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O s parentes das
seis vítimas de
um vazamento de
monóxido de carbono
no Chile, no mês

passado, decidiram doar
R$ 20.113,44 a uma instituição
de caridade. O repasse do
dinheiro deve ser formalizado
amanhã.

O valor foi arrecadado em
uma campanha feita pela internet
e deveria ser usado para ajudar
a pagar a viagem dos familiares,
para reconhecer e liberar os
corpos. No entanto, a empresa
responsável pelo aluguel do
apartamento onde os brasileiros
morreram acabou pagando
todos os custos.

De acordo com o advogado
da família, Mirivaldo de Campos,
a instituição que vai receber
o dinheiro será a Casa de Apoio
Vovó Gertrudes. A entidade
atende crianças que sofrem
de câncer e são pacientes
do Hospital Infantil Joana de
Gusmão, em Florianópolis. No
local, elas recebem hospedagem
durante o período de tratamento
na Capital catarinense.

morte por
intoxicação

O incidente que matou as seis
vítimas brasileiras aconteceu
em um apartamento em
Santiago, capital do Chile, no
dia 22 de maio. Todos eram da

mesma família e cinco deles
eram catarinenses. Eles tinham
viajado ao país para comemorar
o aniversário da adolescente
Karoliny Nascimento de Souza,
que completaria 15 anos de idade
dois dias depois de morrer.

Além de Karoliny, também
morreram os pais dela, Fabiano
de Souza e Débora Muniz
Nascimento de Souza, o irmão
Felipe Nascimento de Souza
e os tios Jonathas Nascimento
Kruger e Adriane Krueger.

O imóvel onde eles estavam
hospedados foi alugado pela
plataforma AirBnb. Conforme as
investigações, o apartamento
estava com a vistoria de
segurança vencida.

Os laudos mostraram que
eles foram vítimas da inalação
de monóxido de carbono, um
gás sem cheiro e que tóxico,
que pode ser mortal em altas
concentrações. Ele é produzido
a partir da queima incompleta
de combustíveis à base de
carbono, como o gás natural
e a gasolina.

A polícia chilena acredita
que tenha acontecido uma
falha no sistema de aquecimento
do imóvel. O problema acabou
causando o vazamento do gás
pelo apartamento.

Os policiais chilenos também
investigam uma possível
negligência dos agentes que
foram deslocados para atender
o chamado de socorro dos
brasileiros. Isso porque o
resgate demorou tempo demais
para chegar ao apartamento.

Família de vítimas mortas em Santiago vai doar dinheiro arrecadado em vaquinha virtual

Para retribuir o carinho

Com previsão de inauguração
para hoje, a terceira faixa da
Via Expressa, na BR-282, na
Grande Florianópolis, terá horário
exclusivo para a circulação
de ônibus e caminhão. Uma
reunião amanhã deve dar os
primeiros encaminhamentos para
a mudança, já que a liberação
do tráfego ocorrerá ainda com
o uso por todos os tipos de
veículo. Inicialmente, os ônibus
e caminhões terão prioridade no
horário entre 6h e 9h.

Segundo o superintendente
do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes

(Dnit) em Santa Catarina, Ronaldo
Carioni Barbosa, somente depois
das definições com outros órgãos
como a Polícia Rodoviária Federal
(PRF) é que será feita a pintura
da sinalização. O Dnit ainda não
esclareceu se a prioridade será
nos dois sentidos ou apenas para
a entrada na Ilha de SC.

A ideia inicial era ter a faixa
exclusiva para ônibus, mas
Barbosa disse ontem na CBN
Diário que enquanto não há
um fluxo de transporte coletivo
intenso para ocupar o espaço
com frequência, os caminhões
também terão prioridade.
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via expressa

Terceira faixa terá horário
exclusivo para ônibus
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l ÚltimO dia de tempO firme
– Uma frente fria se aproxima de
Santa Catarina e deve chegar ao
Estado amanhã, trazendo nuvens,
chuva e frio, este último a partir de
quinta. Hoje o tempo segue seco.

Catarinenses
comemoravam
os 15 anos de
Karoliny (D)
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LOCAÇÃO DE IMÓVEL
A Caixa Econômica Federal torna público seu interesse na locação de imóvel pronto (edifício inteiro ou
andares em prédio comercial). O imóvel deve estar localizado no município de Florianópolis/SC. Deve possuir
documentação regularizada junto aos órgãos públicos, ter idade aparente de até 10 anos, possuir área de 6.000
m² a 10.000 m², ter acessibilidade plena, com sanitários e com vão interno livre de colunas, ou com o menor
número possível, e preferencialmente com vagas de estacionamento. Os interessados devem elaborar carta
proposta com assinatura do responsável, contendo: endereço completo do imóvel, área do imóvel, planta baixa
ou croqui, valor do aluguel mensal pretendido, cópia atualizada da matrícula do imóvel no Registro de Imóveis,
fotografias, telefone, e-mail e endereço para contato do proponente. Os documentos devem ser enviados via
sedex ou entregues no seguinte endereço: GILOG/PO – Ativos Imobiliários, Rua dos Andradas, n. 1000, 10°
andar, Bairro Centro Histórico, CEP 90020-900, Porto Alegre/RS, no prazo de até 15 dias, a partir da data da
publicação. Eventual contratação será efetivada nos termos do Regulamento de Licitações e Contratos da
CAIXA, das Leis nº. 13.303/2016 e nº. 8.245/91.

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

Município de Angelina
Processo Licitatório nº 017/2019 - Modalidade: Pregão
Presencial - Tipo:Menor Preço porConsulta –OMunicípio
de Angelina torna público que as 09:00 horas do dia 03 de
julho de 2019, estará recebendo propostas para
contratação de consultas de fonoaudiologia para
atendimento a pacientes junto as Unidades de Saúde da
Sede, Garcia e Barra Clara. O edital encontra-se no Setor
de Licitações e no endereço: www.angelina.sc.gov.br.
Angelina/SC, em 18 de junho de 2019. Gilberto Orlando
Dorigon –Prefeito.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA- PRESTAÇÃO DE CONTAS
A Diretoria do Sindicato dos Psicólogos de Santa Catarina – SinPsi-SC, nos
termos do artigo 14 do seu Estatuto, convoca os(as) Associados(as) do
SinPsi-SC em dia com suas obrigações para a Assembleia Geral Ordinária
de Prestação de Contas que acontecerá no dia 27 de junho de 2019
(quinta-feira), no auditório da FECESC, sito à Av. Mauro Ramos, 1624,
Centro, às 19:00 em primeira chamada e 19:30hs em segunda e última
chamada para deliberar sobre a seguinte pauta: 1)Apreciação e Aprovação
dos Balanço Patrimonial de 2018 e Prestação de Contas de 2018; 2)Relatório
deAtividades ano 2018.

Florianópolis, 18 de junho de 2019.
Sandra Lúcia Vitorino

Presidente do SinPsi-SC.

Foram feitas ao menos
duas chamadas para o
atendimento, sendo que
na primeira o policial que
foi destacado disse não ter
encontrado o endereço. Na
segunda chamada, que foi
feita pelo consulado brasileiro
outro grupo foi enviado ao
local. Quando os policiais
chegaram, encontraram
todos mortos.

Bens retidos
no exterior

Campos afirmou ainda

que os bens dos brasileiros
mortos ficaram retidos no
Chile, incluindo roupas e itens
de uso pessoal. Ele afirmou
que a investigação segue
sob segredo e que, por
isso, não recebeu novas
informações sobre o
andamento do caso.

O advogado ainda disse
que a família está negociando
com o AirBnB uma indenização
pela morte dos brasileiros. Ele
ressaltou que, até o momento,
a empresa arcou com todas
as despesas que foram
necessárias.

A Secretaria de Infraestrutura
e Mobilidade de Santa Catarina
anunciou ontem um reajuste
médio de 6,6% nas passagens
de ônibus intermunicipais em
todo o Estado. Os novos valores
começam a valer a partir do dia
23 de junho.

O reajuste será aplicado tanto
em ônibus que fazem linhas
metropolitanas, como as que
ligam Florianópolis às cidades
próximas, quanto para os que
saem de rodoviárias e ligam
cidades mais distantes.

Segundo a secretaria,
as empresas chegaram a
pedir reajustes que variavam
entre 10% e 22,89%,
alegando aumento dos
custos — incluindo salários de
trabalhadores — e da redução
de passageiros. No entanto,
após calcular os custos das
empresas, o governo decidiu
conceder um reajuste menor.

ÔNiBUs

sobe a
passagem
intermunicipal
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A novela do Contorno
Viário da Grande Florianópolis
ganhou uma nova previsão de
desfecho: o segundo semestre
de 2022 – dez anos depois
da data prevista inicialmente.
O prazo foi estipulado pelo
ministro da Infraestrutura,
Tarcísio Gomes de Freitas, que
visitou trechos da obra na tarde
de ontem.

O último cronograma
da concessionária Arteris,
responsável pelo contorno,
previa a entrega em dezembro
de 2021. No entanto, nos
últimos meses, a empresa já
admitia que não seria possível
cumprir o estabelecido. Entre
os motivos, a troca da empresa
que executa os trabalhos e os
problemas enfrentados para a
liberação dos serviços no trecho
de Palhoça.

Durante a visita, no entanto,
o ministro da Infraestrutura
garantiu que os entraves estão
sendo solucionados e disse
acreditar que será possível
cumprir o novo prazo.

– As questões de
licenciamento estão superadas
e as intervenções estão
sendo aprovadas pela Agência
Reguladora, o que nos permite
estabelecer um cronograma
de 36 meses de obras a partir
daqui – afirmou Tarcísio Gomes
de Freitas.

Acompanhado do governador
Carlos Moisés, Tarcísio
percorreu trechos do contrno
e conversou com prefeitos.

OBra

Ministro promete
Contorno viário
para 2022


