
Investimentos em infraestrutura de 
transportes e questões tributárias para 
desenvolver Santa Catarina e tornar o ambiente 
favorável aos negócios e à geração de empregos 
foram abordados no encontro do Conselho das 
Federações Empresariais de Santa Catarina 
(Cofem) com o governador Carlos Moisés, 

na noite de quarta, na Casa d’Agronômica. Os investimentos em infraestrutura de transportes, 
especialmente rodovias e ferrovias, são uma das principais preocupações dos empresários, pois 
afetam diretamente a competitividade das empresas e a segurança dos motoristas. O governo 
assegura que o plano Estruturar para crescer, desenvolvido pela Secretaria da Fazenda, prevê 
investimentos de R$ 80 bilhões em 20 anos para sustentar o crescimento equilibrado e o combate à 
pobreza em Santa Catarina.  

SC competitiva e segura

Aumenta a expectativa de tensão na convenção do MDB 
entre apoio a Moisés ou chapa própria com Antídio

N  os eventos do MDB havia sempre uma brincadeira que se algo pudesse dar errado, daria errado. 
Naquela época era mais sobre equipamentos de som e vídeo.  
O ex-governador Paulo Afonso Vieira pegou Covid nos Estados Unidos, está com sintomas, isolado 

em casa, por isso cancelou sua volta e não participará da convenção de sábado. “Estou muito triste. Sei 
que minhas chances de ganhar a convenção eram pequenas. Mas queria marcar posição e registrar o 
posicionamento de um emedebista raiz”, conta o até então pré-candidato ao Senado.  
Paulo Afonso sempre achou que o senador Dário Berger teria sido o candidato natural da sigla. Com a 
saída deste para o PSB e o tempo esgotado para construir uma coligação com cabeça de chapa do MDB, 
o ex-governador passou a apoiar a posição dos prefeitos e deputados pró-Moisés, por garantir à sigla um 
mínimo de unidade e viabilidade eleitoral.  
Também porque o governador Carlos Moisés, embora tenha sido eleito na onda Bolsonaro de 2018, hoje é, 
fora o Décio Lima, o menos bolsonarista dos pré-candidatos ao governo catarinense.  
“A candidatura do Antídio (Lunelli) será um desastre para o MDB. Nós cairemos para a série C da política 
catarinense”, lamenta Paulo Afonso, sobre a intenção do ex-prefeito de Jaraguá do Sul de concorrer em 
chapa pura.  Eliane e Paulo Afonso estão nos Estados Unidos desde 25 de junho, para ajudar uma das 
filhas e o genro, dentistas que vão lecionar em universidade da Flórida, na instalação e principalmente 
nos cuidados com o neto Guenther. Os pais começaram a trabalhar imediatamente e durante todo o dia. O 
ex-governador está relativamente bem, mas teve febre e dores no corpo. Felizmente fez quatro doses da 
vacina. A tensão será tanta na convenção, que Paulo Afonso nem vai tentar uma manifestação remota. E 
isso será o mínimo que poderá dar errado! 

Integração Editorial

Sem máscara 
Crianças entre 6 e 12 anos não 

são mais obrigadas a usar máscara 
de proteção contra a Covid no esta-
do, segundo o decreto publicado pelo 
governo catarinense essa semana. No 
documento elas devem ser supervi-
sionadas pelos pais ou responsáveis e 

manter a recomendação do uso em ambientes públicos e privados. A medida segue as 
recomendações da Organização Mundial de Saúde. A medida dispensa também o uso 
de máscaras por pessoas com transtorno do espectro autista ou outras deficiências, 
que as impeçam de fazer o uso adequado. 

Instituto PROA recebe inscrições para capacitar 
jovens de escola pública ao primeiro emprego 

A té 08 de março estão abertas as inscrições gratuitas para formação que inicia em 14 de 
março. Serão aulas de autoconhecimento, planejamento de carreira, projeto profis-
sional, raciocínio lógico e comunicação, entre outros temas. As aulas on-line são pela 

plataforma PROA, para pessoas de 17 a 22 anos, que estão cursando ou concluíram o 3º ano do 
ensino médio em escola pública e morem em qualquer cidade do estado. O curso tem dura-
ção de três meses, com aulas gravadas de 1h30/dia, somando 7h30 semanais, que devem ser 
assistidas de segunda a sexta-feira, no horário que o aluno achar melhor, além de um encontro 
semanal ao vivo com tutores em horários específicos. O PROA também anunciou a realização 
da trilha técnica optativa, com 50h de aulas, apoiada por empresas parceiras, com os conteú-
dos: análise de dados (iFood), varejo (Fundação Casas Bahia), administração (P&G), logística 
(P&G), UX Design (Accenture) e promoção de marcas (BRF). A seleção para ingresso será em 
duas etapas: primeiro, os jovens respondem um teste básico de língua portuguesa e raciocínio 
lógico, depois é realizada uma análise comportamental, por meio de áudio enviado no What-
sApp sobre o motivo do interesse no PROA e como as aulas impactam o futuro do candidato. 
Os selecionados ganham material didático virtual, certificado de conclusão e acesso as vagas 
de emprego disponíveis nas empresas parceiras. Em Santa Catarina participam a BRF, uma das 
maiores companhias de alimentos do mundo, e mais de 80 empresas nacionais e internacionais 
que também atuam por aqui. Com sede em São Paulo, o instituto atua desde dezembro do 
ano passado no estado. Em janeiro e fevereiro último, o fechou parceria com as prefeituras de 
Florianópolis, São José, Blumenau e Itajaí, para cooperação e divulgação do curso oferecido pela 
ONG.  Foi fundado em 2007 por empresários com o mesmo propósito, o de impulsionar jovens 
com poucas oportunidades a serem protagonistas de suas carreiras. As inscrições podem ser 
feitas na plataforma.proa.org.br. E mais informações no site www.proa.org.br
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Onda de calor
A onda de calor que atua em Santa Catarina ainda deve manter a temperatura alta pelo 

menos até a próxima quarta-feira (26), com máximas de 33 a 40°C em boa parte do Estado, 
conforme Gilsânia Cruz e Laura Rodrigues, meteorologistas da Epagri/Ciram. Na próxima 
quinta (27) é esperada a passagem de uma frente fria no Sul do Brasil, que deve quebrar o 
bloqueio atmosférico que vem mantendo a massa de ar quente em SC.

Caça e Tiro
Guilherme Granzinolli 

e Filipe Lima, fundadores da 
Invictus Tactical, empre-
sa com sede em Palhoça, 
passaram a semana em Las 
Vegas, EUA, para participar 
da Shot Show, maior feira de 
tiro, caça e atividades out-
door do mundo. Eles voltam 
para o Brasil com as malas 
repletas de referências e 
inovações para o desenvolvi-
mento de produtos de alta 
performance e inovações 
para o mercado tático bra-
sileiro. Em 2021 a Invictus 
consolidou sua liderança no 
setor. Desde 2016 a marca 
fornece equipamentos para 
as principais forças de defe-
sa e segurança do país. 

Empreendedor
Dados divulgados 

pelo Sebrae mostram que 
Indaial e Rio do Sul são os 
municípios brasileiros que 
registraram o maior número 
de atendimentos na Sala 
do Empreendedor em 2021. 
Indaial alcançou 14.873 
atendimentos e Rio do Sul, 
14.451. As Salas do Em-
preendedor fazem parte do 
projeto Cidade Empreende-
dora, parceria do Sebrae com 
as prefeituras. O objetivo é 
simplificar o atendimento 
aos empresários, fornecen-
do um ambiente de negócios 
único. A tecnologia é ferra-
menta importante para ga-
rantir agilidade no trabalho e 
combater a burocracia. 

SCGÁS
A SCGÁS bateu o re-

corde de ligações de clientes 
em 2021 com 1.901 novos 
consumidores de Gás Nat-
ural. A Companhia também 
construiu 79 quilômetros 
de rede de distribuição, 
crescimento de 51% em 
relação a 2020. Com 1.840 
novas unidades no ano, o 
segmento residencial foi o 
que mais cresceu: 11,78% 
de aumento. Mais de R$ 70 
milhões foram investidos 
em projetos, materiais e 
obras de ampliação da rede 
em 2021. O exercício anterior 
marcou também recordes de 
volumes de vendas, com au-
mento de 11,83% em relação 
a 2019 e 19,85% a 2020.

Perdas da estiagem 
As chuvas irregulares e mal distribuídas em 

dezembro e janeiro em Santa Catarina podem acarre-
tar perdas de em média 43% na safra catarinense do 
milho e de cerca de 30% na de soja, segundo estima-

tivas da  Epagri/Cepa. A estiagem iniciou após dia 20 de novembro, quando mais de 
50% das lavouras de milho estavam em fase de floração, período sensível à falta de 
umidade no solo. A previsão inicial era de uma produção de 2,79 milhões de toneladas 
do grão na primeira safra do milho. O preço da saca do milho em Santa Catarina no in-
ício de 2022 está em cerca de R$95,00. Com relação à soja, a estimativa inicial estava 
projetada em 2,63 milhões de toneladas em 698 mil hectares (primeira safra).  

Santur vai lançar pesquisa sobre 
demanda turística em SC

A Santur vai colocar em prática uma pesquisa que tem por objetivo traçar o perfil do 
visitante que vem a Santa Catarina e a partir dele definir um estudo de demanda de 13 
regiões turísticas do estado. Com o uso de tecnologia inovadora para a coleta de da-

dos, o trabalho pretende mensurar e qualificar o perfil e o fluxo das pessoas que escolhem SC 
como destino. Além disso, o levantamento irá contemplar uma análise dos serviços presta-
dos e a infraestrutura oferecida. O projeto será feito em parceria com a Univali (Universidade 
do Vale do Itajaí) com execução até agosto, num investimento de R$ 750 mil. “Pela primeira 
vez na história vamos fazer uma pesquisa desse porte. Esse é mais um passo para nos ajudar 
na tomada de decisões em benefício do setor”, disse o presidente da Santur, Renê Meneses. 
O trabalho tem também o apoio da Fapesc (Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação 
do Estado de Santa Catarina). “É mais uma parceria da Fapesc com a Santur que tem um 
único objetivo: ampliar as possibilidades do setor turístico, com grande potencial em Santa 
Catarina”, afirma Fábio Zabot Holthausen, presidente da Fapesc. Para a pesquisa, serão uti-
lizados beacons virtuais, dispositivos de geolocalização, espalhados em diversos destinos e 
atrativos para a captação de questionários on-line, e também o monitoramento da telefonia 
móvel para compreender melhor o fluxo de demanda turística no estado. Para participar da 
pesquisa, basta acessar os beacons virtuais sob a forma de placas indicativas e QRCodes 
espalhados por alguns dos principais pontos turísticos de Santa Catarina. Esse levantamento 
se une ao Almanach, outro trabalho realizado pela Santur que detalha o potencial das regiões 
turísticas, com toda a infraestrutura oferecida. O Almanach é de fácil acesso, está na capa 
do site da Santur. Com o perfil do turista traçado somado ao que é oferecido, Santa Catarina 
terá um Raio X do setor, com apoio da ciência, que deixará o gestor público com todas as 
condições de tomar as decisões certas nesta que é uma das principais indústrias do Estado.
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O advogado, Marcos Fey Probst, foi nomeado desembargador do TJ/SC, pelo governador 
Carlos Moisés. Ele defendeu o governo nos dois processos de impeachments, um deles dos 
respiradores, com ganho de causa. Probst tem 17 anos de experiência na atividade jurídica. 
Ele vai ocupar a vaga do quinto constitucional da advocacia, a regra que prevê 20% da com-
posição do TJ.
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Consumo de carne Corrida eleitoral Cassinos no Brasil 

Designer gráfico: 
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Reconhecimento 

De acordo com 
estudos, mesmo com os 
preços mais altos, o Brasil 
ainda é um dos principais 
consumidores de carne 
do mundo, em média são 
consumidos 24,6kg per 
capita num período de um 
ano. Foram considerados 
dois tipos de proteínas: 
carne bovina e vitelo. O 
Brasil só fica atrás dos 
Estados Unidos e Argen-
tina, com 26,1kg/capita 
e 36,9/capita, respecti-
vamente. Nos últimos 12 
meses a carne subiu 22% 
no país.

O presidente do PT de 
Santa Catarina, Décio Lima 
diz que a Frente Democrá-
tica de Esquerda tem pelo 
menos mais 5 nomes além 
do seu para liderar uma 
chapa nas eleições deste 
ano numa aliança que tem 
oito partidos – PT, PSB, PDT, 
PC do B, PV, Rede, Psol e 
Solidariedade.  Os nomes ci-
tados para as eleições são de 
Décio Lima (PT); Fernando 
Coruja (PDT); Afrânio Boppré 
(PSol); Jorge Boeira (quase 
PSB); Dário Berger (quase 
PSB); e Gelson Merísio (pode 
ir ao Solidariedade).

Foi aprovado na Câmara 
dos Deputados o texto base 
do projeto que legaliza os 
jogos no Brasil, como cassi-
nos, bingos, jogo do bicho e 
jogos on-line, com licenças 
permanentes ou por prazo 
determinado. De acordo com o 
texto, os cassinos poderão ser 
instalados em resorts com no 
mínimo 100 quartos de hotel 
de alto padrão, locais para reu-
niões e eventos, restaurantes, 
bares e centros de compras. 
Em Santa Catarina, Florianó-
polis e Balneário Camboriú são 
os mais cotados para receber 
investimentos no setor. 

/peloestado peloestado.com.br

Produção e edição: ADI/SC jornalista Adriana 
Baldissarelli (MTb 6153) com colaboração de Cláudia 
Carpes. Contato peloestado@gmail.com

Fim de papo Ajuste fino 

Designer gráfico: Paulo Dornelles 

Fechada a Frente 
O PP de Esperidião 

Amin foi surpreendido 
com a decisão unilateral do 
PL de Jorginho Mello em 
suspender a negociação 
na noite de quarta-feira. 
Haviam se encontrado 
durante o dia e as tratati-
vas seguiriam, mas aí veio 
uma nota dizendo que as 
conversas com PP esta-
vam concluídas porque o 
PL optou por garantir o di-
reito de concorrer a todos 
os candidatos da sigla. 

O senador Dário Berger (PSB) 
aceitou concorrer à reeleição na chapa 
com Décio Lima (PT) candidato a 
governador. Berger diz que praticou o 
gesto pensando na unidade da Frente 
Democrática em Santa Catarina 
e num projeto de fortalecimento 
partidário do PSB e não pessoal. Além 
disso, para atender pedido do Lula 
e do Alckmin numa contribuição ao 
projeto nacional. A decisão tomada 
foi tomada na noite de quarta, depois 
de conversa remota com os membros 
da executiva estadual, do diretório e 
pré-candidatos do PSB.

A coligação 
“autoexplicativa”, como 
gostam de chamar, em torno 
do pré-candidato Gean Loureiro 
(União Brasil) deve deixar em 
aberto as vagas de suplentes 
ao Senado. Até o prazo final 
das convenções, na perspectiva 
de conseguir mais aliados ou 
compensar a geografia dos 
demais concorrentes. A chapa 
espera 2 mil pessoas no evento 
no CentroSul, em Florianópolis. 
Dizem que terá controle de 
frequência.

Novas nascentes  
O Programa Nascer de Pré-Incubação de Ideias Inovadoras para o Ecossistema Catarinense de Inovação 

vai selecionar 276 propostas de produtos ou processos inovadores que possam virar startups para receber 
mentoria e criar negócios. As inscrições encerram-se na próxima segunda, às 18h. É a terceira edição, 
iniciativa da Fapesc em colaboração com o Sebrae/SC. Serão formadas 21 turmas de pré-incubação nas 
cidades-polo, em formato híbrido, e mais duas turmas remotas (online).  Os 23 melhores pitchs, vídeos de 
apresentação da ideia, um em cada região, receberão R$ 20 mil.  


