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Senador comemora obras na Rio do Rastro

C

onsiderada uma das estradas mais bonitas do mundo, a Serra do Rio
do Rastro, em Santa Catarina, passará por obras de prevenção. O termo de referência, que viabilizará o início do processo licitatório para
tirar o projeto do papel, já está assinado. Até aí, sem novidades e todos os
veículos de comunicação deram destaque para a notícia. O que ninguém
deu é que o dinheiro para a realização dos serviços, aproximadamente R$
20 milhões, foi viabilizado já no ano passado, depois de intensa articulação
do senador Dário Berger (MDB-SC) em Brasília. A cobrança por melhorias
na rodovia foi feita pelo senador há quase um ano, em meados de abril de
2018, aproveitando o prestígio que conquistou quando esteve à frente da
Comissão de Orçamento do Congresso, e com o apoio do ex-governador Eduardo Pinho Moreira, que esteve pessoalmente em Brasília por diversas vezes
para tratar do assunto. Na época Santa Catarina ainda ocupava um lugar
de destaque no Executivo federal, tendo à frente da Defesa Civil Nacional
o catarinense Newton Ramlow. Foi ele, Ramlow, quem assinou o empenho
dos recursos após a apresentação de um projeto detalhado destacando a urgência do pleito e cobrando a agilidade da União na liberação dos recursos.
Agora vai? Ao que tudo indica, sim. As obras preventivas serão executadas
em 25 pontos ao longo da SC-390, passando pelas cidades de Orleans, Lauro
Müller e Bom Jardim da Serra. Isso inclui supressão vegetal, limpeza de
canaletas e bueiros, além de aplicação de telas metálicas de alta resistência e
de cortina atirantada para contenção de pedras que possam se soltar.
Divulgação Ascom SDSeT

Garoto propaganda de SC
Nesta terça-feira, na Universidade de
Cambridge, no Reino Unido, o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Turismo, Lucas
Esmeraldino, apresentou as potencialidades de Santa Catarina e oportunidades de parcerias voltadas ao fomento do
ecossistema de inovação catarinense e
à geração de energias limpas por aqui. Da visita que está fazendo ao país, o
secretário observou que inovação e tecnologia são prioridades na agenda no
Reino Unido, o mesmo que ele quer fazer em Santa Catarina. “Estamos abrindo portas para Santa Catarina, estado que já inova, que quer fazer diferente.
Queremos prosseguir nas primeiras posições dos indicadores socioeconômicos e
ambientais e, para isto, é fundamental investirmos cada vez mais na inovação,
tecnologia e transferência de conhecimentos”, disse. Esmeraldino aponta como
vantagem o fato de o estado, “o mais europeu do Brasil”, estar se aliando ao
Reino Unido, por meio da Universidade de Cambridge, referências em tecnologia, pesquisa e desenvolvimento no mundo.

“

Os incentivos fiscais são elementos centrais na atração de investimento,
em meio a uma guerra fiscal. Se tivermos um ambiente econômico sem
sobressaltos, que respeite os contratos firmados, garanta a estabilidade e incentive
os investidores, seguramente os dados de investimento e contratação irão melhorar
em Santa Catarina. Nós podemos reverter essa apreensão do mercado.

”

Presidente da Fecomércio-SC, Bruno Breithaupt, ontem, durante manifestação na Assembleia

Aliás, o senador Dario Berger foi convidado pelo líder da bancada do MDB na
Assembleia Legislativa, deputado Luiz
Fernando Vampiro, a participar da próxima reunião semanal, na terça-feira (19).
Os deputados estaduais do partido querem ouvir dele se é, ou não, candidato a
presidir o diretório estadual.

deputado Vicente Caropreso (PSDB) foi
efetivada com o apoio dos demais deputados das regiões - Kennedy Nunes, Marlene
Fengler e Milton Hobus (PSD), Sargento Lima e Ricardo Alba (PSL), Marcos
Vieira (PSDB), Paulinha (PDT), Valdir
Cobalchini, Mauro de Nadal, Ismael dos
Santos e Fernando Krelling (MDB).

Ainda o MDB-SC Nos corredores da
Assembleia e nos bastidores do partido,
o nome do deputado Fernando Krelling,
que já aparece como forte pré-candidato
à prefeitura de Joinville, é lembrado também como possível candidato da bancada
estadual do MDB à presidência do diretório estadual. Seu nome surgiu em debates
internos diante da evidente necessidade
de renovação partidária.

A justificativa de Caropreso para a
formação da Frente é a grande quantidade de “problemas encalhados” nas
duas regiões. Ele citou como exemplos
as rodovias. “A duplicação da BR-280,
entre a BR-101 e Jaraguá do Sul, está há
22 anos na fila e não sai! Obras de acesso
a inúmeros municípios com muito menor arrecadação e muito menos população já foram realizadas”, reclamou. A
Serra Dona Francisca, a Rodovia do Arroz e SC-477, da BR-116 até Canoinhas,
também precisam de atenção urgente.
“Temos que chamar a atenção para esses problemas”, disse ao informar que
vai buscar apoio do Fórum Parlamentar
Catarinense, em Brasília.

Frente parlamentar Depois da formação da Frente Parlamentar do Oeste,
presidida pela deputada Marlene Fengler
(PSD), ontem foi instalada no Legislativo estadual a Frente Parlamentar das
regiões Norte e Nordeste. A iniciativa do
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