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Comarca local poderá ser criada em breve
Implantação inclui Barra Bonita, reduzindo a demanda em São Miguel do Oeste
Foto: Ascom/Dep-Padre Pedro

Guaraciaba
m audiência ontem,
dia 13 com o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina,
desembargador Cláudio
Barreto Dutra, o deputado
Padre Pedro Baldissera
(PT), acompanhado da
advogada Anilse Slongo
Seibel, solicitou novamente o envio de um Projeto de Lei, à Assembleia
Legislativa, propondo a
criação da Comarca de
Guaraciaba .

E

O desembargador
garantiu a Padre Pedro
que é do interesse do
Poder Judiciário viabilizar a comarca, e por isso
solicitou ao juiz de direito
André Alexandre Happke,
assessor especial, que
encarregue o setor de engenharia do TJ de visitar o
município. O objetivo é
avaliar instalações físicas
do que poderá, segundo o
presidente, “inicialmente
funcionar como uma unidade jurídica avançada”.

Guaraciaba integra a
Comarca de São Miguel do
Oeste, junto de Bandeirante, Barra Bonita e Paraíso, totalizando cerca de
60 mil habitantes.
Demanda
O movimento é intenso e chega a mais de 5 mil
processos na 2ª Vara,
mais de 4 mil Na 1ª Vara, e
quase 3 mil na Vara Criminal.
Desde que assumiu
uma cadeira no parlamen-

to estadual, Padre Pedro
luta pela instalação da
Comarca de Guaraciaba.
A última proposição oﬁcial neste sentido aconteceu
em 2011, com a Indicação
nº 144.3. “A Comarca de
Guaraciaba poderá incluir
o município de Barra Bonita, deixando a Comarca de
São Miguel do Oeste com
suas funções judiciárias
em um ritmo mais adequado e tranqüilo. Beneﬁcia toda região”, explica o
parlamentar.

Agricultores participam de curso de capacitação em piscicultura
Guaraciaba
evento contou com a
participação de 15
produtores que já tem piscicultura ou pretendem
implantar dentro da propriedade. O facilitador foi
o senhor Jonas Selivan,
agrônomo, pós-graduado
em perícia ambiental.
Para o secretário Sérgio Luiz Thalheimer “A
atividade é importante,
pois, além de agregar
valor a essas propriedades
e isso tem uma grande
importância na armazenagem de água para os
períodos de estiagem que

O

normalmente acontecem
no verão, mas na execução dos trabalhos sempre
respeitar as normas ambientais vigentes”. O secretário ainda lembra a
importância da parceria
feita entre a secretaria, o
Senar e o sindicato.
Para Adelar Hebert, da
Linha Cordilheira, participante do curso, “O curso
foi animado com um instrutor que cativava a atenção dos alunos por ser
uma pessoa simples.
Aprendemos muito, bastante informações novas
que agregam no nosso dia

a dia. Foram pequenas coisas que fazem grande diferença”, o produtor ainda
lembra que foram vistas
questões sobre: preparação do açude, qualidade
dos alevinos, manejo com
os predadores, controle
do ph da água entre outras
coisas.
Morando da Linha
Índio, Celso Luiz Hoelscher destaca que “O curso
foi muito importante, coisas pequenas que não se
valoriza e vão fazer a diferença no dia a dia”.
Conforme o facilitador
Jonas Selivan “O municí-

pio tem grande potencial
para a piscicultura. Os participantes estavam motivados na atividade”. Em
relação ao curso ele desta-

ca que “São desenvolvidas
técnicas de manejo em
todas as fases e principalmente antes do povoamento, bem como doen-

ças, tratamentos, qualidade da água, construção do
açude e formulação de
ração caseira para a diminuição de custos”, lembra.
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