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Fatma volta
a licenciar PCH

Catadores de lixo do município participam
de cooperativa regional
São José do Cedro
a manhã desta terçafeira, dia 29, aconteceu uma reunião sobre o
projeto Tecendo Rede de
Reciclagem, que engloba o
projeto municipal de coleta seletiva. A reunião aconteceu no CMEG (Centro
Municipal de Educação
Girassol), com a agente de
desenvolvimento territorial de Chapecó, Leila
Bonadeo.
O projeto Tecendo
Rede de Reciclagem é

N

desenvolvido pela Uno- trabalho dos catadores,
chapecó, por meio da Incu- tanto no sentido de qualibadora Tecnológica de ﬁcar a coleta, separação e
Cooperativas Populares,
em benefício dos catadores da região oeste catarinense. O objetivo da reunião foi uma avaliação do
diagnóstico local e discussão sobre a formação da
rede de catadores no município.
Na ocasião foram discutidas medidas para
melhorar o processo de
coleta de lixo e organizar o

semana no Centro de Convivência dos Idosos das 7h
às 11h de acordo com o
ESF. O paciente deverá
comparecer com o cartão
do SUS, CPF, Identidade,
Comprovante de Residência e Cartão da Família. Os
exames serão realizados
apenas em homens com
idade superior a 45 anos.
No dia 23, sábado, será
realizada uma palestra
com o médico urologista
Geovani Delevatti, no Centro de Convivência dos Idosos, às 14 horas, onde os
homens terão a oportuni-

dade de saber mais sobre
prevenção e tratamento,
com um dos melhores proﬁssionais da área da
região. No Brasil, o câncer
de próstata é segundo
mais comum entre os
homens. O secretário
municipal de Saúde, Elan-
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armazenamento, quanto
garantir as condições de
trabalho dos catadores.
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Florianópolis
vice-governador Eduardo Pinho Moreira e o presidente da Fundação do Meio Ambiente de Santa
Catarina (Fatma), Gean Loureiro, assinaram, na quinta-feira, 31, um termo de cooperação técnica com o
Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) para voltar a licenciar Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH).
A assinatura foi durante a abertura oﬁcial de um
encontro do setor: “Futuro das Pequenas Centrais
Hidrelétricas”, realizado na Fiesc.
Segundo Moreira, esta ação só foi possível devido
ao comprometimento do presidente da Fatma em acelerar o processo. Para o presidente da Fatma, Gean Loureiro, é preciso fomentar cada vez mais a criação de
energias limpas, como as hidrelétricas.
A Fatma não licenciava PCHs há mais de três anos,
após uma recomendação do MPSC que divergia do
modo licenciatório. Por determinação do governador
Raimundo Colombo e do vice Eduardo Moreira, o presidente da Fatma buscou um consenso com o Ministério Público e obteve êxito. O documento assinado entre
os órgãos regula o licenciamento das Pequenas Hidrelétricas e permitirá que, até o ﬁnal do ano, a Fundação
volte a autorizá-las.
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Saúde inicia campanha Novembro Azul
A
São José do Cedro
o longo do mês de
outubro a Secretaria
Municipal de Saúde, realizou a campanha Outubro
Rosa, pela saúde da
mulher. O mês de novembro será dedicado aos
homens com a campanha
Novembro Azul, na luta
contra o câncer de próstata.
A programação já está
deﬁnida e haverá coleta de
exames de próstata na
semana entre o dia 18 e 23
de novembro. Os exames
serão coletados durante a

15

dir Zanardi, destaca a
importância de os homens
fazerem os exames periodicamente e aproveita a
oportunidade para convidar a todos para participarem da programação preparada pela Secretaria de
Saúde.

Programação
18/11 ESF I – Local: Centro de Convivência dos
Idosos
19/11 ESF II – Local: Padre Réus
20 a 22/11 ESF III – Local: Centro de Convivência
dos Idosos
23/11 Unidade de Saúde Central, das 7h30 às 11h30

ERRATA: Na matéria publicada na página 04 da edição nº 681,
de 30 de outubro, onde consta “[...]Ambas as máquinas foram
entreguem com 2.500 horas de pagas pelo governo federal. O evento
contou com o evento da ministra Ideli Salvatti [...]”, leia-se “[...]
Ambas as máquinas foram entregues com 2.500 horas de garantia
pagas pelo governo federal. O evento contou com a presença da
ministra Ideli Salvatti[...]”.

