
Santa Catarina registrou 42 mortes em 24 horas e já tem 
1.002 óbitos causados pelo novo coronavírus. O avanço 
da doença no estado é assustador e está presente 293 
cidades catarinenses dos 295 municípios catarinenses. 

Em 148 cidades foi registrado ao menos um óbito. O local com a 
maior quantidade de pessoas que já contraíram Covid-19 é Joinville, 
que soma 6.806 casos. Na sequência, aparecem Blumenau (4.879), 
Balneário Camboriú (3.979), Chapecó (3.667), Itajaí (3.489), Florianópolis 
(3.215), Criciúma (2.426), Palhoça (2.232), 
São José (2.063) e Brusque (2.043).

Envolvido no escândalo dos respiradores 
e na disputa política que culminou na 
abertura do processo de impeachment, o 
governador Carlos Moisés (PSL) até que 
tem anunciado entrega de equipamentos 
e tem demonstrado que há sim uma 
preocupação com o avanço da doença, mas 
o jogo político, justamente no momento 
mais crítico da pandemia, tem dificultado 
as relações, não só com os deputados, 
mas também com prefeitos e as associações dos municípios.

Em todo o estado, já são 12 as regiões classificadas com 
“Risco Gravíssimo”, o que representa 75% das regiões de 
saúde. Desde semana passada, três novas regiões foram 
reclassificadas do Risco Grave para Gravíssimo: Alto Uruguai 
Catarinense; Alto Vale Do Itajaí e Planalto Norte.

Continuam em estado de alerta máximo as regiões Carbonífera; 
Extremo Sul Catarinense, Foz Do Rio Itajaí, Grande Florianópolis, 
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Ficou para 2021
Com a retirada de pauta do projeto 
de reforma da previdência, pedido 
pelo governador Carlos Moisés na 
terça, o estado só poderá apresentar 
nova proposta sobre o assunto no 
ano que vem, conforme prevê a 
legislação. O argumento para impedir 
a aprovação ainda este ano foi de 
que o substitutivo global apresentado 
pelo deputado Maurício Eskudlark 
(PL) não traria a economia que se 
previa no texto original da proposta.

uAULAS PELA TV
A deputada Ada de Luca (MDB) sugeriu 
que a TV Alesc possa contribuir na 
distribuição de materiais educativos 
enquanto continuar a suspensão das 
aulas presenciais, interrompidas desde 
16 de março, em virtude da pandemia 
do coronavírus. Dos 540 mil alunos da 
rede pública, quase 100 mil não têm 
acesso à internet em suas casas.

LOBO
O Banco Central utilizou conta no 
Twitter para fazer o lançamento 
de uma nova nota de Real no 
valor de R$ 200. A cédula terá 
como personagem o lobo-guará 
e, de acordo com a instituição, 
vai entrar em circulação a 
partir do final de agosto. 

uLEITOS DE UTI
O deputado Neodi Saretta (PT) relatou 
mais uma vez preocupação em relação 
aos leitos de UTI. Em quase todas as 
regiões do Estado a ocupação está 
chegando no limite da capacidade. O 
deputado fez um apelo para que novos 
leitos sejam instalados o quanto antes.

uOUTLETS
O setor de Outlets tem conseguido 
manter o resultado positivo do primeiro 
trimestre e surge como uma boa 
opção para as indústrias que precisam 
liquidar os seus estoques lotados. Em 
Santa Catarina, o Porto Belo Outlet 
Premium registrou no início do ano 
um aumento médio de 21% de fluxo 
e tem conseguido manter o ritmo 
mesmo em meio a baixa do comércio. 
E não foi só isso, juntamente com 
algumas marcas que fazem parte 
do complexo, o empreendimento 
também teve crescimento de dois 
dígitos nas vendas de maio e junho.

uMATEMÁTICA
Blumenau anunciou que 100% dos 
leitos de UTI estavam ocupados,  mas 
ainda restam 20 vagas na cidade.


