
Adiamento das eleições em discussão

Lideranças po-
líticas e especialis-
tas em saúde par-
ticiparamde uma
reunião virtual na
última terça-feira,
dia 16, para dis-
cutir o adiamento
das eleiçõesmunicipais deste ano, por conta da pandemia causa-
da pelo coronavírus. Os participantes do encontro concordaram
em elaborar proposta para o adiamento. A data deve ser definida
pelo CongressoNacional, em umperíodo que varia entre os dias
15 de novembro e 20 de dezembro.

Os parlamentares que participaramdo encontro pediram para
que Congresso decida sobre o tema o quanto antes. O líder do
MDBnaCâmara Federal , deputado Baleia Rossi (SP), sugeriu
que o Legislativo vote a proposta de adiamento até o dia 30 de
junho para que os partidos e candidatos possam se adequar.

– Agora cabe, sob a coordenação doCongresso, tramitar ama-
téria para que a gente consiga decidir omais rápido possível para
tirar a insegurança por parte de todos os candidatos na eleição de
mais de 5milmunicípios – disse o presidente da Câmara, Rodrigo
Maia (DEM).

>> DESTAQUES DA SEMANA

| NSCTOTAL.COM.BR24

Retomada do transporte coletivo

Aúltima semanamarcou a retomada do transporte coleti-
vo emdiversas cidades de Santa Catarina. EmBlumenau, os
ônibus voltaram às ruas na segunda-feira, dia 15, após quase
trêsmeses. As primeiras horas foramdemovimentomenor em
comparação à época sem as rígidas regras sanitárias, por conta
da pandemia do novo coronavírus. Segundo a administração
municipal, os veículos saíram dos terminais urbanos, emmé-
dia, com 25%da capacidade ocupada.

EmFlorianópolis, o retorno do transporte público urbano
ocorreu na última quarta-feira, dia 17. Por isso, comércio, in-
dústrias e prestadores de serviços na Capital funcionaram em
turnos diferentes. Os setores de atuação foramdivididos em
oito grupos, a partir dos segmentos de que fazemparte, com
diferentes horários para o início e o término das jornadas de
trabalho.

Afastamento de profissionais da saúde

Onze funcionários de uma unidade de saúde de Joinville foram
afastados após terem testes positivos paraCovid-19. A unidade
fica localizada naRua 15 deNovembro, no bairroVilaNova, zona
Oeste da cidade. De acordo coma Secretaria de Saúde domunicí-
pio, nenhumdeles está em estado grave e todos foramorientados
a permanecer em isolamento social. O local permanece comos
atendimentos normalizados, depois da limpeza do local.

Gigante dos ares

Santa Catarina entrou nomapamundial das cargas aéreas nos
últimos dias. O Aeroporto Internacional de Florianópolis fez uma
operação inédita no dia 11, quando um avião domodelo Boeing
747-400F pousou no terminal da Capital, comuma carga demás-
caras vinda da China. A aeronave cargueira pesa quase 400 tone-
ladas e é uma dasmais apreciadas pelos amantes da aviação no
mundo. No último domingo, dia 13, a operação se repetiu. Outras
operações com o gigante de aço foram contratadas para ocorrer
nos próximos dias.

Sumiço dos bugios

NoVale do Itajaí, o colunista Evandro de Assis conversou
com especialistas para entender o porquê da ausência dos
primatas. Personagens comuns nas franjas daMata Atlântica,
os bugios andam sumidos, e omotivo é a febre amarela silves-
tre. Eles estão entre as espéciesmais ameaçadas pela doen-
ça, que chegou com força a Santa Catarina no ano passado.
Campanhas de vacinação ajudaram a reduzir o contágio entre
humanos. Quanto aos bugios, pouco pôde ser feito. Amortali-
dade alcançamais de 90%dos infectados e não existe vacina.
O último boletim daDiretoria de Vigilância Epidemiológica do
Estado, de 1º de junho, aponta 40 casos confirmados emmaca-
cos e outros 59 em investigação em 10 cidades doMédio Vale.
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Confira abaixo os principais fatos que movimentaram o Estado e
o país e mercaram o cotidiano dos catarinenses nos últimos dias
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