionados à 
política, à legislação e à educação aos 
profissionais do magistério da rede 
pública, particular e órgãos ligados à 
educação em Santa Catarina.

FRENTE DAS DROGAS PROPÕE SUBSECRETARIA 
Pasta terá a missão de combater a propagação de entorpecentes no estado e terá 0,25% de recursos do Fundo Social

Presidente da Frente Parlamentar de Prevenção e Combate às Drogas, Deputado Ismael dos Santos, durante audiência

Na Assembleia, curso de Formação Política para Profissionais da Educação
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VALE DO ITAPOCU GANHA ESCOLA DO LEGISLATIVO PARA CAPACITAR SERVIDOR

GOVERNADOR ESTUDA ENSINO INTEGRAL PARA CRIANÇAS DE 7 A 14 AOS
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Por solicitação da deputada Ana 
Paula Lima (PT), em acordo com os 
demais parlamentares da Casa, a 
sessão ordinária do dia 30 foi inter-
rompida para receber a presidente do 
Conselho Regional de Serviço Social 
(CRESS), Magali Régis Francis. A 
visita teve como propósito intensi-
ficar a luta em defesa das 30 horas 
dos assistentes sociais assegurada 
pela lei nº 12.317, de 26 de agosto de 
2010, que determina uma jornada de 
trabalho de 30h semanais sem redu-
ção salarial, uma vez que o direito 

estabelecido pela legislação ainda 
não tenha sido implementado para 
todos os assistentes sociais. 

Embora muitas instituições 
públicas e privadas já venham cum-
prindo a lei, em Santa Catarina falta 
empenho das prefeituras para aplicar 
a lei nos municípios, de acordo com 
Magali. “A luta não se restringe 
a uma reivindicação meramente 
econômico-corporativa, uma vez 
que a classe sempre tratou a questão 
como uma pauta tático-estratégica”, 
afirmou Magali. “A redução da carga 

horária semanal do assistente social 
sem perda salarial é uma causa 
justa e impacta principalmente na 
qualidade dos serviços prestados aos 
usuários do Serviço Social”, explicou. 

Solidária à luta dos trabalha-
dores, Ana Paula ressaltou que o 
governo federal favoreceu a classe 
com a sanção da lei nº 12.317 em 
2010, porém as demais autoridades 
precisam se sensibilizar para que 
a lei se cumpra em todos os setores 
públicos ou privados que possuam 
assistente social.

Mauro de Nadal se solidari-
zou com o sofrimento de milha-
res de famílias atingidas pelos 
ventos e pelo granizo que caiu 
sobre o Extremo Oeste. Segundo 
o parlamentar, o município de 
Irati teve 100% das casas atingi-
das; Formosa do Sul e São José 
do Cedro mais de 80%. Nadal 
pediu para a Defesa Civil estadu-
al concentrar esforços na região.

O deputado Padre Pedro 
Baldissera (PT) também abordou 
as catástrofes climáticas que se 
sucedem no Oeste. Cinquenta 
e seis municípios foram atingi-
dos, nove declaram situação de 
emergência e dois calamidade 
pública. Declarou que vai propor 
que parte dos royalties pagos 
pelas hidrelétricas ao Tesouro 
seja revertida para Defesa Civil.

O deputado Maurício Esku-
dlark (PSD) sugeriu a transfe-
rência, no todo ou em parte, da 
Base Aérea de Florianópolis para 
São Miguel do Oeste ou Dionísio 
Cerqueira, dada a proximidade 
da fronteira com a Argentina. A 
Aeronáutica “pode colaborar com 
o combate ao tráfico de drogas”. 
Defendeu a ampliação e a moder-
nização dos aeroportos do Oeste.

O deputado Neodi Saretta 
(PT) comunicou que os organi-
zadores da Expo Concórdia de-
cidiram neutralizar a emissão de 
CO2 durante o evento. Segundo 
ele, a Expo Concórdia gerou 183 
toneladas de CO2. Para neutrali-
zar essa emissão serão plantadas, 
pela prefeitura, 1.139 árvores. 
“Precisamos cuidar bem do meio 
ambiente”, declarou. 

Os deputados aprovaram, na 
sessão ordinária do dia 31, uma série 
de matérias.  Um dos destaques foi o  
Projeto de Lei nº 284/11, do Executivo, 
que autoriza a Secretaria de Estado 
da Agricultura e da Pesca a indenizar 
os criadores de animais mortos na 
catástrofe ambiental de 2009 nos mu-
nicípios do Extremo-Oeste do Estado. 

Também foram aprovados o PL nº 
0333/11, do Executivo, que regulariza 
operações de crédito celebradas pelo 

Estado com as Centrais Elétricas de 
Santa Catarina (CELESC) e com a 
Companhia de Desenvolvimento do 
Estado de Santa Catarina (CODESC), 
totalizando R$ 39,5 milhões; o PLC 
nº 020/09, de autoria do deputado 
Ismael dos Santos (DEM), que veda 
a percepção de bolsa de estudos 
do artigo 170 pelos estudantes que 
coordenarem, incentivarem ou parti-
ciparem de trotes nas instituições de 
ensino superior do estado.

 Ainda foram aprovados o PLC 
027/11, também de Ismael, que 
revoga dispositivo da LC nº 381/07, 
que determinava aos municípios a 
comunicação à Secretaria de Estado 
de Planejamento de todo e qualquer 
parcelamento de solo; e o PL nº 
129/11, do deputado Valmir Comin 
(PP), instituindo na última semana 
de setembro a Semana Estadual de 
Educação Preventiva e do Enfrenta-
mento da Obesidade Mórbida.

NA TRIBUNADEPUTADOS APROVAM 
INDENIZAÇÃO DE ANIMAIS

Baldissera: royalties 

Eskudlark: segurança na fronteira

Natal: enforços da Defesa Civil

Saretta: neutralizar CO2

Produtores tiveram prejuízos em decorrência de catástrofe climática

A deputada Angela Albino 
afirmou que na segunda quinzena 
de outubro será instalada a CPI da 
Pedofilia, que já tem a adesão de 16 
parlamentares. Angela pediu cele-
ridade na aprovação de projeto de 
lei que cria o “Disque Denúncias”, 
uma vez que a centralização das 
denúncias através do Disque 100, 
do governo federal, está atrasando 
o início das investigações.

CPI DA PEDOFILIA

CHUVAS I

CARBONO ZERO 

Angela: Disque Denúncia

Na sessão ordinária do dia 31, deputados deram sinal verde para uma série de projetos

Deputada Ana Paula se solidariza à luta dos trabalhadores em defesa das 30 horas asseguradas por lei
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CHUVAS II

FORÇA AÉREA NO OESTE
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TATIANI MAGALHÃES

Com o hall da sede do Poder 
Legislativo lotado por autorida-
des, empresários, patrocinadores, 
jornalistas e lideranças políticas 
estaduais e regionais, a Assembleia 
Legislativa sediou na noite do dia 
30, o lançamento oficial do maior 
evento multissetorial do Sul do país, 
a Exposição-feira Agropecuária, 
Industrial e Comercial de Chapecó 
(Efapi 2011), que acontecerá de 7 a 
16 de outubro, no Parque de Expo-
sições Tancredo Neves. 

A solenidade de lançamento 
incluiu a exibição de vídeos institu-
cionais sobre as potencialidades do 
município de Chapecó e a história 
da expo-feira, que é promovida pela 
prefeitura e entidades empresariais, 
representando a força socioeconômi-

ca política do Oeste. 
A Efapi é uma grande mostra 

da economia do Oeste, reunindo os 
setores da agropecuária, indústria, 
comércio, gastronomia, animais, 
veículos, máquinas, equipamentos, 
informática, móveis, eletrodomésti-
cos, entre outros segmentos. Outro 
atrativo de destaque é a programação 
cultural na qual foram investidos 
cerca de 2 milhões de reais. 

Durante o lançamento, o prefeito 
de Chapecó, José Cláudio Caramori 
(PP), convidou os catarinenses a 
prestigiar a Efapi e relembrou o início 
da feira, concebida na década de 60 
pela sociedade Amigos de Chapecó 
para movimentar a economia local 
que é baseada na agropecuária. Ao 
longo dos anos, outros setores cres-
ceram como o comércio a indústria 
e tecnologia. Com a diversificação 

econômica, novos atrativos foram 
incorporados ao evento como a 
gastronomia e os shows nacionais. 

Segundo Caramori, durante os 
10 dias de programação espera-se 
receber um público de mais de 500 
mil pessoas atraídas pelos 650 expo-
sitores que geram empregos diretos 
e indiretos movimentando cerca de 
R$ 125 milhões em negócios. 

O presidente da Assembleia Le-
gislativa, deputado Gelson Merisio 
(DEM), falou da honra do Parlamento 
em lançar essa grande festa, que 
mostra as potencialidades do muni-
cípio. “A Efapi promove a integração 
de Santa Catarina permitindo que 
o estado se conheça internamen-
te, levando o carinho e recepção 
do Oeste catarinense aos demais 
municípios. O modelo catarinense 
é diferenciado porque possui a sua 

identidade regional preservada, e 
para que isso continue precisamos 
que os eventos realizados no interior 
do estado contem com a participação 
de outras regiões para que ocorra 
a consolidação para as próximas 
gerações”, frisou. 

Na visão do presidente da Co-
missão Central Organizadora (CCO)
da Efapi, Luciano Buligon, a feira é 
popular, aberta para a participação 
de todos, sem exclusão. O coorde-
nador lembrou que três dias são 
gratuitos. Nos demais, crianças de 
até 12 anos de idade e idosos acima 
de 60 anos não pagam entrada. “Para 
os shows com cobrança de ingresso 
estabelecemos valores acessíveis: R$ 
25 na bilheteria e R$ 20 se comprado 
com antecedência”, frisou. 

Já o secretário de Desenvolvi-
mento Econômico e Turismo de 

Chapecó, Marcio Sander, afirmou 
que “por ser uma feira multisseto-
rial, tanto na questão do comércio 
quanto da indústria, proporciona 
uma interação entre os expositores 
e gera negócios pós-feira”. Mesmo 
com um espaço de 210 mil metros 
quadrados para instalação de es-
tandes, ainda existe fila de espera, 
observou Sander. “Isso mostra a 
importância e credibilidade que 
a feira vem adquirindo entre os 
investidores”, frisou. 

Par ticiparam do solenidade 
a deputada Luciane Carminatti 
(PT), os deputados Reno Caramori 
(PP), Neodi Saretta (PT), Mauro de 
Nadal (PMDB), Maurício Eskudlark 
(PSDB), Darci de Matos (DEM), An-
tônio Aguiar (PMDB), Dado Cherem 
(PSDB), José Nei Ascari (DEM) e 
Daniel Tozzo (PSDB).

 Projeto Arte-Cidadã, da Fundação Cultural de Chapecó 

Autoridades, empresários, patrocinadores, jornalistas e lideranças políticas participam da solenidade de lançamento da feira, promovida pela prefeitura de Chapecó e por entidades empresariais

LANÇADA EFAPI 2011 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Maior evento multissetorial do Sul do país será realizado de 7 a 16 de outubro, em Chapecó
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Em reconhecimento a impor-
tância da Efapi para o desenvol-
vimento de Chapecó, o presidente 
da Assembleia, deputado Gelson 
Merisio (DEM), homenageou o 
prefeito de Chapecó José Cláudio 
Caramori; o presidente da CCO 
Luciano Buligon; o secretário 
Marcio Sander; secretário de 
Estado da Agricultura e da Pesca, 
João Rodrigues; e secretário de 
Desenvolvimento Regional de 
Chapecó, Edilmar Jagnow com 
um troféu feito especialmente 
para o lançamento, reproduzindo, 

PROGRAMAÇÃO

Para a abertura, dia 7 de ou-
tubro, está sendo esperada a du-
pla César Menotti & Fabiano. No 
sábado (8), apresenta-se a dupla 
Victor & Léo. No domingo, dia 9 
de outubro, um dos espetáculos 
mais esperados: a cantora Paula 
Fernandes. Na segunda-feira (10), 
o eterno boêmio Amado Batista, 
em dia de entrada franca e terça-
-feira (11) será a noite de rock com 
as bandas Reação em Cadeia e 
Papas da Língua. Na quarta-
-feira (12), apresenta-se o pop star 
Luan Santana. Na quinta-feira 

(13), é dia de ingresso gratui-
to: apresentam-se Gilberto & 
Gilmar e César & Paulinho. Na 
sexta-feira (14), o sambista Zeca 
Pagodinho, no sábado (15) será a 
vez do sertanejo universitário de 
Jorge & Mateus e o encerramento 
domingo (16) ficará a cargo de 
Fernando & Sorocaba.
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