
· Aluna da rede pública
conquista bolsa para a Inglaterra.
Estudanteficou na la'colocação em concurso realizado com mais
de lO mil alunos de todo o Brasil.
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Mortalidade infantil em se diminui
e alcança o índíceda Dinamarca
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Atendimento pré-natal regionalizado e cursos pará
gestantes oferecidos pela rede pública é referência
para o
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,

Catarina é a maior do Brasil,
dizIPEA
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Segunda-feira, 26 de março de 2030

ESPlJKl'l?

Catarínense bate recorde
olímpico e ganhamedalha de ouro
no atletismo

�, .Mais de 50mil pessoas presenciaram o desempenho
dó attêta catatmense fio Estádio OlímpiCO de Los Angeles. _
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consegue finalniente alcan

çar a privilegiada condição
de único estado brasileiro a

eliminar a situação de extrema

_ pobreza. Em 2015 oestado
contava com cerca de 290mil

pessoas nesta situação,

, .

- Santa Catarina
é o primeiro estado brasileiro
a erradicar a pobreza
extrema

.

Santa Catarina
e o_.primeiro estado do país a
dispor de rede de banda larga
em todas as regiões

,

Mortalidade infantil em SC-
diminui" e alcança o índice
da Dinamarca

.

Após doze anos de imple-
.mentação ininterrupta de

políticas públicas, programas
e ações destinadas à redução
de desigualdades sociais com
ênfase à melhoria da qualida
de de vida da população de
menor renda, Santa Catarina

Como resultado do Acordo.de Cooperação Técnica
celebrado entre o ministério'de Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações e o governo de Santa Catarina
com o,objetivo de consolidar e expandir as redes digitais

, avançadas para Ensino e Pesquisa no estado, Santa Cata
rina tomou-se a primeira unidade da Federação a levar,
com baixo custo, banda larga de alta qualidade a todas as

.

,.

'instituiçõés de ensino e pesquisa do Estado, conectando
-as à Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), o que
permitirá uma melhoria,expressiva na área-edncacional,

.

de Ciência e Tecnologia e nos arranjos produtivos catari-
nenses.

Atendimentopré-natal regionalizado e cursospara gestan- se.tes oferecidos pela redepública é referência para o Brasil
-

erra - atarínense

-----é o destino ma,is buscado para,Entre os fatores apontados
para a redução está amelhoria as férias de inverno
no funcionamento das mater-

nidades; diagnóstico e trata

mento de doenças genéticas e

o desenvolviriÍento de progra
ma de atenção integral para
atender as grávidas.

Os catarinénses alcançaram
a mais baixa taxa de morta
lidade infantil da história em
2029: Segundo dados divulga
dos pela Secretaria de Saúde
'do Estado, o índice do último
anofoí de 4 por cada J mil
nascidos vivos, equiparando
se ao da Dinamaréa.

Cai a taxa:de homicídíos em se
.,":" -.,'

Em 15 tinos, estado reduziu a taxa de mortes violentas
em5Õ% Novos equipamentos turisticos e hotéis modernos e, , <,

pousadasfavorecem à pe1-inànêficia:âOsitunst{úná�'� ,; ,�.� ,<;-'
\ "

-

região.'
-

, '" ..

_ i'-, "',

.Em 2015, Santa Catarina teve 14 mortes para cada 100mil

, habitantes, número muito baixo comparado a outros estados.

Ao-longo da última década e meia, com as ações contra o " -Equipamentos turísticos como mirantes, rotas gastro- ,

'
"

crime OJi�anizado, investimento em inteligência e tecnologia nômicas e uma rede hoteleira modema e qualificada 'são
e maior fiscalização nas fronteiras, a taxa agora é de 7 óbitos, motivos que estão atraindo turistas de várias partes do
segundo dados do Atlas da Violência 2030, produzido pelo mundo a escolherem a Serra Catarinense para as férias de
Fórum Brasileiro da SegurançaPública.. inverno.

�------���----��----------

"Implantamos câmeras de segurança em 90% dos municípios, O casal espanhol Juan Mendónza e MaríaPiqué fugiu do

ampliamos as :"vagas carcerárias e também as vagas de emprego verão de Madrid para ficar aqui durante uma semana. En-
nos presídios, ampliando a re-socialização do detento. Além cantados com o que estão conhecendo, pretendem voltar
disso, o governo investiu muito em prevenção, principalniente mais vezes para conhecer outras cidades.

.

nas escolas, alertando pais e crianças. O trabalho não parou e A expectativa da Secretaria de Turismo, Cultura e Espor-
vamos continuar nos fortalecendo para reduzir ainda mais Q te é que 500 mil pessoas passem pela Serra do Estado-ao

índice", comentou o governador. . longo desta temporada de inverno.
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Segunda-feira, 26 de março de 2030

se tem 100% dos seus

municípios com cobertura
de água e esgoto
Em coletiva de impren

sa nesta semana, o Go
verno do Estado trouxe
a notícia de que todos os

municípios catarinenses
estão com cobertura de

'

água e esgoto.
Problema histórico de

Santa Catarina há alguns
anos, o Governo concluiu

recentemente a implanta-

ção do saneamento bási
co em todo o território.

,

"O saneamento é a estru

tura que mais benefícios
traz para a população. '

Com essa grande con
quista,'estamos levando
mais qualidade de vida,
saúde e respeito ao meio "

ambiente", afumou o
' ,

governador.

-na '14 colocação após atingira
.D.Qta ináxima na1J1'O",a te3liza
,em emFlorianópolis e,passar
..Vista com coorde"

daUniversidade de,
. .

. CC - •

i

s..

Heloisa atribui a conqUis-

3

o governo de Santa Catarina formalizou nesta segunda-feira
(26) a maior contratação da história junto a organizações da
agricultura familiarpara fornecer merenda a escolas estaduais.
Ao todo, os contratos somam perto de R$ 8 mílhões.nque

deve apoiar a atividade de 33 mil pequenos agricultores do
estado. O'fornecímento servirá de apoio para mais de 1,1 mi
lhões de refeições servidas diariamente à rede pública estadual
de ensino. Em um ano, o fornecimento é de 20mil toneladas
de alimentos.

,

Indice de transparência de se

atinge níveis ínternacíonaís
Pontuação catarinense bateu 85 pontos, a mesma da Fin

lândia, 3a no ranking mundial.

O Ranking de Competitivi
dade 2030, apresentado ontem
em São Paulo revelou que
Santa Catarina dá exemplo
quando se trata de transparên
cia na gestão pública.
O estado atingiu 85 pon

tos, sua melhor nota na série
histórica - a mesma nota da

Finlândia, terceira colocada

no levantamento mundial en
tre os países mais honestos.
O Governo comemorou a

notícia e afirina que a tendên
da é de aumentar a pontuação

,
"

no próximo ano à medida que .. � .�'
investe mais em programas,
softwares e capacitação dos ,o ,

gestores públicos.

,

.��...,;:,.:
,-!"_

".J:"'\',
.

�:.

,

"_".

taà�o que recebeu
dos�s e da estrutura

escolar; quç. contacom salas:
de mpas modernas com. proje
tores e 'acesso à.ipternet'banda
Jarga.,

,

A escola Jacob: (Jisi•• faz par..
te daflêctc de�tâdelEj

,

"
se faz amaior compra da história
junte a agricultores familiares catarínenses ,

::', Ao todo, 33 mil pequenos agricultores devem contribuir com a alimentação escolar
,

das mais de 1000 escolas estaduais catarinenses

Um dos objetivos do programa é acabar com a utilização
de alimentos enlatados na alimentação escolar e apoiar o pla
nejamento da produção familiar no estado. "Esse processo
começou em 2011 e evoluímos muito desde então. No futuro

� queremos que-a merenda venha 100% da agricultura familiar,
Estamos em busca de uma agricultura mais limpa e alimenta-

o ção mais saudável em nossas escolas", afirma o secretário da
'

Agricultura 'do estado.
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ASSISTENCIA SOCIAL, TRABA1HOEHABITAÇÃO

Multinacional da telecomuni

cação abre 100,0 novas vagas de
emprego em SC

'-..
-

Aempresa americana se instalará noMeio Oeste do Estado e

vai injetarmais R$ 400milhões na economia catarinense./

Santa Catarina terá a partir Segundo estimativas do
do início do segundo semes- Governo do Estado, a empresa
tre de 2030 mil novas vagas deve gerar faturamento anual
de emprego. As novas opor- de R$ 1,2 bilhões no primeiro
tunidades serão abertas pela ano de operação da fábrica.

TeleCall, sediada em San O presidente da TeleCall no
Francisco (EUA) e que fechou Brasil, Eric Dias, afirma que
acordo com o governo catari- escolha pelo estado é estraté
nense para instalação de uma gia devido aos incentivos por
filial em Campos Novos, meio parte do governo nas áreas de
oeste catarinense.. - inovação e tecnologia.

I

Startup de Blumenau
é vendida por 100 milhões
de euros
- A startup catarinense Peo

ple Connections+, especia
lizada em sistemas de gestão
de equipes, fechou acordo de

compra de suas ações com a

francesa Be-live.
O sócio da empresa, Mar': _

celo Menen, afirma que o

negócio vai abrir novas vagas
de emprego, tanto em Blume
nau, quanto emoutras cidades

-:- que ainda estão em estudo.
».

Além disso, com a compra,

a entrada no mercado inter
nacional - sonho antigo dos
sócios - está mais próxima.
Menen credita ainda o negó

cio ao programa do Governo
de desenvolvimento e apoio
à inovação e tecnologia. O
programa fez com que cinco
novas incubadoras fossem
abertas no Estado, que aten
dem mais de 600 empresas de

tecnologia.

CliMA

Barragens do Vale do Itajaí
impedem novos danos na região

Sistema de barragens implantado no Vale do Itajaí faz com
que as cheias do Rio Itajaí não cause mais danos às cidades
nas suas margens. Obras iniciadas em 2013, com base num
estudo da Agência de Cooperação Internacional do Japão

-

(nCA), e que envolveram diversas obras de sobre-elevação
de barragens, para aumentar sua capacidade de retenção de

água, e construção de novas barragens, finalmente deram
fim a um problema que perturbava ciclicamente as popula
ções do Vale do-Itajaí por mais de um século,

SEGURANÇA

Sensação de segurança em Santa
Catarina é a maior do Brasil,
diz IPEA

Ao longo dos últimos dois

anos, o Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA)
realizou estudo em todos os

estados brasileiros para avaliar
o nível de confiança da popu
lação na segurança pública.

�

Durante o período o institu
to entrevistou agentes de se

gurança e cidadãos, analisou
as matérias da imprensa local

'110 período e acompanhou as

estatísticas de criminalidade.
Dentre os resultados da

avaliação, Santa Catarina
destacou-se,pelo segundo ano

consecutivo, como 'o estado
em que as-pessoas têm mais

sensação de segurança entre
todos os estados.
"A confiança é o elo funda

mental entre os cidadãos e as

ESPOKIE

instituições que devem repre
sentar ó interesse 'público. É
resultado das visões sobre o

desempenho e adequação das

organizações quanto às fun

ções para as quais 'são ideali
zadas. As polícias dependem
da confiança dos cidadãos

-

para o cumprimento eficaz
de seu papel na sociedade.
Precisam construir parcerias
com as comunidades. As -

atividades de policiamento e
-

a prevenção da criminalidade
-

são, em tese, mais eficientes
se existe essa relação de con

fiança, de modo que também
exista cooperação com as

polícias por parte da popula
ção", destacou o secretário de

Segurança Pública do estado.

Olimpíadas. Catarínense
bate recorde olímpico e ganha
medalha de ouro no atletismo

-, Mais de 50milpessoaspresenciaram o desempenho do
atleta catarinense no Estádio Olímpico de ÚJSAngeles.

João Vieira, natural de Laguna, no Sul do Estado,
entrou para a história do Atletismo mundial. Com 9,12
segundos ele bateu o recorde olímpico e subiu no lugar
mais alto do'pódio n�s 100 metros ras�s - uma das pro
vas mais difíceis e importantes das Olimpíadas.
A formação e preparação do atleta para os Jogos Olím

picos aconteceram nos modernos centros esportivos
construídos pelo Governo na última década. O Centro'

Esportivo de Críciüma, onde João faz seus treinamentos
tem pistas de atletismo, dois ginásios com capacidade
para 10 mil expectadores e uma piscina com medidas
oficiais.

Emocionado, João dedicou a conquista à família e a

todos os catarinenses e afirmou que agora vai à pusca de ,_,

uma medalha namodalidade 4x4oo livre, que acontecerá
depois de amanhã.

.

- I "

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




