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Vacinação em SC: estado ultrapassa 5 milhões 
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termina hoje 

Santa Catarina tem cidade 
considerada Capital nacional do frio 
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Programação cultural do Parque 
Ambiental neste primeiro fim de 
semana de dezembro 

Sábado 04/12 
14h às 16h Apresentação Coral Unisul - na concha 
17h Mazinho Duo 

Domingo 05/12 
15h Aula aberta de Jazz com professor Alex - na concha 
16h50 Apresentação alunos da Oficina de Street Dance c/ prof. Matheus 

poka 
17h Billie ur. Trio 
O Projeto Bilie Jr. Live Trio é formado por músicos com ampla experiência 

em diversos estilos musicais. Vindos de diferentes projetos e bandas, os músi- 
cos encontraram no palco algo que os ligava. A paixão pela música e por toda 
arte audiovisual os envolve. 

E. 

Pereira 4 Sibano (GAS da es Marlon Silvano Vieira 
ABAS ténjz Sd Mg 

Ay, Marcolino Maris Cabra, Ed Pomugal - Sala 607, Vila Moema - Cep 84705001 - Tão - SC 

Próximos dias com mais 
nuvens no Litoral de SC 

Sexta-feira (03/12): 
Tempo: firme com sol e poucas nuvens 

no Oeste e Meio-Deste e com mais nuvens. 
nos Pianaltos Norte e Sul. No Litoral Sul chu- 
va fraca no início do dia e nas demais regi- 
des chuvisco no início e fim do dia. 

Temperatura: em elevação, mais alta 
no Deste. 

Vento: sudeste passando a leste à tar- 
de, fraco a moderado. 

Sistema: alta pressão com centro so- 
bre o oceano na altura do Sul do Brasil, fa- 
vorecendo a circulação marítima no litoral 
de SC. 

Sábado (04/12): 
Tempo: firme com sol e poucas nuvens 

do Deste ao Litoral Sul. Da Grande Floria- 
nópolis ao norte sol no decorrer do dia, com 
chuva fraca no início e fim do dia. 

Temperatura: em elevação. 
Vento: leste com variações de nordes- 

te, fraco a moderado com rajadas no Litoral 

Domingo (05/12): 
Tempo: instável com mais nuvens e 

chuva começando no decorrer da manhã 

silva.mat.construcaogohotmail.com 
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS 
CENTRO - JAGUARUNA-S 

Nº 1555 

no Planalto Sul e no Litoral Sul. Nas demais 
áreas do estado haverá aberturas de sol no 
periodo da manhã com chuva a partir da 
tarde, com trovoadas devido ao calor e a 
um cavado no RS e oeste de SC. Há risco 
de temporais isolados com descarga elétri- 
ca, granizo e rajadas fortes de vento. 

femperatura: alta, com sensação de ar 
abafado. 

Vento: nordeste e sudeste, fraco a mo- 
derado com rajadas associadas às Irovoa- 

as. 

Segunda-feira (06/12): 
Tempo: muitas nuvens e chuva fraca e 

ocasional do Planalto ao Litoral devido a um 
sistema de baixa pressão no litoral de SC, 
No Oeste e Meio-Oeste, sol entre nuvens 
devido a uma massa de ar seco sobre o nor- 
te da Argentina 

Temperatura: elevada no Oeste e Meio- 
-Deste é amena em relação aos dias ante. 
riores nas demais regiões, devido à nebu- 
losidade. 

Vento: nordeste e sudeste, fraco a mo- 
derado com rajadas associadas às trovoa- 
das. 
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Epagri e Ambev apresentam projeto de 
fomento da cevada em SC nesta sexta 

Epagri e a Ambev re- 
únem produtores ru- 

rais do Planalto Serrano, 
neste dia 3 de dezembro, 
para apresentar o proje- 
to de fomento da cevada 
em SC. O evento será 
na Fazenda Santa Cata- 
tina, de propriedade da 
Ambev, onde a empresa 
possui um campo expe- 
rimental para produção 
do grão, conduzido pelo 
agricultor Osvaldo Uni 
ni, com assistência té 

nica da Epagr. No local, 
os participantes terão 
oportunidade de visitar 
a plantação e conhecer 
os resultados prévios da 
safra 2021. O evento ini- 
cia às 9h 

A cevada é um cereal 
do qual se extrai o mal- 
te, um dos principais in- 
gredientes da cerveja. O 
projeto de fomento des- 
se grão em SC é coor- 
denado pela Ambev com 
parceria da Epagri, que 

é responsável pela ex- 
tensão rural; da Udesc, 
que realiza pesquisas 
na área de sanidade ve- 
getal, e da Secretaria de 
Estado da Agricultura, 
da Pesca e do Desenvol- 
vimento Rural, que pos- 
sui o Projeto de Incenti- 
vo ao Plantio de Cereais 
de Invemo Destinados à 
Produção de Grão. 

“Santa Catarina tem 
bastante potencial agro- 
nômico para a cevada. 
Por isso, acreditamos 
no sucesso desse proje- 
to e seu impacto positivo 
para a geração de opor- 
tunidades aos agriculto- 
res”, explica Felipe Som- 
mer, coordenador do 
Projeto Fazenda Santa 
Catarina da Ambev. 

Incentivo a 
cereais de inverno 

Com o Projeto de In- 
centivo ao Plantio de 

Cereais de Inverno Des- 
tinados à Produção de 
Grão, o setor produti- 
vo catarinense está mo- 
biizado para reduzir 
a dependência de mi- 
lho e os custos de pro- 
dução, além de trazer 
mais uma alternativa de 
renda para os agriculto- 
res — que poderão ocu- 
par as lavouras também 
no invemo. Para isso, 
a Secretaria de Estado 
de Agricultura, Pesca e 
Desenvolvimento Rural, 
oferece uma subvenção 
de R$250,00 por hecta- 
re efetivamente plantado 
com cereais de inverno, 
num limite de 10 hecta- 
res por produtor. 

Além de abastecer a 
indústria, a cevada pode 
ser utilizada também 
para alimentação ani- 
mal. A produção adqui- 
rida pela Ambev, quan- 
do não aproveitada na 
fabricação de cerveja, 

é revendida para fábri- 

cas de ração em San- 
ta Catarina. “A produção 
de cevada combina per- 
feitamente com nosso 
projeto de incentivo ao 
plantio de cereais de in- 
vemo. Queremos que os 

produtores ocupem suas 
lavouras também no in- 
vemo, produzindo trigo, 

triicale, centeio, aveia 
ou cevada. Temos boas 
expectativas nesse pro- 
jeto e ficamos felizes em 

Serviço 

encontrar apoio também 
na indústria”, afirma o 
secretário de Estado da 
Agricultura, Altair Silva. 

O quê: Apresentação do projeto de fomento da 
cevada em SC 

Quando: 3 de dezembro, a partir da 9h 
Onde: Fazenda Santa Catarina — rua Victor Alves 

de Brito, 2940, Lages/SC 

Prazo para solicitar replicação 
do Enem termina hoje 

s participantes do 
Exame Nacional do 

Ensino Médio (Enem) 
2021, que deixaram de 
fazer o exame por mo- 
tivo de doença infecto- 
contagiosa ou por um 
problema de logística ou 
de infraestrutura, previs- 
tas nos editais das ver- 
sões impressa e digital, 
têm até as 23h59 desta 
sexta-feira (3), para so- 
licitar a reaplicação. Ela 
deve ser feita na Pági- 
na do Participante, onde 
também será divulgado 
se o pedido foi aprova- 
do. 

“São doenças infec- 
tocontagiosas conside- 
radas como condições 
para pedir a reaplicação: 
coqueluche, difteria, do- 
ença invasiva por Hae- 
mophilus influenza, do- 
ença meningocócica e 
outras meningites, vari- 
ola, Influenza humana A 
e B, poliomielite por po- 

liovirus selvagem, sa- 
rampo, rubéola, varicela 
e covid-19. É obrigatório 
inserir documento legi- 
vel que comprove a do- 
ença”. 

Na documentação a 
ser enviada, por meio 
da Página do Participan- 
te, deve constar o nome 
completo da pessoa, o 
diagnóstico com a des- 
crição da condição de 
saúde, o código corres- 
pondente à Classifica- 
ção Internacional de Do- 
ença (CID 10), além da 
assinatura e da iden- 
tificação do . profissio- 
nal competente, com o 
respectivo registro do 
Conselho Regional de 
Medicina (CRM), do Mi- 
nistério da Saúde (RMS) 
ou de órgão competen- 
te, assim como a data 
do atendimento. 

De acordo com o Ins- 
tituto Nacional de Estu- 
dos e Pesquisas Edu- 

cacionais Anísio Teixeira 
(inep), podem também 
solicitar a replicação os 
candidatos que não con- 
seguiram fazer o exame 
por problemas  logisti- 
cos, de infraestrutura ou 
outras ocorrências espe- 
cíficas. Entre as quais, 
desastres naturais que 
prejudicaram a aplica- 
ção do exame devido ao 

comprometimento da in- 
fraestrutura do local; fal. 
ta de energia elétrica 
que comprometa a visi 
bilidade da prova pela 
ausência de luz natural; 
falha no dispositivo ele- 
trônico fornecido ao par- 
ticipante ou erro de exe- 
cução de procedimento 
de aplicação que incorra 
em comprovado prejuízo 

ao inscrito. 

Aprovação 

Segundo o Inep, 
quem tiver a solicitação 
aprovada poderá partci- 
par do exame nos dias 9 
e 16 de janeiro de 2022. 
Nessas datas, o instituto 
também aplicará o exa- 
me para Pessoas Pri- 

vadas de Liberdade ou 
sob medida socioedu- 
cativa que inclua priva- 
ção de liberdade (Enem 
PPL) 2021 e para os par- 
ticipantes que se inscre- 
veram entre 14 e 26 de 
setembro, após nova 
oportunidade destinada 
às pessoas isentas da 
taxa de inscrição que fal- 
taram ao Enem 2020 
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acata | Vacinação em SG: estado ultrapassa & milhões 
Lourenço Simão 

cover | (JQ pOSS0AS COM ESQUEMA vacinal completo 
anta Catarina tem mais 

Filósofo de 93 anos lança pode is dé fee 
livro "A luz do ser Foi comprado 

Conheci o professor José Cimino, 93 anos de idade, | dose única da vacina con- 
em Barbacena. Pessoa simples e de um conhecimento | tra a Covid-19. De acordo 
extremo acerca da vída humana na terra, sem invocar a | com a última atualização do 
religiosidade e seus dogmas. vacinômetro, agora já são 

Filósofo, foi professor em São João Del Rey, antes | 5.011.080 pessoas com- 
de mudar-se para Barbacena. Talvez al tenha buscado | pletamente imunizadas, o 
inspiração para uma vida de estudos, principalmente por | que corresponde a 81,84% 
estar na cidade há quase 30 anos, então vida feita, da população vacinada (12 

Dentre os vários livros que escreveu, nos brindou | anos ou mais) ou 69,09% da 
neste ano de 2021 com 540 páginas, fora a bibliografia | população total do estado. A 
ulizada, do livro escrito ao longo de seis anos: NALUZ | marca foi alcançada na úl- 
DO SER: Investigações de ontoantrapologia tima quarta-feira, 1º de de- 

Inspirado por um sonho do autor e concluido nes- | embra explica que, tendo em vis- Batista (44,92%), São Lou-  cinal completo. Na medi- 
te ano, o livro constitui uma tentativa de expor os princi Considerando o número ta que este grupo foi o úli-  renço do Oeste (42,66%), da em que a vacinação foi 
pios fundamentais da análise acerca da vida humana na | “qa doses aplicadas por faixa. mo a ser incluído no Plano  Ipiaçu (38,05%) e Calmon avançando, o número de 
terra que, de maneira alguma, poderia ser obra do aca- | “esgria, q índice de cobertu- Nacional de Vacinação con- (19,01%) mortes por Covid-19 foi gra- 
So, uma vez que, de todos os habitantes do globo ter | “a vacinal ultrapassou 80% tra a Covid-19, considerase O superintendente des-  dualmente reduzindo. Nos restre, esta espécie é a única com capacidade cogni 
va de amar, desejar, pensar, realizar, inventar, copiar e, na população com 30 anos uma boa adesão na primeira  taca que, para esses mu- meses de março a maio fo- 
ao mesmo tempo, se autodesiruir sabotando os próprios | ou mais. Para os adultos jo- dose, restando a importân- nícípios, foram  encam- ram registrados 7.914 óbi- 
projeios a desastrulurando sei próprio ser. vens, de 18 a 19 anos e 20 . cia de retomo para a segun-  nhados ofícios solicitando tos, enquanto 762.904 

ho leitor, sem qualquer obrigatoriedade de conhe- | 29anos, a cobertura ainda. da no momento adequado. — informações sobre os mo- pessoas estavam com o 
cimento especializado de religiosidade, fica claro e pa | é de 68,76% e 74,14% res- | O superintendente tam- . tivos de apresentarem co- esquema vacinal comple- 
tenteado o ser de infinitas possibilidades, inspiradas no |  pectivamente, o que mostra bém avalia que, além de -berturas vacinais tão bai- to. Nos meses de junho a 
pensamento de um criador. que muitos ainda não retor- adequadas coberturas va- xas, quando comparado agosto houve 3.290 mor- 

Ele descreve o SER em comparação diferenciada às |  naram para completar o es-  cinais, elas também preci- com os demais. “Os muni- tes, quando 2.472.827 pes- 
coisas e objetos, sendo este a Causa que se manifes- | quema vacinal com as duas sam ser homogêneas. “A cípios de Entre Rios, Ara-  soas foram vacinadas. Isso 
ta em diversas formas e modos, sendo este possuidor | doses. homogeneidade vacinal é quari e Ipuaçu possuem representa uma queda de 
de infnitas possibilidades, sendo elas criativas ou des- *Os números mostram um importante indicador população indígena cujos 58,4% dos óbitos e um au- 
trutvas um avanço significativo da. de desempenho do Progra- registros não estão sendo . mento de 224% no núme- 

Para o filósofo José Cimino, o PRINCÍPIO da vida | vacinação em Santa Cata- ma Nacional de Imuniza- contabilizados. Já o muni- ro de pessoas vacinadas, 
humana só pode ser entendida após exauri as referên- | rina, mas precisamos pro- ções (PNI) e demonstra a cípio de Calmon informou quando comparado os pe- 
clas descritas por Tomás de Aquino, Immanuel Kant e | “gredir ainda mais, E porisso proporção de municípios que estão providenciando . riodos de março-maio a ju- 
Giltfried Wilhelm Leibniz. pedimos aos que ainda não que alcançam a meta es- os ajustes no sistema”, ex-  nho-agosto, 

Professor Cimino defende e prova, com seus estu- | completaram o esquema  tabelecida de uma Campa-  plica Macário. “Já no período de setem- 
“os, que o universo espacial não surgido do nada, do | vacinal que retomem e fa- nha de Vacinação. À meta bro a novembro foram regis- 
acaso. Portanto, não teve um marco “zero”. Por este | cam isso. À vacina é o ca- estabelecida para a cam- Vacinação e tradas 1.188 mortes, com prisma, vislumbra-se um CRIADOR. minho da volta à normalida- — panha contra a Covid-19 é queda de óbitos um total de 5.011.080 pes- 

Esta obra oferece uma reflexão para estudiosos da | (gr ressalta o govemador de 85% de cobertura vaci- soas completamente vaci- 
ai, dó as, ci única, Principado Cauicias | “moro Moigás. nal da população em ge- A vacinação contra a nadas. Comparando com o que cientificamente pretendem achar respostas para vi- 
da-matéria e corpo-espirito. 

Cimino em um de seus capítulos explica e orienta 
como entender o tempolespaço na visão homem moder- 
no que, a seu ver, são entes e não coisas e, por isso, é e 
concebível uma compreensão da autorrevelação do ser. | NOS Índices da pandemia. tre 75 e 84%, 109 munici 

Profunda e difusa é esta obra intrigante do professor | No entanto, não podemos  pios (36,9%) estão entre 
José Cimino e a grandeza de sua humanidade na terra | nos descuidar e precisamos 65 e 74%, 52 municípios 
que explica de forma simples o conhecimento intlectvo | avançar. Estamos agora re- (17,6%) estão entre 55 e 
e sensitivo que se fundem para permitir ao ser pensante | forçando com os municípios 64% e apenas 9 municípios 
da terra conhecer e compreender as coisas, fatos e criar. | as estratégias para ampliar (3,1%) estão com cobertu- 

Um capítulo que deveria ser lido pelos homens e mu- | ainda mais a vacinação”, ras abaixo de 55%", ressal- 
lheres da vida pública seria o nono, uma vez que é nele, | afirma o secretário de Es- tao superintendente. 
que o filósofo faz grande referência à moral e à liberda- | tado da Saúde, André Mot- Segundo o painel Vaci- 

“O Estado de Santa Ca- ral. Nesse quesito, 53 mu-  Covid-19 começou no dia periodo anterior, houve uma 
tarina segue como um dos nicípios (18%) alcançaram 18 de janeiro de 2021, e redução de 63,9% dos óbi- 
que mais vacina nopaíseo a meta. Outros 72 muni- até fevereiro, pouco mais tos por Covid-19, paralelo 
resultado disso é a redução  cípios (24,4%) estão en- de 63.543 catarinenses es- a um aumento de 103% na 

tavam com o esquema va- vacinação. 

de do homem agir dentro dos padrões aceitáveis para a | ta Ribeiro. nômetro SC, elaborado a 
comunidade, como para si mesmo. Por fim, neste livro é partir dos registros de va- 
possível vislumbrar uma razão do existir, a presença de Osdadosestãono  cinação que alimentam o 
Um Criador e entender a questão ética abordada no ho- vacinômetro estadual banco de dados do Ministé- 
rizonte da concepção do ser. rio da Saúde, os nove mu- 

NA LUZ DO SER: Investigações de ontoantropolo- Com relação aos ado-  nicípios que apresentam as 
gia, uma obra que deveria ser obrigatória na vida estu- | jescentes, 786% já Cobain de SS 
dent, principalmente, por elucidar de forma didática e | param a primeira does o. do: Endro Fios (55 5%) 
Simples, temas e teores avaliados separadamente e por | 273%, completaram 0 es. Schroeder (53,64%), Ara: 
pensadores dferentes com seus dogmas e prconci | quema vaca. O superin- quari (52,39%). Timbó 

Recomendo! tendente de vigilância em Grande (48,05%), Bom Je- 
saúde, Eduardo Macário, sus (46,12%). São João 
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Posse de Mendonça no STF 
será no dia 16 de dezembro 

Supremo Tribunal Federal 
(STF) definiu ontem (2) que 

a posse de André Mendonça será 
no dia 16 de dezembro, às 16h. A 
data foi definida após reunião en- 
tre o novo ministro e o presidente 
da Corte, Luiz Fux 

Indicado ao cargo pelo presi- 
dente Jair Bolsonaro, Mendon- 
ça teve o nome aprovado dia (1º) 
pela Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) do Senado e pelo 
plenário da Casa 

André Mendonça ocupa- 
rá a cadeira deixada pelo minis- 
tro Marco Aurélio, que foi empos- 
sado em 1990, e foi aposentado 
compulsoriamente no dia 12 de 
julho deste ano ao completar 75 
anos. 

É a segunda indicação de Bol- 
sonaro. No ano passado, o pre- 
sidente indicou o ministro Nunes 
Marques para a cadeira de Cel- 
so de Mello, que também se apo- 
sentou, 

CERÂMICA = 

GUAREZI 
LAJES SEM? 
PRÉ-MOLDADAS 
Fone: (48) 3625-0193 Treze de Maio -SC 

A QUALIDADE QUE A SUA CERA MERECE 
ET 

Es 

Va 
tw GOULART 

DISTRIBUIDORA 
AGOULART DISTRIBUIDORA É ESPECIALIZADA 
EM VENDAS EXCLUSIVAMENTE PARA LOJISTAS 

AQUI VOCÊ ENCONTRARÁ OS MELHORES. 
PRODUTOS DAS MELHORES MARCAS. 

cio! 

Songdo/SC - Telefones: 48-3655-0020 - 3655.0606 - 3655-0516 
Email contato goulortdistribuidora com br 



06 + muncomunicipio.com 03 de Dezembro de 2021 

Protocolo “Evento Seguro' define 
quais festas estão liberadas em SC 

nova portaria da SES 
(Secretaria Estadual de 

Saúde), publicada na úl- 
ma terça-eira, 30, levantou 
dúvidas aos moradores de 
Santa Catarina em relação 
às festas no Estado, ainda 
mais em período de fim de 
ano, no mês de dezembro, 
recheado de festividades 

Para sanar dúvidas, o 
protocolo "Evento Segu- 
ro' determina as especif- 
cações para cada festa em 
sc. 

Em geral, a nova porta- 
ria, baseada na dissemina- 
ção da variante Ômicron da 
Covid-19, proibe os ch 
mados “grandes eventos! 
ao ar livre, quando não é 
possível fazer o controle de 
público através de verífica- 

ção do comprovante de va- 
cinação, bem como fiscali- 
zação de distanciamento 
(um metro) e uso de más- 
caras, 

Evento Seguro 

A série de medidas es- 
tabelecidas pelo novo pro- 
tocolo dispõe as seguintes 
orientações: 

* O uso de máscara 
permanece obrigatório, sal- 
vo as exceções previstas 
em lei; há preferência pe- 
las máscaras do tipo PFF2 
ou N95 em ambientes inter- 
nos; 

e Para as pessoas com 
18 anos ou mais de idade, 
é exigida apresentação de 
comprovante de vacinação 

completa contra Covid-19 
ou laudo contendo resulta- 
do “negativo, não reagente 
ou não detectado” de exa- 

me RTgPCR nas últimas 
72 horas ou de Pesquisa de 
Antigeno para SARS-Cov-2 
nas úlimas 48 horas; 

e Para pessoas de 12 a 
17 anos de idade, há exi- 
gência de apresentação de 
comprovante de vacinação 
com registro de pelo me- 
nos uma dose de vacina 

contra a Covid-19 ou laudo 

contendo resultado “nega- 
tivo, não reagente ou não 
detectado” de exame RT- 
=9PCR; 

« Para crianças meno- 
res de 12 anos de idade 
não será exigido compro- 
vante de vacinação ou tes- 

tagem, desde que estejam 
acompanhadas de pais ou 
responsáveis, permane- 
cendo em espaços sem 
aglomeração. 

* O ambiente inter- 
no que possuir sistema de 
climatização -contempla- 
do no Plano de Manuten- 
ção, Operação e Controle 
deve garantir boa qualida- 
de do ar e a adequada taxa 
de renovação do ar, con- 
forme Resolução RE nº 9, 
de 16 de janeiro de 2003, 

da Agência Nacional de 
gilância Sanitária; 

e O ambiente intemo 

que possuir ventilação na- 
tural deverá manter boa 
circulação de ar, com por- 
tas e janelas abertas para 
permitir o fluxo de ar ex- 

temo e a ventilação cru- 
zada, e, para aumentar a 
eficácia da ventilação na- 
tural, os estabelecimentos 
podem utilizar ventiladores 
de teto em baixa velocida- 
de e na direção de fluxo re- 
verso, ventiladores de colu- 
na ou parede com fluxo de 
ar direcionado para a par- 
te externa do ambiente ou 
instalar extratores de ar ou 
exaustores eólicos, 

Santa Catarina tem cidade 
considerada Capital nacional do frio 
Ages de Urupema, 

na Serra catarinen- 
se, passou a ser consi- 
derada a Capital nacio- 
nal do frio a partir da 
última quarta-feira, 1º. 
É o que determina a Lei 
14.255, publicada no Di- 
ário Oficial da União. 

O projeto de lei que 
deu origem ao título (PL 

1.389/2019) é do se- 
nador Esperidião Amin 
(PP). Segundo o parta- 
mentar, a cidade mais 
fria do país é tomada 
por temperaturas nega- 
tivas, cascatas congela- 
das e casas cobertas de 
branco. O texto foi apro- 
vado pelo Senado em 
2019. 

E 
tu voraom 

Em linhas gerais, fica 
permitida a realização de 
eventos de grande porte 
desde que respeitem o pro- 
tocolo. Enquadram-se nes- 
se caso, shows, festivais, 

apresentações musicais e 
demais eventos públicos 
de grande porte ao ar livre 
que promovam aglomera- 
ções ou que tenham esti- 
mativa de participação de 
mais de 500 pessoas. 
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Acusado por homicídio de integrante de 
facção rival é condenado em Jaguaruna 

autor de mais um 
homicídio motivado 

pela guerra de facções 
criminosas em Santa Ca- 
tarina foi condenado nes- 
ta última quarta-feira, dia 
1º, na comarca de Jagua- 
runa, à 16 anos de prisão. 
O sentenciado foi denun- 
ciado pelo Ministério Pú- 
blico de Santa Catarina 
(MPSC) pelo crime, co- 
metido junto com um ado- 
lescente e uma terceira 
pessoa não identificada, 
em 2019. 

Conforme a ação pe- 
nal apresentada pela 2º 
promotoria de Justiça da 
comarca, a vítima, Jefer- 
son da Rosa Souza, es- 
tava foragido do Presídio 

de Lages desde 5 de maio 
de 2019 e poucas sema- 
nas antes de sua morte se 
estabeleceu em Jaguaru- 
na, onde passou a traficar 
drogas, 

O réu, que tinha na 
ocasião 19 anos, era, jun- 
to com o adolescente, o 
responsável pela execu- 
ção de ordens dadas pela 
cúpula da organização cri- 
minosa que atentassem 
contra a vida e a integri- 
dade física dos rivais os 
dois são suspeitos de se- 
rem autores de, pelo me- 
nos, mais dois homicídios 
ocorridos na semana se- 
guinte à morte de Jefer- 
son 

Na disputa pelo tráfi- 

co de drogas na região, 
a ordem da facção de era 
para eliminar os concor- 
rentes. E assim eles fize- 
ram, inclusive filmando a 
execução de Jeferson. 

No dia 10 de julho, 
cumprindo a ordem da 
facção criminosa, Jefer- 
son da Rosa Souza foi 
executado a tiros e seu 
corpo encontrado na Es- 
trada Geral do Arroio da 
Cruz, em Jaguaruna. As 
cenas do vídeo deixaram 
evidente a crueldade em- 
pregada pelos  crimino- 
sos, que chutaram a ca- 
beça da vitima diversas 
vezes. 

No julgamento, a pro- 
motora de Justiça Raísa 

Carvalho Simões Rollin 
sustentou que o homici- 
dio praticado foi qualif- 
cado pelo motivo torpe e 
pelo meio cruel, tese en- 
campada pelo Conselho 
de Sentença. 

O homem foi conde- de prisão em regime ini- 
nado, ainda, pelos crimes . cial fechado. Preso pre- 
de integrar organização ventivamente no curso do 
criminosa e de corrup- processo, o réu não po- 
ção de menores, resul-  derá apelar da sentença 
tando na condenação de em liberdade. A decisão é 
à pena total de 16 anos. passível de recurso. 

Após perseguição policial, homens são presos 
por receptação em Jaguaruna 

esta última quarta- 
feira, 1, policiais 

da Agência de Inteli- 
gência estavam inves- 
tigando alguns suspei- 
tos de praticarem furtos 
a estabelecimentos co- 
merciais e residenciais, 
e obtiveram a informa- 
ção de que uma cami- 
nhonete Fiat/Fiorino de 
cor branca, com placas 
IDE6219 estava sendo 
empregada para reali- 
zar a prática, pois uma 
das partes lesadas nos 
últimos dias flagrou em 
seu sistema de video- 
monitoramento — prati- 
cando o furto. 

Durante a manhã 
desta quarta-feira, de 
posse desta informa- 
ção, os policiais visuali- 
zaram este veículo cir- 

culando pela Rodovia 
BR-101, no município 
de Tubarão, rumando 
em direção ao Sul. Foi 
então realizado um cer- 

co policial com algumas 
viaturas de área, sen- 
do que o condutor des- 
te veículo ao perceber 
a presença policial re- 
solveu fugir. Durante a 

fuga, praticou diversas 
infrações de trânsito, in- 
clusive desobedecendo 
o sinal e colidindo con- 
tra a cancela do pedá- 
gio. Mais adiante já no 
município de Jaguaru- 
na o condutor transitou 

pela contramão na via 
marginal e acabou pa- 
rando próximo a uma 
área de mata, sendo 
que seus ocupantes fu- 
giram a pé. 

Já os policiais que 
estavam no encalço, 
capturaram dois des- 

ses suspeitos que já 
estavam — embrenha- 
dos na mata, e um ou- 

tro não foi encontra- 

do. No compartimento 
de carga deste veículo 
estavam várias merca- 

dorias e objetos de ori- 
gem desconhecida, e 
os suspeitos já detidos 
não souberam descre- 
ver a quem pertencia. 

Na carga foram en- 
contrados: ferramentas 

diversas; vestimentas 

diversas; chocolates e 
doces, leite; macarrão; 

maioneses; óleos vege- 
tais; refrigerantes; cer- 
vejas; café; e fios elé- 
tricos. Foram dois os 
homens detidos, são 
eles: FC. de 26 anos 
no qual conduzia o ve- 
ículo, e WMPG. de 
18 anos, este último já 
com mandado de pri- 
são ativo. Ambos com 

vasta ficha policial e cri- 
minal. Diante dos fatos, 
foram conduzidos a De- 
legacia da Cidade de 
Jaguaruna para as pro- 
vidências cabíveis. 

ARTE EM LENTES 
Tuvcsta na save de seus alhos 
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diferença pra você. 
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Ministério confirma cinco casos 
da variante Ômicron no Brasil 

Ministério da Saú- 
de confirmou nes- 

ta última quinta-feira 
(2) cinco casos da va- 
riante Ômicron no Bra- 
sil - três em São Paulo 
e dois no Distrito Fede- 
ral, São quatro homens 
e uma mulher, todos 
vacinados contra a co- 

vid-19. Eles estão iso- 
lados e pelo menos um 
apresenta sintomas le- 
ves. A maioria está as- 

sintomática. 

De acordo com a 

pasta, há ainda oito ca- 
sos da variante em in- 

vestigação no país, 
sendo um em Minas 

Gerais, um no Rio de 
Janeiro e seis no Dis- 
trito Federal 

“Hoje, temos uma 
situação sanitária bem 
mais equilibrada, mas 
lidamos com a impre- 
visibilidade — biológica 
desse vírus, que sofre 
mutações. A vigilância 
em saúde está atenta 
e atuante pra que es- 
sas variantes sejam 
identificadas e pra que 
se avalie o potencial 
dessa variante compli- 
car o cenário pandêmi- 
co”, disse o ministro da 
Saúde, Marcelo Quei- 
roga. 
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