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Jornalistas 

O bloqueio determinado pela juíza Ana Schmidt Ramos, da 1ª Vara 
da Fazenda Pública da Comarca de Florianópolis, sobre os R$ 33 
milhões à empresa Veigamed encontrou apenas R$ 483.170,05 nas 
contas da empresa. A informação foi confirmada pelo deputado 

Bruno Souza (NOVO), autor do requerimento à Justiça.  O pedido de bloqueio 
junto ao Banco Central (BC) foi decretado no dia 29/04, um dia após o caso vir 
à tona pela reportagem do site The Intercept Brasil. Os 200 respiradores, que 
deveriam chegar ao estado ainda em abril ainda não tem data para aparecerem.  
As explicações da Veigamed, em nota, são mais confusas ainda. A empresa diz 
que já tinha os equipamentos negociados para o 
mercado privado catarinense e justifica que já teria 
pago pelos aparelhos. Na manhã de segunda-feira, 
4, o controlador-geral do Estado, Luiz Felipe 
Ferreira, deu uma coletiva acompanhado da 
secretária executiva de Integridade e Governança, 
Naiara Augusto, e do secretário da Administração, 
Jorge Tasca. Limitaram-se a justificar a legalidade 
de pagamentos antecipados por conta do 
“contexto atual”. Eles ainda justificaram que este 
tipo de manobra também contém exigências, 
mas não as detalharam.  Ná prática, mais de 
um mês depois do pagamento, ,o estado ainda 
aguarda a chegada dos 200 respiradores. 

 

O paradeiros dos R$ 33 mi

Segundo um 
informe do 
Ministério da 
Saúde, Santa 
Catarina pode ser 
o próximo estado 
a ter colapso na 
Saúde.  O número 
de casos no 
estado dobrou 
em uma semana

FROTA
A frota de veículos da Alesc ficou 
mais de um mês parada esperando 
o retorno das atividades presenciais 
dos parlamentares. Com sessões 
virtuais e o decreto de isolamento, 
que limitou a circulação também 
dos políticos, a frota ficou sem uso.

uREMÉDIOS Uma pesquisa feita pelo 
Conselho Federal de Farmácia mostrou 
que a pandemia do novo coronavírus 
provocou um aumento nas vendas de 
remédios sem eficácia comprovada na 
prevenção ou combate a doença covid-19. 
O campeões de vendas são vitamina C, 
hidroxicloroquina e vitamina D. 

uELEITOR.  O I Encontro Sul-Brasileiro 
de Fitossanidade/III Workshop Estadual 
sobre Manejo Fitossanitário (ENFIT-Sul), 
que aconteceria em maio na cidade 
catarinense de Chapecó, foi adiado para 
data ainda a ser definida.   

uMAIS DO QUE SE PENSA.  A UFSC 
divulgou um estudo nesta sexta, 
feito em parceria com a Univille e 
com a Universidade de Waterloo, no 
Canadá, que estima a subnotificação 
de casos de coronavírus em Santa 
Catarina. Conforme a pesquisa, seriam 
58,5 mil infectados e 117 óbitos no 
Estado, considerando as pessoas 
assintomáticas, a dificuldade de 
testagem e os dados de internações 
por Síndrome Respiratória Aguda 
Grave na comparação com anos 
anteriores.

uRESPIRADORES.  O Congresso poderá 
votar ainda esta semana projeto de lei 
do deputado Carlos Chiodini (MDB) 
para desburocratizar a produção de 
respiradores em SC. A proposta tem 
recebido apoio de Dário Berger (MDB), 
que está buscando a liberação prévia pela 
Anvisa.

uBARRACAS.  O senador Flávio Bolsonaro 
e a deputada federal Bia Kicis publicaram 
fotos do acampamento organizado no 
domingo em frente ao Congresso por 
apoiadores de Bolsonaro. As barracas 
eram todas iguais, nas cores azul e 
amarelo, com uma pequena palavra 
que fica rente ao chão com a barraca 
armada: MOR. O empresário Luciano 
Hang, que estava presente é um dos que  
vende esse modelo de barrada, noticiou  
o site O Antagonista.

79 senadores votaram a favor o auxílio financeiro a estados e municípios e apenas um 
votou contra. O Programa (PLP 39/2020) pode trazer R$ 125 bilhões a estados e cidades 


