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O mundo está passando por uma pandemia e, por questões de segurança, é necessário ficar em 
casa. Mas, isso não é motivo para os estudantes pararem de estudar. Então, o Colégio Atlântico 
tomou a decisão de realizar as aulas on-line.  p.9

Bombinhas

Estado

A nossa solidariedade é um prato 
cheio para quem precisa. Mesmo 
separados, estamos juntos para 
vencer a fome.  p.10

A 11ª edição de Abertura da Pesca 
Artesanal da Tainha acontece nesse 
domingo, 26 de abril, às 10 horas 
e será transmitida pela página do 
Facebook da Paróquia Bombinhas @
paroquiabombinhassc.  p.6

p.12

COLÉGIO 
ATLÂNTICO FAZ 
CAMPANHA PARA 
ARRECADAR 
FUNDOS PARA 
CASA DE CARIDADE 
MADRE TERESA DE 
CALCUTÁ!

MISSA DE 
ABERTURA 
DA PESCA DA 
TAINHA 2020 DE 
BOMBINHAS 

MOISÉS LAMENTA SAÍDA DE 
MORO E DISPARA: “SERÁ BEM-
VINDO AQUI”

Coronavírus se espalha e 
chega ao Brasil. Colégio 
Atlântico fecha e tem aulas 
on-line para os estudantes!

Educação
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NÓS QUEREMOS DEUS...!

Apenas três simples palavras, mas de grande efeito 
histórico para a Civilização Ocidental. Na praça da Vitória 
(02.06.79), no discurso do recém empossado Papa, João Paulo 
II, para um milhão de poloneses, pronunciou essas três pala-
vras, no discurso que proferia para o povo holandês.

O discurso papal assinalou a bancarrota do sistema 
totalitário soviético, implantado na Europa Oriental, após a 
II Guerra Mundial, incentivando a luta pela liberdade política 
e religiosa que existia no coração dos povos dominados!

A ascensão de Leonid Brejnev ao poder no PCUS levou re-
lativa estabilidade política e estagnação econômica à região 
dos anos 1970 aos anos 1980. De forma geral, e sob pesada 
instigação das potências ocidentais (incluindo os serviços de 
inteligência como a CIA estadunidense), os regimes socia-
listas das democracias populares do Leste Europeu foram 
minados, de fora para dentro, por golpes orquestrados a 
partir da derrubada (ilegal) do Muro de Berlim em 1989. A 
isso seguiu-se a dissolução dos países federativos: a Tche-
coslováquia virou República Tcheca e Eslováquia em 1990; 
a Eslovênia, a Croácia, a Macedônia e a Bósnia e Herzego-
vina saíram da Iugoslávia em 1991 e, em 31 de dezembro do 
mesmo ano — após uma fracassada tentativa de salvação 
nacional pela linha-dura do PCUS —, a União Soviética foi 

extinta e fragmentada em 15 
repúblicas. No início de 1992, 
o único país socialista da 
região era a Iugoslávia res-
tante, com apenas a Sérvia e 
Montenegro.

Com a dissolução do 
Bloco Socialista, a Guerra 
Fria acabou e os países 
do Leste Europeu aderi-
ram à democracia liberal 
e capitalista. No entanto, 
vários dos novos governos 
da região eram compostos 
por integrantes da antiga 
nomenklatura (a antiga bu-
rocracia partidária dos PCs). 
Os últimos remanescentes. 
A ascensão de Leonid Brej-
nev ao poder no PCUS levou 
relativa estabilidade política 
e estagnação econômica 
à região dos anos 1970 aos 
anos 1980. De forma geral, 
e sob pesada instigação 
das potências ocidentais 
(incluindo os serviços de 
inteligência como a CIA 
estadunidense), os regimes 
socialistas das democracias 
populares do Leste Europeu 
foram minados, de fora para 
dentro, por golpes orques-
trados a partir da derrubada 
(ilegal) do Muro de Berlim 
em 1989. A isso seguiu-se 
a dissolução dos países fede-
rativos: a Tchecoslováquia 
virou República Tcheca 
e Eslováquia em 1990; a 
Eslovênia, a Croácia, a 
Macedônia e a Bósnia e Her-

europeu.
Vê-se assim, que as 

três palavras usadas pelo 
papa João Paulo II, embora 
de uma grande singeleza, 
expressaram uma tendência 
histórica de libertação do 
domínio soviético, e de uma 
em uma, como um jogo de 
dominó, os povos se reagru-
param como novas nacio-
nalidades e se estenderam 
para a comunidade euro-
péia, como acima explicado.

“Nós queremos Deus”, 
na verdade, mais do que um 
desejo e esperança, traduziu 
a vontade dos povos domi-
nados pela ditadura sovié-
tica, em ter a sua liberdade 
política e religiosa, com di-
reitos fundamentais demo-
cráticos (à vida, à segurança, 
à liberdade, à educação e 
tudo o mais que predomina 
de fato, na civilização oci-
dental ou cultura ocidental, 
muitas vezes referida como 
civilização ocidental, estilo 
de vida ocidental ou civili-
zação europeia, é um termo 
comumente usado para se 
referir a um legado cultural 
de normas sociais, valores 
éticos, tradições, crenças, 
sistemas políticos, artefa-
tos e tecnologias que têm 
alguma origem ou associa-
ção comum...! Itapema, 13 de 
Abril de 2020, Stalin Passos, 
professor e viajante.

zegovina saíram da Iugoslávia em 1991 e, em 31 de 
dezembro do mesmo ano — após uma fracassada 
tentativa de salvação nacional pela linha-dura do 
PCUS —, a União Soviética foi extinta e fragmen-
tada em 15 repúblicas. No início de 1992, o único 
país socialista da região era a Iugoslávia restante, 
com apenas a Sérvia e Montenegro.

Com a dissolução do Bloco Socialista, a 
Guerra Fria acabou e os países do Leste Europeu 
aderiram à democracia liberal e capitalista. No 
entanto, vários dos novos governos da região 
eram compostos por integrantes da antiga 
nomenklatura (a antiga burocracia partidária 
dos PCs). Os últimos remanescentes socialistas 
hoje em dia no Leste Europeu são a Bielorrús-
sia e a Moldávia, onde os partidos comunistas 
retornaram ao poder democraticamente por voto 
direto. Já em países como a Romênia, a Polônia 
e a República Tcheca, a esquerda praticamente 
não existe como força política atualmente, e os 
termos “comunismo” e “socialismo” são carrega-
dos de uma conotação negativa semelhante às de 
“nazismo” e “fascismo”. Em 2004, vários países do 
leste europeu, como Bulgária, Eslovénia, Estônia, 
Letônia, Lituânia, Polônia, República Checa, Ro-
mênia, Eslováquia e Hungria, foram aceitos como 
membros da União Europeia, no maior alarga-
mento já realizado pelo bloco europeu.

Socialistas hoje em dia no Leste Europeu são a 
Bielorrússia e a Moldávia, onde os partidos comu-
nistas retornaram ao poder democraticamente 
por voto direto. Já em países como a Romênia, a 
Polônia e a República Tcheca, a esquerda pratica-
mente não existe como força política atualmente, 
e os termos “comunismo” e “socialismo” são 
carregados de uma conotação negativa seme-
lhante às de “nazismo” e “fascismo”. Em 2004, 
vários países do leste europeu, como Bulgária, 
Eslovénia, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, 
República Checa, Romênia, Eslováquia e Hungria, 
foram aceitos como membros da União Européia, 
no maior alargamento já realizado pelo bloco 

Circulação: Balneário Camboriú, Camboriú, Itapema, Porto Belo, Bombinhas, Tijucas, Canelinha, São João Batista, Nova Trento, Itajaí, Navegantes e Florianópolis. Tiragem: 5.000 exemplares

assinatura@oatlantico.com.br
Telefone: (47) 2033-4209

Atendemos de segunda a sexta-feira

Das 9h às 12h e das 14h às 18h

Assine!
Colunistas/Articulistas*: Stalin Passos, Cap. Rodrigues, Otavio Clos, Paulo K.B, Silviano Dalberto Pessi, Dr. Fábio Cruz, Simone Macedo. *não possuem vínculo 
empregatício e seus textos não expressam a opinião do jornal
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Balneário Camboriú

Academia 
Pontal Norte 
volta a 
funcionar com 
medidas de 
prevenção

A Academia Municipal do Pontal 
Norte - academia pública e gratuita 
da Fundação Municipal de Esportes 
de Balneário Camboriú (FMEBC), 
voltará ao funcionamento a partir de 
segunda-feira (27), com distribuição 
de senhas, nos seguintes horários: 
segunda a sexta das 6h às 20h; sábado 
das 7h às 10h.

Entretanto, o local seguirá medidas 
preventivas conforme Portaria Esta-
dual n° 255, de 21/04/2020, da Secreta-
ria de Estado da Saúde. As regras de 
funcionamento da Academia Pontal 
Norte serão:

Capacidade – 6 alunos por sessão 
(30% da lotação):

I. Na entrada do estabelecimento 
deve ser disponibilizado dispensa-
dor com álcool 70% ou preparações 
antissépticas ou sanitizantes de efeito 
similar para higienização das mãos;

II. Os clientes do grupo de risco e/
ou com qualquer sintoma de gripe e 
resfriado não podem frequentar as 
atividades durante o período da pan-
demia;

III. Deve haver um intervalo de 
tempo de, no mínimo, 15 (quinze) 
minutos entre a saída de um grupo e 
a entrada de outro, de forma a evitar 
o cruzamento entre os usuários e 
permitir a limpeza do piso do estabe-
lecimento;

IV. É obrigatório o uso de toalha 
de utilização pessoal durante toda a 
prática de atividade física;

V. É obrigatório o uso de máscaras 
descartáveis, (TNT) ou algodão;

VI. Distanciamento mínimo de 1,5 
metros entre as pessoas;

VII. Fica proibida a utilização de 
celulares durante a prática de ativida-
de física.

Balneário Camboriú

O trabalho desenvol-
vido pela Secretaria de 
Desenvolvimento e In-
clusão Social, por meio 
da Abordagem Social, 
tem se intensificado nas 
últimas semanas. Nos 
últimos dez dias, de for-
ma voluntária, 50 mora-
dores de rua atendidos 
durante a pandemia, 
decidiram pelo interna-
mento em clínicas tera-
pêuticas de reabilitação 
para dependentes quí-
micos. Em parceria com 
a secretaria, o grupo foi 
encaminhado para as 

clínicas Viver Livre, Luz 
da Vida e Monte Sião.

Os moradores de rua 
estão entre as pessoas 
mais vulneráveis ao con-
tágio pelo coronavírus e, 
por isso, esse grupo tem 
recebido atenção espe-
cial da Prefeitura de Bal-
neário Camboriú.

Além do acolhimento 
já realizado na Casa de 
Passagem, a adminis-
tração municipal abriu 
dois novos abrigos: um 
em parceria com a Igreja 
Luz da Vida, aberto em 
março, e outro no Centro 

de Convivência da Famí-
lia, na Rua Itália, Bairro 
das Nações, funcionando 
desde início de abril.

Durante o período de 
isolamento, as equipes 
de profissionais da saúde 
e voluntários da igreja, 
bem como da Secretaria 
de Desenvolvimento e 
Inclusão Social e Defesa 
Civil, tem realizado um 
trabalho intenso com os 
moradores de rua, vi-
sando a reabilitação de 
casos de alcoolismo e 
dependência química.

Para a secretária de 

Inclusão, Christina Ba-
richello, este número 
é bastante expressivo, 
visto que, cerca de 50% 
dos abrigados optaram 
pelo atendimento tera-
pêutico nas clínicas. “Fi-
zemos essa parceria que 
nos deixa muito feliz e 
esperançosos, já que es-
tes homens demonstram 
que estão decididos a 
recomeçar deixando os 
vícios para trás e expe-
rimentando uma nova 
vida”, ressalta a secretá-
ria.
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Em parceria 
com a 
secretaria, 
o grupo foi 
encami-
nhado para 
as clínicas 
Viver Livre, 
Luz da Vida 
e Monte 
Sião.

Bombinhas

Agentes de combate a endemias de Bombinhas 
recebem capacitação no uso de UBV

Os Agentes de Com-
bate a Endemias de Bom-
binhas estão recebendo 
um reforço no combate 
ao mosquito transmis-
sor da dengue. Agora, o 
UBV - Ultra Baixo Vo-
lume, considerado pela 
Organização Mundial de 
Saúde como ferramen-
ta complementar para 
o controle do Aedes Ae-

gypti está sendo aplica-
do num raio de alcance 
próximo aos locais onde 
existem casos da doença.

Os agentes foram ca-
pacitados pela Macror-
regional de Itajaí para 
a utilização do equipa-
mento portátil no dia 20 
de abril. Já foram quatro 
visitas do equipamento 
no município, nos dias 

17, 20, 23 e 24 de abril, e o 
serviço, agora com equi-
pes locais preparadas, 
poderá ser feito sempre 
que necessário.

A Secretaria Munici-
pal de Saúde lembra que 
o enfrentamento aos fo-
cos de mosquito começa 
pela conscientização de 
cada morador, que seve 
manter sua residência 

sem água parada e sem 
lixo acumulado, as cai-
xas d’água devem estar 
limpas e tampadas e 
proprietários de terre-
nos baldios devem man-
tê-los limpos. As equipes 
de fiscalização estão nas 
ruas diariamente para 
orientação e monitora-
mento dos focos.

Cinquenta moradores de rua de BC são 
encaminhados à clínicas de reabilitação
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Governo Balneário Camboriú

Prolongamento 
da Quarta 
Avenida 
receberá 
segunda 
camada de 
asfalto neste 
fim de semana

O Ministério da Eco-
nomia publicou uma por-
taria que regulamenta 
o BEm (Benefício Emer-
gencial de Manutenção do 
Emprego e da Renda). O 
benefício será pago a tra-
balhadores que tiverem 
jornada e salários redu-
zidos ou contrato suspen-
so nos termos da Medida 
Provisória 936/2020.

Custeado pela União, 
o benefício será pago ao 
empregado independen-
temente do cumprimento 
de qualquer período aqui-
sitivo, tempo de vínculo 
empregatício e número 
de salários recebidos. As 
regras valem para os con-
tratos de trabalho inicia-
dos até 1º de abril de 2020 
e informados no eSocial 

até 2 de abril de 2020.
Conforme o governo, 

o investimento do pro-
grama pode chegar a R$ 
51,2 bilhões. A projeção do 
Ministério da Economia 
é de que o programa irá 
preservar até 8,5 milhões 
de empregos. Ao todo, 
devem ser beneficiados 
cerca de 24,5 milhões tra-
balhadores com carteira 
assinada.

De acordo com a por-
taria, o benefício do go-
verno não será pago para 
empregados não sujeitos a 
controle de jornada e para 
aqueles que recebem re-
muneração variável “caso 
verificada a manutenção 
do mesmo nível de exi-
gência de produtividade 
ou de efetivo desempenho 

do trabalho existente du-
rante a prestação de ser-
viço em período anterior 
à redução proporcional de 
jornada de trabalho e de 
salário”.

A portaria confirma 
que o valor do benefí-
cio será calculado tendo 
como referência o valor 
base do seguro-desem-
prego a que o empregado 
teria direito se fosse de-
mitido e lista os parâme-
tros a serem seguidos por 
faixa salarial, além dos 
respectivos porcentuais. 
Além disso, o texto for-
maliza que o empregado 
com contrato de trabalho 
intermitente terá direito 
a um auxílio emergencial 
correspondente a três 
parcelas mensais de R$ 

600.
“Para a habilitação 

do empregado ao rece-
bimento do BEm, o em-
pregador informará ao 
Ministério da Economia 
a realização de acordo 
de redução de jornada de 
trabalho e de salário ou da 
suspensão temporária de 
contrato de trabalho com 
o empregado, no prazo de 
dez dias, contados a par-
tir da data da celebração 
do acordo”, estabelece o 
ato. ”

A informação do acor-
do para recebimento do 
BEm deverá ser realizada 
pelo empregador exclusi-
vamente por meio eletrô-
nico, no endereço https://
servicos.mte.gov.br/bem”, 
acrescenta.

A partir deste sábado (25), será ini-
ciada a segunda camada de asfalto da 
Rua 3198, na importante obra do Pro-
longamento da Quarta Avenida. A rua 
será interditada por trechos - inician-
do pela Rua 3100, em direção à Rua 
3300. A previsão é que os trabalhos se 
estendam para o domingo, dia 26.

A via também está passando por 
outra fase da obra, que é o paisagismo, 
na Rua 3198. Nessa altura os passeios já 
estão concretados e com guias de si-
nalização tátil para deficientes visuais.

A estimativa é que o novo Prolon-
gamento da Quarta Avenida – ruas 
3198 e 3122 – fique pronto em um mês 
e meio.

Sobre a obra
A nova etapa do prolongamento da 

Quarta Avenida ligará a Rua 3100 até a 
Rua 3300, passando pela Rua 3198, que 
será reurbanizada e terá um só senti-
do em direção ao Sul da cidade. A obra 
pretende melhorar ainda mais o fluxo 
de trânsito naquela região, com inves-
timento de mais de R$ 3,5 milhões.

Em julho de 2018 foi inaugurado o 
primeiro trecho do prolongamento da 
Quarta Avenida, que ligou a Rua 2650 
até a Rua 3020 e 3100. O Binário Sul 
tem um novo conceito de urbanidade, 
priorizando as pessoas. Focado nisso, 
além das melhorias na mobilidade 
urbana - com a construção de três 
pistas de rolamento, estacionamento, 
ciclovia protegida por jardim, calçadas 
em paver com acessibilidade e nova 
iluminação em LED -, por todo trecho 
serão criadas áreas verdes e instalados 
equipamentos de lazer.
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Portaria regulamenta pagamento de 
benefício emergencial para contratos 
reduzidos

Mundo

EUA registram mais de 50 mil mortes por Covid-19

Nesta sexta-feira (24), 
os Estados Unidos (EUA) 
registraram uma triste 
marca na pandemia de 
Covid-19, ultrapassaram 
a marca dos 50 mil mor-
tos pela doença. Os dados 

foram divulgados pela 
Universidade John Ho-
pkins.

De acordo com a con-
tagem, o total de conta-
minados pelo novo coro-
navírus no país passou de 

880 mil casos. Já o núme-
ro de recuperados da do-
ença chegou a 80.937.

O estado mais afetado 
pelo doença é Nova Ior-
que, que registrou sozi-
nho mais de 16 mil óbitos.

Os EUA são o país mais 
atingido pela Covid-19. 
Em segundo lugar está a 
Espanha, com mais de 219 
mil casos. Depois vem a 
Itália, que superou os 192 
mil casos.

O benefício 

será pago a 

trabalhadores 

que tiverem 

jornada e 

salários 

reduzidos 

ou contrato 

suspenso
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Saúde Serviço Emasa

O presidente do CFM 
(Conselho Federal de 
Medicina), Dr. Mauro Ri-
beiro, disse, na quinta-
-feira (23) no Palácio do 
Planalto, que não existe 
nenhuma evidência cien-
tífica forte que sustente o 
uso da hidroxicloroquina 
para o tratamento da Co-
vid-19.

No entanto, o CFM, 
em função de estudos 
observacionais, libera o 
uso da cloroquina para 
tratamento da Covid-19 
em três casos, desde que 
haja consentimento do 
paciente e que médico 
alerte sobre a eficácia 
não comprovada e efeitos 
colaterais já observados 
do uso do remédio.

Ribeiro apresentou o 
posicionamento do con-
selho ao presidente Jair 
Bolsonaro, ao ministro 
da Saúde, Nelson Teich 
e outros ministros pala-
cianos.

“O posicionamento é 
que não existe nenhuma 
evidência científica for-
te que sustente o uso da 
hidroxicloroquina para o 

tratamento da Covid-19. 
É uma droga amplamente 
usada para outras doen-
ças há 70 anos, mas para 
Covid não tem ensaio clí-
nico prospectivo rando-
mizado feito por pesqui-
sadores e publicado em 
revistas importantes que 
aponte para benefício de 
uso da hidorxicloroquina 
para Covid-19″.

Ribeiro citou estudos 
observacionais, de pou-
co valor científico, mas 
importantes usados para 
liberar o uso da hidroxi-
cloroquina pelos os mé-
dicos brasileiros em três 
situações.

Confira:

1. Paciente críti-
co, internado em terapia 
intensiva já com lesão 
pulmonar estabelecida 
com reação inflamató-
ria sistêmica. Todas as 
evidências são de que a 
hidroxicloroquina não 
tem nenhum tipo de ação 
nesse paciente, mas ela 
pode ser usada pelos mé-
dicos por uso compassi-

vo, uso por compaixão. 
Ou seja, o paciente está 
praticamente fora de 
possibilidade terapêutica 
e o médico com autoriza-
ção dos familiares pode 
utilizar essa droga.

2. Paciente chega 
com sintomas leves no 
hospital. Existe um mo-
mento de replicação vi-
ral e essa droga pode ser 
usada pelo médico desde 
que ele tenha o consen-
timento do paciente ou 
dos familiares, uma de-
cisão compartilhada e o 
médico sendo obrigado a 
explicar para o paciente 
que não existe nenhuma 
evidência de benefício da 
droga e que a droga pode 
também ter efeitos cola-
terais importantes.

3. No início dos 
sintomas, sintomas leves 
tipos de uma gripe, no 
caso o médico pode utili-
zar também descartando 
a possibilidade que o pa-
ciente tenha influenza A 
ou influenza B que são as 
gripes normais, ou den-

gue ou H1N1 e também 
uma decisão compar-
tilhada com o paciente, 
em que o médico expli-
que pro paciente que não 
existe nenhum benefício 
provado dessa droga pro 
uso na Covid-19 e expli-
cando também os riscos 
que a droga apresenta. 
Os riscos são baixos, mas 
eles existem.

No entanto, o CFM 
ressaltou que não reco-
menda, apenas libera o 
uso da droga pelo médico 
em decisão compartilha-
da com o paciente.

“Essa doença é nova e 
diferente, colapsa o siste-
ma de Saúde e de sistema 
econômico-financeiro 
e tem um custo social 
imenso, em função do 
isolamento. Aparente-
mente sem igual na his-
tória da humanidade. 
Mas somos guiados pela 
ciência e infelizmente até 
o momento não existe 
nenhuma droga com efi-
cácia comprovada ao tra-
tamento a essa doença”, 
ressalta.

Quem nunca esqueceu de pagar 
uma conta e precisou arcar com os 
juros? Com a opção do débito auto-
mático, o consumidor não precisa se 
preocupar com este risco. Além disso, 
a economia de tempo e comodidade, 
principalmente neste momento, em 
que é recomendado evitar sair de casa, 
são algumas vantagens ao optar por 
este serviço. Confira mais informa-
ções e como proceder para configurar 
a sua fatura de água para pagamento 
em débito automático no assunto do 
Serviço EMASA da semana.

Para ativar esta opção, é necessário 
que o consumidor tenha conta cor-
rente em um dos bancos conveniados 
à EMASA: Banco do Brasil; Blucredi; 
Caixa Econômica Federal; Itaú; Sicred; 
e Banrisul. O cadastro para ativar este 
serviço pode ser realizado no caixa 
eletrônico do banco de sua preferên-
cia, internet banking ou pessoalmente 
em sua agência bancária. Durante o 
processo de cadastramento, o número 
da sua matrícula junto à Autarquia 
deverá ser informado. Mesmo com o 
débito automático, a conta de água é 
enviada normalmente para a residên-
cia. Assim, o consumidor pode confe-
rir o consumo e o valor gasto no mês 
referente.

A opção de débito automático é 
gratuita, evita filas, multas por atraso 
e eventuais cortes de água. Mantém 
o pagamento sempre em dia e pode 
ser cancelado quando o cliente quiser. 
“Vale lembrar que este serviço é uma 
ótima opção para o atual momento 
com a recomendação do isolamento 
social, já que o débito automático evita 
que os consumidores precisem sair de 
suas residências para realizar o paga-
mento”, destaca o gerente Financeiro e 
Comercial, Leonel Seara Neto.
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O CFM 
ressaltou 
que não 
recomenda, 
apenas 
libera o uso 
da droga 
pelo médico 
em decisão 
comparti-
lhada com o 
paciente.

Fatura de 
água em 
débito 
automático 
traz 
vantagens 
em tempos 
de 
isolamento 
social

Coronavírus: Confira as três situações 
que o CFM libera o uso da cloroquina
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Estado Bombinhas

Missa de 
abertura da 
Pesca da 
Tainha 2020 
de 
Bombinhas 

Alunos da rede esta-
dual de ensino já come-
çaram a receber o kit de 
alimentação da Secreta-
ria de Estado da Educa-
ção. Ele é destinado a es-
tudantes com familiares 
cadastrados no Bolsa Fa-
mília. Por meio do cadas-
tro oficial do programa e, 
em parceria com a Secre-
taria de Estado do Desen-
volvimento Social (SDS), 
famílias nesta condição 
já estão sendo chamadas 
por região para recebe-
rem o kit.

A primeira etapa de 
entregas vai até o dia 30 
e os alunos beneficiados 
devem aguardar o cha-

mado da escola. São 50 mil 
kits de alimentos destina-
dos a estes estudantes, de 
acordo com o critério de 
carência, devido ao perí-
odo de isolamento social 
e suspensão de aulas no 
combate ao coronavírus.

Estoques de alimenta-
ção escolar que já haviam 
sido adquiridos pela SED, 
disponíveis em seis cen-
trais de distribuição pelo 
estado, atendem a esta 
primeira etapa da logís-
tica. A segunda etapa será 
a maior em número de 
atendimentos, extensiva 
a toda a rede, hoje com 
540 mil estudantes matri-
culados nas escolas esta-

duais, incluindo todas as 
modalidades de ensino.

“É uma operação com-
plexa, envolvendo todas 
as regiões do Estado, em 
que começamos trans-
ferindo produtos que se-
riam usados no preparo 
dos alimentos nas escolas 
para apoio às famílias dos 
alunos mais carentes. Em 
uma segunda etapa, fare-
mos a aquisição de mais 
alimentos da agricultura 
familiar para atender a 
totalidade de alunos com 
esta necessidade, ajudan-
do a fomentar a economia 
regional”, explica o secre-
tário de Estado da Educa-
ção, Natalino Uggioni.

As entregas para be-
neficiários Bolsa Família 
começaram por Chapecó, 
Joinville, Joaçaba e Xanxe-
rê e devem ser realizadas 
desta até a próxima se-
mana na Grande Floria-
nópolis e demais regiões 
do Estado. Cada kit ali-
mentação contém: 1,5 litro 
de suco integral de fruta 
sem açúcar, 1 litro de lei-
te UHT, 2 quilos de arroz, 
1 quilo de feijão, 1 quilo 
de farinha (mandioca ou 
fubá) e 1 quilo de biscoito 
caseiro. De acordo com 
os itens disponíveis no 
estoque de determinadas 
regiões, o conteúdo pode 
ter variações.

A 11ª edição de Abertura da Pesca 
Artesanal da Tainha acontece nesse 
domingo, 26 de abril, às 10 horas e será 
transmitida pela página do Facebook 
da Paróquia Bombinhas @paroquia-
bombinhassc. 

Realizada anualmente na Praia de 
Bombas, este ano em decorrência da 
pandemia da Covid-19 será executa-
da na Igreja matriz, conduzida pelo 
pároco local, padre Silvano Oliveira, 
auxiliado por um pequeno grupo res-
ponsável pelos ritos litúrgicos.

O tradicional acontecimento marca 
o início da atividade da pesca artesa-
nal da tainha e tem por objetivo agra-
decer o ano anterior e pedir a fartura 
para os cercos em 2020. 

A Comissão organizadora entendeu 
que a celebração deve ser realiza-
da, todavia, seguindo as orientações 
de evitar aglomerações, e convida a 
comunidade em geral, em especial 
os pescadores, para participar deste 
momento de devoção e receber essa 
bênção tão importante para a ativida-
de via internet.

A pesca da tainha inicia dia 1º de 
maio, segue as orientações da Porta-
ria SES Nº 243 de 9 de abril de 2020, 
que traz as exigências para evitar a 
contaminação com o Corona vírus, e 
Instrução Normativa Nº 7, de 3 de abril 
de 2020 que determina o início de cada 
modalidade e cotas.

As leis
É importante ressaltar que a “Pes-

ca Artesanal da Tainha com Canoas 
de um Pau Só” de Bombinhas tem a 
proteção do Registro de Patrimônio 
Cultural Imaterial de Santa Catarina 
outorgado em 2019 pela Fundação Ca-
tarinense de Cultura – FCC, “Patrimô-
nio Histórico, Artístico e Cultural” do 
Estado de Santa Catarina, conforme 
Lei Nº 15922,/2012, e Municipal pela 
Lei 1285/2012. E, ainda, Lei Municipal 
Nº 1320/2013, normatiza a prática de 
esportes náuticos e navegação de em-
barcações de lazer e industrial. 
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Educação inicia a entrega de 50 mil kits de 
alimentos a alunos beneficiados pelo 
Bolsa Família

Camboriú

Sine de Camboriú retoma os agendamentos 
presenciais

O Sistema Nacional 
de Emprego (SINE) de 
Camboriú retomou as 
atividades normais de 
segunda a sexta-feira, 
das 12h às 18h. Os agen-
damentos do seguro 
desemprego a partir 
de agora devem ser fei-
tos presencialmente na 

sede, localizado na Rua 
Presidente Costa e Silva, 
239, no Centro. 

Os solicitantes devem 
levar seus documen-
tos do Seguro para uma 
triagem estabelecida 
pelo Ministério do Tra-
balho, para verificar as 
informações que estão 

na carteira de traba-
lho, na rescisão e docu-
mentos faltantes. Após 
a verificação será feito o 
Agendamento.

Os documentos ne-
cessários para dar início 
ao seguro desemprego 
são: comprovante do sa-
que do FGTS ou extra-

to atualizado, termo de 
rescisão, requerimento 
de seguro desemprego, 
três últimos holerites 
e cópias e documentos 
originais da carteira de 
trabalho, RG, CPF ou 
CNH e comprovante de 
residência.

Ele é 
destinado a 
estudantes 
com 
familiares 
cadastrados 
no Bolsa 
Família. 
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Itajaí Camboriú

Obras de 
melhorias da 
Educação de 
Camboriú 
seguem em 
andamento

O Município de Itajaí 
já vacinou 28.047 pessoas 
contra gripe influenza 
até esta sexta-feira (24). 
As equipes de saúde se-
guem vacinando idosos 
de casa em casa, além 
de profissionais da se-
gurança, salvamento e 
portuários no local de 
trabalho. Doentes crô-
nicos, caminhoneiros e 
profissionais do trans-
porte público devem 
procurar as unidades 
de saúde para receber a 
vacina. A campanha de 
vacinação continua até 
dia 22 de maio e a meta 
do município é imunizar 
59.852 pessoas dos gru-
pos prioritários estabe-
lecidos pelo Ministério 
da Saúde.

Entre os grupos va-
cinados, o município já 
aplicou 19.083 doses em 
idosos (113,8% da meta), 
3.223 doses em profis-
sionais de saúde (122,6%) 
e 1.233 doses em doentes 
crônicos (12,77%), além 
de 497 portuários, 262 
caminhoneiros, entre 
outros grupos.

“As vacinas estão vin-
do ao município escalo-
nadas. Semanalmente 
recebemos um quantita-
tivo de doses e distribu-
ímos entre as unidades. 
Os idosos continuam 
sendo vacinados em casa 
e são nossa prioridade, 
mas também estamos 
fazendo a vacinação dos 
demais grupos estipu-
lados pelo Ministério da 

Saúde”, comenta a enfer-
meira da Vigilância Epi-
demiológica, Juliana de 
Oliveira Gastmann.

Idosos dos bairros 
Centro e Vila Operária 
devem se cadastrar pelo 
telefone 0800 642 5500 
para receber a vacina. As 
equipes já passaram em 
todos os locais cadastra-
dos nos bairros São João 
e São Judas para vacina-
ção de idosos – caso al-
gum não tenha recebido, 
deve buscar a unidade 
de saúde mais próxima, 
com os devidos cuida-
dos de higiene e prote-
ção, para ser imunizado. 
Os idosos dos demais 
bairros, que ainda não 
tomaram a vacina, de-
vem aguardar em casa 

a equipe ou entrar em 
contato com o seu posto 
de saúde.

Devido à pandemia 
de coronavírus o núme-
ro de vacinas aplicadas 
na sala volante monta-
da no Centro Integrado 
de Saúde (CIS) diminuiu 
consideravelmente. Por 
isso, a sala atenderá so-
mente até dia 30 de abril, 
das 19h30 às 21h, de se-
gunda a sexta-feira.

O Dia D de Vacina-
ção está previsto para 
o sábado, dia 9 de maio, 
das 8h às 17h, em todas 
as unidades básicas de 
saúde. Nesta data, todos 
os grupos prioritários 
estabelecidos pelo Mi-
nistério da Saúde serão 
vacinados.

Dando continuidade ao programa 
de melhorias estruturais em escolas e 
centros de educação infantil (CEIs) do 
município, todas as obras do setor da 
Educação de Camboriú foram reto-
madas nesta semana. Nesta semana 
iniciou a construção de novas salas 
e banheiros do CEI Professora Otí-
lia Santos da Silva, situado no bairro 
Santa Regina e também a revitalização 
da Escola Clotilde Ramos Chaves, no 
bairro Areias. No CEI Maria Bitten-
court Saut, localizado na Rua Olga 
Bernardes Amorim, no Centro os 
trabalhos seguem em andamento. Já as 
obras dos CEIs do Rio do Meio, loca-
lizado no bairro João da Costa e CAIC 
Jovem Ailor Lotério, e da escola Anita 
Bernardes Ganancini, no bairro Monte 
Alegre, estão em fase de conclusão. Na 
próxima semana inicia ainda a pintura 
de algumas escolas.

“Mesmo diante deste momento de 
pandemia vivida em todo mundo, nos-
sas ações são planejadas para serem 
executadas com muita responsabili-
dade, pois mesmo com esse período 
de suspensão de aulas, nosso objetivo 
continua sendo devolver ambientes 
apropriados para as nossas crianças, 
quer seja em sala de aula, cozinha, ou 
qualquer outro setor das unidades de 
ensino”, ressalta a secretária de Edu-
cação, Alecxandra Vitorassi Rosa.
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Mais de 28 mil pessoas já foram vacinadas 
contra gripe em Itajaí

Bombinhas

Procon de Bombinhas realiza pesquisa de preços 
em estabelecimentos

A equipe do Procon 
de Bombinhas visitou 
sete supermercados e 
três revendedoras de gás 
de cozinha GLP, entre a 
última quinta-feira (16) 
e esta quarta-feira (22), 
para verificar e compa-
rar os valores dos pro-
dutos. O objetivo é infor-
mar o consumidor para 
uma melhor decisão na 
escolha dos itens.

Nos supermercados, 
foram comparados os 
preços dos principais 
itens da cesta básica. Já 
quanto ao botijão de gás 
de cozinha, foi constata-
do que os valores à vista 
estão variando entre R$ 
70,00 a R$ 74,00, para 
retirada na portaria, e de 
R$ 75,00 a R$ 79,00 para 
entrega. A orientação do 
órgão aos consumidores 

é que pesquisem os pre-
ços antes da compra.

Os valores aponta-
dos na tabela (que pode 
ser solicitada por email) 
se referem aos encon-
trados nos dias em que 
o levantamento foi re-
alizado. É possível que, 
no momento da compra, 
o consumidor possa se 
deparar com alterações. 
Para realizar denúncias 

ao Procon de Bombi-
nhas, a população pode 
entrar em contato pelo 
telefone (47) 3361-6769 
ou pelo e-mail procon@
bombinhas.sc.gov.br. As 
denúncias, para serem 
mais eficazes, devem ser 
acompanhadas de ma-
terial como nota fiscal, 
fotografias datadas ou 
recibos.

A 
campanha 
de 
vacinação 
continua 
até dia 22 
de maio.
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Itajaí Mundo

Itália registra 
menor 
número diário 
de mortes em 
40 dias

O Município de Ita-
jaí utiliza todas as fun-
cionalidades da tecno-
logia para auxiliar no 
combate ao coronavírus 
(COVID-19). Os cidadãos 
contam com uma seção 
no aplicativo Conecta.í 
sobre a doença e agora 
também podem acessar 
um site com bate-papo 
para realizarem uma 
triagem dos sintomas 
através da internet. 

Funcionalidades do 
Conecta.í

O aplicativo do Muni-
cípio de Itajaí, disponível 
para Android e iOS, criou 
uma seção com diversas 
funcionalidades sobre 
o coronavírus. Ao aces-

sar o app, o cidadão tem 
acesso aos informativos 
e boletins diários sobre 
a evolução dos casos, 
orientações sobre pro-
cedimentos de higiene e 
uma ferramenta de inte-
ração com o Alô Saúde, o 
canal criado pela Secre-
taria Municipal de Saúde 
de Itajaí.

Site para triagem dos 
sintomas

Para os pacientes que 
estão com suspeita dos 
sintomas do coronavírus, 
o Município firmou par-
ceria para disponibilizar 
um site de triagem. O en-
dereço covid.zenvia.com/
itajai.sc utiliza de inte-
ligência artificial para 

orientar sobre o procedi-
mento correto para cada 
cidadão conforme seus 
sintomas. A tecnologia 
é um robô desenvolvido 
com seis perguntas so-
bre os sintomas. A fer-
ramenta ainda indica ao 
paciente qual a unidade 
mais próxima.

O protocolo foi de-
senvolvido pelo grupo de 
telemedicina da UFRGS, 
em total acordo com as 
orientações do Minis-
tério da Saúde para o 
enfrentamento do novo 
coronavírus. O site foi 
oportunizado sem custos 
para Itajaí e foi desen-
volvido pelas empresas 
Zenvia, Neoway, Univer-

sidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS) e 
a Secretária de Saúde de 
Porto Alegre.

“A Secretaria Muni-
cipal de Tecnologia e a 
Gerência de Tecnologia 
da Secretaria Municipal 
de Saúde trabalham em 
conjunto para colocar 
todas as vantagens da 
tecnologia em favor de 
nossos cidadãos”, afirma 
a secretário Murilo Allan 
Sodré de Souza. “Desde 
o sistema de concessão 
das cestas básicas até 
as funcionalidades do 
Conecta.í, nós vemos a 
tecnologia desenvolvida 
em nosso município”, fi-
nalizou. A Itália registrou nesta sexta-feira 

(24), 420 mortes a mais em decorrência 
da Covid-19, a doença provocada pelo 
novo coronavírus, o número é o mais 
baixo desde 17 de março.

De acordo com o boletim apre-
sentado hoje pela agência de Defesa 
Civil do país, o total de óbitos chegou 
a 25.969. Já a quantidade de infecta-
dos desde o início da pandemia é de 
192.994.

Os casos considerados ativos pelas 
autoridades locais são 106.527, número 
que é de 321 pessoas a menos do que 
o registrado na quinta. A Itália regis-
tra 60.498 curados, o que representa 
aumento de 2.922, na comparação com 
os dados apresentados na véspera.

O país apresenta redução no 
número de pacientes internados em 
hospitais e dos que estão em unidades 
de terapia intensiva. Enquanto isso, 
82.286 pessoas estão se recuperando 
em casa após terem sido infectadas 
pelo novo coronavírus.

A região da Lombardia segue 
como a mais afetada, com 34.368 casos 
ativos, seguidos por Emiglia-Romana, 
Piemonte, Vêneto, Toscana, Liguria e 
Las Marcas.

Em entrevista coletiva, o presiden-
te do Instituto Superior de Saúde (ISS), 
Silvio Brusaferro, traçou um pano-
rama da situação do país, garantindo 
que a pandemia está “reduzindo pouco 
a pouco, por todas as partes”, embora 
tenha sustentado que não é o momen-
to para baixar a guarda.
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Município de Itajaí utiliza tecnologia para 
orientar cidadãos com os sintomas do 
coronavírus

Itapema

Parques infantis, áreas de esporte e lazer são 
isolados em Itapema

Em mais uma ação de 
prevenção ao novo coro-
navírus, a Prefeitura de 
Itapema realizou nes-
ta sexta-feira (24/04) o 
isolamento dos parques 

infantis e das áreas pú-
blicas de esporte e lazer 
coletivo. Mesmo com os 
decretos e orientações, 
muitas pessoas esta-
vam utilizando os locais 

sem máscara e causando 
aglomeração.

“O momento é de cui-
dado. Pedimos que as 
pessoas aproveitem para 
fazerem atividades indi-

viduais, como caminhar, 
andar de bicicleta, mas 
sem causar aglomeração 
e com o uso da máscara”, 
destacou a Prefeita Nilza 
Simas.

Os 
cidadãos 
contam 
com uma 
seção no 
aplicativo 
Conecta.í 
sobre a 
doença
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Educação

As aulas on-line estão a todo vapor. 
Os alunos do sexto ano A, nos últimos 
dias, estudaram com a professora Isa-
bel Aparecida Mafessolli, de Língua 
Portuguesa, o gênero textual “Notícia”. 
Primeiramente, os estudantes conhe-
ceram a estrutura desse gênero e, em 
seguida, leram algumas notícias e re-
solveram exercícios. Por fim, produzi-
ram uma notícia coletiva sobre as aulas 
on-line do Colégio Atlântico. Durante 
todo o processo de escrita, os alunos de-
monstraram muito comprometimento, 
entusiasmo e participaram ativamente 
de cada momento da produção textual. 
A atividade, que teve como um dos obje-
tivos desenvolver a habilidade de escrita 
dos estudantes, foi concluída com êxito.

compõe essa plataforma. Os alunos 
precisam clicar em “Aulas digitais”, 
selecionar a matéria correspondente 
ao horário e assim são redirecionados 
ao Google Meets, onde ocorrem as au-
las. Cada aluno e professor acessam o 
sistema de sua própria casa e o proces-
so de ensino-aprendizagem continua 
ocorrendo de forma segura.

É importante ressaltar que estão 
envolvidos nesta estratégia do Colégio 
todos os funcionários, os alunos e os 
pais, além de todo o sistema Ético. 

 Os estudantes do 6º ano A 
consideram que as aulas virtuais es-
tão sendo boas, pois, como não podem 
sair de casa por conta do coronaví-
rus, têm uma forma de estudar, além 
de poderem passar mais tempo com a 
sua família. “As aulas estão sendo pro-
dutivas, pois estamos cumprindo os 
mesmos horários e as mesmas maté-
rias. Porém, o lado ruim é que não po-
demos ver as professoras e os amigos”, 
comenta Eduardo Gabriel Heidrich, 

As aulas podem ser assistidas ao vivo, seguindo a grade de horários e os estudantes também podem assistir à gravação.

O mundo está passando por uma 
pandemia e, por questões de seguran-
ça, é necessário ficar em casa. Mas, 
isso não é motivo para os estudantes 
pararem de estudar. Então, o Colégio 
Atlântico tomou a decisão de realizar 
as aulas on-line. Essas aulas iniciaram 
em 6 de abril de 2020 e irão durar até o 
fim do decreto do governador que sus-
pende as aulas presenciais como uma 
medida preventiva. As aulas on-line 
estão acontecendo ao vivo dentro da 
grade de horários da instituição e tam-
bém ficam gravadas. Tudo isso ocorre 
em uma plataforma chamada Plurall.

 A plataforma Plurall está as-
sociada ao Ético, sistema de ensino 
da Somos Educação e as aulas digitais 
acontecem no Maestro, uma seção que 

aluno do Atlântico. Já o aluno Vinicius 
Caliari de Almeida afirma também que 
“a aula on-line está sendo uma expe-
riência desafiadora, pois cada aluno e 
professor agora precisa saber lidar com 
tudo isso”. 

 Em relação a ser um grande 
desafio, as professoras Isabel Apare-
cida Mafessolli, de Língua Portuguesa, 
e Flaviane Quaresma, de Geografia, ao 
serem perguntadas se o tempo para 
preparar a aula virtual está sendo o 
mesmo tempo que elas levavam para 
organizar uma aula presencial, res-
ponderam que o tempo não é o mesmo. 
A aula virtual exige a utilização de mais 
recursos tecnológicos e o professor, 
como não consegue estar presencial-
mente com os alunos, precisa desen-
volver novas estratégias para acompa-
nhar a aprendizagem dos estudantes. 
Tudo isso faz com que demore mais 
tempo para preparar as aulas on-line. 
Apesar do desafio, as professoras afir-
mam que juntos todos irão vencer essa 
fase e dará tudo certo. 

 A coordenadora do Ensino 
Fundamental II, do Colégio Atlântico, 
Isolda Albrecht Schmalz, ao ser per-
guntada se achava que essa situação 
perduraria muito tempo, afirmou que 
não tem uma noção ainda, pois o vírus 
é algo muito novo e ainda não tem cura. 
Mas é possível minimizar os casos, fi-
cando em ambiente arejado, lavando 
as mãos, usando álcool em gel, alimen-
tando-se bem, usando máscaras quan-
do sair na rua e dormindo bem. 

 Sobre como administrar todas 
as turmas, a coordenadora respondeu 
que está sendo bem corrido e difícil, 
pois tem 8 turmas e passa 5 vezes por 

manhã em cada sala, totalizando 40 
passagens por dia, mas ela conta com a 
ajuda da família para lhe dar suporte.

 A última pergunta foi se a co-
ordenadora prefere o presencial ou o 
virtual e ela afirmou que prefere o pre-
sencial, pois tem contato com os alu-
nos. A única vantagem da virtual é que 
como ela mora em Itajaí, não precisa 
enfrentar o perigo da rodovia diaria-
mente e pode ficar segura em casa.  

 Então, neste momento, é im-
portante que todos fiquem em casa, 
cuidem-se para não contrair o vírus 
e continuem estudando, assistindo às 
aulas ao vivo do Colégio Atlântico para 
não perder nenhum conteúdo e, assim, 
o processo de ensino não será inter-
rompido, continuando como o presen-
cial, só que cada um na sua casa. 

Alunos que participaram da produ-
ção da notícia: Alice Nakatani Kaviski, 
Ana Júlia Pertuzzattinolli, Arthur Can-
zeweski Lemos, Bernardo Orlowski 
Müller, Breno Guasso, Bruno de Souza, 
Eduarda Koeppe de Paiva, Eduardo Ga-
briel Heidrich, Eliza Lubian, Gabriele 
Fagundes de Araújo, Geovana Tavares 
da Silva, João Pedro Fornaziero Mar-
ques, Lucca Severo Dryszer, Maria Cla-
ra Nigro Pinotti, Santiago Gabriel Fid-
may e Vinicius Caliari de Almeida.

Professora responsável: Isabel Apa-
recida Mafessolli, de Língua Portugue-
sa.

CORONAVÍRUS SE ESPALHA E CHEGA AO BRASIL. COLÉGIO 
ATLÂNTICO FECHA E TEM AULAS ON-LINE PARA OS ESTUDANTES!

Introdução

Foto tirada antes da PANDEMIA.

Foto tirada antes da PANDEMIA.

Foto tirada antes da PANDEMIA.
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Educação

As aulas on-line estão a todo vapor. 
Os alunos do sexto ano B, nos últimos 
dias, estudaram com a professora Isabel 
Aparecida Mafessolli, de Língua Portu-
guesa, o gênero textual “Notícia”. Pri-
meiramente, os estudantes conheceram 
a estrutura desse gênero e, em seguida, 
leram algumas notícias e resolveram 
exercícios. Por fim, produziram uma 
notícia coletiva sobre a campanha que 
o Colégio Atlântico está realizando para 
arrecadar fundos para a Casa de Cari-
dade Madre Teresa de Calcutá. Durante 
todo o processo de escrita, os alunos de-
monstraram muito comprometimento, 
entusiasmo e participaram ativamente 
de cada momento da produção textual. 
A atividade, que teve como um dos obje-
tivos desenvolver a habilidade de escrita 
dos estudantes, foi concluída com êxito.

 
Confira a produção dos estudantes 

na íntegra.

para ajudar quem necessita neste mo-
mento tão difícil de pandemia do Co-
vid-19. Para ajudar, basta você digitar 
no navegador do seu computador ou 
celular vaka.me/975774 e doar a quantia 
desejada. Se preferir, você pode levar 
alimentos não-perecíveis na secretaria 
do Colégio Atlântico, que fica na R. 260 
- A, 388 - Meia Praia, Itapema - SC.

Estão envolvidos nessa campanha 
todos os funcionários da Instituição, 

Agora é a sua vez de ajudar: o di-
nheiro arrecadado será convertido em 
cestas básicas para que as pessoas con-
sigam passar a quarentena sem fome e 
com muita felicidade.

A nossa solidariedade é um prato 
cheio para quem precisa. Mesmo se-
parados, estamos juntos para vencer 
a fome. Por isso, o Colégio Atlântico 
criou uma ação voluntária para ajudar 
a Casa de Caridade Madre Teresa de 
Calcutá. Essa ação é um gesto de amor 

alunos e pais, além da Casa de Carida-
de Madre Teresa de Calcutá. Espera-se 
que a comunidade em geral também 
ajude com doações.

A Casa de Caridade Madre Teresa 
de Calcutá foi escolhida pela direção do 
colégio por ser uma entidade assisten-
cial conhecida na cidade e por ser par-
ceira do Atlântico há muito tempo. A 
coordenadora do Ensino Fundamental 
II, Isolda Albrecht Schmalz, afirma que 
há um laço de confiança estabelecido 
entre as duas instituições e considera 
que a entidade faz um trabalho muito 
bonito. Ela conta que há anos o Atlân-
tico já vem ajudando com campanhas 
para essa entidade e que há um retorno 
muito positivo e um trabalho de com-
petência.  “Há confiança no trabalho da 
dona Darci. É um trabalho que merece 
nosso respeito”, comenta Isolda sobre 
a diretora da Casa de Caridade Madre 
Teresa de Calcutá.

Os alunos do 6º ano B consideram 
que a ideia da campanha é ótima, pois 
é possível auxiliar as pessoas que mais 
necessitam. “Está sendo uma campa-
nha muito legal para contribuir com 
alimentos para várias pessoas. Na nos-
sa opinião, é uma campanha de boa 
ação que ajuda muitas pessoas e as dei-

xam felizes”, comentam os alunos Ber-
nardo Jacomelli Rodrigues e Izabella 
Willrich Soares.

Neste cenário de pandemia, em que 
muitos estão passando por dificulda-
des, será ótimo poder contar com a sua 
ajuda. Faça a sua doação! Colaborando 
com o próximo, você fará com que esse 
momento difícil passe mais rápido e 
com tranquilidade, trazendo esperan-
ça de dias melhores. Desde já, todos os 
envolvidos na campanha agradecem a 
sua ajuda.

Alunos que participaram da pro-
dução da notícia: Arthur Dorneles da 
Silva, Arthur de Medeiros Neto, Ber-
nardo Jacomelli Rodrigues, Dariane 
Felix Pezzutti, Eloáh Ribeiro Cardoso, 
Guilherme Malmegrin Pires de Cam-
pos, Gustavo Zanella, Heitor Holanda 
Salvini, Isabela Vieira, Izabella Willri-
ch Soares, Kauã Hermel Moura, Cauã 
Sanches Domingues, Lucas Thiago 
Santoli Irgang, Mariana Rech de Oli-
veira, Matheus Yuri Dahmer Piccini e 
Nino Vedrametto Cordeiro.

Professora responsável: Isabel Apa-
recida Mafessolli, de Língua Portugue-
sa.

COLÉGIO ATLÂNTICO FAZ CAMPANHA PARA ARRECADAR 
FUNDOS PARA CASA DE CARIDADE MADRE TERESA DE CALCUTÁ!

Introdução
Foto tirada antes da PANDEMIA.

Foto tirada antes da PANDEMIA.
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O Conselho Regional de Medicina (CRM-SC) é contra à antecipação.

Covid-19

UFSC antecipa formatura de 
alunos de medicina em razão 
da Covid-19

Uma turma de 46 alunos de medi-
cina da Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC) antecipou a forma-
tura e colou grau de forma online, na 
manhã desta sexta-feira (24). A medida 
atendeu a uma portaria do Ministé-
rio da Educação (MEC) que permite a 
formação adiantada de estudantes do 
curso durante este período de combate 
ao novo coronavírus. O Conselho Re-
gional de Medicina (CRM-SC) é contra 
à antecipação.

A coordenação do curso disse que a 
decisão foi tomada em conjunto com os 
alunos e considerando o “período inu-
sitado por conta do novo coronavírus”. 
As colações de grau presenciais na uni-
versidade estão suspensas desde 16 de 
março em função da Covid-19. Segun-
do a UFSC, esta foi a primeira vez na 
instituição que uma formatura foi feita 
por meio da internet.

Os alunos que colaram grau nesta 
sexta iriam concluir o curso em junho 
e estavam com a formatura marcada 
para 17 de julho. O MEC autoriza que 
podem se graduar neste momento os 
estudantes que tenham cumprido ao 

menos 75% do internato médico con-
cluído. Os formandos em questão fina-
lizaram 85%.

O coordenador do curso de medici-
na da UFSC, Aroldo Prohmann de Car-
valho, afirmou que há uma demanda 
por novos médicos. “Os profissionais 
que estão atualmente atuando nos mais 
diversos sistemas de saúde, municipal, 
federal e estadual, eles estão sobre-
carregados. Então há uma necessidade 
importante de que novos profissionais 
se engajem nessa luta, nesse trabalho 
de combate à pandemia de coronaví-
rus”, disse.

Durante a colação de grau, a ima-
gem do diploma de cada estudante foi 
exibida na tela. A versão digital da tela 
vai ser encaminhada de forma eletrô-
nica aos novos médicos. “O documen-
to passa a usar as assinaturas digitais, 
essas são as que estamos acostumados, 
são usadas para nota fiscal eletrônica, 
processos judiciais, é o mesmo meca-
nismo tecnológico”, disse Jean Marti-
na, do grupo de trabalho de diploma 
digital/Prograd UFSC.

É um desastre para o país pela envergadura moral 
e pela respeitabilidade do juiz Sérgio Moro

Esperidião Amin (PP), sobre a saída de Moro do MInistério da Justiça

“ ”

O twitter do governador Carlos Moisés (PSL) comentando a saída do 
ministro Sérgio Moro do Ministério da Justiça e Segurança Pública 
não demorou para gerar especulações de toda sorte. Em um ins-

tante, o assunto do momento é que Moisés convidou Moro para assumir 
alguma pasta em Santa Catarina. Alguém sugeriu que Moisés ligou para 
o ministro fazendo o convite. A informação chegou a ser confirmada pela 
Secretaria de Comunicação do Governo, claro.  Mas a realidade de Moro 
em Santa Catarina parece um pouco distante do factóide. Moisés de fato 
mantém uma comunicação regular com os ministros Moro e Tarcísio 
Gomes de Freitas, da Infraestrutura. Ele próprio já comentou isso para 
interlocutores próximos e em entrevistas. E não houve nenhuma ligação 
convidando Moro para assumir cargo no estado. Interlocutores próximo 
a Moisés confirmaram que ele de fato deixou as portas abertas do gover-
no do estado ao ex-ministro, muito mais por um ato de respeito e gesto 
republicano que um convite propriamente dito. Aliás, anunciar um con-
vite no momento atual pode até parecer presunçosos e, quiçá, inopor-
tuno. Vale lembrar que Santa Catarina sequer tem uma pasta de Justiça, 
que foi extinta para se transformar em pasta prisional. Ventilado como 
possível candidato à presidência em 2022, seria um erro para o próprio 
Moro vir para cá cuidar de motins e da política prisional. 

Transparência A Comissão de Finanças 
da Assembleia Legislativa (Alesc), apro-
vou por unanimidade, na sessão de quar-
ta-feira, 22, o Projeto de Lei 98/2020. O 
PL define normas de transparência para 
os contratos emergenciais que o gover-
no catarinense firmar durante o estado de 
calamidade pública provocado pelo novo 
coronavírus. Caso o PL se torne uma Lei, o 
governo terá que publicar, no site da trans-
parência, CNPJ e CPF das partes, motiva-
ção, justificativa, valor total e a duração de 
todos os contratos firmados. Assim seja! 

Segue o barco A Alesc promete votar, na ses-
são da próxima terça-feira, 28, os vetos do 
governo a matérias dos deputados. Eles vão 
ao Plenário mesmo sem o parecer da Co-
missão de Constituição e Justiça (CCJ), que 
pode ocorrer também na terça, só que de 
manhã. Os deputados devem votar, ainda, 
o PL 102/2020, este de autoria do gover-
no, e que trata de empréstimos a micro e 
pequenas empresas. De acordo com a ma-
téria, o subsídio pode ser de até R$ 15 mi-
lhões para operações de crédito, via Badesc, 
e R$ 15 milhões para contratos com o BRDE 

Fiscalização Os deputados catarinenses es-
tão exercendo uma das suas atribuições: fis-
calizar o governo. Na reunião de sexta-feira, 
24, aprovaram por unanimidade, a instrução 
normativa que operacionaliza uma comissão 
especial para acompanhar a situação fiscal 
e a execução orçamentária e financeira das 
medidas contra o novo coronavírus. Os par-
lamentares querem que o Poder Executivo 
indique seu interlocutor junto à comissão e 
anunciou a criação de um conselho consul-
tivo técnico, com servidores de diversos ór-
gãos públicos e entidades, para ajudar nesse 
trabalho.

Online Em tempos de isolamento social a 
Unicred SC/PR lança dois novos cursos à 
distância. Focados em Gestão de Finanças 
Pessoais e Planejamento de aposentadoria o 
acesso é gratuito para cooperados por meio 
da plataforma www.suasaudefinanceira.
com.br. A iniciativa incentiva a capacitação 
contínua e já soma mais de 10 cursos dispo-
níveis voltados à vida e carreira, comunica-
ção oral e escrita, metodologias para gestão 
de tarefas, resolução de problemas, tomada 
de decisão, investimentos e planejamento .

A vice-governadora Daniela Reinehr, 
que na semana passada praticamen-
te anunciou rompimento com o go-
vernador Moisés para ficar do lado de 
Bolsonaro, nesta sexta, após a saída de 
Moro e a repercussão negativa para o 
presidente, publicou um vídeo nas suas 
redes onde diz que “É o momento de 
executarmos o compromisso assumido 
com o eleitor”. No entanto, curiosa-
mente, ela abre um discurso sobre pri-
vatizações e peso da máquina pública. 
Tentou sair pela tangente, mas errou a 
mão ao não citar Bolsonaro. Após a re-
prrcussão negativa da postagem, a vice 
publicou uma foto com Moro e lamen-
tou a sua saída do governo.

Fora do tom

Falta de novidade

Integração Editorial
Coordenação: Andréa Leonora (peloestado@gmail.com)
Conteúdo e redes sociais: Fábio Bispo e Eliane Ramos
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Estado Camboriú

Saúde

Número de 
curados do 
Coronavírus 
sobe para 34 
em 
Camboriú

Alimentação 
saudável 
fortalece a 
imunidade

O governador de 
Santa Catarina, Carlos 
Moisés (PSL), lamentou 
a saída de Sergio Moro 
do Ministério da Justiça, 
nesta sexta-feira (24).

Moisés afirmou que 
brasileiros “perdem com 
a saída de Moro”. Ainda 
afirmou que o ex-minis-
tro é “sinônimo de luta 
contra a corrupção” e que 
essa era uma condição 

essencial para se fazer 
um país melhor.

Moisés termina agra-
decendo Moro pelas par-
cerias e diz que o ex-mi-
nistro “será bem-vindo” 
em Santa Catarina.

Demissão confirmada
Moro entrega o car-

go após o presidente Jair 
Bolsonaro publicar no 
Diário Oficial a exone-
ração do então diretor-

-geral da Polícia Federal, 
Maurício Valeixo. O mi-
nistro disse que não foi 
consultado e que não as-
sinou a exoneração: “fui 
surpreendido”.

Moro já havia dito in-
ternamente na quinta-
-feira (23) que pediria de-
missão caso a dança das 
cadeiras na PF se confir-
masse. Valeixo havia sido 
indicado para o cargo por 

ele.
Após a coletiva de im-

prensa, a Secretaria de 
Comunicação do gover-
no federal se manifestou 
pelo Twitter. Diferente-
mente do que disse Moro, 
o comunicado afirma que 
a exoneração de Valeixo 
teria ocorrido a pedido 
do próprio diretor-geral 
da Polícia Federal.

Informações ND+

A Secretaria de Saúde de Cambo-
riú, por meio da Vigilância Epidemio-
lógica, informa que registrou mais 
15 pacientes curados na tarde desta 
sexta-feira, dia 24. Ao todo o muni-
cípio tem 59 casos positivados, sendo 
que desses 34 já estão curados. Todos 
eles passaram pelo período de isola-
mento, acompanhamento médico, não 
apresentaram mais sintomas e rece-
beram alta do médico infectologista. 
Atualmente 65 pessoas seguem em 
monitoramento acompanhadas pelas 
equipes da saúde.

Acesse www.camboriu.sc.gov.br/
coronavirus e mantenha-se informado

Neste período de distanciamento 
social por conta do Coronavírus, a 
alimentação também pode ser aliada 
na prevenção. Se combinada com a 
prática de atividades físicas e controle 
do estresse pode ajudar no fortaleci-
mento da imunidade.

“A vitamina A, presente nos ali-
mentos como cenoura, mamão; a 
vitamina C que está na laranja, limão, 
acerola e do complexo B presente nas 
aveias e o mineral como selênio que 
está nas castanhas são importantes 
aliados. Também a ingestão de iogur-
tes auxiliam no intestino”, explicou a 
nutricionista da equipe Multiprofis-
sional, Caroline Marini.

Outra dica importante é não 
cair em dietas milagrosas. “Procure 
sempre um profissional capacitado 
para uma avaliação individual e assim 
ingerir alimentos adequados ao seu 
perfil”, explicou.
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Moisés lamenta saída de Moro e dispara: 
“será bem-vindo aqui”

Caixa

CAIXA abrirá 799 agências neste sábado para 
atendimento de serviços essenciais

A CAIXA abrirá 799 
agências neste sábado 
(25), das 8h às 12h, para 
atendimento de serviços 
essenciais à população. 
Poderão ser realizados 
saque INSS sem cartão; 
saque de Seguro Desem-
prego/Defeso sem cartão 
e senha; saque Bolsa Fa-
mília e outros benefícios 
sociais sem cartão e se-
nha; pagamento de Abo-
no Salarial e FGTS sem 

cartão e senha; saque de 
conta salário sem cartão 
e senha; e desbloqueio de 
cartão e senha de contas.

Consulte as agências 
que estarão abertas:

ht t p://w w w.ca i xa .
g ov. br/c a i x a c om vo -
c e / P a g i n a s /def a u l t .
aspx#agencias-feriado

As unidades terão flu-
xo de clientes controlado 
e nas salas de autoaten-
dimento será permitida 

a entrada de um ou dois 
clientes por máquina, 
de acordo com o espaço 
físico disponível. Tais 
medidas visam manter 
o distanciamento míni-
mo de um metro entre as 
pessoas. Além disso, está 
sendo efetuada sinaliza-
ção para delimitação nos 
pisos externos das agên-
cias para manutenção do 
afastamento social.

O banco também re-

forçou seu protocolo de 
higienização das unida-
des priorizando a lim-
peza das superfícies de 
contato humano, portas 
de entrada, maçanetas 
e vidros do entorno, te-
clados dos caixas eletrô-
nicos, balcões de caixa 
e torneiras e aparelhos 
sanitários com periodi-
cidade mínima de seis 
vezes ao dia.

O 
governador 
de Santa 
Catarina, 
Carlos 
Moisés 
(PSL), 
lamentou 
a saída 
de Sergio 
Moro


