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SC prepara a retomada de eventos   
Governo do Estado cria grupo de trabalho para discutir ações que permitam a volta de eventos testes com segurança 
sanitária. Empresa que desenvolve programa de rastreabilidade negocia a disponibilidade do serviço. PÁGINA 5
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AMEAÇA DUPLA 
JEC estreia em casa, neste sábado, 

contra o Aimoré, a partir das 
15h. Com desfalques, Tricolor vai 

encarar o único time do grupo 
que venceu na primeira rodada  da 

Série D do Brasileiro. PÁGINA 16

REFERÊNCIA EM INFORMAÇÃO DO NORTE CATARINENSE 
JOINVILLE, SÁBADO E DOMINGO, 12 E 13 DE JUNHO DE 2021

ANO 11 | Nº 3.348 | NDMAIS.COM.BR 

FOTOS DIVULGAÇÃO/ND

Dengue

Joinville faz 
mapeamento 
de imóveis 
abandonados
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DIA PARA DECLARAR 
O SEU AMOR

Na data que celebra a paixão de 
casais, ND traz dicas de bons  
filmes e mostra a expectativa  

do comércio para a venda  
de presentes.  
Páginas 4 e 5
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Será na tradicional reunião do Conselho desta segunda-feira, dia 14 
de junho, às 18h. A PEC/32, conhecida como Reforma Administrativa, 
que vai alterar as disposições sobre servidores públicos e organização 
administrativa, será apresentada pelo relator da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, deputado Darci de Matos (PSD). A 
reunião será presencial, mas com os protocolos de saúde determinados 
pelas autoridades sanitárias.  
Entre os temas, os futuros concursos públicos, que a partir do ano 
que vem, União, Estados e Municípios só realizarão para as carreiras 
típicas de Estado. Os demais servidores de atividade meio como saúde 
e educação, terão um regime jurídico semelhante aos trabalhadores 
da iniciativa privada. O principal argumento para essa reforma 
administrativa é a economia de R$ 300 bilhões em 10 anos.

Reforma administrativa 
em debate na Acij 

Parque ecológico reaberto em SFS
Se o assunto é meio ambiente, em São Francisco do Sul, o Parque 
Ecológico Municipal Celso Salazar Pessoa está funcionando novamente. 
O espaço passou por manutenção, com poda de árvores e melhorias nas 
instalações elétricas, entre outros itens. Detalhe para as mesas e bancos 
produzidos com o reaproveitamento dos recursos naturais. O parque 
funcionará, por enquanto, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. E, a 
partir de julho, o funcionamento será estendido para os fins de semana

Toneladas de 
arrecadação 
de alimentos 
Ao todo, foram entregues 
3,2 toneladas de alimentos 
da cesta básica a 14 
entidades beneficentes 
de Jaraguá do Sul. Dali, 
irão aliviar a situação 
de muitas famílias que 
hoje estão em situação 
de vulnerabilidade 
social. Das 3,2 toneladas, 
2,8 toneladas foram 
arrecadadas por meio 
de campanha solidária 
entre funcionários da 
Weg, organizada pelo 
grupo Voluntários Weg. Os 
outros 400 quilos foram 
reunidos das doações 
levadas pelas pessoas 
vacinadas no Parque de 
Eventos, por meio da 
Campanha VacinAção 
Solidária. Aliás, a empresa 
jaraguaense é destaque 
de capa em revista 
econômica de renome 
nacional como referência 
no empreendedorismo 
no Brasil. 

Novo parcelamento para 
a multa por atraso no IR

É uma atualização da tabela de 
códigos de receita. Agora as dívidas 
por multas pelo 
atraso na entrega 
da Declaração 
do Imposto de 
Renda deixam 
de aparecer 
no sistema de 
parcelamento 
simplificado. 
Para resolver 
o problema, a 
Receita Federal 
migrou estes 
códigos para 
um novo 
sistema 
de cobrança, 
permitindo que 
as dívidas de 
multa possam 
ser parceladas 
pelo e-CAC. 
Basta acessar 
o e-CAC e realizar 
o cadastro para verificar.

Melhores práticas em gestão de resíduos
Será neste domingo (13) o encontro pelo Youtube da Organização 
Não-Governamental Engenheiros Sem Fronteiras de Joinville. 
Os exemplos positivos de empresas, instituições e cidadãos de 
Joinville no esforço para tornar a cidade mais sustentável serão 
apresentados no “Encontro Melhores Práticas Lixo Zero”. 
Empreendedorismo com sustentabilidade, lixo zero no dia 
a dia, experiência no uso de resíduos têxteis, compostagem, 
horta comunitária, escola sustentável, gestão de resíduos 
sólidos em escala industrial são alguns dos temas que 
serão abordados no encontro. A participação é gratuita, das 
15h às 20h. O evento é realizado no mês do Dia Mundial 
do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho.

Mais prazo para incentivar a cultura
Foi publicada no Diário Oficial da União a promulgação 
da Lei 14.150/21, que prorrogou até outubro o prazo final 
para os municípios usarem os recursos da Lei Aldir Blanc de 
incentivo à cultura. O presidente Jair Bolsonaro chegou a vetar 
oito dispositivos da lei, mas todos foram derrubados pelos 
deputados e senadores. Entre os tópicos, um que autoriza 
os estados e municípios a utilizar até 31 de dezembro deste 
ano o saldo remanescente das contas criadas para receber 
os recursos e o que aumenta a carência para quem realizou 
empréstimos junto a bancos federais nas condições previstas 
pela Lei Aldir Blanc de julho de 2021 para 1º de julho de 2022.

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

SABRINA AGUIAR
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Retomada de eventos 
testes em SC é avaliada
Grupo de trabalho discute medidas para criação de protocolo na organização de eventos. Exigências em formulação 
incluem a comprovação da vacina, apresentação de exame antígeno 24 horas anteriores e o uso de máscara, entre outros 
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EspecialND Editor: Jean Balbinotti jean.balbinotti@ndmais.com.br

O grupo de trabalho que 
discute a retomada de eventos 
em Santa Catarina avança na 
criação de um protocolo. Na 
última quinta-feira, o comi-
tê formado pela Agência de 
Desenvolvimento do Turismo 
de Santa Catarina (Santur), 
Secretaria de Estado da Saúde 
e representantes de entidades 
do segmento teve mais uma 
reunião, desta vez virtual. 

Com o objetivo de realizar 
eventos testes, os represen-
tantes envolvidos na conversa 
foram apresentados à empresa 
responsável pela plataforma 
de rastreabilidade que está 
em contratação pela Santur.

A realização de eventos testes 
foi anunciada pelo governa-
dor Carlos Moisés como uma 
possibilidade para o segundo 
semestre, já que a vacina-
ção tem avançado no Estado e 
existe a possibilidade de va-
cinar toda a população adul-
ta até o fim de outubro.

A Smart Track, empresa de 
Florianópolis, apresentou 
detalhes de como funcionará a 
plataforma que estará conecta-
da ao ‘Evento Seguro’ durante 
a retomada das atividades do 

setor no Estado. Dentro das 
funcionalidades da platafor-
ma, basicamente, o usuário que 
estiver presente em um evento 
realizará um check-in e, co-
nectado diretamente com a 
SES, será notificado caso te-
nha estado próximo de alguém 
positivado com o coronavírus.

Ainda em processo de con-
tratação, a empresa rea-
lizará, juntamente com o 
segmento de eventos e tam-
bém a Santur e a Saúde, os 
ajustes necessários para o 
aperfeiçoamento até o mo-
mento dos eventos-testes.

“Estamos avançando de forma 
conjunta, como deve ser, com 
todos os cuidados possíveis. 
Estamos juntos na Saúde e, em 
breve, com a UFSC, para nos cer-
car o máximo possível durante 
esses eventos-testes. Essa é uma 
prioridade da Santur e também 
do governador Carlos Moisés, 
que deseja retomar esses even-
tos para beneficiar o turismo 
e também a nossa economia”, 
comentou o presidente interi-
no da Santur, Renê Meneses.

“Essa é uma prioridade da 
Santur e também do governa-
dor Carlos Moisés, que deseja 

retomar esses eventos para 
beneficiar o turismo e também 
a nossa economia”, completou.

Além disso, um Termo de 
Cooperação será formaliza-
do pelo governo do Estado 
para poder contar com a ex-
pertise científica da UFSC, ao 
longo de todo o processo dos 
testes: pré, durante e pós.

De acordo com o governo, a 
realização dos eventos-tes-
tes depende do panorama da 
pandemia em Santa Catarina. 
Ao todo devem ser cinco tes-
tes: um congresso, um evento 
cultural, uma feira, um jantar 
e uma atividade esportiva.

ENTENDA OS 
PROTOCOLOS

Dentro das exigências do 
protocolo ainda em formula-
ção, estão previstas a obriga-
ção da comprovação da vacina, 
apresentação do exame antí-
geno nas 24 horas anteriores 
ao evento, o uso de máscara 
(N-95 ou PFF2), a assinatura 
de termo de consentimen-
to, distanciamento (que pode 
variar de acordo com o evento) 
e teste antígeno pós-evento.

Grupo de trabalho realizou uma reunião virtual 
na última quinta-feira. Nesse dia, a empresa que 
fará a rastrabilidade apresentou os detalhes da 
plataforma que estará conectada ao evento

O primeiro show com distanciamento social e medidas 
contra Covid-19 durante a pandemia foi realizado 
no Reino Unido, em agosto de 2020.  Cerca de 2.500 
pessoas se reuniram para assistir à apresentação
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Dia para  
celebrar o  
AMOR

Neste sábado, 12 de junho, 
comemora-se o Dia dos Namorados, 
uma data muito especial para os 
casais apaixonados, afinal, todos 
querem celebrar o amor com seus 
pares trocando presentes e cartões. 
Em outros países, como nos Estados 
Unidos, a comemoração ocorre em 
14 de fevereiro, Dia de São Valentim. 
No Brasil, a data está relacionada ao 
frei português Fernando de Bulhões 
(Santo Antônio). Em suas pregações 
religiosas, o frei sempre destacava a 
importância do amor e do casamento. 
Em função de suas mensagens, 
depois de ser canonizado, ganhou a 
fama de “santo casamenteiro”.   
É claro que as grandes histórias de 
amor também estão guardadas na 
memória dos casais apaixonados 
pelos filmes criados ao longo dos 
anos. As opções são muitas e, para 
lhe ajudar a rememorar emoções, o 
ND traz uma seleção de seis clássicos 
românticos para ser apreciada 
neste sábado. (Estadão Conteúdo)  

EspecialND  Editor: Jean Balbinotti jean.balbinotti@ndmais.com.br

Diário de Uma Paixão 
 
O velho que cuida da paciente com 
Alzheimer numa clínica. Ele conta 
uma história. A 
menina rica que 
se apaixona por 
um garoto pobre, 
os pais dela que se 
opõem e fazem de 
tudo para afastar 
o indesejável. Ele 
vai para a guerra, 
o tempo passa e 
terminam por se 
reencontrar. O que 
as duas histórias 
têm em comum? 
Nick Cassavetes 
dirige sua mãe, 
a grande Gena 
Rowlands. James 
Garner faz o idoso 
cheio de amor, 
mas são os jovens 
que cativam, 
Rachel McAdams e Ryan Gosling. 
Tente não chorar, se for capaz.

Leia mais nas

página 5
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Vendas nos shoppings devem crescer 52%, prevê Abrasce

As vendas dos shoppings no Dia 
dos Namorados neste ano devem 
ser, em média, 52% maiores do que 
no mesmo período do ano passa-
do, de acordo com estimativa da 
Associação Brasileira de Shopping 
Centers (Abrasce). A principal razão 
para essa perspectiva de recuperação 
das vendas está nas flexibilizações 
para o funcionamento do comércio.

Em 2020, apenas 69% dos 
shoppings estavam abertos. Já 
em 2021, apenas 3% estão fecha-
dos. Já na comparação com 2019, 
ano que antecedeu a chegada da 
pandemia, as vendas do setor 
ainda devem ser 23% menores.

Dos 601 shoppings do País, 19 
estão fechados, enquanto os de-
mais 582 estão abertos, porém, 
com algum tipo de restrição para 
o funcionamento, como horá-
rio e fluxo reduzidos, segun-
do levantamento da Abrasce.

Se confirmada, a perspectiva 
de aumento de 52% nas vendas 
em 2021 ante 2020 representará 

uma injeção de R$ 780 milhões 
no faturamento do setor na se-
mana do Dia dos Namorados.

A previsão é que os consumi-
dores gastem nos shoppings, em 
média, R$ 230 com presentes, o 
equivalente a uma alta de 17,3% 
em relação ao ano passado, quan-
do o gasto médio foi de R$ 196.

Entre os presentes femininos 
mais procurados estão perfu-
maria e cosméticos, seguido de 
chocolates e jóias. Para presentes 
masculinos, os itens mais pro-
curados são artigos esportivos, 
relógios, vestuário e acessórios.

Para incentivar as vendas, os 
shoppings também vão oferecer 
outros canais de vendas como ser-
viços de entregas (82% dos casos), 
drive-thru (75%), marketplace/
vendas online (63%) e armários 
para retirada (21%). Além disso, 
79% dos shoppings consultados 
no levantamento vão fazer pro-
moções para o uso desses canais, 
como sorteios e vale-compras.

Sábado Mais é a aposta do comércio de Joinville 
Para oferecer mais tempo para 

o consumidor fazer compras com 
tranquilidade e segurança, a CDL 
Joinville promeve o Sábado Mais 
neste Dia dos Namorados, com 
horário do comércio de rua estendi-
do até as 18 horas. Também haverá 
transporte coletivo para atender 
a funcionários e consumidores.

Considerada a terceira melhor 
data para o comércio – só perde 
para o Dia das Mães e o Natal -, 
o Dia dos Namorados prome-
te aquecimento das vendas do 
varejo. Levantamento da Fede-
ração das Câmaras de Dirigentes 
Lojistas de Santa Catarina (FCDL/
SC) indica que 61,5% dos en-
trevistados esperam resultado 
melhor do que o registrado na 
mesma data no ano passado.

A maioria, 34,5%, espera ganho 
de até 2,5%, outros 30,5% espe-
ram incremento entre 2,6% e 4% e 
um grupo ainda mais otimista, de 
30,5%, acredita em um aumento 
acima de 4%. “Em Joinville, estamos 
otimistas, ainda mais com a queda 
da temperatura. Acreditamos que 
o aumento nas vendas pode chegar 
a 3,5%”, afirma o presidente da 
CDL Joinville, José Manoel Ramos. 

O tíquete médio de compra deve 
ficar entre R$ 101 e R$ 150. A CDL 
Joinville lembra da necessidade 
de lojistas, funcionários e clientes 
usarem máscaras, higienizar as 
mãos com frequência e mante-
rem os ambientes arejados. “Além 
da vacina, estas medidas são as 
mais seguras para a prevenção 
do coronavírus”, revela Ramos.

EspecialND Editor: Jean Balbinotti jean.balbinotti@ndmais.com.br Coincidências do Amor  
Desde a cultuada série Friends, Jennifer Aniston virou favorita 
do público, mas não consegue ser unanimidade. Tem gente que a 
considera a pior atriz do mundo. Não é verdade. Jennifer está sem 
relacionamento, mas quer ser mãe. Recorre à inseminação artificial, 
pensando que o pai de seu filho será um, mas é outro. Seu melhor 
amigo, completamente bêbado, substitui o esperma no material de 
coleta. Sete anos depois, reencontram-se - e o filho é a cara dele. 
Jason Bateman faz o gênero homem-menino com competência. 
Conseguirá recuperar a amada - Jen - que está de casamento marcado?

Moulin Rouge 
 
O fecho da trilogia da cortina vermelha de Baz Luhrmann, 
que começou com Vem Dançar Comigo e prosseguiu com 
Romeu + Julieta. Desde a abertura, ao som de Nature Boy - There 
was a boy, a very stranged enchanted boy -, o filme mostra a 
chegada de Ewan McGregor ao cabaré e o seu envolvimento 
com a estrela da casa, Satine/Nicole Kidman. Mas ela tem 
um amante que exige exclusividade. Desista do realismo. 
Luhrmann teceu uma obra-prima de artifício, usando uma 
tragédia de amor para refletir sobre o mundo do espetáculo.

Um Lugar Chamado Notting Hill 
 
A estrela do cinema e o tímido dono de uma livraria em 
Londres. Julia Roberts entra por acaso na loja de Hugh 
Grant e a vida dele muda para sempre. A química do casal, 
os amigos ao redor, a trilha com She. Roger Michell fez 
um daqueles filmes em que tudo parece perfeito. Não por 
acaso, tem gente que considera o resultado a maior comédia 
romântica do cinema. Mesmo que não seja, tem encanto de 
sobra, e a cena da coletiva, quase no final, é um regalo.

A Dama e o Vagabundo  
 
Pensaram que o clássico da Disney ficaria de fora? A cachorrinha criada 
com toda mordomia na casa dos ricaços e o vira-latas da rua. A vida dela 
muda quando o casal de donos tem um bebê e a velha tia vem ajudar a 
cuidar da casa, com aqueles gatos diabólicos, Si e Ão. A cena da cantina, 
quando Lady e Tramp compartilham a pasta e o fio puxado de lado a 
lado termina num beijo, mostra que o amor pode não ser exclusividade 
de humanos. Os diretores Clyde Geronimi, Hamilton Luske e Wilfred 
Jackson conseguiram dosar aventura, romance, comédia e até suspense. 
O rato que se aproxima do berço conseguirá fazer mal ao pimpolho?

Hiroshima, Meu Amor  
 
Uma love story cabeça para diversificar a lista. Emmanuelle 
Riva faz uma atriz francesa que participa de um filme contra a 
bomba atômica que está sendo rodado em... Hiroshima. Ela se 
envolve com um japonês e um gesto de Eiji Okada, na cama, lhe 
traz de volta um amor da juventude, na França ocupada pelos 
nazistas. Dois tempos, duas histórias, duas cidades - Hiroshima 
e Nevers. O roteiro de Marguerite Duras, a direção de Alain 
Resnais, a química de Emmanuelle e Okada. Um dos maiores 
filmes do cinema pode ser visto, também, como romance.

Um dos locais mais procurados pelos casais para a compra de presentes são os shoppings
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Prefeitura identifica 
imóveis abandonados 
Ação tem o objetivo de reduzir os focos de transmissão do mosquito Aedes aegypti e assim frear a propagação 
da dengue. Apenas neste ano, mais de 7,5 mil focos foram detectados, parte deles em imóveis desocupados

Localização dos proprietários é uma das 

maiores dificuldades em razão da burocracia 

dos inventários e de outros processos

Jovens que completam 18 anos e que ainda não se alistaram serão atendidos
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Junta de Serviço Militar de Joinville realiza Mutirão de Regularização

Entre os dias 15 e 30 de 
junho, a Junta de Serviço 
Militar de Joinville realiza uma 
força-tarefa para possibilitar o 
alistamento e também a regu-
larização da situação Militar. 
No Brasil, o alistamento é 
obrigatório para os homens, 
no ano em que fazem 18 anos.

O Mutirão de Regularização 
da Junta de Serviço Militar 
de Joinville vai atender tanto 
os jovens que fazem 18 anos 
em 2021 e precisam realizar 
o alistamento, quanto aque-
les que não se alistaram em 
anos anteriores ou deixaram 

de comparecer na seleção.
“Nossa esquipe está rea-

lizando esta ação para co-
laborar com os jovens que 
precisam regularizar sua 
situação junto ao Exército 
Brasileiro. Joinville é mode-
lo em organização e adesão 
ao alistamento e queremos 
permanecer assim”, explica 
o capitão Paulo Rogério Rigo, 
secretário de Proteção Civil e 
Segurança Pública (Seprot).

Mais de 3,6 mil jovens que 
completam 18 anos em 2021 já 
realizaram o alistamento mili-
tar. Ele pode ser realizado pes-

soalmente, na Junta de Serviço 
Militar, ou pela internet, pelo 
site https://alistamento.eb.mil.
br. Para realizar o alistamento, 
é necessário identidade, CPF 
e comprovante de residência.

A sede da Junta de Serviço 
Militar de Joinville fica na rua 
Saguaçú, 265 - Saguaçu, no 
mesmo prédio da Secreta-
ria de Infraestrutura Urbana 
(Seinfra). O acesso é feito 
pela rua que leva ao Parque 
Zoobotânico e ao Mirante, 
sendo que o atendimen-
to é oferecido de segunda a 
sexta-feira, entre 8h e 16h.

Cidade  Editor: Jean Balbinotti jean.balbinotti@ndmais.com.br

Com mais de 7,5 mil focos do 
Aedes aegypti detectados em Jo-
inville, a preocupação com a pro-
liferação do mosquito é constante. 
E, nesse cenário, um grande peri-
go são os imóveis abandonados.

O síndico Antônio Petry, que mora 
no bairro Atiradores, reclama de uma 
casa fechada há dois anos ao lado do 
prédio em que vive. Com o abandono, 
o imóvel ficou sujeito ao avanço do 
mato e à sujeira, gerando insegurança 
e preocupação em relação à dengue.

“A maioria dos moradores deixa os 
apartamentos fechados com medo 
de serem picados. Já abri chamado 
umas dez vezes e o fiscal veio so-
mente uma vez”, diz o morador.

Segundo a Prefeitura de Joinvil-
le, uma lei garante que os fiscais da 
Vigilância Sanitária entrem nesses 
imóveis para implementar medidas de 
prevenção ao mosquito. Porém, não 
há levantamento de imóveis aban-
donados em Joinville e, por isso, o 
município começou a mapeá-los.

“Nós estamos mapeando imóveis que 
são espólio, que estão em inventário e 
imóveis fechados”, diz Anderson Silva, 
coordenador da Vigilância Ambiental. 

Segundo ele, muitas vezes é difí-
cil localizar os proprietários devido à 
burocracia dos inventários e outros 
processos. Anderson ressalta que a 
Prefeitura conta com a ajuda da popu-
lação para mapear os imóveis aban-
donados. Para isso, é possível ligar 
para o número 156 ou fazer a denún-
cia pelo site joinville.sc.gov.br em que 
também é possível anexar imagens.

Nós estamos mapeando imóveis 
que são espólio, que estão em 
inventário e imóveis fechados.”

Anderson Silva, coordenador da Vigilância Ambiental
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CAMPANHA dO 

Um abraço conforta, aquece, incentiva. Por isso, se ainda não dá pra
distribuir abraços, distribua peças de roupa. Vale doar peças como calças,
jaquetas, moletons e também cobertores. Não deixe de participar.

ndmais.com.br/campanhadoagasalho
acesse e confira o ponto de coleta mais próximo.

Realização:

CADA PEÇA DE ROUPA
VALE POR UM ABRAÇO.

Patrocínio:



moacir.pereira@ndmais.com.br
MOACIR PEREIRA

Faltando um ano e quatro meses 
para as eleições do novo governador 
do Estado, os partidos políticos 
continuam movimentando suas 
lideranças e articulando projetos 
alternativos. Pretendentes e pré-
candidatos também viajam pelo 
Estado, visitando prefeitos e lideranças 
e pavimentam possíveis alianças.

O cenário, contudo, continua 

indefinido nas principais legendas. 
Os Progressistas, por exemplo, 
avaliam alternativas com vários 
caminhos já desenhados. O 
senador Esperidião Amin, principal 
liderança, costuma repetir que não 
é candidato a governador, "mas 
pode ser". A indefinição coloca 
água fria nas pretensões do prefeito 
de Tubarão, Joares Ponticelli. 

O presidente da Executiva Estadual, 
deputado Silvio Dreveck, foi cobrado 
em reunião sobre o convite feito ao 
prefeito de Jaraguá do Sul e aliado, 
Antidio Lunelli, do MDB, sobre a 
nova filiação com candidaturas. Os 
deputados José Milton Scheffer, líder 
do governo na Assembleia, e Altair 
Silva, secretário da Agricultura, 
circulam pelo Estado em apoio à 

reeleição do governador Carlos 
Moisés. Filiado ao Progressista 
ou em coligação partidária.

Para várias lideranças está 
claro que qualquer projeto de 
governo depende de decisões já, 
como vem proclamando o prefeito 
Ponticelli. Para arregimentar forças 
municipais, para articular alianças 
e para definir plano de governo.          

Prejuízos
Estudos realizados pelo Dnit e Instituto de Pesquisas 
Rodoviárias revelam que o mau estado das rodovias, 
como se registra em Santa Catarina, resulta em 
irrecuperáveis prejuízos. Tais como aumento de 
58% no consumo de combustíveis, 50% de elevação 
do número de acidentes, 40% do custo operacional 
e 100% de acréscimo no tempo de viagem.   

Paralisia
As críticas dos meios parlamentares não se 
resumem apenas aos cortes no orçamento 
da União para rodovias federais. Elas se 
acentuam também em relação às obras 
paradas em Santa Catarina, que estariam 
totalizando este ano mais de 200. Dado mais 
impactante que não atenua a gravidade: no 
Brasil são 15 mil as obras paralisadas.

Progressistas e a sucessão em SC

Expansão -  
O Grupo Koch de 
Supermercados 
continua 
expandindo suas 
atividades em Santa 
Catarina. Recebeu 
alvará de construção 
do prefeito 
Antidio Lunelli 
para construir a 
primeira megaloja 
do Komprão Koch 
Atacadista em 
Jaraguá do Sul. 
O Grupo Koch, de 
Tijucas, é o 16º no 
ranking nacional 
de supermercados. 
No último 
levantamento, 
superou o Grupo 
Angeloni, com 
faturamento de 
R$ 3,2 bilhões.

Novo Armazém - Prevista para 
outubro a inauguração do Armazém 
Rita Maria, um novo e magnífico 
espaço comercial, gastronômico e 
cultural da Ilha de Santa Catarina. 
Iniciativa das famílias Hoepcke e 
Grilo, concretiza-se um sonho de 20 
anos da saudosa empresária Anita 
Hoepcke da Silva. Cenas e dados 
sobre o empreendimento turístico 
foram apresentados pelo empresário 
Aderbal da Silva Grilo, em entrevista 
ao colunista Cacau Menezes, no 
Conexão ND, pela Record News, 
disponível no ND+. Uma restauração 
primorosa, com peças históricas, 
lembra as antigas fábricas de gelo 
e de pregos do Grupo Hoepcke.
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Feminicídios - 
Ao participar de 
um painel virtual 
no lançamento da 
edição especial da 
revista História 
Catarina, sobre 
os 200 anos de 
nascimento de 
Anita Garibaldi, 
o juiz Silvio 
Orsatto fez 
uma revelação 
surpreendente. 
Externando 
grande 
preocupação 
pelas estatísticas, 
informou que em 
Lages, onde atua 
há mais de 30 
anos, registra-se 
o maior número 
de feminicídios de 
Santa Catarina.
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Anita
O Senado Federal agendou 
para 30 de agosto a realização 
de sessão solene para celebrar 
o bicentenário de nascimento 
de Anita Garibaldi.  
Requerimento do senador 
Esperidião Amin (PP) foi 
aprovado por unanimidade. 
O ex-governador deverá 
indicar os oradores e as 
autoridades convidadas para 
a histórica homenagem.

Alta classe - Depois de 13 anos como chef 
em Paris, o catarinense Eduardo Adelar 
Jacinto, de Florianópolis, faz sucesso no 
Centro Executivo Aldo Kuerten, no Santa 
Mônica, com o aconchegante bistrô “Le 
Pario”. Iniciou atividades, quando acadêmico 
de gastronomia, e venceu um concurso com 
direito a estágio em La Rochelle, França. O 
procurador geral de Justiça, Fernando Comin, 
é um de seus primeiros clientes. O senador 
Esperidião Amin lá retornou esta semana. Ao 
lado, também, o “Le Pario-Frutos do Mar”. 
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Documentário
Imigrantes italianos do Sul catarinense 
terão mais celebrações no fim do mês. 
Dia 20 de junho, assinalando os 130 
anos de colonização de Nova Veneza, 
será lançado o documentário Nova 
Veneza 1891, terceiro episódio da série 
realizada pelo jornalista Júlio Cancelier. 
Além de tratar da gastronomia, 
do turismo e de Caravaggio, fatos 
históricos são ali anotados. Entre eles, 
a visita do governador Hercílio Luz 
em 1895, na festa de São Marcos.
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Recuperação
Depois de internado por alguns dias, o ex-
governador Eduardo Pinho Moreira teve alta e 
faz fisioterapia para se recuperar dos efeitos 
da infecção da Covid-19. Mesmo vacinado 
duas vezes e 40 dias depois, o cardiologista 
foi contaminado. Teve comprometimento 
de 25% do sistema pulmonar. Moreira 
tratou a doença que o acometeu com 
total e elogiável transparência. Seu caso 
é uma advertência a todos os que já se 
vacinaram duas vezes, sem comorbidades. 
A imunização está longe de ser total.

Livro inédito - Ideia e coordenação de Rosane 
Suely May Rodrigues (foto), assistente 
social e doutora em enfermagem, com mais 
de 30 anos de atividades no Hemosc, será 
lançado nesta segunda-feira (14) o livro 
“A História da Hemoterapia Catarinense”. 
Obra escrita também por Rosane Gonçalves 
Nitschke, Luciana Martins da Rosa, Jane 
Terezinha Martins (in memoriam), Janete 
Lourdes Cattani Baldissera e Jussara Cargnin 
Ferreira. Resgata uma atividade essencial à 
proteção da vida.  O antigo Hemosc sempre 
foi referência nacional de atendimento 
e qualidade. Quem quiser conhecer esta 
história inédita: https://www.youtube.com/
channel/UCNRPexqV-z-Vzyp_xXMnaiw

Recordando

PCR: 80 anos 
Jornalista Paulo da Costa Ramos, uma 
das penas brilhantes da crônica política 
na segunda metade do século passado, 
celebra 80 anos neste domingo (13). 
Forçado pela pandemia, ao contrário 
de anos anteriores festivos, no restrito 
convívio familiar. PCR foi secretário sem 
pasta do governador Celso Ramos aos 
23 anos (foto), editor de Cultura de “O 
Estado” com 28 anos, secretário da Casa 
Civil de Konder Reis aos 34 e secretário 
de Comunicação de Córdova e Amin aos 
41 anos. Criou o “Jornal da Semana” e 
pontificou nas últimas décadas como 
o redator mais qualificado de viagens 
de turismo, dono da agência Emcatur. 
Memória privilegiada e ativo articulador 
político, merece um livro de história.

Vetados
Sobe o número de projetos de lei aprovados pela Assembleia Legislativa e 
vetados integralmente pelo governador Carlos Moisés, com base em pareceres 
da Procuradoria Geral do Estado, apontando várias inconstitucionalidades. Os 
dois últimos: 1. Atendimento prioritário nas escolas da rede pública estadual das 
mulheres vítimas de violência doméstica e seus filhos; 2. Obrigava a instalação 
de painéis fotovoltaicos em escolas públicas, presídios e penitenciárias. 
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Acompanhe meus comentários no 
Balanço Geral, na NDTV, de segunda 
a sexta, a partir das 12h, e mais 
notícias no blog do portal nd+
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Gênesis - O capítulo sobre 
“o sacrifício de Isaac” na 
novela Gênesis, da Record 
TV, transmitido em Santa 
Catarina pelas emissoras 
da NDTV, foi emocionante. 
Fato histórico do Antigo 
Testamento, semente do 
judaísmo, do cristianismo 
e do islamismo, o episódio 
teve atuação brilhante do 
artista Zécarlos Machado 
como Abrahão, cada vez 
mais parecido com Moisés, 
e o jovem ator Dani Guto 
no papel do jovem Isaac. 
O fato ganhou criativas 
leituras, como a do famoso 
Caravaggio (Michelangelo 
Merisi-1603), um 
dos expoentes do 
renascimento italiano.



Artigos ou cartas, envie para opiniao@ndmais.com.br ou
redacao@ndmais.com.br. Artigos devem ter 2.300 caracteres
e ser acompanhados do nome do autor, e-mail e foto.

E D I T O R I A L

Nas redes do 
A fala do presidente Bolsonaro sobre desobri-
gar o uso de máscaras por vacinados e recupera-
dos da Covid-19 repercutiu nas redes sociais do @

/ndmais @ndmais
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OpiniãoND Charge

A economia 
mostra fôlego 

A economia do país continua mostrando re-
siliência e alcançando, mês a mês, resul-
tados melhores, apesar das advertências 
dos especialistas de que a terceira onda da 

covid-19 se avizinha. Com seguidos desempenhos 
positivos, segundo os números do Caged, o Brasil 
chegou a um saldo de mais de 950 mil empregos for-
mais criados somente este ano. E mais dois números 
divulgados na sexta-feira (11) mostram que a reação 
tende a continuar. 
       O setor de serviços, que tem um peso de 70% de 
toda a atividade do País e emprega cerca de 55 mi-
lhões de pessoas, teve uma alta de 0,7% em abril em 
relação a maio. Ao avaliar os dados divulgados pelo 
IBGE com mais cuidado, fica claro que o setor tem 
força para seguir a retomada.  
       No ano, os serviços já acumulam crescimento de 
3,7%. E se a comparação for em relação ao mesmo 
período do ano passado, o dado ganha ainda mais 
relevância: elevação de 19,8%. Somente no acumu-
lado de 12 meses o setor ainda ostenta um número 
negativo: queda de 5,4%. 
       E com o comércio vendendo mais, as indústrias 
sentem o reflexo positivo. De acordo com a Confede-
ração Nacional da Indústria (CNI), mesmo no auge 
da segunda onda da covid-19, na virada de mar-
ço para abril, as horas trabalhadas subiram 0,7%, 
depois de terem registrado uma alta de 1,1% no mês 
anterior. Na comparação com abril do ano passado, 
o salto é maior ainda: 35,1%. E mais: segundo a CNI, 
a utilização da capacidade instalada continuou ele-
vada e chegou a 82,3% em abril. Ainda assim, apesar 
da melhora na atividade, o faturamento real da 
indústria de transformação recuou 1,3% no período. 
       E os bons resultados vêm refletindo nas projeções 
dos profissionais do mercado financeiro. Na última 
segunda-feira, pela sétima semana seguida, o bo-
letim Focus elevou a projeção do crescimento do PIB 
para este ano: de 3,96% para 4,36%. 
       E a reação da economia tem tudo para ga-
nhar um embalo ainda maior. Para isso, bas-
ta que os planos do governo federal de acelerar 
a vacinação contra a covid-19 neste segun-
do semestre sejam cumpridos. Com mais tra-
balhadores imunizados, a economia do Brasil 
terá, então, campo fertil para crescer acima dos 
5%, como já prevêem alguns economistas. 

Cristina Silva: Como 
profissional de saúde e 
cidadã, peço a todos que 
continuem usando más-
cara, álcool em gel e que 
mantenham o distancia-
mento, mesmo que já pe-
gou Covid e quem já to-
mou a segunda dose. Pois 
nenhuma vacina é 100% 
eficaz e para quem já pe-
gou pode pegar sim pela 
segunda vez. Todos preci-
sam ser vacinados, vacina 
sim, vacina já para todos.

Brunno Floriano: Espe-
ro que o ministro Mar-
celo tenha consciência.

Ivan Veríssimo: Não 
aguento mais usar más-
cara, mas não adian-
ta o federal tirar e os 
estaduais ou muni-
cipais proibirem.

Simone Heinrich: 
Realmente estamos 
sem uma diretriz. 
Como um chefe do 
executivo, que não 
tem conhecimento na 
área da saúde, tem a 
empáfia de orientar 
algo que não é cien-
tífico? Que tristeza.

Dasaev Melo Men-
des: Nos EUA já tem 
isso há tempos. Só 
porque o Bolso-
naro falou, vai ser 
uma polêmica.

Cinara Senem: Quem 
já tomou a vacina 
pode pegar Covid sim. 
Não vai ficar doente, 
mas pode transmitir. 
Eu defendo o uso da 
máscara até que to-
dos sejam vacinados.
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Enquanto os países se concentram quase que exclusivamente 
no vírus, buscando uma sobrevivência econômica, a China 
prossegue na sua meta única e determinada de liderar o planeta. 
E tudo começou com o presidente dos EUA, Richard Nixon, e seu 
secretário de Estado, Henry Kissinger, acreditando que valores 
capitalistas iriam se sobrepor ao comunismo. Foram injetados 
bilhões de dólares na China, que promoveu a abertura, mas 
manteve seus conceitos ideológicos de raiz. A liberdade esperada 
ficou nas metas não alcançadas de lideranças norte-americanas. 

Hoje a China disputa com os Estados Unidos a hegemonia do 
planeta. Está tudo milimetricamente planejado, sendo que entre 2027 
e 2028 os chineses irão ultrapassar os Estados Unidos como a maior 
economia do mundo. O ano era 2033, anteciparam. Naturalmente 
que a pandemia ajudou, por isso as suspeitas de vírus fabricado. 

Evitando teorias da conspiração não se pode negar que há fortes 
indícios do vírus ter escapado de laboratório. Inclusive a reação 
da China em menos de dez dias construir uma megaestrutura 
hospitalar para atender os contaminados, antes mesmo de 
explodir a pandemia mostra uma carga pesada de suspeitas. Mas 
no contexto da liderança mundial, onde se localizaria o Brasil? 

Será e está sendo uma oportunidade de se tornar o celeiro do 
mundo, até porque há décadas o Brasil vem avançando na agricultura 
e agroindústria, puxando nossa economia graças também ao mercado 
chinês, que com avanços exigirá mais ofertas. Existem pesquisas e 
avaliações de que o alimento no mundo aumentará em torno de 50%.

E nossa vocação está no incremento da produção visando garantir 
a segurança alimentar. Mas entre ter o Brasil como parceiro 
comercial ou um aliado ideológico e dependente, a China tende 
para a segunda opção, e trabalha nesse sentido. O foco no Brasil 
é o mesmo que impôs na Argentina, ocupando espaços vitais da 
economia e da comunicação. Já se percebe as movimentações de 
parcerias com redes de televisão e setores da infraestrutura.

O embaixador Yang Wanming, que induziu o governo argentino 
a construir uma base militar controlada inteiramente pelo governo 
comunista da China, se infiltrando, desta forma, na América 
Latina, é o mesmo que atua hoje no Brasil aperfeiçoando o estilo 
diplomático chinês, usando da arrogância e de ameaças via redes 
sociais, visando inicialmente transformar o Brasil num dócil aliado 
utilizando inclusive a pandemia como pano de fundo e também 
políticos brasileiros sem escrúpulos, que tentam se beneficiar desse 
imperialismo comunista mesmo que seja em detrimento do país. 

A China sabe que precisa do Brasil como sabe que os Estados Unidos 
têm em nosso país a principal força para conter os avanços comunistas 
na América Latina. A China desafia constantemente a lógica da 
política e da economia, e como dizia no século 19 Napoleão Bonaparte, 
em suas proféticas palavras, a China é um gigante adormecido que 
quando acordar o mundo irá tremer. Acordou... e faz algum tempo.

Os tentáculos da China

paulo.alceu@ndmais.com.br
PauloALCEU

O INTERESSE NÃO É O BRASIL
A pandemia descortinou ainda mais os políticos toscos, sem 
conteúdo, voltados à arena do embate rasteiro e efusivos defensores 
do quanto pior melhor, desde que eles levem vantagem. E a 
mesma pandemia também provocou uma série de problemas 
graves exigindo o empenho de todos, independente de ideologias, 
se a intenção é o Brasil. Mas não é o que vemos. Não se trata 
de apoiar o governo, que é passageiro, mas reconhecer que o 
Brasil tem jeito e dá certo por conta dos brasileiros de verdade. 
Mas os ataques, sustentados em interesses, são evidenciados, 
embora erros devam ser cobrados e punidos, mas visando o bem 
do país e não sua derrota. Infelizmente a política predadora 
em ebulição não permite valorizar o Brasil. Convivemos num 
clima de derrotismo, exigindo de cada um de nós uma reação.
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O dia 12 de junho é o Dia Nacional e Mundial contra 
o Trabalho Infantil, cuja campanha deste ano é “Se 
tem muita pressão, não desenvolve a semente, é a 
mesma coisa com a gente. Precisamos agir agora 
para acabar com o trabalho infantil!” Além disso, 
a Organização das Nações Unidas (ONU) declarou 
2021 como o Ano Internacional para a Eliminação 
do Trabalho Infantil.  
 
Por mais que muitas ações aconteçam este mês, a 
temática é sempre importante, visto ser um assun-
to permeado por mitos - como trabalhar ajuda na 
formação do caráter, criança ociosa causa proble-
mas, ou trabalhar não faz mal a ninguém, sendo 
que na verdade causa diversos prejuízos ao desen-
volvimento físico, emocional, intelectual e social da 
criança e adolescente.  
 
O Brasil é signatário da declaração intitulada 
“Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 
para o Desenvolvimento Sustentável”, que estabe-
leceu como meta a eliminação das piores formas 
de trabalho infantil até o ano de 2025. Estão nesta 
lista, a exploração sexual e produção de pornogra-
fia infantil, todas as formas de trabalho análogo ao 
escravo, trabalho infantil doméstico e aliciamento 

para atividades ilícitas, como o tráfico de drogas e o 
crime organizado.  
 
Vale lembrar que é permitido aos adolescentes, a 
partir dos 14 anos, ingressarem no mercado de tra-
balho na condição de aprendiz. Aos adolescentes 
entre 16 e 18 anos, a permissão de trabalho é res-
trita, sendo proibidas as atividades noturnas (entre 
22h e 5h), perigosas, insalubres e descritas na Lista 
das Piores Formas de Trabalho Infantil.  
 
Em Joinville, o combate ao trabalho infantil é rea-
lizado pela prefeitura, por meio da Secretaria de 
Assistência Social e por entidades e instituições 
engajadas com o tema. Ainda sobre o município, 
os dados do último Censo, realizado em 2010, mos-
traram que 5,5% da população entre 10 e 15 anos 
estava em situação de trabalho infantil. Caso qual-
quer cidadão tenha conhecimento de que alguma 
criança ou adolescente esteja vivenciando esta si-
tuação, deve denunciar ao Conselho Tutelar ou para 
o Disque 100, onde a denúncia pode ser anônima, 
a qualquer dia e horário. Após recebimento, é feito 
encaminhamento da situação aos órgãos e serviços 
responsáveis. É necessário o esforço de todos para 
a prevenção e erradicação do trabalho infantil!  

Apesar das dificuldades impostas pela co-
vid-19, o setor produtivo de Joinville tem 
demonstrado resiliência e capacidade de 
reinvenção para superar os desafios. O resul-
tado pode ser medido pela geração de em-
pregos. Nos últimos 12 meses, a cidade acu-
mula 23.714 vagas incorporadas ao mercado. 
Apenas 58 dos 295 municípios catarinenses 
têm população maior que o número de postos 
de trabalho criados em Joinville em um ano.

Indicadores como estes podem ser ainda me-
lhores se avançarmos fortemente em inova-
ção, infraestrutura e reformas. Estas são as três 
estradas que nos levarão a um novo ciclo de 
desenvolvimento econômico e social assim que 
avançarmos no processo de vacinação. Estas 
são as prioridades que trabalharemos no se-
gundo mandato na presidência da Acij, ao lado 
dos colegas de diretoria, associados e parceiros. 
O setor produtivo e a Acij têm a inovação no 
seu DNA. É o motor de um processo contí-
nuo fundamental para que a economia conti-
nuasse forte a cada ciclo de desenvolvimento 
da cidade. A Acij tem apoiado importan-
tes iniciativas do ecossistema de inova-
ção para estimular nossas empresas a fa-
zerem esta tarefa de casa todos os dias.

Neste primeiro mandato, plantamos semen-
tes de infraestrutura em parceria com Estado e 

Prefeitura. Neste segundo ano, vamos acompa-
nhar e auxiliar na evolução dos projetos do Eixo 
de Desenvolvimento Norte, como o lançamento 
do edital do elevado da duplicação das rodovias 
Hans Dieter Schmidt e Edgar Meister, previs-
to para este mês, e a abertura do Eixo K, cujo 
convênio com a Prefeitura foi anunciado pelo 
governador Carlos Moisés há poucos dias. 
Também precisamos avançar em ener-
gia elétrica, para que as empresas pos-
sam ampliar a capacidade de produ-
ção na retomada da economia.

Nas agendas que mantemos com a banca-
da parlamentar, como a que o Conselho das 
Entidades terá nesta segunda-feira, vamos 
continuar atuando de forma conjunta para 
agilizar a reforma administrativa, priorida-
de para o país gastar menos com a máquina 
pública e ter mais recursos para investir no 
desenvolvimento. É fundamental o andamen-
to da reforma tributária, para estimular o 
empreendedorismo. 
 
É uma honra representar a Acij em mais 
um mandato junto com meus parceiros 
de diretoria. Vamos continuar trabalhan-
do pelo desenvolvimento do setor produti-
vo e pelo bem-estar das pessoas, buscando 
sempre, como diz nosso slogan, uma eco-
nomia mais forte e uma cidade mais feliz.

Combater o trabalho infantil 
exige esforço coletivo

Três estradas para o futuro

Eloisa Vieira
psicóloga, coordenadora municipal da AEPETI - Ações 
Estratégicas de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil

Marco Antonio Corsini
presidente da ACIJ
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Informação relevante, com 
credibilidade e foco nas questões 
que interessam aos catarinen-
ses. Assim atua a Record News 
Santa Catarina. Para fortalecer 
ainda mais essa relação com o 
público local, nesta segunda-
-feira (14), o Programa Vera To-
ledo estreia em novo horário, a 
partir das 13 horas. Agora grava-
do no estúdio da Record News, 
em Florianópolis, tem novo 
cenário e nova identidade visual. 

Os temas centrais continuam 
voltados à casa, bem-estar, 
saúde, comportamento e gas-
tronomia. “Um dos propósitos 
é oferecer a todo o Estado um 
programa com conteúdo de 
variedades, com saúde, moda 
e decoração”, destaca Vera. 

Com carreira de 27 anos 
em comunicação, a apresen-
tadora está há sete anos na 
Record News SC. Ela começou 
a carreira numa produtora de 

vídeos e teve breve passagem 
como repórter de televisão.

No programa dessa segunda-
-feira, o cardiologista Marcelo 
Amorim vai falar sobre pre-
venção de doenças cardíacas 
e o artista plástico Luciano 
Martins sobre sua arte.

CONEXÃO ND
Outro espaço que reforça o 

compromisso da Record News 
SC com o Estado é o Conexão 

ND. O programa, com grandes 
entrevistas, vai ao ar de segun-
da a sexta-feira, às 22h40. A 
cada dia da semana a atração é 
apresentada por um jornalista 
do Grupo ND, e aborda, com 
profundidade, temas diversos.

A Record News SC é a quarta 
rede com maior cobertura de 
sinal HD no Estado. Em Floria-
nópolis, pode ser sintonizada 
no canal 6.1 da TV aberta ou 
no canal 509 da Claro.Net.

Record News SC  Vera Toledo ganha novos cenário e horário

Plural

Vera dedica programa a 
temas voltados a variedades
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Quem é golpista?
O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, 

disse que “vai chegar uma hora” em que as decisões judiciais 
não serão cumpridas pelo Executivo. Para o editorial do Estadão, 
isso constitui “ameaça explícita de desobediência civil”. 

Diz o jornal: “É um padrão bolsonarista. Esse desafio à 
ordem constitucional, de clara natureza golpista, é parte 
do processo de deterioração da democracia deflagrado por 
Bolsonaro desde sua posse. Ao avisarem que não pretendem 
acatar ordens judiciais, a não ser as que considerem 
‘fundamentadas’, os bolsonaristas expõem com clareza 
sua estratégia de desmoralizar as instituições da República 
para submetê-las a seus propósitos liberticidas”.

O editorial parece escrito em outro país qualquer que 
não o Brasil, onde o Poder Judiciário tem sido o primeiro a 
desmoralizar as instituições da República ao promover um 
ativismo abjeto e rasgar a Constituição com enorme frequência. 
A análise precisa do jornalista J.R. Guzzo, em coluna na 
Gazeta do Povo, contrasta com uma narrativa claramente de 
oposição, que força a barra para demonizar o atual governo.

Guzzo abre colocando os pingos nos is e resgatando alguns 
exemplos, entre tantos, de ações absurdas do STF, que “funciona 
cada vez mais abertamente como o principal protetor do crime 
no Brasil — e tem cada vez menos interesse em disfarçar o que 
está fazendo”. O ministro Edson Fachin, por exemplo, proibiu 
os voos de helicóptero da polícia sobre as favelas do Rio de 
Janeiro: “o único direito que ficou garantido, no caso, foi o dos 
criminosos, que agora 
estão protegidos de ações 
policiais capazes de 
revelar suas posições no 
território que ocupam”.

Além disso, o 
ministro Marco Aurélio 
soltou um dos maiores 
traficantes de droga do 
país; o homem fugiu no 
ato, e nunca mais foi 
encontrado. O ministro 
Gilmar Mendes é o 
rei da soltura, e a ministra Rosa Weber deu ao governador do 
Amazonas, Wilson Lima, o privilégio de não ser interrogado 
na CPI circense, que o gabinete paralelo do lulismo comanda.

Qualquer pessoa séria e atenta já percebeu que é a atual 
composição do nosso STF que mais ameaça nossos pilares 
republicanos, bastante frágeis. Vale o arbítrio, o voluntarismo, 
o casuísmo. Mas quem só pensa em derrubar Bolsonaro 
“passa pano” até para essa suprema ameaça, enquanto 
tenta levar a sério uma CPI ridícula e com a relatoria de 
Renan Calheiros. Para atingir Bolsonaro, vale tudo. Nossa 
imprensa em geral é cúmplice desse establishment podre.

Eis o que está cristalino para grande parcela do povo que 
enxerga com mais clareza os fatos, por não sofrer de patologia 
antibolsonarista ou de abstinência da roubalheira petista: 
o “sistema” quer expelir Bolsonaro custe o que custar. E 
por isso criam uma narrativa de ameaça fascista fantasma 
vindo do atual governo, enquanto resgatam monstros 
do pântano como Renan Calheiros e até mesmo Lula.

ConstantinoRODRIGO

Qualquer pessoa séria e 
atenta já percebeu que 
é a atual composição 
do nosso STF que 
mais ameaça nossos 
pilares republicanos, 
bastante frágeis.”

Escrevem neste espaço:  
Segunda J.R. Guzzo  Terça Guilherme Fiuza  Quarta Alexandre Garcia 
Sexta Luís Ernesto Lacombe  Fim de semana Rodrigo Constantino
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A Defensoria Pública é a favor de invasões?
Na última semana, alguns edi-

toriais sugeriram que a Defensoria 
Pública defenderia as invasões 
irregulares que estariam se mul-
tiplicando em Florianópolis. Con-
tudo, alguns esclarecimentos são 
necessários porque acreditamos 
haver uma má compreensão em 
relação à atuação da Instituição e 
à postura da Prefeitura Municipal.

O primeiro ponto a ser esclareci-
do é que o aumento de ocupações 
urbanas e moradias irregulares em 
Florianópolis não se dá por acaso. 
E saber a causa de um problema 
é o ponto de partida para po-
der enfrentá-lo e preveni-lo.

Florianópolis possui a segun-
da mais cara cesta básica dentre 
as capitais brasileiras. O valor 
do IGPM, índice utilizado para o 
reajuste dos preços do aluguel, 
acumula alta de 37% nos últi-
mos 12 meses e, há mais de um 
ano, estamos enfrentando uma 
pandemia onde os mais po-
bres são os que mais perderam 
renda e os que mais morrem.

Hoje, o metro quadrado médio 
na cidade de Florianópolis está 
custando sete mil e quinhen-
tos reais. Ou seja, uma pequena 
residência de 30 m² pode custar, 
em média, R$ 225 mil, inviabi-
lizando o acesso à moradia de 
qualquer família que viva com 
um, dois ou três salários mínimos. 
O preço do imóvel, naturalmente, 
repercutirá no preço do aluguel.

Consequentemente, as famílias 
mais pobres (compostas invaria-
velmente por idosos e crianças) 
cuja renda não lhes permite arcar 
com os custos de moradia, alimen-
tação e vestuário, acabam se ins-
talando em áreas não autorizadas, 
erguendo ali estruturas mínimas 
para lhe servirem de abrigo

Exceções existem, natural-
mente. Mas a precariedade das 
moradias e a falta de condições 
mínimas de salubridade, saú-
de e segurança presentes nesses 
locais indicam a existência de um 

estado de necessidade, e não de 
uma mera e deliberada má-fé.

O segundo esclarecimento que 
deve ser feito, e que nos leva 
especificamente à repercussão da 
última semana, é que o Municí-
pio de Florianópolis está proibido 
por decisão judicial de realizar 
qualquer demolição em edifi-
cações residenciais localizadas 
em assentamentos irregulares, 
habitadas ou não, sem que antes 
permita a manifestação do mo-
rador ou responsável pela edifi-
cação. A decisão determina ainda 
que o Município adote cautela 
na caracterização de edificações 
abandonadas a fim de evitar 
demolições de casas que possam 
abrigar crianças e adolescentes.

A determinação, dada inclusive 
em caráter liminar, foi possível 
justamente porque o Poder Judi-
ciário identificou indícios de que o 
Município descumpria a lei ao rea-
lizar demolições sumárias e de que 
isso pode colocar em risco os direi-
tos de crianças e adolescentes que 
eventualmente residam no local.

Portanto, a atuação da De-
fensoria Pública busca mera-
mente garantir o respeito à Lei 
e a uma decisão judicial que 
reconheceu, liminarmente, a 
potencial ilegalidade das ações 
demolitórias do município.

Não é papel da Defensoria Pú-
blica dizer o que o administrador 
público deve ou não fazer. Contu-
do, sentimo-nos à vontade para 
dar algumas sugestões, principal-
mente diante das declarações de 
um Secretário que sugeriu como a 
Defensoria Pública deveria atuar.

De início, o município de 
Florianópolis deveria cumprir 
a Lei 10.257/2001 e fiscalizar 
imóveis ociosos utilizados para 
a prática de especulação imo-
biliária que aumenta os pre-
ços dos imóveis na cidade.

Apesar de ser obrigação legal 
sua, o município se recusa a fis-
calizar os proprietários de imóveis 

que, infringindo a lei, utilizam 
seu patrimônio com finalidade 
especulativa. Assim, além de abrir 
mão de receitas que poderiam 
vir das penalidades aplicadas, 
contribui para o aumento do 
preço da moradia e, consequen-
temente, dos fatores que levam à 
ocupação de áreas irregulares.

É preciso mencionar ainda que 
o Plano Diretor de Florianópolis 
também prevê que o Municí-
pio poderá utilizar os recursos 
advindos de autorizações especiais 
para edificação (outorgas) para 
a execução de projetos habita-
cionais. Apesar de o Município 
de Florianópolis ter expedido 
117 dessas autorizações entre 
abril de 2017 a maio de 2019, no 
mesmo período nenhum valor 
foi destinado à construção de 
habitação de interesse social.

Diante de tudo isso, não é difícil 
perceber que, por trás das po-
pulistas operações demolitórias 
da Prefeitura de Florianópolis, 
está uma Administração que 
escolhe quem e onde fiscalizar 
e que se omite diante de vá-
rios outros de seus deveres.

A elaboração de uma política 
urbana não pode se basear exclu-
sivamente na demolição de casas 
irregulares de famílias pobres. 
Deve ela, principalmente, lançar 
mão de medidas preventivas já 
disponíveis e que são indispensá-
veis para a construção de uma ci-
dade melhor e mais justa, o que, ao 
fim e ao cabo, é o objetivo de todos 
que residem em Florianópolis.

Até lá, a Defensoria Pública 
continuará defendendo o cumpri-
mento das decisões judiciais, das 
leis e dos direitos fundamentais da 
população pobre. 

Ana Paula Fischer, defensora 
pública coordenadora do Nuhab. 

Marcelo Scherer da Sil-
va, defensor público sub-
coordenador do Nuhab. 

Defensores públicos se manifestam sobre 
demolição de construções irregulares

Habitação

Os defensores públicos Ana 
Paula Fischer e Marcelo Scherer 
da Silva, coordenadora e sub-
coordenador do Nuhab (Núcleo 
de Habitação e Urbanismo e 
Direito Agrário da Defensoria 
Pública de Santa Catarina) se 
manifestaram, a pedido, sobre a 
demolição de cinco construções 
irregulares na denominada ocu-
pação Bela Aurora, um terreno 
ao lado do Núcleo de Educa-
ção Infantil Evandro de Souza, 

no Alto Caieira, no Maciço do 
Morro da Cruz, em 28 de maio. 
A ação da prefeitura foi con-
testada pela Defensoria, o que 
causou descontentamento dos 
órgãos ambientais da Capital.

A Defensoria questionou 
alguns pontos da ação do poder 
público, e solicitou, por exemplo, 
documentos que comprovem a 
notificação prévia da demolição 
aos moradores, bem como a ur-
gência na realização da operação.

Na nota intitulada “Defensoria 
Pública é a favor de invasões?” 
os defensores dizem existir uma 
má compreensão referente à 
atuação do órgão no caso e o 
posicionamento da prefeitura.  
Os coordenadores do Nuhab 
fizeram duras críticas à admi-
nistração municipal e chamaram 
as demolições de populistas e 
que a prefeitura “escolhe quem 
e onde fiscalizar”. Leia abaixo o 
direito de resposta na íntegra. 
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Ana Oliveira
educadora, mentora financeira, 

fundadora e sócia da Plataforma de 

Educação Financeira É da sua Conta

Desde que o mundo existe 
trabalhamos com algum 
tipo de moeda para troca. 
Isso por aquilo. Aquilo por 
isso. Pois bem, a moeda 
evoluiu. E o dinheiro se 
tornou ferramenta quase que 
fundamental para alcance dos 
nossos objetivos e sonhos. 

Mas como lidar com 
esse recurso, ora escasso, 
ora abundante, de forma 
positiva e a favor do 
nosso crescimento?

Afinal de contas: dinheiro 
traz ou não felicidade? 
Trabalhamos para termos 
dinheiro ou temos dinheiro 
porque trabalhamos?

Depende... O que é 
felicidade para você? 

Mais importante do que 
saber fazer orçamentos 
e planilhas financeiras é 
entender o que realmente te 
faz feliz, te gera satisfação 
e bem-estar, para aí então 
organizar seu dinheiro de 
forma a proporcionar o 
seu sucesso, o seu sonho 
e a sua felicidade. Ter 
atitude é o caminho!

É finanças 
que se fala?

Mais do que saber 
organizar planilhas 
e orçamentos, o 
importante mesmo 
é ter atitude e usar 
o dinheiro para 
garantir a realização 
de seus sonhos de 
forma saudável

Como destituir um síndico
É curioso em países de baixos índices de 

escolaridade, não apenas o predomínio da corrupção, 
mas manifestações de ego e vaidade humanas, de 
que são os eleitos que têm direitos e poder. Mas 
constitucionalmente, e até em um condomínio, 
“todo o poder emana do povo, que o exerce por 
meio de representantes eleitos ou diretamente” 
(art. 1º, parágrafo único da CF/88). No caso dos 
condomínios residenciais são os condôminos, 
diretamente ou reunidos em assembleia geral que 
detêm não apenas os direitos, mas a verdadeira e 
única soberania. Um síndico que entenda o contrário 
não está apenas a se confundir com Rei Momo, mas 
a violar de forma grave as disposições do Código 
Civil nas convenções condominiais, que não poderão 
afrontar a lei e muito menos a Constituição Federal.

Síndico tem obrigações, e por estas geralmente é 
remunerado. Sua presença é exigível na propriedade 
condominial. E em caso de falta deve ser sucedido 
pelo subsíndico, e na ausência deste, pelo presidente 
do Conselho Fiscal. O resto é preguiça, omissão e 
conversa afiada. E deve ser afastado e destituído, após 
o devido processo administrativo de competência 
condominial, quando demonstrado formalmente 
mediante prova documental, tenha violado quaisquer 
de suas obrigações legais. Será destituído, por 
assembleia de transferência de poderes, ou seja, se 
foi eleito em assembleia, também será destituído em 
assembleia. O Código Civil, no Art. 1.349, prevê que deve 
ser feita por meio de assembleia geral especialmente 
convocada a destituição do síndico que pratica 
irregularidades, não presta contas, ou não administra 
convenientemente o condomínio, pelo voto da maioria 
absoluta dos presentes. A convocação para assembleia 
de destituição deve ser minuciosa. Deve constar os 
motivos e ser solicitada por ¼ dos condôminos.

A 3ª turma do STJ manteve acórdão do TJ/DF 
confirmando a destituição da síndica de um residencial 
que foi afastada pelo voto da maioria dos condôminos 
presentes na assembleia geral convocada para esse 
fim. A síndica recorreu a fim de apontar jurisprudência 
com julgado do TJ/RS, que interpretou de forma 
divergente o Art. 1.349 do Código Civil, entendendo ser 
necessário o voto da maioria absoluta dos condôminos. 
Entretanto, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino 
entendeu que apesar da divergência, a maioria 
absoluta de membros disposta no referido artigo, se 
trata dos presentes à assembleia. Para o ministro é 
entendível que a lei dos condôminos, de 1964, exigia 
o voto de dois terços dos presentes na assembleia 
especialmente convocada, pois não exigia destituição 
motivada, mas com a entrada do Código Civil, que 
exige justificativa, é plenamente aceitável a redução 
do quórum para a maioria dos presentes - 50% mais 
um. Mas só será destituído o síndico que não consiga 
defender sua gestão, abrindo espaço para renúncia. 
E não havendo renúncia, poderão destituí-lo. 

Por Pedro de Queiroz
E-mail: diretoria@

pedrodequeiroz.adv.br
Instagram: pedrodequeirozadv

FAZENDO 
DIREITO

Como transformar os sonhos em realidade:

Não faça julgamentos
Este é o primeiro passo para ter uma relação saudável com o 

dinheiro. Não julgue se você tem menos que o outro ou mais do 
que suficiente. Certamente o seu dinheiro é resultado da vida que 
você construiu e escolheu para viver. Aceite-a e a desfrute em sua 
plenitude. E caso não esteja com satisfação na vida que está vivendo, 
pare e pense. O que você irá fazer para melhorar essa situação?

Tenha disciplina
Desculpas do tipo “não tenho tempo” ou “não tenho dinheiro”, 

não combinam com sucesso financeiro. Dedique-se a cuidar do 
seu dinheiro ou poderá ser tarde demais para retê-lo. Não sabe 
como fazer? Pergunte para especialistas (consultores, mentores, 
assessores financeiros). Acredite. Organizar e planejar a vida 
financeira requer esforço, dedicação e conhecimento. 

Tenha foco
Determine e elenque prioridades 

na sua vida. Sugerimos classificá-
las da seguinte forma:

 Urgentes e Importantes
 Urgentes, mas não importantes 
 Não Urgentes e Importantes
 Não Urgentes e Não Importantes 

(essas, se possível, elimine!) 
Portanto, entendemos que não há 

como tratarmos de finanças sem 
ajustar o comportamento e as atitudes 
para que estas sirvam de alavanca para 
o nosso sucesso e realização pessoal.

Portanto, mãos à obra!
Vamos juntas?

“Disciplina é a ponte entre metas e realizações.”
 Jim Rohn
empreendedor, autor e palestrante motivacional que entrou para a 
história como o “pai da da indústria de desenvolvimento pessoal”

D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O
/N

D

Ana lembra que com sabedoria finanças alavancam o sucesso
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Foi publicada no Diário Oficial da União 
de sexta-feira (11) a Lei 14.172, que de-
termina o repasse de R$ 3,5 bilhões para 
garantir o acesso à internet, com fins 
educacionais, a alunos e professores da 
educação básica pública. A norma só foi 
possível após o Congresso Nacional re-
jeitar, em sessão no início de junho, o 
veto total do presidente Jair Bolsonaro ao 
projeto que originou a lei (PL 3.477/2020).

À época do veto, (VET 10/2021), o pre-
sidente Jair Bolsonaro, afirmou que a 
matéria não apresentava estimativa do 
respectivo impacto orçamentário e fi-
nanceiro. Os Ministérios da Economia e 
da Educação argumentaram que a pro-
posta aumentaria ainda mais a rigidez 
do Orçamento, o que dificultaria o cum-
primento da meta fiscal e da regra de 
ouro, prevista na Constituição Federal.

A lei determina repasse de R$ 3,5 bilhões 
da União para estados, Distrito Federal e 
municípios investirem na ampliação do 
acesso à internet. As fontes de recursos para 
o programa serão o Fundo de Universali-
zação dos Serviços de Telecomunicações 
(Fust) e o saldo correspondente a metas 
não cumpridas dos planos gerais de uni-
versalização do serviço telefônico fixo.

Durante a discussão da matéria no Sena-
do, o relator da proposta na Casa, senador 
Alessandro Vieira (Cidadania-SE) explicou 
que os recursos podem assegurar a oferta 
mensal de 20 gigabytes de acesso à internet 
para todos os professores do ensino funda-
mental e médio das redes estaduais e muni-
cipais. Além deles, podem ser beneficiados 
os alunos da rede pública do ensino funda-
mental e médio integrantes de famílias vin-
culadas ao Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal. Também podem 
ser beneficiados os matriculados nas escolas 
das comunidades indígenas e quilombolas.

A norma determina ainda que, caso não 
haja acesso à rede móvel na região ou a 
modalidade de conexão fixa para domicílios 
ou comunidades se mostre mais barata, o 
acesso à banda larga poderá ser contratado. 
Além disso, metade dos recursos poderá ser 
usada para aquisição de celulares ou tablets 
que possibilitem acesso à internet. Esses 
equipamentos poderão ser cedidos a profes-
sores e alunos em caráter permanente ou 
temporário, a critério dos governos locais. 

Contratações
O valor das contratações e das aquisições 

deverá considerar os critérios e os preços 
praticados em processos de compras simi-
lares realizados pela administração pública. 
A lei prevê ainda que empresas privadas 
nacionais ou estrangeiras doem celulares ou 
tablets por meio de chamamento público ou 
de manifestação de interesse. 

Internet voltada à educação 
ganha reforço de R$ 3,5 bi

Serviço 

Os R$ 3,5 bilhões serão destinados a Estados, Distrito Federal e municípios

Publicada no Diário Oficial da União, a lei prevê aplicação dos 
recursos para ampliar o uso da rede por alunos e professores

Sol

Sol com nuvens

Nublado

Sol com chuva

Chuva leve

Chuva

tempo

Manhã Tarde Noite

Chapecó
Blumenau

Criciúma

Lages
Florianópolis

Itajaí

 17°C 23°C
 18°C 23°C

 16°C 22°C

 13°C 21°C

 9°C 16°C

 13°C 17°C

Pôr do sol: 07:00

  Segunda 
 Min. 23°C

Máx. 28°C  

Nascer do sol: 17:26

  Sábado 
Min. 21°C
Máx. 30°C 

  Domingo 
Min. 20°C
Máx.  30°C

SANTA CATARINA

Joinville

16°C 24°C 18°C

Áries 21/3 a 20/4 
O passado não perdoa, mas o futuro 
tampouco perdoa. Por isso, não se tra-
ta de redenção nem tampouco de ar-
rependimento, se trata de seguir em 
frente com o que seja possível fazer, 
nesse jogo complexo que é a vida.

Touro 21/4 a 20/5
As fantasias parecem sonhos, mas não 
dão os mesmos resultados. Os sonhos vi-
vificam a alma e lhe dão campo de ex-
pressão. As fantasias desgastam, por-
que resultam sempre em decepções. 
Use o discernimento para distinguir.

Gêmeos  21/5 a 20/6 
Ao ficarem evidentes as confusões e mal-
-entendidos, procure tomar a iniciati-
va de esclarecer, mesmo que num pri-
meiro momento não haja boa acolhida 
para essa atitude. Alguém tem de es-
clarecer, e você está no lugar certo.

Câncer   21/6 a 22/7 
Ao você ter certeza de que compreendeu al-
guma coisa do que acontece, procure voltar 
sobre seus passos e refletir novamente sobre 
sua compreensão. Isso evitará que você tome 
decisões baseadas em mal-entendidos.

Leão 23/7 a 22/8  
As confusões acontecem e, inclusive, com 
uma frequência maior do que a normal, dada 
a condição atual do mundo, que influencia 
negativamente a todas as pessoas. Não se 
deixe envolver pelo mau humor reinante.

Virgem  23/8 a 22/9 
O excesso de ilusão que você detecta nas pes-
soas não pode, nem deve, agora, ser despre-
zado. Procure tomar distância e esperar para 
ver aonde as coisas se dirigem, mesmo que 
você sinta desconfiança a respeito de tudo.

Libra  23/9 a 22/10
Apesar de parecer que tudo está no seu de-
vido lugar, a alma é tomada de sentimentos 
estranhos, que a fazem ver problema onde, 
talvez, não haja nada disso. Procure verifi-
car tudo que parecer um pressentimento.

Escorpião 23/10 a 21/11 
As ilusões são lindas na imaginação, mas 
péssimas na prática, porque resultam em 
decepção. No fim, nada melhor do que a 
decepção poderia acontecer com as ilusões, 
para sua alma continuar livre e graciosa.

Sagitário  22/11 a 21/12 
Nada termina do jeito que você imagina-
va, mas isso não quer dizer que tudo tenha 
dado errado. As decepções do momento 
se provarão libertadoras, porque servirão 
para você fazer as retificações pertinentes.

Capricórnio 22/12 a 20/1 
Mesmo que as coisas não tenham dado cer-
to como você pretendia, ainda assim você 
encontrará uma nova chance, logo mais, 
para retificar os erros e acentuar os acer-
tos. O jogo continua, envolva seu coração.

Aquário 21/1 a 19/2
A vida não é de ninguém, mas é gracio-
sa o suficiente para se doar a quem a quiser 
dominar. No fim das contas, é tudo um jogo 
de altíssima complexidade, porque os jo-
gadores também fazem parte desse jogo.

Peixes  20/2 a 20/3
Ria dos perrengues, não se deixe aca-
brunhar pelos acontecimentos, porque 
esses vão passar e você vai permane-
cer. Se muna de uma dose extra de bom 
humor para fazer frente aos aconteci-
mentos e os superar com facilidade. 

Horóscopo
Oscar QuirOga/ EstadãO cOntEúdO



Depois de empatar na primeira roda-
da do Campeonato Brasileiro da Série 
D, o Tricolor enfrenta o Aimoré, neste 
sábado (12), às 15h, e diferente do ad-
versário, vai em busca da primeira vi-
tória na competição. E apesar da reação 
e do empate em 3 a 3 contra o Cascavel, 
na estreia, O JEC terá pela frente mais 
um duro desafio.O Tricolor enfrentará 
o Aimoré, time que goleou o Marcílio 
Dias por 4 a 1 e é líder isolado do grupo. 

Mesmo sendo o segundo jogo, o 
técnico Leandro Zago já lida com 
desfalques importantes como Vini 
Freitas e Thiaguinho e também pode 
ter o desfalque do seu centroavan-
te titular, Thiago Santos. Em com-
pensação, o zagueiro Leo Griggio já 
teve o seu nome publicado no Bo-
letim Informativo Diário (BID) da 

CBF e fica à disposição do técnico.
O atacante Thiago Santos não par-

ticipou do treino de ontem (11), por 
conta de uma suspeita de lesão na pos-
terior da coxa e pode entrar para a lista 
de lesionados. Com a provável ausência 
do centroavante titular, Zago deve mu-
dar o ataque, e por isso, o setor ofensi-
vo poderá ser formado pelos atacantes 
Paulo Victor, Luquinhas e Chrystian. 
Em caso de vitória, o Joinville pode 
chegar à primeira posição do grupo A8.

O Aimoré chegou a Joinville na quin-
ta-feira (10), e treinou no CT do Morro 
do Meio ontem (11), enquanto o JEC 
realizou atividades na Arena Joinville. 
Embora centenário, o clube gaúcho é 
estreante em competições nacionais 
e faz neste sábado a primeira partida 
fora de casa neste campeonato.  
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Desfalques ameaçam 
JEC na estreia em casa 
Depois da reação e do empate heróico em 3 a 3 com o Cascavel, o Tricolor encara, neste 
sábado, o Aimoré (RS), única equipe que venceu no grupo A8 na primeira rodada da Série D

Esporte

Após estrear perdendo por 4 
a 1 para o Aimoré, no domin-
go passado, em São Leopoldo 
(RS), o Marcílio Dias promete 
apresentar um comporta-
mento totalmente diferente, 
neste domingo, a partir de 
15h, contra o Cascavel (PR), 
no Gigantão das Avenidas. O 
atacante Anderson Ligeiro diz 
que a equipe tem que mos-
trar a mesma disposição da 
campanha do ano passado na 
Série D. “Sabemos como é o 
Brasileiro, disputamos no ano 
passado. É uma competição 
dura. Na estreia não competi-
mos, não tivemos imposição 
física, não conseguimos pres-
sionar na marcação, deixamos 
muitos espaços”, afirmou o 
atacante Anderson Ligeiro.

O técnico Carlos Alber-

to “Teco” concorda com a 
avaliação do jogador, mas 
promete que o Marinheiro, 
neste domingo, será um time 
de atitude, buscando a vitó-
ria o tempo todo.  “Precisa-
mos fazer um bom jogo. Uma 
variante da qual não temos 
o controle é o resultado. Mas 
a variante comportamen-
tal, a atitude, isso nós temos 
controle e é responsabilidade 
de cada um”, disse o técnico.

 Para conseguir a primeira 
vitória na competição e tirar o 
Marcílio da lanterna do gru-
po, ele diz que o Marcílio terá 
um comportamento agres-
sivo na marcação e em busca 
do gol. “Vamos propor mais 
o jogo, vamos reter a bola e 
buscar a meta adversária”, 
garantiu Teco. 

O Juventus chegou na manhã de ontem 
(11), em Bento Gonçalves –  (RS), onde 
enfrentará o Esportivo pela segunda 
rodada do Brasileirão da série D. O jogo 
acontece neste sábado (12), às 19h no 
Estádio Parque Montanha dos Vinhedos. 
Depois de empatar na estreia, em casa, 
com o Caxias (RS) em 1 a 1, o Moleque 
Travesso enfrenta mais uma equipe 
gaúcha na busca de sua primeira vitória 
na competição. Segundo o técnico Pingo, 
os trabalhos da semana foram intensos 
e dão esperança de um bom desempe-
nho, mesmo fora de casa. ‘’Estamos 
focados no resultado positivo, conheço 
bem as equipes do Sul por ter disputado 
o Campeonato Gaúcho. O Esportivo é um 
adversário forte, mas a nossa equipe, 
com certeza está confiante com a pre-
paração e o trabalho forte desta sema-
na nos credencia à busca do resultado 
positivo”, projetou o técnico Pingo.

Marcílio Dias busca a reabilitação em casaPingo diz que Juventus pode 
surpreender o Esportivo

FOTOS VITOR FORCELLINI/DIVULGAÇÃO/ND

Chrystian (D) pode ser um 

dos integrantes do trio de 

ataque do Joinville

Técnico Pingo aposta em 

bom resultado mesmo 

atuando fora de casa

 Editor: Mauro Geres mauro.geres@ndmais.com.br

BAIXAS E ESCALAÇÃO

CONTUNDIDOS: Thiago Santos (lesão na posterior da coxa), Vini Freitas 
(edema ósseo) e Thiaguinho (lesão cruzado posterior) 
EM TRANSIÇÃO: Gustavo Ermel (microfratura no joelho), Banguelê  
(lesão no posterior da coxa), Caio Monteiro (lesão no reto anterior)  
e Naldo (lesão no posterior da coxa). 
JOINVILLE: Rafael Pascoal; Edson Ratinho, Fernando, Jaques (Léo 
Griggio) e Renan Castro; Davi Lopes, Xavier e Yann Rolim; Pau-
lo Vitor, Luquinhas e Chrystian. Técnico: Leandro Zago

JEC X AIMORÉ 
 
Sábado (12), às 15h 
Local: Arena Joinville 
Árbitro: Diego da Silva 
Assistentes: José Roberto Larroyd 
e Deise Genoefa Bellaver
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Premiação Ganhadores Prêmio

Lotofácil Concurso
Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado

2253

Federal Concurso
Quarta e sábado
Premiação Bilhete Prêmio

5569

   

Quina Concurso
Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio

5587

   

2379Mega-Sena Concurso
Quarta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio

Lotomania Concurso
Terça e sexta

Premiação Ganhadores Prêmio

2186

   

   

Primeiro sorteio

Segundo sorteio

Dupla Sena Concurso
Terça, quinta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio 

2233

01 07 15 28 38 49

Premiação Ganhadores Prêmio 

07 16 22 23 31 36

   
   
   
   
   

   
   

Timemania Concurso
Terça, quinta e sábado

JOINVILLE       SC
TIME DO CORAÇÃO

1648

10 14 18 38 49 62 76

Premiação Ganhadores Prêmio

Time coração Ganhadores Prêmio

Dia de Sorte Concurso
Terça, quinta e sábado

MÊS DA SORTE: 

466

02 05 08 13 15 20 25

Premiação Ganhadores Prêmio

AGOSTO           

LOTERIAS

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

15 acertos 4 R$ 838.476,52
14 acertos 496 R$ 1.171,29
13 acertos 15135 R$ 25,00
12 acertos 170077 R$ 10,00
11 acertos 886664 R$ 5,00

1 acertos 040012 R$ 500 mil
2 acertos 022905 R$ 27 mil
3 acertos 064332 R$ 24 mil
4 acertos 045867 R$ 19 mil
5 acertos 042806 R$ 18.329,00

Quina Acumulado R$ 12 milhões
Quadra 81 R$ 10.194,03
Terno 6682 R$ 185,82

03 50 52 53 74

Sena Acumulado R$ 42 milhões
Quina 72 R$ 35.139,46
Quadra 4222 R$ 856,07

02 08 26 32 46 56

20 acertos 1 R$ 813.272,44
19 acertos 5 R$ 48.007,68
18 acertos 94 R$ 1.596,00
17 acertos 830 R$ 180,75
16 acertos 4941 R$ 30,36
15 acertos 20574 R$ 7,29
0 acertos 1 R$ 120.019,23

07 08 09 13 17
23 26 37 39 40
42 43 45 53 55
58 72 77 82 87

Sena Acumulado R$ 4.900 mil
Quina 11 R$ 6.755,38
Quadra 765 R$ 111,01

Sena 0 R$ 0,00
Quina 13 R$ 5.144,48
Quadra 661 R$ 128,47

7 acertos Acumulado R$ 5.300 mil
6 acertos 3 R$ 26.119,41
5 acertos 81 R$ 1.381,97
4 acertos 1611 R$ 9,00

JOINVILLE       SC 4410 R$ 7,50

7 acertos 1 R$ 665.239,70
6 acertos 65 R$ 1.370,42
5 acertos 1952 R$ 20,00
4 acertos 21852 R$ 4,00
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SÉRIE A
 TIME P J V E D GP GC SG %

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º

LIBERT. PRÉ-LIBERT SUL-AM. REBAIX.

  3ª RODADA 
 12/6, 19h Palmeiras  x  Corinthians
12/6, 19h Santos  x  Juventude
13/6, 16h Flamengo  x  América-MG
13/6, 16h  At.-MG  x  São Paulo
13/6, 16h Grêmio  x   Athl.o-PR
13/6, 20h30 Bahia  x  Internacional
13/6, 20h30 Fortaleza  x  Sport
13/6, 20h30 Bragantino  x  Fluminense
13/6, 20h30 Chapecoense  x  Ceará
A defi nir Cuiabá  x   At.-GO  

  4ª RODADA 
 16/6, 19h São Paulo  x  Chapecoense
16/6, 19h Internacional  x   At.-MG
16/6, 20h30 Corinthians  x  Bragantino
16/6, 21h30 Juventude  x  Palmeiras
17/6, 16h América-MG  x  Cuiabá
17/6, 19h Fluminense  x  Santos
17/6, 19h Ceará  x  Bahia
17/6, 19h  At.-GO  x  Fortaleza
17/6, 21h Sport  x  Grêmio
A defi nir  Athl.o-PR  x  Flamengo 
 

Fortaleza 6 2 2 0 0 7 2 5 100
 Athl.o-PR 6 2 2 0 0 4 0 4 100
 At.-GO 6 2 2 0 0 3 0 3 100
Bragantino 4 2 1 1 0 6 3 3 66.7
Bahia 4 2 1 1 0 6 3 3 66.7
Fluminense 4 2 1 1 0 1 0 1 66.7
Palmeiras 3 2 1 0 1 3 2 1 50
Flamengo 3 1 1 0 0 1 0 1 100
 At.-MG 3 2 1 0 1 2 2 0 50
Corinthians 3 2 1 0 1 1 1 0 50
Ceará 3 2 1 0 1 4 5 -1 50
Santos 3 2 1 0 1 3 4 -1 50
Cuiabá 1 2 0 1 1 2 3 -1 16.7
Sport 1 2 0 1 1 2 3 -1 16.7
São Paulo 1 2 0 1 1 0 2 -2 16.7
Juventude 1 2 0 1 1 2 5 -3 16.7
Internacional 1 2 0 1 1 3 7 -4 16.7
Grêmio 0 1 0 0 1 2 3 -1 0
América-MG 0 2 0 0 2 0 2 -2 0
Chapecoense 0 2 0 0 2 1 6 -5 0

SÉRIE B
 TIME P J V E D GP GC SG %

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º

ACESSO À SÉRIE A REBAIXAMENTO

  3ª RODADA 
 11/6, 19h Samp. Corrêa 1 x 0 Ponte Preta
11/6, 21h30 Guarani  x  Náutico*
12/6, 16h30 CRB  x  Confi ança
12/6, 19h Vila Nova  x  CSA
12/6, 19h Bras. Pelotas  x  Vasco
12/6, 21h Cruzeiro  x  Goiás
13/6, 16h Botafogo  x  Remo
13/6, 16h Avaí  x  Brusque
13/6, 20h30 Vitória  x  Operário-PR
13/6, 20h30 Coritiba  x  Londrina  

  4ª RODADA 
 15/6, 19h CSA  x  Guarani
15/6, 19h Náutico  x  Vila Nova
15/6, 21h30 Confi ança  x  Bras. Pelotas
15/6, 21h30 Goiás  x  CRB
16/6, 16h Remo  x  Vitória
16/6, 19h Vasco  x  Avaí
16/6, 21h30 Operário-PR  x  Samp. Corrêa
16/6, 21h30 Ponte Preta  x  Cruzeiro
17/6, 19h Londrina  x  Botafogo
A defi nir Brusque  x  Coritiba 
 

Brusque 6 2 2 0 0 3 1 2 100
Náutico 6 2 2 0 0 2 0 2 100
Samp. Corrêa 5 3 1 2 0 1 0 1 55.6
Guarani 4 2 1 1 0 6 3 3 66.7
Botafogo 4 2 1 1 0 3 1 2 66.7
Goiás 4 2 1 1 0 2 0 2 66.7
CRB 4 2 1 1 0 6 5 1 66.7
Remo 4 2 1 1 0 3 2 1 66.7
Confi ança 3 2 1 0 1 3 3 0 50
Coritiba 3 2 1 0 1 2 2 0 50
Operário-PR 3 2 1 0 1 4 5 -1 50
Vila Nova 2 2 0 2 0 2 2 0 33.3
Vitória 1 2 0 1 1 1 2 -1 16.7
Bras. Pelotas 1 2 0 1 1 0 1 -1 16.7
Londrina 1 2 0 1 1 0 1 -1 16.7
CSA 1 2 0 1 1 0 1 -1 16.7
Ponte Preta 1 3 0 1 2 2 4 -2 11.1
Vasco 1 2 0 1 1 1 3 -2 16.7
Avaí 1 2 0 1 1 1 3 -2 16.7
Cruzeiro 0 2 0 0 2 4 7 -3 0

SÉRIE C
  GRUPO A 

 TIME P J V E D GP GC SG %
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

CLASSIFICADOS  REBAIXADOS 

  3ª RODADA 
 12/6, 17h Manaus  x  Floresta
12/6, 19h Jacuipense  x  Paysandu
13/6, 11h Tombense  x  Altos
13/6, 16h Botafogo-PB  x  V. Redonda
14/6, 20h Ferroviário  x  Santa Cruz  

    GRUPO B 
 TIME P J V E D GP GC SG %

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

  3ª RODADA 
 12/6, 15h Novorizontino  x  Oeste
12/6, 15h São José-RS  x  Ituano
12/6, 17h Botafogo-SP  x  Mirassol
13/6, 11h Criciúma  x  Ypiranga-RS
13/6, 16h Paraná  x  Figueirense   

Botafogo-PB 4 2 1 1 0 2 0 2 66.7
Floresta 4 2 1 1 0 2 0 2 66.7
Ferroviário 4 2 1 1 0 1 0 1 66.7
V. Redonda 3 2 1 0 1 5 3 2 50
Altos 3 2 1 0 1 3 1 2 50
Manaus 3 2 1 0 1 2 5 -3 50
Tombense 2 2 0 2 0 2 2 0 33.3
Jacuipense 1 2 0 1 1 1 3 -2 16.7
Paysandu 1 2 0 1 1 1 3 -2 16.7
Santa Cruz 1 2 0 1 1 0 2 -2 16.7

Novorizontino 6 2 2 0 0 5 1 4 100
Ypiranga-RS 6 2 2 0 0 4 1 3 100
Botafogo-SP 6 2 2 0 0 2 0 2 100
Criciúma 4 2 1 1 0 1 0 1 66.7
Figueirense 3 2 1 0 1 1 1 0 50
São José-RS 1 2 0 1 1 0 1 -1 16.7
Mirassol 0 1 0 0 1 1 2 -1 0
Oeste 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
Paraná 0 2 0 0 2 0 3 -3 0
Ituano 0 2 0 0 2 1 5 -4 0

SÉRIE D
  GRUPO 8 
  2ª RODADA 
 12/6, 15h Joinville  x  Aimoré
12/6, 19h Esportivo  x  Juventus-SC
13/6, 16h Marcílio Dias  x  FC Cascavel
13/6, 16h Caxias  x  Rio Branco-PR  
  

EUROCOPA
  GRUPO A 
  1ª RODADA 
 11/6, 16h Turquia 0 x 3 Itália
12/6, 10h País de Gales  x  Suíça  

    GRUPO B 
  1ª RODADA 
 12/6, 13h Dinamarca  x  Finlândia
12/6, 16h Bélgica  x  Rússia 

    GRUPO C 
  1ª RODADA 
 13/6, 13h Áustria  x  Maced. Norte
13/6, 16h Holanda  x  Ucrânia 

    GRUPO D 
  1ª RODADA 
 13/6, 10h Inglaterra  x  Croácia
14/6, 10h Escócia  x  Rep. Tcheca 

    GRUPO E 
  1ª RODADA 
 14/6, 13h Polônia  x  Eslováquia
14/6, 16h Espanha  x  Suécia 

    GRUPO F 
  1ª RODADA 
 15/6, 13h Hungria  x  Portugal
15/6, 16h França  x  Alemanha   

COPA AMÉRICA
  GRUPO A 
  1ª RODADA 
 14/6, 18h Argentina  x  Chile
14/6, 21h Paraguai  x  Bolívia  

    GRUPO B 
  1ª RODADA 
 13/6, 18h Brasil  x  Venezuela
13/6, 21h Colômbia  x  Equador   

Figueirense busca 
embalar na Série C
Depois de vencer a primeira na competição, 
Jorginho pode apresentar novidades no time

O Figueirense enfrenta o 
Paraná neste domingo (13), 
às 16h, na Vila Capanema, 
em Curitiba (PR), um dia 
depois do seu aniversário de 
100 anos. Desde o primei-
ro jogo envolvendo as duas 
equipes, em 1991, o Furacão 
do Estreito registra vanta-
gem ao longo dos 32 jogos.

Segundo o site oGol, são 14 
vitórias do Figueirense, sete 
empates e 11 derrotas. Em 
relação aos últimos 10 jogos, 
foram sete jogos com apenas 
um gol e um empate em 0 a 0.

Outra curiosidade é que 
o Alvinegro, como visitan-
te, não perde para o Paraná 
desde 16 de junho de 2017, 
ou seja, quase quatro anos 
de invencibilidade. Até en-
tão, foram dois jogos e duas 
vitórias do Figueirense, sendo 
a primeira em 2019, por 1 a 
0, e, em 2020, por 2 a 0.

REFORÇOS
O Figueirense registrou o 

atacante Andrew, ex-Criciú-
ma e Brusque, no BID (Bo-
letim Informativo Diário) da 
CBF (Confederação Brasileira 
de Futebol), na sexta-fei-
ra (11), e já está regularizado 
para estrear com a camisa 
do Alvinegro. O Figueiren-
se não informou se o atleta 

já estará disponível para o 
jogo deste domingo (13) e 
os detalhes da negociação.

Natural do Rio de Janei-
ro (RJ), o atacante, 24 anos, 
tem passagens pela base do 
Nova Iguaçu e Criciúma, onde 
iniciou como profissional. 
Desde então, foram qua-
tro temporadas pelo Tigre, 
se transferiu para o Paraná, 
Brusque e, agora, Figueirense. 
O meia Guilherme Garré, por 
outro lado, é desfalque certo 
para o jogo deste domingo. 
Isso porque o atleta segue se 
recuperando da Covid-19.

  X  

Paraná
Bruno Grassi; Pedro 

Costa, Micael, 
Hurtado e Bryan; 

Moisés Gaúcho, 
Meneses e Juninho; 
Gustavinho (Lucas 

Sene), Gustavo 
França (Gabriel Pires) 

e Reis. Técnico: 
Maurílio Silva.

Figueirense
Rodolfo Castro; André 
Krobel, Rayne Lucas 
Cezane e Denner 
Barbosa; Dener 
Pinheiro, Oberdan 
e Fabrício (Uesley); 
Diego Tavares (Pedro 
Maranhão), Renan 
Luis e Bruno Paraíba. 
Técnico: Jorginho.

Arbitragem: o responsável por apitar o 
jogo será Rodrigo José Pereira de Lima 
(PE) e os auxiliares são Ricardo Bezerra 

Chianca (PE) e José Romão da Silva Neto 
(PE). Local: Vila Capanema, Curitiba (PR). 

Data e horário: Domingo (13), às 16h.

Copa América

Brasil estreia contra a 
Venezuela em Brasília

O Brasil estreia na Copa 
América neste domingo 
(13) contra a Venezuela, 
na Arena Mané Garrincha, 
em Brasília. Atual cam-
peão da competição e líder 
das Eliminatórias, a equi-
pe brasileira entra como a 
grande favorita para faturar 
o torneio que termina no dia 
10 de julho e é totalmente 
disputado em solo brasilei-
ro. O formato da competi-
ção não foi alterado. As dez 
seleções do continente estão 

divididas em dois grupos 
com cinco times em cada. Os 
quatro primeiros se classi-
ficam às quartas de final. O 
Brasil está no Grupo B. Além 
da Venezuela, a equipe terá 
pela frente Peru (dia 17, às 
21h, no Nilton Santos, no 
Rio de Janeiro), Colômbia 
(dia 23, também às 21h e no 
Nilton Santos) e Equador 
(dia 27, às 18h, no estádio 
Olímpico de Goiânia). Os 
brasileiros só não atuarão na 
Arena Pantanal, em Cuiabá.

*NÃO FINALIZADO ATÉ O FECHAMENTO DESTA EDIÇÃO
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Preço da gasolina 
reduz nas refinarias
O preço do litro da gasolina nas refinarias 
foi reduzido em R$ 0,05. O anúncio foi feito 
na sexta-feira pela Petrobras. O novo valor 
passa a vigorar a partir deste sábado, devendo 
ficar em R$ 2,53 por litro de gasolina vendido 
nas refinarias. O preço praticado nos postos 
dependerá de cada estabelecimento repassar ou 
não a redução. A Petrobras frisou que os preços de 
combustíveis e suas variações para mais ou para 
menos - associadas ao mercado internacional 
e à taxa de câmbio - têm influência limitada 
sobre os preços percebidos pelos consumidores 
finais. O preço médio do litro da gasolina no país, 
segundo a Agência Nacional do Petróleo foi de R$ 
5,65, no dia 23 de maio, último dado disponível.

Eleição em Petrolândia
Os eleitores de Petrolândia, no Alto 
Vale do Itajaí, definem no domingo 
quem será o próximo prefeito do 
município. Três candidatos disputam 
o cargo: Angela Adriana Krindges 
(MDB), Edson Silva Padilha (Podemos) 
e Irone Duarte (PP). Os candidatos 
eleitos em novembro do ano passado, 
Rogério Domingos (PP) e Selmo 
Klauberg (PSD), prefeito e vice 
respectivamente, tiveram os registros 
de candidatura indeferidos e em abril 
o TRE/SC decidiu pela nova eleição.

Em um jogo histórico, Novak Djokovic 
mostrou na sexta-feira por que é o melhor 
tenista da atualidade. O número 1 do mundo 
buscou uma forte virada para derrubar Rafael 

Nadal no lendário saibro 
de Roland Garros pelo 

placar de 3 sets a 1. O 
sérvio avançou à final, 
quando enfrentará o 

grego Stefanos Tsitsipas 
no domingo. Com o revés, 

Nadal perdeu a 
chance de superar o 

recorde de títulos 
de Slam que divide 
atualmente com 
Roger Federer. 
Espanhol e suíço 
somam 20 
troféus cada. Já 
Djokovic pode 

se aproximar 
ainda mais da 

dupla. Ele tem 18 
títulos atualmente.

Intervenção 
A Defesa Civil de Florianópolis e a Floram (Fundação 
do Meio Ambiente) preparam um estudo para 
definir as intervenções emergenciais que serão 
adotadas para garantir a segurança das casas que 
enfrentam risco de desabamento devido à erosão 
marinha no Morro das Pedras (foto). Os estudos 
vão definir as soluções ideais – que podem ser, a 
título de exemplo, bags de areia, paliçadas, tubos 
de PVC, entre outros. A principal reivindicação 
é a instalação de pedras, também chamadas de 
enrocamento. Hoje os moradores utilizam paliçadas 
e sacos de areia para proteger as casas, e arcam 
com os custos. A Prefeitura de Florianópolis 
descarta o uso de rochas. A Justiça também. No despacho do último dia 31, o juiz Marcelo Krás Borges assinou 
que o uso pode “provocar danos em outros locais e assim sinérgica e sucessivamente, num efeito dominó”.

+notícias

1.002.008
é o número de casos de Covid-19 
registrados em Santa Catarina. No 
dia 12 de março do ano passado, 
a Secretaria de Estado da Saúde 
confirmou os primeiros dois casos 
locais da doença. Atualmente, há 
casos confirmados em todos os 
295 municípios catarinenses.

40 anos de Indiana Jones
Neste sábado, uma das maiores paixões da cultura pop, o 
arqueólogo Indiana Jones, vai comemorar os 40 anos de sua 
estreia nos cinemas, ao mesmo tempo que ensaia uma volta 
às telas, com um quinto longa-metragem já em produção. 
O novo filme da franquia iniciada em 12 de junho de 1981, 
com o lançamento de Os Caçadores da Arca Perdida nas telas 
americanas, já está sendo produzido nos estúdios Pinewood, 
na Inglaterra, sem Steven Spielberg na cadeira de 
diretor, mas ainda 
com Harrison 
Ford de chicote 
em punho. A 
previsão 
de estreia 
para essa 
nova aventura 
do herói é 29 
de julho de 
2022.
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Djokovic derruba Nadal e 
encara Tsitsipas na final
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