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A doação de sangue teve uma queda importante na pandemia e agora é preciso ampliar o seu estoque, até porque o 
próprio coronavírus, em alguns casos, afeta pacientes com hemorragias agudas, tromboses, entre outros. Joinville faz 
parte do sistema do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina, o Hemosc, que atua em rede. 

E hoje, para celebrar a data, será lançado o livro “A História da Hemoterapia Catarinense - O 
cotidiano dos anos 1950 aos dias atuais”. O lançamento vai acontecer às 19 horas pelos perfis do 
Instagram (@hemoscoficial), Facebook (@Hemosc) e YouTube (@Hemoscoficial). 

Pelo menos 99% do sangue usado em transfusões em SC saem da mesma estrutura, com o  
mesmo padrão de qualidade na captação. Neste ano, o slogan da campanha é tocante: 
“A verdadeira nobreza está no sangue” e 68.126 pessoas se 
candidataram para a doação, com 59.174 bolsas coletadas. 

Neste mesmo período foram fornecidas 84.378 bolsas para 
transfusão. As unidades da rede também estão com decoração 
especial nesta e na próxima semana para receber os doadores. 

Dia do doador de sangue Atendimento 
virtual da 
Receita
São Francisco do Sul 
pode ter atendimento 
virtual da Receita Federal. 
A ideia é implantar o 
serviço para atender 
locais mais afastados do 
município, como Distrito 
do Saí, a Praia do Ervino 
e outros balneários. Seria 
uma parceria da Receita 
e da Prefeitura de São 
Francisco do Sul com o 
objetivo de aumentar e 
melhorar a capacidade 
de atendimento local. 

A ideia é disponibilizar 
pontos com acesso a 
várias opções de serviços 
da Receita, evitando 
que o cidadão tenha 
que se deslocar até as 
agências e centrais de 
atendimento fora da 
cidade. A proposta foi 
encaminhada à Prefeitura 
pelo delegado da Receita 
Federal, Edwilson Mota.

Será que vai?
Nesta segunda-feira, uma 
reunião pode traçar um rumo 
definitivo para a Reforma da 
Previdência dos Servidores 
Públicos de Joinville. Ela 
vai ocorrer nas comissões 
de Finanças e de Saúde. Os 
presidentes das duas comissões, 
Wilian Tonezi (Patriota) e 
Kiko do Restaurante (PSD), 
respectivamente, deverão analisar 
o pedido do Sinsej (Sindicato dos 
Servidores Públicos de Joinville) 
sobre uma auditoria independente 
dos dados do Ipreville.

E o assunto mais uma vez foi 
motivo de debate. O líder do 
governo na Câmara, Érico 
Vinícius (Novo), afirmou que o 
Ipreville é um instituto sério e 
que não há razão para se duvidar 
dos números apresentados. 
O presidente da Câmara, 
Maurício Peixer (PL), deixou 
nas mãos das comissões a 
decisão, já que são autônomas. 

Sinsej
O Sinsej deve entregar na reunião um 
ofício com a apresentação do nome da 
empresa Gestorum, a ser contratada 
pela entidade, para fazer o cálculo 
atuarial independente no Ipreville. 
Além disso, também um pedido de 
uma reunião com todos representantes 
para dar início à auditoria. O objetivo é 
dar transparência ao amplo debate. 

O que pode fazer com que os três projetos 
atuais sejam suspensos até essa auditoria 
terminar. Durante o fim de semana, 
o trabalho tem sido de sensibilizar o 
maior número de parlamentares. 

Uma reunião (foto) foi realizada com 
os vereadores Luiz Carlos Sales (PTB) 
e Tânia Larson (PSL) e servidores dos 
bairros Fátima e Adhemar Garcia. 

O encontro ocorreu na Comunidade 
do Padre Dúlcio, do Divino Espírito 
Santo, que disse que a igreja ficará 
sempre ao lado dos mais frágeis. Os 
dois parlamentares se comprometeram 
em estudar os pedidos do Sinsej.  

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

SABRINA AGUIAR
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BRUTALIDADE  
em Guaramirim
Evylin Vitória 
Modrock, de 
cinco anos, foi 
estrangulada e 
morta pelo pai 
dela, Ubiratan 
Luiz Modrock, 39, 
dentro de casa. 
Polícia investiga 
motivações para 
o crime e crê que 
ele possa estar 
relacionado ao fim 
da união dele com 
a mãe da garota
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EspecialND Editor: Jean Balbinotti jean.balbinotti@ndmais.com.br

 Os familiares de Evylin Vitória Modrock, de 
cinco anos, se reuniram ontem para um encon-
tro inesperado e que ninguém gosta de ter. Eles 
estiveram juntos para prestar as últimas ho-
menagens e dar adeus à menina, que foi mor-
ta brutalmente pelo pai dela, na madrugada de 
sábado, em Guaramirim, no Vale do Itapocú.

O autor confesso do crime é Ubiratan Luis Mo-
drock, de 39 anos. Segundo o delegado Paulo 
Reis Venera, da Polícia Civil de Jaraguá do Sul, 
inicialmente Ubiratan inventou uma ‘versão 
fantasiosa’, dizendo que alguém havia entrado 
na casa dele. Contudo, depois de ser confronta-
do com as evidências e vestígios encontrados na 
casa, o suspeito acabou confessando o crime.

“Ele confessou que tirou a vida da filha usan-
do uma camiseta dele. Teria estrangulado a 
criança na madrugada. Depois disso, usou uma 
faca para tentar tirar a própria vida, cortan-
do os pulsos e o pescoço”, afirmou o delegado.

A mãe de Evylin, Francieli Bergula, estava incon-
solável no velório e no sepultamento da sua única fi-
lha, no Cemitério Municipal de Guaramirim. Em um 
gesto simbólico, ela depositou uma rosa vermelha 
sobre o caixão da filha e logo precisou ser amparada 
pelos amigos e familiares presentes na cerimônia. 

A cuidadora de crianças Janaina Silveira, que foi 
babá de Evylin, lembrou com carinho da garota. “Ela 
era muito meiga e amável. Gostava de brincar com 
os coleguinhas, ia lá em casa, sempre muito edu-
cada. Uma criança adorável e amada por todos”. 

Segundo a Polícia apurou, Francie-
li e Ubiratan estavam separados havia qua-
tro meses e a mãe da menina tentava obter 
na Justiça a sua guarda definitiva. 

PLANO PARA ATRAIR A EX-MULHER
Testemunhas disseram que, por volta das 22 

horas de sexta-feira, Ubiratan enviou uma 
mensagem para a ex-companheira, pedindo a 
ela que fosse até a casa dele e fizesse uma sopa, 
pois a filha não estaria se sentindo bem.

Franciele, que mora em outro bairro da 
cidade, se deslocou então até a moradia e 
fez a sopa para a filha. O ex-marido insistiu 
para que ela dormisse no local. Desconfia-
da, resolveu ir embora por volta da 1h30 
da madrugada. Foi aí que Ubiratan pas-
sou a enviar mensagens ameaçadoras.

Parentes e amigos acreditam que 
a intenção de Ubiratan era matar a 
ex-mulher. Em março, Francieli já 
tinha registrado um boletim de ocor-
rência, pois o ex-companheiro havia 
ameaçado ela de cometer um crime. 
O celular de Francieli foi entregue 
ao delegado Paulo Venera para que 
sejam analisadas as conversas. Ubi-
ratan está preso em Jaraguá do Sul.

*Colaborou Dani Lando, 
repórter da NDTV Record

No Cemitério 
Municipal de 
Guaramirim, 
amigos e 
familiares 
acompanham 
incrédulos o 
sepultamento 
de Evylin 

Ele confessou que 
tirou a vida da 

filha usando uma 
camiseta dele. 

Teria estrangulado 
a criança na 

madrugada.”
Paulo Reis Venera,

delegado de Polícia de Jaraguá do Sul
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Separação teria mudado o comportamento da criança

A separação entre Ubiratan e 
Francieli pode ter sido o motivo 
principal para ele cometer o 
crime. Segundo os vizinhos 
do condomínio Brisa do Valle, 
no bairro Escolinha, depois 
que Francieli Bergula rom-
peu o relacionamento com o 
ex-companheiro, há cerca de 
quatro meses, houve altera-
ções significativas no com-
portamento da filha do casal.

“Foi quando começou o 
problema. Ele não deixava a 
ex-esposa ficar com a filha”, 
relata o vizinho Pedro Henrique 
Mascari, que tem uma criança 
da mesma idade de Evylin. 

As duas crianças costuma-
vam brincar juntas. “A gente 
foi percebendo que a menini-
nha (Evylin) foi começando 
a ficar meio doentinha, meio 
desanimada”, conta Pedro, 

que a viu a vítima pela última 
vez na sexta-feira à tarde. 

Na ocasião, ele apontou 
para um balão que voava no 
céu. “Eu mostrei o balão para 
ela. Estava meio tristinha, 
mas ainda sorriu”, lembra. 
Segundo o vizinho, Ubiratan 
costumava dar uma série de 
desculpas para não deixar a 
mãe ver a filha: “Ele saia (de 
casa) e levava a menina junto”.

Comunicação do crime foi feita por um vizinho

No sábado pela manhã, 
Ubiratan mandou uma 
mensagem para um vizi-
nho inventando que alguém 
tinha entrado na casa à noite 
e tentado atacar ele com 
uma faca, relatou o dele-
gado Paulo Venera. Disse 
ainda que levou um golpe 
e acordou apenas no outro 
dia, já com a filha morta.

A versão acabou sendo 
derrubada durante o inter-
rogatório, quando o próprio 
Ubiratan assumiu a autoria 
do crime. A motivação alega-
da para matar a própria filha 
teria sido a separação e que 
não aguentava mais ver ela 
sofrer por estar longe da mãe.

“Ele disse que estava 
entrando em desespero 

com essa situação e, nes-
sa madrugada, no auge 
do desespero, praticou o 
ato”, relatou o delegado.

No  meio do depoimento, 
Ubiratan conversou com sua 
outra filha, que tem mais de 
20 anos e estava na delegacia. 
Depois disso, chorou, voltou 
ao depoimento e confessou 
todos os detalhes do crime.

Análise de depoimentos e 
conclusão de inquérito 

A Polícia Civil agora vai verificar todos 
os relatos dados e concluir o inquérito com 
os elementos usados no crime (camisa 
e faca). O delegado Paulo Venera infor-
mou que já colheu todas as provas no local 
do crime e a análise do médico legista.

A princípio, Ubiratan será denunciado pelo 
crime de homicídio triplamente qualificado 
por motivo torpe (emprego de asfixia e por 
não ter dado chance de defesa à vítima). 

Quanto à possibilidade de ser enquadrado 
em feminicídio, o delegado explicou que ain-
da precisa averiguar a motivação em outros 
elementos e prova, ouvindo a mãe de Evylin 
para saber se, com essa prática criminosa, 
Ubiratan queria atingir a mãe ou se era só 
“para acabar com o sofrimento da criança”, 
conforme argumentou em depoimento.

“Cena de horror”, descreveu policial ao chegar na cena do crime
A Polícia Militar foi acio-

nada às 11h55 de sábado para 
atender à ocorrência. Se-
gundo o major Edson Jesus 
da Silva, o alerta foi feito por 
um morador do condomínio, 
que é vizinho de Ubiratan.

Quando os policiais chega-
ram no local, encontraram 
a menina morta e o pai dela 
com cortes de faca nos pulsos 
e no pescoço com hemorragia 
externa. O homem foi con-

duzido ao hospital, recebeu 
o atendimento e depois foi 
levado para a Delegacia de 
Polícia de Jaraguá do Sul.

“Filme de terror aqui”, 
descreveu o major Edson, 
que esteve no local do crime. 

Segundo ele, quando a mãe 
chegou ao local, ela gritou 
“eu sabia que ele ia fazer isso, 
eu já tinha avisado”. Logo em 
seguida, chegou a filha mais 
velha do autor do crime (de 

outro casamento) dizendo 
que isso tudo era “coisa da 
cabeça da mãe (Francieli)”.

De acordo com o síndico 
do condomínio, a família 
morava no local havia três 
anos. Vizinhos disseram 
que Ubiratan era mecânico 
e que estaria desemprega-
do nos últimos tempos. As 
câmeras de vigilância do 
condomínio foram solicita-
das pelos peritos da Polícia.

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

Ainda bebê, a menina Evylin parecia ser muito 
amada pelo pai Ubiratan, que, na época, 
ainda convivia com a mãe dela, Francieli

Policiais chegaram no condomínio residencial por 
volta do meio-dia de sábado e encontraram a criança 
morta e o pai com cortes nos pulsos e no pescoço

Ela era muito meiga e amável. 
Gostava de brincar com os 
coleguinhas, ia lá em casa, sempre 
muito educada. Uma criança 
adorável e amada por todos.”
Janaina Silveira,
ex-babá de Evylin
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Nível gravíssimo em  
todas as regiões de SC
Matriz de Risco, que avalia indicadores da pandemia, foi divulgada no sábado e coloca Estado em alerta. Uma das 
preocupações diz respeito à capacidade de atenção, que avalia a taxa de ocupação das UTIs nos hospitais catarinenses

Volume de vacinas a serem doadas pelo G7 já incluem as 500 milhões de doses 

anunciadas pelo presidente dos EUA, Joe Biden, para mais de 90 países
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Líderes do G7 promete doar 2 bilhões de vacinas
Os líderes do G7, grupo de 

países que reúne sete das 
maiores economias do pla-
neta, oficializaram ontem a 
promessa de doar um total de 
2 bilhões de doses de vacina 
contra a Covid-19 para países 
pobres e em desenvolvimen-
to, sendo 1 bilhão distri-
buídas até o final de 2022.

O compromisso consta na 
declaração final do encontro 
de cúpula, ocorrido na Baía de 
Carbis, na Cornualha, sudoes-
te do Reino Unido. O G7 é for-
mado por Alemanha, Canadá, 
Estados Unidos, França, Itália, 
Japão e Reino Unido. A reu-
nião do G7 começou na última 
sexta-feira e terminou ontem.

“Tenho o prazer de anunciar 
que os líderes do G7 promete-

ram mais de 1 bilhão de doses 
para os países mais pobres do 
mundo - outro grande pas-
so para vacinar o mundo”, 
afirmou o primeiro-minis-
tro britânico Boris Johnson, 
anfitrião do encontro, em 
postagem nas redes sociais.

“Os compromissos totais do 
G7 desde o início da pandemia 
preveem um total de mais de 
2 bilhões de doses de vacina, 
com os compromissos desde 
nosso último encontro em 
fevereiro de 2021, incluindo 
aqui na Baía de Carbis, pre-
vendo 1 bilhão de doses no de-
correr do próximo ano”, diz o 
documento oficial da reunião. 

Ainda não há detalhes 
sobre quais países serão 
beneficiados pela doação 

das vacinas. Esse volume de 
vacinas a serem doadas pelo 
G7 já incluem as 500 mi-
lhões de doses anunciadas 
pelo presidente dos EUA, Joe 
Biden, a serem distribuídas 
para mais de 90 países.

Além do esforço da doação 
de vacinas, o documento 
do G7 aponta metas para 
fortalecer ações coletivas 
de defesa global na área da 
saúde, incluindo aumento 
da capacidade de fabrica-
ção de vacinas em todos os 
continentes; melhora dos 
sistemas de alerta precoce; 
e suporte à ciência na tarefa 
de encurtar para até 100 dias 
o ciclo de desenvolvimento 
de vacinas seguras e efica-
zes, tratamentos e testes. 

Tenho o 
prazer de 
anunciar que 
os líderes do G7 
prometeram 
mais de 1 
bilhão de doses 
para os países 
mais pobres do 
mundo - outro 
grande passo 
para vacinar 
o mundo.”

Boris Johnson, 
primeiro-ministro da 
Grã-Bretanha 

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

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) divulgou no 
sábado a Matriz de Risco 
Potencial e mostrou uma 
piora no quadro em relação 
à semana passada. A região 
da Grande Florianópolis, que 
vinha se mantendo no pa-
tamar grave (cor laranja) há 
semanas, além do Nordeste e 
do Médio Vale do Itajaí, que 
estavam com o mesmo índi-
ce na semana anterior, pas-
saram para o nível de alerta 
gravíssimo (cor vermelha). 

As demais 13 regiões de 
saúde permanecem em 
situação gravíssima para 
transmissão da Covid-19. 
Uma das maiores preo-
cupações continua sendo 
a capacidade de atenção, 
que avalia a taxa de ocu-
pação de UTIs no Estado. 

Todas as regiões de saúde 
foram avaliadas com risco 
máximo (nota 4). “Além 
disso, houve aumento 
considerável no índice de 
transmissibilidade em todo 
o estado, possivelmente 
fruto do feriado prolonga-
do”, afirma Bianca Vieira, 
diretora de Tecnologia da 
Informação e Governan-
ça Eletrônica da SES. 

Todas as 16 regiões apre-
sentaram maior nível de 
variação do número de casos 
de Covid-19, classifican-
do-as com a cor vermelha. 
Bianca Vieira alerta que há 
um ensaio de alta no núme-
ro de casos se formando. 

“É possível que estejamos 
entrando em nova onda, 
reforçada pela queda das 
temperaturas que afeta a 
imunidade geral da popula-
ção. É importante reforçar 
à população a necessidade 
de se vacinar, independen-
temente da vacina disponí-
vel, pois talvez estejamos à 
frente de uma das maiores 
ondas no estado de Santa 
Catarina, sem ainda termos 
nos recuperado dos impac-
tos causados pela última 
onda de fevereiro e março 
no sistema hospitalar”.
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Presidente liderou 
a motociata 
que passou pela 
Rodovia dos 
Bandeirantes 
(acima) até 
a altura do 
município de 
Jundiaí
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Jair Bolsonaro 
anuncia fim de 
pedágio a motos
Presidente percorreu avenidas de São Paulo na 
manhã de sábado com milhares de motociclistas

O presidente Jair Bolsonaro par-
ticipou, no sábado, de um passeio 
de moto com apoiadores pelas ruas 
da capital paulista. Bolsonaro foi ao 
encontro após participar da cerimônia 
de entrega de boinas aos estudantes do 
Colégio Militar de São Paulo. Ao chegar 
à concentração, foi recebido com gri-
tos de “mito” e posou para fotos com 
os participantes. Ao fim da motociata, 
Bolsonaro anunciou o fim da cobran-
ça de pedágio para motocicletas.

O trajeto passou por grandes 
avenidas da cidade, como as mar-
ginais Tietê e Pinheiros, até ser 
encerrado no Parque Ibirapuera, na 
zona sul paulistana. O grupo pas-
sou ainda pela Rodovia dos Ban-
deirantes até a altura do município 
de Jundiaí, na Grande São Paulo.

A Secretaria de Segurança Públi-
ca de Estado de São Paulo informou 
que 6,3 mil policiais fizeram a se-
gurança durante o ato. Segundo a 
pasta, foram usados viaturas, mo-
tocicletas, drones e helicópteros. 
A Companhia de Engenharia de 

Tráfego interrompeu a circulação 
de veículos em alguns pontos para 
facilitar o trânsito dos motociclistas. 
Linhas de ônibus foram desviadas.

No encerramento do ato, ao discur-
sar de um carro de som em frente ao 
Monumento às Bandeiras, Bolsonaro 
anunciou que em novas concessões de 
rodovias e nas renovações de contrato 
as motocicletas serão isentas de pe-
dágio. “Toda e qualquer nova conces-
são de rodovia no Brasil ou renovação, 
como temos no corrente ano da ro-
dovia Presidente Dutra e grande parte 
da malha do Paraná, os motociclistas 
não mais pagarão pedágio”, disse.

MULTAS
O governo do Estado de São Paulo 

informou que multou o presidente 
Bolsonaro em R$ 552,71 por não usar 
máscara durante a manifestação. 
Também foram autuados o ministro 
da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, e 
o deputado federal Eduardo Bolso-
naro (PSL-SP), filho do presidente, 
que também participaram do ato.

GuzzoJ.R.

Delivery
Talvez haja alguma explicação que esteja sendo mantida em sigilo. 

Talvez exista alguma verdade de ordem superior que ainda não esteja 
disponível para o cidadão comum. Mas, quando se faz uma lista das 
decisões que o Supremo Tribunal Federal toma em todos os casos nos 
quais a vítima é o erário - todos -, o único entendimento possível, 
pela lógica elementar, é o seguinte: a corrupção está oficialmente 
autorizada, no Brasil de hoje, para todos os efeitos práticos. Na lei 
continua sendo proibido roubar o Estado; não se pode levar para 
casa nem um apontador de lápis. Mas, quando se vê o que realmente 
acontece, na vida real, para os que são acusados de corrupção, fica 
claro que está valendo um "liberou geral": não acontece nada, nunca, 
para ninguém. Não é uma opinião. É o que mostra a contabilidade 
fria das sentenças assinadas pelos 11 membros do tribunal.

Como chegar a alguma conclusão diferente quando se olha, com 
toda a boa vontade do mundo, para o que acaba de acontecer com 
o governador do Amazonas? O homem foi objeto, dias atrás, de 
uma operação de busca e apreensão, tanto em sua casa como no 
escritório, por suspeitas de ladroagem na gestão da covid. Eis aí uma 
pessoa-chave para ser ouvida na tal CPI que se diz encarregada 
de "investigar" tudo o que aconteceu a respeito do assunto, não é 
mesmo? Não, não é. A ministra Rosa Weber decidiu que o governador 
não precisa ir à CPI, para não passar por "constrangimentos"; 
ele pediu seu habeas corpus com a tranquilidade de quem pede 
uma pizza no delivery, e foi atendido com a mesma rapidez.

Como assim? Todo mundo que vai lá, e que está na lista 
negra do presidente, do relator e da esquerda nacional, tem 
sofrido os constrangimentos mais agressivos, desonestos e 
grosseiros já registrados na história das CPIs no Brasil. Por que 
estes podem ser massacrados em público e o governador do 
Amazonas não pode responder nem a uma perguntinha?

É incompreensível, pura e simplesmente - embora não haja 
nada de simples, e muito menos de puro, nessa história toda. Foi 
murmurado, aqui e ali, que havia problemas com a "independência 
de poderes" - um governador, homem do Executivo, não podia ser 
interrogado pelos senadores, gente do Legislativo. É uma piada. 
O STF meteu na cadeia um deputado federal em pleno exercício 
do seu mandato, e ninguém falou em interferência nenhuma. Dia 
sim, dia não, o tribunal manda o presidente ou algum dos seus 
ministros fazerem alguma coisa em "cinco dias", ou, às vezes, 
menos: explicar por que não usa máscara, resolver em três anos 
o problema das penitenciárias, informar o que o Exército está 
fazendo na Amazônia, e por aí afora. (Num dos seus melhores 
momentos, acaba de autorizar a disputa de um torneio de futebol )

Falou-se, também, que o governador está sendo investigado 
pela polícia e, se fosse ouvido na CPI, corria o risco de incriminar 
a si próprio. Heimmm? Mas de que lado o sujeito está? Se ele 
não fez nada, e não tem nada a esconder, por que raios iria se 
incriminar? Bastaria dizer a verdade. A CPI é presidida por um 
senador do Amazonas - o lugar onde mais se roubou dinheiro da 
covid no Brasil, e possivelmente no mundo. Foi acusado de meter 
a mão na área da saúde, sua mulher foi presa pelo mesmo motivo 
e seus três irmãos também foram parar no xadrez. Se um cidadão 
assim pode ser o presidente da CPI, e ninguém está preocupado se 
ele vai se "incriminar", qual é o problema com o governador?

Fala-se muito do ministro Gilmar Mendes, mas Rosa Weber 
é a mesma coisa; todos, no fundo, são a mesma coisa. Daqui 
a pouco a turma que precisa de habeas corpus nem vai mais 
mandar advogado ao STF. Vão resolver por telefone.

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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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

A eleição em Petrolândia, com a 
vitória do candidato Irone Duarte, 
do Progressista, transcorreu na 
maior tranquilidade. É o que 
relatam os líderes do Alto Vale 
e confirmam as autoridades do 
Tribunal Regional Eleitoral.

O resultado não representou 
surpresa. Afinal, o prefeito eleito 
já atuou como vice-prefeito nas 
duas últimas gestões e era o 
favorito. Duarte obteve 47,98% 

dos votos, diferença mínima 
sobre Adriana Krindges, do MDB, 
que teve 47,63% da preferência 
dos eleitores. O candidato do 
Podemos ficou com apenas 4,5%.

O presidente do TRE-SC, 
desembargador Fernando Carioni, 
tratou desta eleição com cuidado 
especial, adotando antecipadamente 
com a equipe todas as medidas e 
dando a máxima transparência 
no pleito. Isto significa que mais 

uma vez, apesar de ser uma 
disputa isolada, a Justiça Eleitoral 
de Santa Catarina dá mais um 
exemplo para o resto do Brasil. Ao 
contrário, portanto, do que tem 
dito e feito o presidente do TSE, 
ministro Luís Roberto Barroso.   

Primeiro, participou de debate 
virtual com dois pré-candidatos, o 
que é inaceitável pelo imperativo 
o distanciamento político. Depois 
quer impor sua vontade em relação 

ao voto impresso auditável. E 
agora, ameaçando com ações 
no STF se o projeto for aprovado 
no Congresso Nacional.   

Não se trata aqui de dúvidas sobre 
a urna eletrônica. Enfatiza-se, sim, 
as suspeitas sobre o processo de 
apuração, como se viu em eleições 
anteriores. Além disso, ministro 
não tem poder de impor normas, 
mas de julgar as regras jurídicas 
definidas pelo Poder Legislativo.

Eleições: acertos e desacertos

Igrejas alemãs - Arquiteto alemão Gottfried Böhm, que morreu em 
Colônia, na Alemanha, aos 101 anos, recebeu homenagens no fim de 
semana na cidade de Brusque. Ele foi o projetista da Igreja Matriz São 
Luiz Gonzaga (foto), em Brusque. Estilo semelhante à Catedral São 
Paulo Apóstolo, de Blumenau, de autoria do pai, Dominikus Böhm. Os 
dois projetos têm a assinatura do escritório onde Dominikus trabalhava. 
Tiveram a indicação do Papa Pio XI à Ordem Franciscana de Blumenau.
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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+

Internacional
Secretário de Turismo de São Paulo, 
Vinícius Lummertz está celebrando 
a inauguração de um novo escritório 
internacional do governo paulista, em 
Munique, Sul da Alemanha. É a terceira 
unidade da InvestSP, destinada a atrair 
investimentos, criar parcerias e estimular 
o turismo. As outras duas funcionam 
em Xangai e Dubai e já viabilizaram 
investimentos de R$ 7 bilhões, segundo 
Lummertz. E o governo Moisés, quantas 
missões internacionais já promoveu 
em dois anos e meio de gestão?

Pré-candidato
Ao formalizar a filiação 
do ex-deputado Fernando 
Coruja, os líderes nacionais 
e estaduais do PDT jogam 
todas as fichas em sua 
candidatura ao governo 
do Estado para tentar 
alavancar o projeto 
presidencial de Ciro Gomes. 
Coruja começou a carreira 
no PFL, atuou no PPS, no 
PDT e esteve filiado ao MDB 
como deputado estadual. 

Estradas
Durante todo o governo Carlos Moisés, 
a Secretaria de Infraestrutura investiu 
apenas R$ 93 milhões em recuperação 
e restauração de rodovias estaduais. 
Foram R$ 47,7 milhões em 2019 e 
R$ 37,7 milhões em 2020. E durante 
2021 foram aplicados somente R$ 
7,5 milhões. Este total é inferior a 
30% dos recursos do Tesouro que 
o Estado vai destinar para rodovias 
federais em Santa Catarina.

Bloco X
Em ofício com 
o título de 
“urgentíssimo”, 
a CDL de 
Florianópolis 
enviou apelo ao 
governador Carlos 
Moisés para adiar 
a obrigatoriedade 
de implementação 
do chamado Bloco 
X. O documento 
é assinado 
por outras 173 
entidades de 
todo o Estado. O 
Bloco X é mais 
uma exigência 
contábil fiscal e 
burocrática que 
eleva o custo 
das empresas. 
Quando assumiu 
o governo, a 
vice-governadora 
Daniela Reinehr 
transferiu a 
vigência, mas com 
a continuidade da 
pandemia, o prazo 
foi insuficiente.  

Cervejarias
Santa Catarina tem a maior densidade 
de cervejarias por habitantes do 
Brasil. Somente em 2020, em plena 
pandemia, foram criadas 27 novas 
fábricas no Estado, de um total de 
175 em todo o Brasil.  Informações 
do jornalista Raimundo Martins no 
programa “Estado de Excelência”. 
Santa Catarina tem uma cervejaria 
para cada 41 mil habitantes. Ocupa 
o 4º lugar no ranking nacional.
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Invasões
A nota divulgada pela Defensoria 
Pública de Santa Catarina tem 
uma notória conotação ideológica, 
quando tenta escamotear para 
defender invasões que a maioria 
da sociedade condena e que a lei 
proíbe. Se a questão é a falta de 
política habitacional da Prefeitura 
da Capital, como alega, que a 
Defensoria acione o município, ao 
contrário de proteger ilegalidades. 
Contribuinte pagando um 
órgão público para defender 
atos ilegais é inacreditável.



A força do agronegócio de SC, reconhecida in-
ternacionalmente, foi construída com muito 
trabalho e competência por produtores, inicia-
tiva privada e poder público. O cenário atual 
traz mudanças na comercialização de carnes 
que precisam de atenção. É hora de quem está à 
frente do governo de SC adotar medidas eficien-
tes para proteger os empregos e as empresas. 
 
SC possui, desde maio de 2007, certificado de 
Área Livre de Febre Aftosa sem Vacinação, 
conferido pela OIE (Organização Mundial de 
Saúde Animal). Esse documento nos dife-
renciou, permitindo acesso aos mercados 
mais exigentes, para venda de produtos de 
origem animal como carnes de suínos e aves 
e produtos lácteos. Foi o reconhecimento que 
nos permitiu conquistar de 2011 a 2018 o Ja-
pão, os Estados Unidos e a Coreia do Sul, que 
alavancaram as nossas exportações. 
 
Durante muito tempo, SC foi o único Estado 
do Brasil com a certificação. O ciclo aca-
bou no dia 27 de maio, quando outros seis 
estados brasileiros receberam, inclusive os 
vizinhos PR e RS. Parabenizo pela conquista, 
importante para o Brasil. 
 
Mas é o momento do governo de SC agir, am-
pliar o que conseguimos até aqui, fruto da união 

de esforços do governo e do setor privado. O 
trabalho da Cidasc nas barreiras sanitárias e no 
rastreamento e identificação dos animais tem 
um histórico exemplar que precisa ser seguido à 
risca, e não enfraquecido, como está ocorrendo. 
 
Aos empreendedores, é crucial oferecer se-
gurança jurídica e um ambiente competitivo. 
Evitar o vaivém de impostos. Ampliar merca-
dos construindo novos diferenciais competitivos, 
começando com liderança em sustentabilidade 
e respeito ao bem-estar animal. Mostrar que 
nossa produção é qualificada e marcar, cada vez 
mais, presença no exterior. 
 
Outra frente é o incentivo à produção de grãos. 
A falta de grãos é o grande gargalo que inibe e 
crescimento. Precisamos de políticas públicas 
efetivas e urgentes para o cultivo em SC, sob o 
risco de perder mercado e até mesmo empre-
sas deixarem o estado. 
 
Não cabe omissão. Não cabem adiamentos. Não 
adianta louvar números da economia no pre-
sente, sem trabalhar para que eles se mante-
nham e ampliem no futuro. Muito já foi feito 
no passado para proteger e promover o agro-
negócio, mas o presente traz novos desafios 
e exige ações concretas. É hora de o gover-
no agir para SC continuar em primeiro lugar.

É hora de o governo agir para 
SC continuar em primeiro lugar  

Alerta e esperança 

Raimundo Colombo
Empresário rural e  
ex-governador de Santa Catarina

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.

OpiniãoND
E D I T O R I A L

S anta Catarina atingiu na última sexta-feira (11) 
a marca de 1 milhão de casos confirmados de 
Covid-19, com mais de 965 mil pessoas recupe-
radas. Esse número é um alerta aos catarinenses 

de que os riscos da pandemia continuam, então é preciso 
seguir com os cuidados que nos acompanham desde mar-
ço de 2020: uso de máscara, álcool gel e distanciamento. A 
pandemia não retrocedeu. 
       Outro alerta vem do novo mapa de risco. No sábado, 
o governo do Estado atualizou o quadro e o resultado é 
preocupante: todas as 16 regiões de Santa Catarina estão 
em situação gravíssima, o pior índice dos indicadores desde 
o início da pandemia. A Grande Florianópolis, que vinha se 
mantendo no patamar grave (laranja) há semanas, o Nor-
deste e o Médio Vale do Itajaí, que estavam com o mesmo 
índice na semana anterior, pioraram para o gravíssimo. 
O governo estima que 291 dos 295 municípios têm casos 
ativos de Covid-19. Dos 1.515 leitos de UTI Adulto existen-
tes pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Santa Catarina, 
1.460 estão ocupados, 
952 por pacientes com 
confirmação ou sus-
peita de infecção por 
coronavírus. A ocupa-
ção é de 96,4%. 
       Para a Secretaria 
de Estado da Saú-
de, houve aumento 
considerável no índice 
de transmissibilidade 
em todo o Estado. Um 
dos principais motivos 
para isso, conforme 
Bianca Vieira, diretora 
de Tecnologia da Informação e Governança Eletrônica da 
Secretaria da Saúde, foi o feriado prolongado de Corpus Ch-
risti, no início de junho. Bianca alerta que Santa Catarina 
esteja entrando em nova onda, reforçada pela queda das 
temperaturas que afeta a imunidade geral da população: 
“É importante reforçar à população a necessidade de se 
vacinar, independentemente da vacina disponível, pois 
talvez estejamos à frente de uma das maiores ondas no 
Estado, sem ainda termos nos recuperado dos impactos 
causados pela última onda de fevereiro e março no siste-
ma hospitalar”. 
       A chegada de mais vacinas e a vacinação em pessoas 
mais novas dão a esperança de que Santa Catarina con-
siga reverter esse grave quadro. Para isso, é fundamental 
que todo o público vacinável faça a sua parte, para avan-
çarmos na imunização e no retorno da normalidade.

O governo estima 
que 291 dos 
295 municípios 
catarinenses têm 
casos ativos 
de Covid-19.
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Massaranduba adere ao 
PIX para recolher impostos
No município do 
Norte do Estado, os 
pouco mais de 17 mil 
habitantes podem 
quitar seus tributos por 
meio da ferramenta
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Geral  Editor: Jean Balbinotti jean.balbinotti@ndmais.com.br

O pagamento com o Pix já 
conquistou vários adeptos desde 
que a modalidade foi aprovada, 
em novembro do ano passado. 
E agora, o serviço também está 
disponível para o pagamento 
de impostos em Massaranduba, 
no Norte de Santa Catarina.

A iniciativa é pioneira no Estado 
e a cidade de pouco mais de 17 mil 
habitantes é a segunda do país a 
implantar o Pix para a quitação 
de tributos municipais. Segundo 
a Prefeitura de Massaranduba, os 
moradores aprovaram a medida 
e, atualmente, a cada dez paga-
mentos, sete são feitos com o Pix.

“O Pix é uma operação ins-
tantânea, leva de cinco a dez 
segundos para fazer, o que gera 
pontualidade. Temos recebido 
elogios por essa moderniza-
ção que está dando certo para 
facilitar a vida do cidadão”, 
diz Adamir Isidoro Kolacki, 
gerente de tributação da Pre-
feitura de Massaranduba.

Como a iniciativa é recente, os 
carnês da taxa de lixo e do IPTU 
impressos neste ano não contam 
com o Pix. Porém, o contribuinte 
pode acessar o massaranduba.
atende.net e encontrar as guias 
com o código QR-Code que 
permite o pagamento instan-
tâneo. Além disso, um aplica-
tivo também está disponível.

Adamir conta que a inovação 
tem chamado a atenção de outros 
municípios. “Recebemos várias 
ligações de departamentos de 
arrecadação de Santa Catarina 
e do Paraná perguntando como 
foi implantado e a gente passa 
com tranquilidade. Os muníci-
pes têm mais uma ferramenta 
na palma da mão”, ressalta. 

A previsão é que a Prefeitu-
ra de Massaranduba arreca-
de R$ 7 milhões neste ano.

* Com informações de Dani Lando, 
        repórter da NDTV Joinville

A inovação tem chamado a atenção de outros 
municípios que já procuram a Prefeitura de 
Massaranduba para saber os resultados  

Massaranduba é a segunda cidade do Brasil a implantar a 
tecnologia do PIX para a cobrança de impostos e, segundo 
a Prefeitura, a proposta foi bem aceita pelos moradores

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e 
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a Lei 
8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão Eletrônico 
nº 150/2021, UASG 453230, destinado a locação de caminhão basculante, para atender a Unidade 
de Drenagem para diversos serviços no Município de Joinville, na Data/Horário: 24/06/2021 às 08:30 
horas, para abertura das propostas. O edital encontra-se à disposição dos interessados no site www.
joinville.sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br,  UASG 453230. Joinville, 10 de junho de 2021.

Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento
Silvia Cristina Bello – Diretora Executiva 

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e 
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a 
Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão Eletrônico 
nº 155/2021, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual contratação de empresa 
especializada para fornecimento de coffee break e kit lanche aos participantes dos eventos organizados 
pela Secretaria de Esportes (SESPORTE), dentro do Município de Joinville, na Data/Horário: 25/06/2021 
às 08:30 horas, para abertura das propostas. O edital encontra-se à disposição dos interessados no 
site www.joinville.sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br, UASG 453230. Joinville, 10 de junho de 2021.
Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento - Silvia Cristina Bello – Diretora Executiva

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e Planejamento 
leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a Lei 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão Eletrônico nº 162/2021, destinado 
a prestação de serviço com Retroescavadeira 4x4, para atender os serviços de zeladoria pública, realizado 
pela Subprefeitura, nas suas respectivas áreas de abrangência, na Data/Horário: 25/06/2021 às 08:30 
horas, para abertura das propostas. O edital encontra-se à disposição dos interessados no site  www.
joinville.sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br, UASG 453230. Joinville, 10 de Junho de 2021.

Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento
Silvia Cristina Bello – Diretora Executiva 
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Uma pesquisa realiza-
da pela Catho, empresa de 
recrutamento de pessoas, 
revelou que os trabalhado-
res brasileiros estão cada 
vez mais procurando, além 
do salário condizente com 
a vaga, benefícios atrativos 
oferecidos pelas empresas. 
De acordo com os dados, 
mais de 40% dos entrevis-
tados se atentam ao pacote 
de adicionais que é ofertado 
no trabalho, assim como os 
desempregados consideram 
os benefícios na oferta da 
vaga e contratação. Cerca 
de 35% dos entrevistados 
deste grupo afirmam que 
acham importante avaliar 
benefícios adicionais na 
oferta da vaga de trabalho. 

Diante disso, as micro, pe-
quenas e médias empresas 
acabam enfrentando uma 
rotatividade de colaborado-
res que encontram oportu-
nidades melhores e deixam 
suas ocupações gerando a 
necessidade de selecionar e 
treinar novos colaboradores 
com frequência, o que gera 
perda de tempo e dinheiro.

A solução que os em-
preendedores estão en-
contrando para deixar 
a vaga de trabalho mais 
atrativa, mas sem fazer 
grandes investimentos 
mensais como seria no caso 
de planos de saúde, por 
exemplo, é buscar parcerias 
que entreguem inúmeros 
benefícios aos colaborado-

res, mas com baixo custo 
para o dono da empresa. 

Um ramo que vem ga-
nhando força no Brasil e 
no mundo são os clubes de 
benefícios, empresas que 
trabalham com uma rede 
de parceiros de segmentos 
diversos como clínicas mé-
dicas, restaurantes, lojas, 
oficinas, farmácias, serviços 
em geral e muito mais. Além 
disso, também agregam se-
guros, assistências, auxílio 
funeral e sorteios. O melhor 
é que, comparado aos custos 
de planos de saúde, convê-
nios e de benefícios tradi-
cionais, contratar um clube 
tem um valor muito mais 
baixo e cabe no bolso do pe-
queno e médio empresário.

Funcionário satisfeito pode trabalhar 
melhor e render mais lucros às empresas
Pesquisa aponta que rotatividade de funcionários 
está ligada à satisfação dos colaboradores em 
relação aos benefícios que a empresa oferece  

Ofereça o Clube NDmais como 
benefício ao colaborador

O Clube NDmais é um pro-
grama de assinatura do Grupo 
ND, presente em Santa Cata-
rina há mais de 30 anos com 
redes de televisão, emisso-
ras, revistas, portal e jornal. 
Com uma rede de mais de mil 
parceiros cadastrados, o clube 
oferece serviços que facilitam 

o dia a dia com desconto fixo 
em padaria, restaurante, loja, 
farmácia e em 20 categorias 
diferentes em quatro modelos 
de planos diferentes. Quem usa 
o Clube NDmais como benefí-
cio sente a economia com até 
60% de desconto em produ-
tos e serviços do dia a dia. 

Clube de benefícios traz vantagens para empresas e funcionários

D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O
/N

D



12   segunda-feira, 14 de junho de 2021  Editora: Marcela Ximenes marcela.ximenes@ndmais.com.br

Plural

R
EPR

O
D

U
ÇÃ

O
/N

D

Paulo Rolemberg
paulo.rolemberg@ndmais.com.br

A trajetória da hemorrede pú-
blica catarinense está no livro A 
História da Hemoterapia Cata-
rinense – O cotidiano dos anos 
1950 aos dias atuais, que será 
lançado hoje – Dia Mundial do 
Doador de Sangue – e ocorrerá 
em formato on-line. A publi-
cação é da Carbo Editora com 
o patrocínio da Engie Brasil.

A obra conta todo o processo 
de coleta, qualificação, ar-
mazenamento e distribuição 
de sangue e derivados, com 

relatos de Rosane Suely May 
Rodrigues, Rosane Gonçalves 
Nitschke, Luciana Martins da 
Rosa, Jane Terezinha Mar-
tins (in memoriam), Janete 
Lourdes Cattani Baldissera e 
Jussara Cargnin Ferreira.

As seis são profissionais (na 
ativa ou aposentada) do Hemosc 
e da UFSC (Universidade Federal 
de Santa Catarina), que partici-
param do processo de evolução 
da hemoterapia no Estado, além 
da convivência com os pioneiros 
dessa história de 60 anos. “Foi 
uma jornada de muito esfor-
ço, muito além dos limites do 

profissionalismo, desde quando 
a transfusão era precária, braço 
a braço, com o sangue arma-
zenado em garrafas de vidro 
e as doações remuneradas”, 
explicou Rosane Rodrigues, 
coordenadora-geral do livro.

Segundo Rosane Suely, a ideia 
de contar a história da hemor-
rede começou em 2000, quando 
um grupo de funcionários do 
Hemosc foi instigado pelas his-
tórias contadas pelo médico José 
João Harger, um dos primei-
ros hemoterapeutas de Santa 
Catarina. “Doutor João escreveu 
algumas páginas, porém com o 

tempo isso se perdeu. Foi então 
que percebi como estava envol-
vida com a necessidade e res-
ponsabilidade de escrever sobre 
essa história. E assim profissio-
nais foram aderindo ao projeto 
que nascia”, lembrou Rosane.

RELATO IMPECÁVEL
Para o editor do livro, jorna-

lista Carlos Stegemann, a obra 
“é um relato tecnicamente 
impecável, também marca-
do pela emoção daqueles que 
enfrentaram as dificuldades 
estruturais para construir a he-
morrede pública catarinense”.

O livro apresenta esses 60 
anos da hemorrede catarinen-
se, na qual enfrentou desafios 
como os riscos de contami-
nação com o HIV e a hepatite, 
avançou com a introdução de 
tecnologias que oferecessem 
segurança e eficiência, além de 
mudanças como a captação de 
doadores voluntários (sem a 
remuneração) e universaliza-
ção dos serviços, a pesquisa e 
o intercâmbio e valorização e o 
treinamento dos colaboradores.

O lançamento do livro pode 
ser acompanhado pelo ca-
nal do Hemosc no YouTube. 

Livro conta a história de 
quase 70 anos do Hemosc
Obra que relata o cotidiano da hemoterapia catarinense desde a década 
de 1950 será lançada hoje, Dia Mundial do Doador de Sangue
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Uma das empresas do conglomerado 
Randon – Castertech Fundição e Tec-
nologia – anunciou, na última sexta-
-feira, a compra da Menfund, unidade 
de produção independente de fundição 
e usinagem do Grupo Menegotti, em 
Schroeder, no Norte catarinense.

A compra custou R$ 87 milhões e o 
desfecho da transação ainda depende de 
análise e aprovação do Conselho Admi-
nistrativo de Defesa Econômica (Cade).

Segundo a Randon, o negócio faz 
parte da estratégia de expansão da 
produção da Castertech, especializa-
da em soluções de sistemas de roda-
gem e suportes fundidos e usinados.

A empresa de Schroeder tem uma ca-
pacidade produtiva de fundição de 35 
mil toneladas por ano e foco no mercado 
agrícola. Hoje, 40% das vendas da uni-
dade do Grupo Menegotti são feitas para 
as empresas do próprio Grupo Randon. A 
proposta é que os cerca de 400 colaborado-
res da unidade sejam integrados ao time.

“As Empresas Randon têm investido 
significativamente em novas tecnologias 
de produto, ampliação de portfólio, proces-
sos industriais, digitalização dos negócios, 
crescimento internacional e aumento de 
capacidade produtiva. Essa aquisição feita 
pela Castertech é mais um movimento es-
tratégico que integra a expansão da compa-
nhia”, frisou o vice-presidente executivo e 
COO das Empresas Randon, Sergio Carvalho.

A Castertech surgiu em 2009, inicial-
mente para atender as necessidades 
internas das Empresas Randon, cuja base 
está sediada em Caxias do Sul, na ser-
ra gaúcha. Hoje, a empresa fornece seus 
produtos para montadoras de caminhões, 
ônibus, semirreboques, sistemas au-
tomotivos, para o segmento agrícola e 
para o mercado de peças de reposição.

Recentemente, a Castertech com-
prou uma unidade de Indaiatuba, no 
interior de São Paulo, a fim de expandir 
sua atuação nacional. E, no início deste 
ano, adquiriu a empresa CNCS Tecno-
logia em Usinagem, de Caxias do Sul.

A Menfund comemorou no ano passado 
80 anos de fundação e, na oportunidade, 
foram investidos cerca de R$ 10 milhões 
na instalação de uma nova linha de pro-
dução na fábrica. Com isso, a capacidade 
de produção que era de 26 mil toneladas/
ano passou para 35 mil toneladas/ano. 

Fundição de Schroeder é 
leiloada por R$ 87 milhões

Economia/Serviço 

Empresa de Schroeder tem 80 anos de história e fez investimentos importantes em 2020

Conglomerado Randon 
(RS) realizou a compra 
da Menfund, unidade 
do Grupo Menegotti. 
Negócio ainda depende 
de análise e aprovação de 
Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica
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Áries 21/3 a 20/4 
Nunca tudo foi tão incerto quan-
to agora, mas isso é resultado de o es-
tado atual do mundo e, por isso, você 
precisa tomar cuidado para não perso-
nalizar o tamanho da angústia que isso 
traz. Deixe passar por você, só isso.

Touro 21/4 a 20/5
Entre o que você precisa fazer e aquilo que 
você desejaria há um abismo intransponível, 
pelo menos por enquanto. Procure, mes-
mo que a duras penas, se dispor da melhor 
maneira possível a fazer o que seja preciso.

Gêmeos  21/5 a 20/6 
É desimportante que você queira ter todas as 
explicações, porque a realidade continua-
rá estando sempre um passo à frente de seu 
entendimento. E isso não é ruim, mas incen-
tivo a você continuar ampliando a mente.

Câncer   21/6 a 22/7 
Nada é o que deveria ser. Essa des-
coberta é atual, mas sempre foi as-
sim, apenas aconteceu de que a proje-
ção mental de nossa humanidade sobre a 
realidade, de como ela deveria ser, fun-
cionava como um véu. O véu caiu.

Leão 23/7 a 22/8  
Tudo que poderia ter sido feito no passado, 
mas que foi procrastinado, surge ao mes-
mo tempo, como se houvesse havido uma 
conspiração. Se procrastinação não tivesse 
havido, outro diferente seria o cenário.

Virgem  23/8 a 22/9 
Cuide para não buscar culpados, porque 
apesar de poder haver vários desses, a solu-
ção não será encontrada com a identificação. 
Foram seus próprios passos e decisões que 
trouxeram você até aqui e agora, ou não?

Libra  23/9 a 22/10
Você pode fazer o que você dese-
ja, mas o trabalho envolvido na reali-
zação é colossal. Tenha isso em men-
te se, por ventura, você decidir seguir em 
frente, para depois não tropeçar com as 
fantasias de que tudo seria mágico.

Escorpião 23/10 a 21/11 
Mudanças profundas advirão das crises 
atuais, umas que não podem nem devem ser 
aceleradas, porque será necessário muito 
amadurecimento para as aproveitar. Confie 
no tempo, aceite a realidade como ela é.

Sagitário  22/11 a 21/12 
Todas as pontas soltas que foram fi-
cando pelo caminho parecem ter com-
binado de aparecerem agora, ao mes-
mo tempo, para não haver como você 
deixar para depois. Faça o possível, com 
carinho e atenção. Você dará conta.

Capricórnio 22/12 a 20/1 
É comum que as pessoas prometam muito 
mais do que cumprem, mas é assim que as 
coisas andam nessa nossa civilização não 
muito civilizada. Procure não se agregar a 
essa onda, mas fazer sempre a diferença.

Aquário 21/1 a 19/2
Faça a sua vontade e monitore os efeitos 
colaterais que, na origem, não foram con-
templados. Dessa forma, você irá fazendo 
ajustes necessários e o caminho se tornar 
fluido e alegre. Assim será muito melhor.

Peixes  20/2 a 20/3
O cenário que se apresenta diante dos olhos 
de sua mente se mostra tão complexo, que 
a primeira reação é se esconder e espe-
rar tudo passar. Não vai dar para fazer isso, 
você terá de enfrentar e domar a unha.

Horóscopo
Oscar QuirOga/ EstadãO cOntEúdO



Thiago Borges
Especial para o ND

O Joinville estreou em casa 
na Série D com o pé direito. 
Em jogo disputado na tar-
de de sábado, na Arena, o 
Tricolor bateu o Aimoré por 
1 a 0, com gol de Yann Rolim, 
no segundo tempo, e divide 
a liderança do Grupo 8 da 
Série D do Brasileiro com o 
Caxias e o Esportivo, am-
bos do Rio Grande do Sul.

O céu de brigadeiro na Man-
chester Catarinense e o bom 
gramado da Arena favoreciam 
o jogo do Coelho. Mas quem 
começou assustando foi o Ín-
dio Capilé. Aos seis minutos, 
após cobrança de escanteio, 
Renato subiu mais que a de-
fesa tricolor, levando perigo 
ao gol de Rafael Pascoal. 

Sem perder as característi-
cas, o JEC mantinha a posse 
de bola, rodava de um lado 
para o outro, buscando espaço 
entre a marcação, mas tinha 

dificuldade de infiltrar na de-
fesa adversária. Em uma des-
sas trocas de passes, a bola foi 
recuada para o goleiro Rafael, 
que quase se complicou. 

Pressionado, o arqueiro 
perdeu a bola para Neto Baia-
no. O atacante finalizou, mas 
Rafael conseguiu se recuperar 
e defendeu. No rebote, Jaques 
salvou o Tricolor, travan-
do na hora certa o chute de 
Adriano Klein, que tinha o 
gol livre para abrir o placar.

Povoando o campo de 
ataque, com quatro homens 
na frente, o Joinville tinha 
Chrystian, pela esquerda, 
Luquinhas pela direita e 
Yann Rolim e Paulo Victor 
pelo meio, mas só conse-
guiu levar perigo nas joga-
das de contra-ataque. Em 
bola recuperada no sistema 
defensivo, o Tricolor trocou 
passes rápidos até chegar 
em Paulo Victor, cara a cara 
com o goleiro Pablo, que 

saiu travando por baixo.
A outra boa oportunidade 

do JEC saiu dos pés do garo-
to Chrystian, que substituia 
Thiago Santos, lesionado. O 
camisa 10 driblou o adversário 
e chutou cruzado. A bola pas-
sou por toda a meta adversá-
ria e por pouco não encontrou 
Luquinhas, que chegava 
fechando pelo lado direito.

POUCAS CHANCES

Na segunda etapa, com a 
entrada de Júnior Fialho no 
lugar de Luquinhas, o Join-
ville começou controlando 
o jogo, mas esbarrava no-
vamente na dificuldade em 
construir jogadas de qualida-
de. A partida ficou truncada e 
com poucas chances de gol.

Até que aos 36 minutos, 
quando o ambiente no estádio 
já começava a ser tomado pelo 
nervosismo, o Tricolor final-
mente furou a meta gaúcha. 

Paulo Victor partiu pra cima da 
marcação, pelo lado esquerdo, 
venceu na corrida e cruzou por 
baixo. Yann Rolim apareceu 
na pequena área e, de primei-
ra, estufou a rede do goleiro 
aimoreense, marcando seu 
segundo gol no campeonato e 
garantindo a vitória tricolor.

O técnico Leandro Zago 
ainda mexeu na equipe nos 
minutos finais, lançando 
Alison e Douglas Packer nos 
lugares de Chrystian e Yann 
Rolim, respectivamente. Mas 
o resultado foi controlado 
sem sustos pelo Coelho.

Com a vitória, o JEC divi-
de a liderança do Grupo 8 do 
Campeonato Brasileiro da 
Série D com dois times gaú-
chos e soma quatro pontos 
em dois jogos. Invicto na 
competição, o Tricolor volta 
a campo no próximo sábado 
(19), quando recebe o Juven-
tus, às 15h, novamente na 
Arena, pela terceira rodada.

14  segunda-feira, 14 de junho de 2021  Editor: Jean Balbinotti jean.balbinotti@ndmais.com.br

Estreia com o pé 
direito na Arena
No primeiro jogo em casa, JEC venceu o Aimoré por 1 a 0 e se manteve invicto na Série D

Esporte

FOTOS VITOR FORCELLINI/DIVULGAÇÃO/ND

Autor do gol da 

vitória do JEC, Yann 

Rolim extravasou 

na comemoração

SÉRIE D
Grupo 8

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

CLASSIFICADOS  

2ª rodada
 Joinville  1 x 0  Aimoré
 Esportivo 2 x 1  Juventus-SC
 Marcílio Dias 1 x 1  FC Cascavel
 Caxias 5 x 1  Rio Branco-PR 

Caxias 4 2 1 1 0 6 2  4 
Joinville 4 2 1 1 0 4 3  1  
Esportivo 4 2 1 1 0 2 1 1  
Aimoré 3 2 1 0 1 4 2 2 
FC Cascavel 2 2 0 2 0 4 4 0 
Juventus 1 2 0 1 1 2 3 -1 
Marcílio Dias 1 2 0 1 1 2 5 -3 
Rio Branco 1 2 0 1 1 1 5  -4 



02 03 05 06 07
08 10 12 13 14
19 20 21 24 25

Premiação Ganhadores Prêmio

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

2254

Federal Concurso
Quarta e sábado
Premiação Bilhete Prêmio

5570

   

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

Premiação Ganhadores Prêmio

5588

   

2380Mega-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 

2234

01 09 24 35 36 38

Premiação Ganhadores Prêmio 

07 12 16 19 32 48

   
   
   
   
   

   
   

Timemania Concurso
Terça, quinta e sábado

CORINTHIANS     SP
TIME DO CORAÇÃO

1649

11 17 19 21 37 66 69

Premiação Ganhadores Prêmio

Time coração Ganhadores Prêmio

Dia de Sorte Concurso
Terça, quinta e sábado

MÊS DA SORTE: 

467

05 06 09 21 22 25 29

Premiação Ganhadores Prêmio

MAIO             

LOTERIAS

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

15 acertos 3 R$ 343.411,22
14 acertos 417 R$ 740,03
13 acertos 10501 R$ 25,00
12 acertos 108827 R$ 10,00
11 acertos 560792 R$ 5,00

1 acertos 003655 R$ 500 mil
2 acertos 050592 R$ 27 mil
3 acertos 069661 R$ 24 mil
4 acertos 042563 R$ 19 mil
5 acertos 001023 R$ 18.329,00

Quina Acumulado R$ 13.500 mil
Quadra 82 R$ 9.866,57
Terno 6046 R$ 201,22

08 48 50 58 60

Sena 1 R$ 43.258.691,06
Quina 59 R$ 65.129,22
Quadra 5566 R$ 986,24

11 16 20 24 39 53

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$ 5.200 mil
Quina 14 R$ 5.446,84
Quadra 756 R$ 115,27

Sena 0 R$ 0,00
Quina 15 R$ 4.575,35
Quadra 945 R$ 92,22

7 acertos Acumulado R$ 5.700 mil
6 acertos 1 R$ 63.540,05
5 acertos 115 R$ 789,31
4 acertos 2233 R$ 9,00

CORINTHIANS     SP 19971 R$ 7,50

7 acertos Acumulado R$ 400 mil
6 acertos 34 R$ 2.356,13
5 acertos 1279 R$ 20,00
4 acertos 16998 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 1 x 1 Corinthians
12/6, 19h Santos 0 x 0 Juventude
13/6, 16h Flamengo 2 x 0 América-MG
13/6, 16h  At.-MG 1 x 0 São Paulo
13/6, 16h Grêmio 0 x 1  Athletico-PR
13/6, 20h30 Bahia 0 x 1 Internacional
13/6, 20h30 Fortaleza 1 x 0 Sport
13/6, 20h30 Bragantino 2 x 2 Fluminense
13/6, 20h30 Chapecoense 0 x 0 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 Athletico-PR  x  Flamengo 
 

Fortaleza 9 3 3 0 0 8 2 6 100
 Athl.o-PR 9 3 3 0 0 5 0 5 100
Flamengo 6 2 2 0 0 3 0 3 100
 At.-GO 6 2 2 0 0 3 0 3 100
 At.-MG 6 3 2 0 1 3 2 1 66.7
Bragantino 5 3 1 2 0 8 5 3 55.6
Fluminense 5 3 1 2 0 3 2 1 55.6
Bahia 4 3 1 1 1 6 4 2 44.4
Palmeiras 4 3 1 1 1 4 3 1 44.4
Corinthians 4 3 1 1 1 2 2 0 44.4
Ceará 4 3 1 1 1 4 5 -1 44.4
Santos 4 3 1 1 1 3 4 -1 44.4
Internacional 4 3 1 1 1 4 7 -3 44.4
Juventude 2 3 0 2 1 2 5 -3 22.2
Cuiabá 1 2 0 1 1 2 3 -1 16.7
Sport 1 3 0 1 2 2 4 -2 11.1
São Paulo 1 3 0 1 2 0 3 -3 11.1
Chapecoense 1 3 0 1 2 1 6 -5 11.1
Grêmio 0 2 0 0 2 2 4 -2 0
América-MG 0 3 0 0 3 0 4 -4 0

SÉRIE D
  GRUPO 8 

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

CLASSIFICADOS  

  2ª RODADA 
 12/6, 15h Joinville 1 x 0 Aimoré
12/6, 19h Esportivo 2 x 1 Juventus-SC
13/6, 15h Marcílio Dias 1 x 1 FC Cascavel
13/6, 16h Caxias 5 x 1 Rio Branco-PR  
  

Caxias 4 2 1 1 0 6 2 4 66.7
Joinville 4 2 1 1 0 4 3 1 66.7
Esportivo 4 2 1 1 0 2 1 1 66.7
Aimoré 3 2 1 0 1 4 2 2 50
FC Cascavel 2 2 0 2 0 4 4 0 33.3
Juventus-SC 1 2 0 1 1 2 3 -1 16.7
Marcílio Dias 1 2 0 1 1 2 5 -3 16.7
Rio Branco-PR 1 2 0 1 1 1 5 -4 16.7

EUROCOPA
  GRUPO A 
  2ª RODADA 
 16/6, 13h Turquia  x  País de Gales
16/6, 16h Itália  x  Suíça  

    GRUPO B 
  2ª RODADA 
 16/6, 10h Finlândia  x  Rússia
17/6, 13h Dinamarca  x  Bélgica 

    GRUPO C 
  1ª RODADA 
 13/6, 13h Áustria 3 x 1 Mac. do Norte
13/6, 16h Holanda 3 x 2 Ucrânia 

    GRUPO D 
  1ª RODADA 
 13/6, 10h Inglaterra 1 x 0 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 3 x 0 Venezuela
13/6, 21h Colômbia 1 x 0 Equador   

Copa América

Brasil domina e estreia com vitória
Em situação normal o 

Brasil já seria favorito con-
tra a Venezuela no fute-
bol, ainda mais em uma 
Copa América disputada no 
País. Mas na partida inau-
gural do torneio continen-
tal, a Seleção encontrou um 
adversário desentrosado e 
desfalcado após 13 casos de 
Covid-19 que deixaram jo-
gadores em isolamento na 
véspera da partida. A vitó-
ria do time comandado pelo 
técnico Tite por 3 a 0 foi 
justa, mas se apertasse po-
deria ter feito muito mais. 
Logo nos primeiros minu-
tos já dava para perceber a 
fragilidade do rival e que o 
gol brasileiro não demora-

ria a sair. Marquinhos abriu 
o placar aos 22'. Na segunda 
etapa, Neymar de pênalti e 
Gabigol fecharam o placar.
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No primeiro jogo da 
Seleção Brasileira 

na competição, 
Marquinhos 

abriu o placar

Sob o comando de Bruno Henrique
Sem os seus principais artilheiros, Gabriel Barbosa e Pedro, 
coube a Bruno Henrique comandar a segunda vitória do 
Flamengo no Campeonato Brasileiro. No domingo à tarde 
no Maracanã, o atacante fez o primeiro gol e teve grande 
participação nas jogadas ofensivas na vitória por 2 a 0 
sobre o América-MG. O outro gol foi de Rodrigo Muniz.

Flamengo

 2 X 0 

América

Grêmio perde 
em Porto Alegre
No reencontro de Athletico-
PR com Tiago Nunes, o time 
paranaense manteve os 
100% de aproveitamento 
no Brasileirão ao ganhar 
do Grêmio, por 1 a 0, na 
tarde deste domingo, 
na Arena da Baixada, 
pela terceira rodada do 
campeonato. Matheus Babi 
marcou o gol do jogo.
A terceira vitória seguida 
colocou o Athletico-PR na 
liderança. O time ainda não 
sofreu gols no Brasileirão. 
Já o Grêmio, que tem uma 
partida a menos, segue 
sem pontuar e aparece na 
zona de rebaixamento.

Grêmio

 0 X 1 

Athletico

São Paulo 
começa mal
O mesmo São Paulo que 
fez nove gols contra o 4 
de Julho na terça-feira, 
pela Copa do Brasil, 
segue sem balançar as 
redes no Brasileirão 
e continua zerado em 
vitórias na competição. 
Os jejuns foram 
mantidos na tarde de 
ontem, quando o time 
comandado por Hernán 
Crespo perdeu por 1 a 0 
para o Atlético-MG, em 
jogo válido pela terceira 
rodada, no Mineirão. O 
gol da vitória atleticana 
foi marcado por Jair.

Atlético MG

 1 X 0 

São Paulo

Inter vence 
a primeira
Alívio. Essa é a palavra que 
define a vitória do Inter 
ontem à noite no Pituaçu. 
Depois de uma semana 
complicada, sendo eliminado 
da Copa do Brasil e com 
a demissão do treinador, 
o Colorado conseguiu dar 
uma resposta ao torcedor. O 
gol do jogo foi marcado por 
Edenilson, de pênalti. Na 
segunda etapa, o zagueiro 
Lucas Ribeiro foi expulso 
e o time gaúcho precisou 
se segurar na defesa. 
Yuri Alberto e Edenilson 
ainda perderam boas 
chances de matar o jogo.

Bahia

 0 X 1 

Internacional
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Novak Djokovic 
conquista o bi de 
Roland Garros
Depois de derrubar Rafael Nadal, Novak 
Djokovic saiu atrás em 2 sets a 0 diante 
do grego Stefanos Tsitsipas, quinto do 
mundo, mas conseguiu virada incrível e 
conquistou o bicampeonato de Roland 
Garros na tarde deste domingo (13).
O número 1 do ranking precisou de 
4h11min para marcar 3 sets a 2 com 
parciais de 6/7 (8/6) 2/6 6/3 6/2 6/4 
na quadra central Philippe Chatrier.
Nole repete a conquista de 2016 e chega ao 
seu 19º Grand Slam na carreira. Agora ele 
soma nove títulos no Australian Open, dois 
em Paris, cinco em Wimbledon e três do US 
Open e fica a uma conquista de empatar 
com Roger Federer e Rafael Nadal como 
os maiores campeões do esporte. Djokovic 
alcança seu 84º troféu na carreira.

Catarinense Lucas 
Vicente fortalece o time 
brasileiro no Surf Ranch 
A sexta etapa do mundial de surf na 
famosa piscina de ondas artificiais criada 
por Kelly Slater está para começar e o 
atual campeão mundial pró júnior, nosso 
brasileiro Lucas Vicente vai estar na 
disputa, ele conseguiu a vaga após Jordy 
Smith confirmar que não estará presente 
devido a uma recente cirurgia no joelho.
Com isso o Brasil entra na etapa com 
13 representantes são eles, Gabriel 
Medina, Italo ferreira, Filipe Toledo, 
Yago Dora, Deivid Silva, Adriano de 
Souza, Peterson Crisanto, Miguel Pupo, 
Alex Ribeiro, Caio Ibelli, Jadson André , 
Lucas Vicente e Tatiana Weston-Webb.

Aposta de Balneário Camboriú  
leva prêmio da Mega-Sena 
Uma aposta feita em Balneário Camboriú levou o prêmio de R$ 43,2 milhões da Mega-Sena. O apostador 
acertou as seis dezenas do concurso 2380 sorteadas na noite de sábado. Os números foram: 11, 16, 20, 
24, 39 e 53. Outros 59 apostadores acertaram a quina e vão levar, cada um, um prêmio de R$ 65.129,22. 
Mais 5.566 apostas acertaram a quadra e vão levar um prêmio de R$ 986,24. O próximo sorteio da 
Mega-Sena está marcado para quarta-feira. O prêmio previsto para o concurso 2381 é de R$ 3 milhões.

Caminhão com carga tóxica 
tomba na Serra Dona Francisca
Um caminhão, com placas de Camaçari/BA, carregado com produtos perigosos, tombou na SC-418, na Serra 
Dona Francisca, em Joinville. O acidente aconteceu na manhã de sábado, por volta das 6h30, e deixou o 
trânsito lento. Corpo de Bombeiros, PMRv (Polícia Militar Rodoviária) e Defesa Civil foram chamados para 
atender a ocorrência. Conforme o coordenador regional da Defesa Civil, Antônio Edival Pereira, o motorista 
teria saído da Bahia com destino a São Leopoldo (RS). “Trata-se de uma carga transportada de forma 
regular. É um produto inflamável e tóxico utilizado como solvente para tinta”, explicou Edival. O produto era 
transportado em bombonas e toda documentação estava conforme a legislação, informou a Defesa Civil. Por 
se tratar de produto tóxico, a rodovia ficou fechada por algumas horas para fazer o transbordo das bombonas.
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