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Jornalistas 

O deputado Ivan Naatz, relator da CPI dos Respiradores, vai apresentar 
requerimento nos próximos dias solicitando ao Ministério Público 
o compartilhamento das informações obtidas nas investigações 
sobre o caso. A ideia é acelerar os trabalhos da comissão que tem 120 

dias para apresentar relatório final. O reaproveitamento das provas colhidas 
e dos pareceres das promotorias pode encurtar o caminho da investigação 
parlamentar e reduzir um retrabalho, já que ambas as investigações buscam 
explicações semelhantes, como destino dos R$ 33 milhões, quem autorizou a 
compra e porque a empresa carioca Veigamed foi a escolhida neste processo tão 
tumultuado.  A primeira reunião da comissão está 
marcada para próxima terça-feira, 12, e já diversos 
pedidos a serem deliberados, como o pedido de 
acareação entre os envolvidos e um pedido para 
que para que o empresário Rafael Wekerlin e o 
controlador-geral do Estado, Luiz Felipe Ferreira, 
sejam ouvidos pela CPI. A empresa de Wekerlin, 
segundo informações veiculadas na imprensa 
catarinense, enviou ao governo proposta para 
venda de respiradores mecânicos, que teria sido 
copiada por outras empresas que participaram do 
certame. O empresário afirmou ter recebido pedido 
para pagamento de comissão de R$ 3 milhões 
para participar da licitação dos equipamentos.

Compartilhamento de provas

As reuiões da CPI 
dos Respiradores 

deverá ocorrer 
em reuniões 

presenciais. A 
avaliação dos 

deputados é que 
pessoalmente as 
oitivas podem ser 
mais produtivas

ESPERA
Aprovado pela Alesc no dia 29 de 
abril, o projeto que veda a cobrança 
de tarifas de água e energia elétrica 
até o dia 31 de dezembro de 2020 
dos hospitais públicos e , 
filantrópicos, aguarda apenas 
a manifestação do governador 
Moisés da Silva.  Na foto, Hospital 
Bom Jesus, de Ituporanga, que 
seria um dos beneficiados.

uSAÚDE Tendo em vista a necessidade 
de mais profissionais para o enfrentamento 
da pandemia, o deputado Neodi Saretta 
(PT) encaminhou pedido ao Ministro da 
Educação para que antecipe a colação 
de grau dos estudantes dos cursos de 
técnicos em saúde. Pedido é semelhante 
à portaria que antecipou a formatura 
dos alunos de Medicina, Enfermagem, 
Farmácia e Fisioterapia, para atuação nas 
ações de combate à pandemia.

uFARMÁCIAS Os testes rápidos para 
a covid-19 já estão regulamentados 
para serem aplicados nas farmácias 
catarinenses. A liberação foi feita pela  
Secretaria de Saúde. A estimativa é que 
eles custem entre R$ 200 e R$ 300.

uIFSC  O Conselho Superior (IFSC) decidiu 
na reunião extraordinária encaminhar ao 
MEC o pedido de destituição do professor 
André Dala Possa, que desde segunda 
(4) está no cargo de reitor temporário (pro 
tempore) do Instituto. O Consup é o órgão 
máximo do IFSC e a decisão ocorreu numa 
votação de 16 votos favoráveis e apenas 3 
contrários.

uFRIGORÍFICOS O enfrentamento 
ao novo coronavírus na agroindústria 
catarinense, em especial entre os 
frigorificos abatedores de carnes de 
suíno e frango foi tema de uma reunião 
da Comissão de Saúde da Alesc. A 
situação de Concórdia e Ipumirim foi 
um dos destaques. Em Concórdia, dos 
121 casos, 72 são de trabalhadores de 
frigoríficos. Em Ipumirim são 25 casos 
no município e 44 referenciados ao 
frigorífico de pessoas que vivem em 
outras cidades vizinhas

uMAES  A buscas por cesta de café da 
manhã em maio de 2020 no google são 
cinco vezes maiores que nos outros anos. 
A explicação está na pandemia, todos 
querem presentear as mães sem colocá-
las em risco.


