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Jornalistas 

A 
acareação realizada pela Alesc na terça-feira, 9, acabou não 
chegando a um consenso entre Dougla Borba, Helton Zeferino 
e Márcia Pauli. O principal foco da reunião era esclarecer quem 
autorizou o pagamento antecipados dos R$ 33 milhões para 

a empresa Veigamed. O ex-secretário Helton disse que a autorização 
partiu de Márcia. Já a ex-superintende 
disse que não tinha poderes para realizar 
pagamentos e disse mais de uma vez que 
Helton estava “faltando com a verdade”. 
O embate até que por um lado beneficiou 
Douglas Borba, ex-secretário da Casa 
Civil e que está detido preventivamente 
desde o último fim de semana. Por outro 
lado, a acareação levantou dúvidas 
sobre quando o governador ficou 
sabendo da compra furada dos 200 
respiradores. Douglas disse que foi em 
reunião no dia 22, quando souberam 
que o Intercept estava preparando uma 
reportagem sobre o assunto. Já Helton 
afirmou que no dia 15 de abril, diante 
do não envio dos respiradores, foi até a Procuradoria-Geral do Estado 
(PGE) para informar sobre o ocorrido. Foi nesse dia que, segundo ele, 
o governador Carlos Moisés da Silva (PSL) foi informado, pela primeira 
vez, sobre o problema. Os deputados aprovaram requerimento do 
relator Ivan Naatz para ouvir Caros Moisés, ainda sem data definida.

No dia 14 de abril a 
coluna Pelo Estado 
questionou o governo 
catarinense, durante 
coletiva de imprensa, 
sobre a entrega 
dos respiradores. 
Participavam o 
governador Moisés, 
Helton e o controlador 
Luiz Felipe Ferreira.

Em 2019, o agronegócio alcançou o 
índice de 68,3% de participação no 
valor total das exportações de Santa 
Catarina. O Valor Bruto de Produção 
(VBP) da agropecuária cresceu 6,7% 
entre 2018 e 2019. Além disso, o valor 
da produção de suínos superou o de 
frangos, o que não acontecia há 20 anos.

Balanço 
Números da Fazenda mostram que 
Santa Catarina recebeu, em recursos 
externos, R$ 183,9 milhões para o 
enfrentamento ao Coronavírus. Foram 
R$ 128,6 milhões do governo federal, 
R$ 20 milhões da Alesc, outros R$ 
20 milhões do Tribunal de Contas 
do Estado (TCE), R$ 10 milhões do 
Tribunal de Justiça (TJ) e R$ 3,2 milhões 
da Justiça Federal, além de R$ 19,7 
mil recebidos de pessoas físicas e 
de R$ 12 mil de pessoas jurídicas.

11% Essa foi a queda das exportações em Santa Catarina até maio 
deste ano. O resultado foi puxado pela queda nos embarques de carne 
de aves (-35,9%), motores elétricos (-12,5%) e partes para motor (-18,7%)

uCONCEITUADA. A cooperativa 
financeira Unicred SC/PR, com mais 
de 70 mil cooperados em SC recebeu 
avaliação inédita da Fitch Ratings, agência 
internacional de risco, que classificou a 
cooperativa com conceito A-(bra), baixa 
expectativa de risco de inadimplência. 
Referente ao curto prazo, o ranking 
coloca a Unicred com F2(bra), ou seja, 
com boa capacidade de pagamento. 

uENTRETENIMENTO.   O Beto 
Carreiro World vai retoar as atividades 
nesta quinta-feira de feriado. No 
primeiro dia só abrirá para convidados 
e familiares, nos próximos dias só 
para moradores dos estados do SUl.

uSÃO JOÃO DO SUL  A Justiça 
decretou a prisão domiciliar de uma 
mulher que testou positivo para 
Covid-19 e de seus familiares, devido 
à recusa em cumprir as medidas 
de isolamento determinada pelas 
autoridades sanitárias municipais.  
A mulher contaminada teria dito 
que transmitiria o vírus pela cidade 
inteira e que não ficaria em casa.


