
A passagem do presidente Bolsonaro por Santa Catarina foi breve, 
mas bastante acalorada. No evento de formatura de novos agentes 
da PRF, bolsonaro fez um discurso diminuto, falou sobre a sua 

preferência na política externa, sem citar nomes, mas lembrou que o Brasil 
é dependente do rearranjo internacional com as eleições americanas. 

Entre as tantas referências a Deus, bolsonaro fez questão de dizer que 
nem Donald Trump é a pessoa mais importante do mundo e nem ele é o 
mais importante do Brasil. “A pessoa mais importante é Deus”, declarou. 

 No entanto, o que mais chamou a atenção mesmo do evento foi a 
quantidade de pessoas aglomeradas no mesmo espaço, cerca de cinco 
mil pessoas, sendo que Florianópolis atingiu na última semana o nível 
gravíssimo de contágio para a doença, com 90% de lotação das UTIs.

 A Prefeitura de Florianópolis e a Secretaria de Saúde do Estado lavaram 
as mãos sobre o evento que recebeu o presidente. O Comandante da Guarda 
Municipal de Florianópolis até esteve no local, mas não foi para fiscalizar. 

 Bolsonaro subiu ao palco acompanhado da governadora interina 
Daniela Reinehr (sem partido), que atribuiu ao presidente o “milagre” 
por ter chegado onde está. Jorginho Mello (PL) também esteve junto 
com  o presidente e foi anunciado e elogiado por Bolsonaro. 

Apesar de grande prestígio do público em geral, o evento 
contou com baixa adesão da classe política. No local reservado 
para convidados sobraram cadeiras. Entre os parlamentares, 
Caroline De Toni e Daniel Freitas, ambos deputados federais, 
acompanharam o evento no espaço reservado. e sem máscara. 

Bolsonaro reúne 
multidão na capital
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Jornalistas 

uTECNOLOGIA A Federação 
das Indústrias entregou nesta 
sexta-feira, dia 6, em Joinville, um 
laboratório de manufatura avançada 
que beneficiará estudantes do 
SENAI na região. O espaço recebeu 
R$ 3,5 milhões de investimentos e 
oferece uma série de equipamentos 
para o ensino profissionalizante nas 
áreas mecânica, eletromecânica, 
mecatrônica, automação, fabricação 
mecânica, metalurgia e fundição. 
O laboratório segue o conceito de 
‘internet das coisas’, com máquinas 
sendo monitoradas a distância.

uESTIAGEM A estiagem que 
assola Santa Catarina teve início 
em junho de 2019 e já se mostra a 
mais severa desde 2005. O Extremo 
Oeste é a região catarinense cujos 
cultivos agrícolas estão em situação 
mais delicada em decorrência da 
estiagem. Em seguida aparecerem 
Oeste e Meio-Oeste. Milho (silagem 
e grão), fumo e pastagens sãos as 
as culturas mais atingidas até o 
momento. A governadora interina 
Daniela Reihner disse que o foco 
neste momento será o atendimento 
emergencial e imediato aos atingidos.

Pedágio e  contorno
O Contorno Viário entre Palhoça e Governador Celso Ramos tem 51,4 
quilômetros e já deveria ter sido entregue ha oito anos.  O Tribunal de 
Contas da União, analisou os custos apresentados pela concessionária 
para realizar o novo traçado e reduziu os valores em R$ 136 milhões. Dessa 
forma, autorizou um reajuste da concessionária na tarifa de pedágio em 
30%. Inicialmente o reajuste seria de 44%. Caso a concessionária Arteris, 
concorde com os valores é previsto que o prazo divulgado pelo Ministro da 
Infraestrutura em julho deste ano é que a obra seja entregue em 2023.

NEGADO O presidente do 
Tribunal Especial de Julgamento, 
desembargador Ricardo Roesler, 
indeferiu a oitiva de testemunhas e 
os pedidos de diligência referentes 
ao primeiro pedido de impeachment 
contra o governador afastado 
Carlos Moisés da Silva (PSL), 
que trata do reajuste salarial dos 
procuradores do Estado. Na decisão, 
o presidente do tribunal considerou 
que a peça, na qual o denunciante 
fez a exposição dos crimes de 
responsabilidade supostamente 
cometidos pelo governador, “não 
cumpre seus requisitos mínimos”.


