R$ 5 MIL Novo piso valerá para professores ativos e aposentados.

PÁGINA 7

PROVA DE VIDA ONLINE

Reiniciada neste mês, a prova de vida para
aposentados e pensionistas pode ser feita sem
sair de casa. Para isso, basta o beneficiário
acessar o site da INSS para atualizar seus dados
e seguir recebendo a aposentadoria. PÁGINA 13
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REFERÊNCIA EM INFORMAÇÃO DO NORTE CATARINENSE
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À ESPERA DA JANSSEN

Chegada de lote do imunizante contra a Covid-19
que estava prevista para esta semana foi adiada
pela fabricante. Mais de 100 mil doses da vacina,
que tem a vantagem de ser dose única, são
aguardadas em Santa Catarina. PÁGINA 4

VIOLÊNCIA EM GUARAMIRIM

Mãe de menina morta relata
ameaças do ex-marido

Francieli Bergula prestou depoimento na Delegacia de Guaramirim, três dias após o assassinato cometido por Ubiratan
Modrock contra a filha Evylin, de 5 anos. Conselho Tutelar confirma busca por ajuda dias antes do crime. PÁGINA 3

SABRINA AGUIAR

ALEXANDRE GARCIA

Bolsonaro deve vir a
Joinville dia 9 de julho

Presidente segue seu
vaivém pelo Brasil

PÁGINA 2

PÁGINA 10

Copa América
Fred aprova o nível
da seleção. PÁGINA 14
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SABRINA AGUIAR
sabrina.aguiar@ndtv.com.br

Bolsonaro
em Joinville

Relatório final
da CPI do Rio
Mathias
Entre as atividades
parlamentares, hoje (16), a
Comissão Parlamentar de
Inquérito do Rio Mathias
apresentará seu relatório no
plenário. O relator, vereador
Diego Machado (PSDB) concluiu
o texto e vai apontar o resultado
das investigações iniciadas
em 1º de fevereiro. Pelas redes
sociais, o relator disse que o
documento ficou com mais de
8 mil páginas, entre relatórios
e anexos. E já adiantou erros
e irresponsabilidades que
serão expostos no texto final.

Em conversa com o deputado Coronel
Armando, o presidente Jair Bolsonaro
confirmou a vinda a Joinville. Será
no dia 9 de julho para participar de
evento ainda não divulgado, mas, ao
que tudo indica, algo relacionado com
um encontro de empresários. Depois
ele segue para o Rio Grande do Sul,
onde participará de outra motociata
programada para 10 de julho. Nesta
quarta-feira ele se reúne com seus
assessores para definir os horários
e roteiro aqui na maior cidade do
Estado. Mas, dessa vez, não passará
por São Francisco do Sul, onde já
passou duas temporadas de férias
recebendo tratamento de pop star

Em apenas 10 anos, a pujança econômica
e de infraestrutura para o município é
destaque. O Porto Itapoá é um dos maiores
e mais importantes terminais do Brasil e
um dos mais ágeis e eficientes da América
Latina. Os números confirmam: o Complexo
Portuário da Babitonga que, a partir
da instalação do Porto Itapoá, passou a
responder por quase 60% da movimentação
do setor de Santa Catarina (ANTAQ 2019).

Atendimento
eletivo às
gestantes

FOTOS DIVULGAÇÃO/ND

Porto de Itapoá
desenvolve a região

Desde que o
decreto estadual
permitiu o retorno
do atendimento
odontológico eletivo
para gestantes,
Jaraguá do Sul ativou
o serviço nas unidades
de saúde.

Em uma década, tem potencial de saltar de 16
para 48 empresas portuárias e retroportuárias
com investimentos privados diretos que
podem chegar na casa dos R$ 15 bilhões. Os
atuais 8.500 empregos podem saltar para
45 mil postos de trabalho com a expansão.

Começar um empreendimento do
zero é desafiador. Mas alcançar,
em pouco tempo, todos estes
resultados, é gratificante. E quando
o valor gerado envolve não apenas
quem está diretamente ligado
ao negócio, mas todo o conjunto
de pessoas e empresas que se
beneficiaram a partir da operação
do Porto Itapoá, a conquista se
torna ainda maior”.
Cássio José Schreiner, presidente porto de Itapoá

Voto a voto
Candidato para a 5ª vaga constitucional de
desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina,
Wilson Pereira Junior, passou os últimos dias pelo Estado
pedindo o voto dos advogados. Agora, na reta final, seu
foco é em Joinville. De forma inédita, são os advogados
da OAB que irão decidir quem ocupará a vaga no dia 21
de junho, próxima segunda-feira. Tiji, como é conhecido
também, é o único representante daqui de Joinville e
do Norte catarinense entre os nomes indicados depois
de processo seletivo junto a uma comissão estadual.
Atualmente, a OAB/SC possui cerca de 42 mil advogados
e advogadas em atividade, porém, somente poderão
votar os profissionais que estiverem regularmente
inscritos e com a anuidade em dia junto à seccional.

Antes disso, apenas
atendimentos
odontológicos
de urgência e
emergência eram
prestados. A partir
dessa semana, então,
tanto o atendimento
médico quanto o
do dentista, para
acompanhamento
em toda a gestação
está acontecendo
novamente.
A preocupação não
é à toa, já que o não
acompanhamento
pode afetar a saúde
da mãe e do bebê.
Em Jaraguá do
Sul também há o
telemonitoramento
para gestantes, mas
depende de cada caso.

Editor: Jean Balbinotti jean.balbinotti@ndmais.com.br
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Francieli
Bergula prestou
depoimento
ontem e contou
detalhes da
relação com
o ex-marido
Ubiratan
Modrock, o
modo como ele
se comportava
desde a
separação e a
forma como
“usava” a
filha de cinco
anos para se
aproximar dela

A mãe de Evylin Vitoria
Modrock, de cinco anos,
que foi estrangulada e
morta pelo pai na madrugada do último sábado,
em Guaramirim, prestou depoimento à Polícia
Civil na tarde de ontem.
Segundo o delegado
Augusto Melo Brandão, da
Delegacia de Polícia de Guaramirim, a mãe de Evylin,
Francieli Bergula, relatou
em seu depoimento que após
a separação com Ubiratan
Luis Modrock, há cerca de
cinco meses, o ex-marido
fez ameaças a ela e à criança.
Francieli, inclusive, registrou um boletim de ocorrência em março deste ano
por causa dessas ameaças.
Um policial chegou a ser
destacado para conferir a
situação, mas teria relatado
que a criança estava bem à
época. Este policial será ouvido agora. Em outro boletim
de ocorrência, registrado
em abril, ela denunciou
Ubiratan por ameaça e
furto. Neste caso, ela pediu
medida protetiva para ela e

FOTOS DIVULGAÇÃO/ND

Ex-marido fazia ameaças,
diz mãe de Evylin à Polícia

Ubiratan (foto acima) está
preso preventivamente por
estrangular e matar a filha Evylin

teve o pedido concedido.
O problema é que, um
tempo depois, ela própria
pediu para revogar a medida,
explica o delegado, porque a
medida estaria atrapalhando
os planos de ver a filha. Aliás,
a mãe falou por várias vezes
no depoimento que Ubiratan
praticava atos de alienação
parental, que é quando um
dos pais influencia o filho a
repudiar o outro genitor.
De fato, segundo testemunhas ouvidas no condomínio e o próprio Conselho
Tutelar de Guaramirim,
Ubiratan criava empecilhos
para impedir que a mãe visse
a criança, mesmo havendo
a guarda compartilhada.
No entanto, a alienação
parental não configura
crime, esclareceu o delegado Augusto Melo Brandão. Geralmente, é tratado
em um processo civil de
guarda, eventualmente, até para haver guarda
unilateral, quando um dos
pais fica com a guarda e o
outro tem direito a visitas.
Ainda de acordo com o

delegado, o pai de Evylin
fazia um “jogo mental”
com a criança, prometendo coisas e a usava “como
moeda de troca para atingir a mãe.” “O fato é que
Ubiratan queria que ela
voltasse para casa e ela não
queria”, resume Brandão.
O delegado confirmou
ainda que Ubiratan também registrou boletins de
ocorrência contra a mãe
por difamação. Mas, apesar
do histórico conturbado
do casal após a separação,
não havia sinais de que ele
pudesse cometer um crime
como esse: matar a própria
filha por estrangulamento com uma camiseta.
A Polícia Civil fez um levantamento da ficha criminal de Ubiratan e informou
que não havia, até o dia do
crime, nenhum registro de
ato imputado a ele e nenhum
histórico de violência. “Foi
algo imprevisível, que não
temos resposta. Não havia
indícios de que ele pudesse
cometer um crime como
esse”, completou o delegado.

Francieli procurou o Conselho
Tutelar dois dias antes do crime
Dois dias antes do crime, a mãe de
Evylin procurou ajuda no Conselho
Tutelar do município por meio de
uma ligação telefônica. Segundo a
reportagem do ND apurou, Francieli teria dito aos conselheiros que há
um mês não conseguia ver a filha.
Os conselheiros, então, orientaram a mãe a ir até a casa do
ex-companheiro e tentar conversar com ele e ver a filha. Caso
fosse impedida, ela deveria ligar
para a Polícia Militar, fazer um
boletim de ocorrência e ligar
novamente para o Conselho.
Entretanto, a mãe não ligou,
confirmou a conselheira tutelar
Everli Safanelli. O órgão, aliás, faz
plantão e tinha colocado o telefone à disposição da mãe. O fato,
segundo o Conselho Tutelar, é que o
casal havia se separado havia cinco
meses e a Justiça decidiu pela guarda compartilhada da menina Evylin.
O pai, entretanto, não acatou
a decisão por não aceitar a separação. E, por conta disso, vivia
criando empecilhos para a mãe
ver a filha. Ubiratan Luis Mo-

drock, inclusive, disse à polícia que
matou a filha para “acabar com o
sofrimento dela”, pois, segundo
ele, “a criança estaria sofrendo
com a separação” e ele não estaria
“aguentando mais vê-la sofrer.”
Ainda de acordo com o Conselho
Tutelar, o primeiro atendimento
à mãe ocorreu em abril. Ubiratan também procurou o Conselho
Tutelar após a separação a fim de
buscar orientações. O órgão, então,
chamou os dois e os orientou a
buscar advogados para regulamentar a guarda da criança.
O Conselho Tutelar de Guaramirim fez tudo o que estava a seu
alcance para tentar ajudar nesse
conflito e passar as informações
necessárias, diz Everli Safanelli.
Inclusive, encaminhou Evylin para
acompanhamento psicológico ao
Centro de Referência Especializado
de Assistência Social (Creas).
Há cerca de duas semanas, vendo que o direito da criança estava
sendo violado, o órgão mandou
uma carta ao Ministério Público relatando toda a situação.
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Distribuição da vacina da
Janssen em SC é adiada
O primeiro imunizante de dose única
contra a Covid-19, que estava previsto para chegar em Santa Catarina
no início desta semana, agora está
com o prazo de entrega indefinido.
Isso porque o desembarque do lote
de vacinas da Janssen no Brasil, que
era aguardado para ontem, foi adiado
pela fabricante. O motivo do atraso e
nova data não foram informados pela
farmacêutica Johnson & Johnson.
Se por um lado a data é incerta,
por outro as doses ganharam uma
sobrevida na segunda-feira, quando, a pedido da fabricante, a Anvisa
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou a ampliação do prazo de validade da vacina, passando
de três para quatro meses e meio.
A indicação do Ministério da Saúde na última semana era distribuir o
lote apenas para as capitais por causa
da maior facilidade com a logística.
As doses previstas para pousar no
Brasil tinham prazo de validade até o
dia 27 de junho. A alteração na forma
de armazenamento sob temperatura
de 2ºC a 8ºC permitiu a mudança.
A Dive/SC (Diretoria de Vigilância
Epidemiológica de Santa Catarina)
informou ontem que o Estado ainda
está definindo como será a distribuição das doses. No último dia 9,
o governador Carlos Moisés informou pelas redes sociais que o governo estadual estava “trabalhando
para distribuir para mais cidades”.
Com a chegada da Janssen, este será
o quarto imunizante contra a Covid-19
a integrar o PNI (Plano Nacional de
Imunização) – e o primeiro a exigir apenas uma dose para concluir o
esquema vacinal. Do montante, cerca
de 104,4 mil doses estão previstas para
serem distribuídas para Santa Catarina.
Caso seja viável a distribuição
equitativa das doses aos municípios catarinenses, a organização será
realizada pela Dive. Se for necessário
escolher os municípios a receberem
as doses, as deliberações devem ser
feitas junto à CIB (Comissão Intergestores Bipartite), que reúne
gestores estaduais e municipais.
O Ministério da Saúde fechou acordo com a Johnson & Johnson para
a aquisição de 38 milhões de doses.
Pelo planejamento, a previsão de
entrega era de 16,9 milhões entre
julho e setembro, além de 21,1 milhões de outubro a dezembro.

FOTO DIVULGAÇÃO/ND

Chegada das mais de 100 mil doses do imunizante ainda não está definida, contudo, o prazo de validade foi estendido
pela Anvisa, passando de três para quatro meses e meio. Alteração na forma de armazenamento permitiu a mudança

Com a chegada da Janssen, este será o quarto
imunizante contra a Covid-19 a integrar o PNI (Plano
Nacional de Imunização) – e o primeiro a exigir
apenas uma dose para concluir o esquema vacinal

Estado anuncia regras
para as corridas de rua
A Secretaria de Estado da Saúde publicou ontem uma portaria conjunta com
a Fesporte (Fundação Catarinense de
Esporte) definindo critérios específicos
para a realização de corridas de rua em SC.
A portaria institui limites para a liberação
de eventos do tipo corrida de rua realizados por entidades privadas ou públicas
no Estado, seguindo o cenário apontado
pela Matriz de Risco Potencial Regional.
De acordo com o regulamento, nas
regiões que se encontrem em nível
Gravíssimo, será possível a realização
do evento com no máximo 200 participantes no total. Nas regiões com
risco Grave, é permitido no máximo
300 participantes. Nos níveis Alto e
Moderado, são permitidas 600 e 1.000
participantes, respectivamente.

Ministério da Saúde assina contrato de
intenção de compra de vacina Convidecia
O Ministério da Saúde assinou um contrato de intenção de compra de 60 milhões
de doses da vacina chinesa
Convidecia, fabricada pelo
laboratório CanSino, contra
a Covid-19. O documento foi
assinado em 4 de junho pelo
secretário de Vigilância em
Saúde, Arnaldo Medeiros.
A carta de intenção é um
ponto de partida para futuras negociações e não vincula este órgão na compra
dessas vacinas, uma vez que
a aquisição dependerá das
condições a serem apresentadas na negociação, de
acordo com o documento.
A previsão em contrato é de

que cada dose custe ao governo 17 dólares (R$ 85,77,
no câmbio atual). Em maio, a
Anvisa (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária) recebeu
o pedido de uso emergencial
da vacina anticovid chinesa CanSino, produzida pela
farmacêutica Belcher, representante do laboratório chinês
CanSino Biologics no Brasil.
No mês de fevereiro, a
farmacêutica anunciou que os
testes clínicos detectaram uma
eficácia de 65,7% contra todos
os casos sintomáticos da Covid-19 28 dias após a aplicação
da vacina. Nos casos graves, a
eficácia é de 90,98%, quatro
semanas depois de aplicada.

Cidade

Editor: Jean Balbinotti jean.balbinotti@ndmais.com.br
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Programa Nascer recebe
propostas até 30 de junho
Uma iniciativa da Fapesc (Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina) e
do Sebrae-SC (Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas
de Santa Catarina) está aceitando
propostas de pré-incubação com
potencial para se consolidarem como
negócios. Trata-se do Programa
Nascer de Pré-incubação de Ideias
Inovadoras – Edição II, que receberá inscrições até o dia 30 de junho.
“Queremos qualificar os empreendedores para que possam
futuramente gerar novos negócios
nas diversas regiões do Estado e
aproveitar editais de fomento da
Fapesc e de outras agências nacionais para subsidiar suas ideias e
projetos”, afirma o presidente da
Fapesc, Fábio Zabot Holthausen.
É importante destacar que as
propostas precisam se caracterizar
como ideias de produtos (bens e/ou
serviços) ou processos inovadores,
com potencial para se transformar
startups que envolvam a conversão de conhecimento tecnológico
em novos produtos, processos ou
serviços aptos para a introdução e exploração no mercado.
Serão aprovadas até 360 ideias,
distribuídas entre 30 cidades-polo, 15 destas vinculadas aos Centros
de Inovação. As turmas terão entre
8 e 12 proponentes. Cada proposta poderá contar com uma equipe de até cinco componentes. Os
encontros, como oficinas, cursos
e palestras, serão feitos de modo
híbrido (online e presencial).
A proposta deverá ser submetida na Plataforma de CTI da Fapesc,
sendo obrigatória a disponibilização
de um pitch via Youtube: um vídeo
de três a cinco minutos, mostrando
uma visão geral de uma ideia, produto, serviço, pessoa, ou negócio
projetado para atrair rapidamente a
atenção e convencer os ouvintes a se
interessar no objeto apresentado.
“Os selecionados passarão cinco
meses em processo de pré-incubação,
apoiados por ferramentas, consultoria técnica e mercadológica, mentorias, assessorias e apoio institucional.
Basta ter uma ideia inovadora, motivação para iniciar um negócio e mais
de 18 anos para participar”, explica
Gabriela Botelho Mager, gerente de
Tecnologia e Inovação da Fapesc.

FOTOS DIVULGAÇÃO/ND

Iniciativa da Fapesc e do Sebrae-SC busca desenvolver projetos inovadores com potencial para gerar novos negócios.
Serão aprovadas até 360 ideias, distribuídas entre 30 cidades-polo, 15 destas vinculadas aos Centros de Inovação

Projetos selecionados passam por mentoria, workshops e palestras com profissionais que são referência no mercado empreendedor

Equipe de Joinville criou plataforma online para profissionais da saúde
Depois de passar por quatro ou cinco anos em um curso de graduação, os
profissionais da saúde encaram outro
desafio no começo da carreira: montar um consultório e comprar equipamentos. Realizar esse sonho exige
investimento, nem sempre possível
para um recém-formado. Para facilitar a vida de quem está entrando agora
no mercado, uma equipe de Joinville
está criando uma plataforma online para os interessados em alugar um
espaço para atender os pacientes.
Segundo a coordenadora do projeto,
Pamela da Silva Leopoldino, o plano é
tornar a plataforma Coliga uma ponte entre os profissionais da saúde que
precisam de um espaço para trabalhar

e os consultórios que têm interesse
em alugar parte da estrutura. A ideia
surgiu em 2019, durante um evento
destinado a startups. “Notamos que
era uma dor de cabeça para os profissionais que estão no início da carreira
poder investir numa sala”, conta.
O projeto de Pamela foi um dos 150
aprovados na primeira edição do Programa Nascer. Nessa segunda edição, os
participantes têm acesso gratuito a mentorias, workshops e palestras com profissionais que são referência no mercado.
Com essa instrução, os novos empreendedores serão capazes de transformar uma ideia em uma empresa viável.
O diretor superintendente do Sebrae-SC, Carlos Henrique Ramos Fonseca,

destaca a importância do programa.
“Ficamos muito felizes ao ver esses
cases de sucesso, que nos provam que
investir em projetos que incentivem o
empreendedorismo valem a pena. Ao
ver essas ideias saindo do papel, temos
a certeza de que cumprimos a nossa
missão, que é garantir suporte aos empreendedores para que os seus negócios
sigam o caminho do sucesso”, destaca.
Para o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, Luciano Buligon, o Nascer é um
dos incentivos ao desenvolvimento
do Estado. “Quando detectamos habilidades específicas em uma pessoa,
incentivamos que ela se desenvolva, prospere e cresça” afirma.

ONDE ESTÃO AS
CIDADES-POLO
Araranguá, Balneário Camboriú, Blumenau,
Brusque, Caçador, Canoinhas, Chapecó, Concórdia,
Criciúma, Curitibanos, Florianópolis, Guaramirim,
Itajaí, Jaguaruna, Jaraguá do Sul, Joaçaba, Joinville,
Lages, Luzerna, Mafra, Palhoça, Rio do Sul, São
Bento do Sul, São Joaquim, São José, São Miguel do
Oeste, Três Barras, Tubarão, Videira e Xanxerê.

AVISO DE ERRATA

O Município de Joinville, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Joinville, leva ao conhecimento
dos interessados que com base no §4º do art. 21 da lei 8.666/93, está promovendo alterações no edital
do Pregão Eletrônico nº. 132/2021, destinado a contratação de pessoa jurídica para prestação de
serviços de locação de veículos para atendimento de demandas de deslocamento de servidores
e pacientes da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville e do Hospital Municipal São José,
em transportes intra e intermunicipal e interestadual, assim como serviços de transporte de
materiais e documentos. A Errata na íntegra encontra-se à disposição dos interessados nos sites
www.joinville.sc.gov.br/editalpublico e www.gov.br/compras/pt-br - UASG 460027.
Joinville/SC, 15 de junho de 2021.
Jean Rodrigues da Silva – Secretário Municipal de Saúde.
Fabrício da Rosa – Diretor Executivo.
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Bolsonaro participará de
motociata em Santa Catarina
Presidente recebeu convite de alguns políticos catarinenses para acompanhar ato de motociclistas em três cidades
do), será a vez de Chapecó,
no Oeste de Santa Catarina.
A informação foi confirmada
pelo prefeito do município,
João Rodrigues (PSD). Os
detalhes da vinda do presidente foram discutidos
em reunião, no gabinete do
prefeito, com uma comitiva
presidencial e representantes de órgãos de segurança.
Ele chegará ao município
ainda no dia 25 de junho.
“No dia 25, à tarde, o presidente vai visitar as obras da
Arena Condá, o valor de R$ 16
milhões, que são de emenda
de quando eu era deputado
federal e, às 19h, fará uma
palestra para empresários, no
Centro de Eventos, falando
sobre o panorama atual e as
perspectivas futuras da economia do Brasil”, informou o
prefeito. Essa será a segunda
visita do presidente a Chapecó somente em 2021. No dia 7
de abril Bolsonaro esteve no
Centro de Eventos, onde foi
montado o Centro Avançado
de Atendimento Covid-19.

ALAN SANTOS/PR/DIVULGAÇÃO/ND

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) participará
de um ato político com motociclistas em Santa Catarina. Três cidades já estão
confirmadas: Florianópolis,
Chapecó e Joinville. A motociata é organizada pelo Grupo
Motociclista de Santa Catarina, coordenado por Eduardo
Sérgio da Silva. Na Capital, o
presidente vem a convite do
senador Jorginho Mello (PL).
A princípio, a data do evento
está marcada para o dia 14 de
agosto, a partir das 8h, mas
a confirmação depende da
agenda do presidente, segundo a assessoria do senador.
Entre as pautas defendidas no
encontro, estão a isenção de
pedágio para motocicletas nas
rodovias federais, o fim do uso
do cerol por quem brinca com
pipas — que coloca em risco a
integridade física dos motociclistas —, além da aprovação
da PEC (Proposta de Emenda
à Constituição) que institui
o voto impresso auditável.
No dia 26 de junho (sába-

Joinville também confirma evento
Em conversa com o deputado Coronel Armando, o presidente Jair Bolsonaro confirmou a vinda a Joinville.
Será no dia 9 de julho para participar
de evento ainda não divulgado, mas,
ao que tudo indica, algo relacionado
com um encontro de empresários.
Depois ele segue para o Rio Gran-

de do Sul, onde participará de outra
motociata programada para 10 de
julho. Amanhã ele se reúne com seus
assessores para definir os horários e
roteiro na cidade mais populosa do
Estado. Mas, dessa vez, não passará por São Francisco do Sul, onde já
curtiu duas temporadas de férias.

Presidente
Bolsonaro
participou de
alguns eventos
nesse molde,
como em São
Paulo (foto)

Codesul

Governadores alinham ações para as próximas duas décadas
Eduardo Leite (RS), Carlos
Massa Ratinho Júnior (PR)
e Reinaldo Azambuja (MS).
Foram discutidos o planejamento estratégico da região para as próximas duas

PETERSON PAUL/DIVULGAÇÃO/ND

O governador Carlos Moisés
se reuniu com os gestores
que compõem o Codesul
(Conselho de Governadores
do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul),

Governador catarinense Carlos Moisés participou
do encontro em Porto Alegre, no Palácio Piratini

décadas e ações de enfrentamento à pandemia. A reunião foi realizada no Palácio
Piratini, sede do Governo
do Rio Grande do Sul, em
Porto Alegre, e também teve
a participação dos secretários estaduais da Saúde.
"Foi uma reunião extremamente importante para
alinhar a união para o desenvolvimento dos quatro
estados para os próximos 20
anos, bem como as nossas ações conjuntas, como
a integração das divisas, a
exemplo das serras gaúcha
e catarinense e entre Santa
Catarina e o Paraná. Também foram sugeridas ações
que podem ser realizadas
no enfrentamento à pandemia, inclusive a realização

de aquisições conjuntas,
a partir do Ministério da
Saúde", afirmou o governador Carlos Moisés.

DESENVOLVIMENTO

O secretário de Estado da
Saúde, André Motta Ribeiro,
acompanhou a reunião. "Ainda temos algumas semanas
que preocupam à frente e as
dificuldades enfrentadas por
todos os Estados são similares, relacionadas ao custeio,
que estão sendo discutidas
com o Ministério da Saúde.
Em Santa Catarina, felizmente, temos um superávit que
nos permite trazer recursos
para enfrentar essa situação.
Essa possibilidade de união
para trazer segurança e saúde
é importante", resumiu.

A expectativa do Codesul
é contratar uma consultoria
técnica para fazer um estudo
de desenvolvimento integrado dos quatro estados com
foco em 2040. O objetivo é
identificar potencialidades e
desafios comuns para traçar um plano de ação para
a região. "Temos um perfil
socioeconômico semelhante,
por isso pensando regionalmente a gente amplifica a capacidade de desenvolvimento
para além dos nossos mandatos", explicou o governador anfitrião, Eduardo Leite.
Após os compromissos em
Porto Alegre, Carlos Moisés
se deslocou por meio de um
voo comercial para Brasília,
onde tem compromissos em
órgãos do Governo Federal.

Editor: Felipe Alves felipe.alves@ndmais.com.br
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Novo piso salarial valerá para
professores ativos e aposentados
Segundo o secretário de Estado da Educação, Luiz Fernando Vampiro, expectativa é de que
o salário de R$ 5 mil para o magistério seja implantado a partir de janeiro de 2022
Bruna Stroisch
bruna.stroisch@ndmais.com.br

O aumento salarial dos
professores, anunciado pelo
governador Carlos Moisés
(PSL) na segunda-feira, valerá
para profissionais ativos e
aposentados da rede estadual.
A medida vai incluir, ainda,
os professores temporários,
chamados ACTs. O governo
quer reajustar para R$ 5 mil
o piso salarial daqueles que
trabalham 40 horas semanais
e que tenham ensino superior.
Hoje o piso inicial para um
professor que trabalha esta
carga horária é de R$ 2.886,14.
Em entrevista ao ND ontem o
secretário de Estado da Educação, Luiz Fernando Vampiro,
disse que a expectativa é de
que o novo plano de carreira
da categoria seja implantado
a partir de janeiro de 2022.
Isso por que a MP (Me-

dida Provisória) 173 proíbe
qualquer acréscimo salarial
nos Estados até 31 de dezembro de 2021, em função
da pandemia da Covid-19.
O secretário afirmou que o
valor do piso salarial, referente
à verba remuneratória, foi uma
decisão pessoal do governador
e que a medida já vem sendo
discutida por um grupo de trabalho há cerca de dois meses.
“Isso é uma primeira projeção do grupo de trabalho que
vem discutindo os reajustes
salariais em Santa Catarina. A
educação não tem avanço nesse
sentido desde 2018. Entendemos que era o momento de
virar a chave na educação. Estamos construindo um projeto e
mensurando os impactos que
deverão ser apresentados nos
próximos dias”, disse Vampiro.
Segundo o secretário de
Estado da Administração,
Jorge Tasca, afirmou ao colu-

Sul da Ilha

O Programa Lar Legal, do PJSC (Poder Judiciário
de Santa Catarina) e da Prefeitura de Florianópolis,
foi lançado oficialmente ontem. A cerimônia realizada na Escola do Futuro da Tapera, no Sul da Ilha,
contou com a presença de autoridades, que vestiram
a camisa do programa, como o presidente do PJSC,
desembargador Ricardo Roesler, o prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro; e o coordenador estadual do
Programa Lar Legal, desembargador Selso de Oliveira.
O programa vai legalizar títulos de propriedade de famílias carentes residentes em loteamentos
irregulares e comunidades empobrecidas da Capital já consolidadas. Nesta primeira ação, no bairro
da Tapera, a legalização dos títulos abrange cerca
de 3 mil lotes, e em torno de 10 mil beneficiários.
Com a entrega do título de propriedade, o morador
se torna apto a fazer um financiamento, investir no
imóvel ou até mesmo negociar o bem que antes não
tinha um registro. Ao município, possibilita a implementação de melhorias em locais agora regularizados,
com a implantação de obras de saneamento básico,
iluminação pública e cobrança do IPTU (Imposto
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano).

IMPACTO FINANCEIRO
DE R$ 400 MILHÕES

O secretário explica que o
valor exato do piso será alinhado no projeto de lei que
deverá ser encaminhado para
a Alesc (Assembleia Legislativa de Santa Catarina) até
o final do mês de junho.
A estimativa, porém, é que o
impacto financeiro do reajuste chegue aos R$ 400 milhões
anualmente, uma vez que os
trabalhadores da educação
representam 42% dos servidores públicos do Estado.
“Qualquer aumento mínimo
no meio de 30 mil profissionais
tem uma repercussão financeira muito grande. Ainda não

temos números exatos. Não é
só o aumento salarial. Vamos
discutir plano de carreira e descompactação da tabela. Podemos chegar a salários de R$ 12
mil, que é um valor expressivo.
Estamos mensurando e aprimorando o projeto”, afirma.
O presidente do Sinte-SC
(Sindicato dos Trabalhadores
da Educação de Santa Catarina), Luiz Carlos Vieira, afirmou
que o reajuste salarial é uma
luta histórica dos trabalhadores. Para Vieira, o anúncio do
governador é uma boa notícia
para a categoria, que deve ficar
atenta aos próximos passos.
“O governo se posicionou.
Queremos saber como vai ser
a implantação disso. Tanto
aqueles que estão entrando
para o magistério quanto os
que estão se aposentando e
os temporários têm que ser
valorizados. Estamos atentos
e vamos cobrar”, afirma.

Não é só o aumento
salarial. Vamos
discutir plano
de carreira e
descompactação
da tabela. Podemos
chegar a salários
de R$ 12 mil, que é
um valor expressivo.
Estamos mensurando
e aprimorando
o projeto.”
Luiz Fernando Vampiro,
Secretário de Estado da Educação

Canasvieiras

Embarcação é arrastada por
baleia que estava presa em redes
Pescadores de Canasvieiras,
no Norte da Ilha, passaram
por um susto na noite de
segunda-feira. Uma embarcação de pesca foi arrastada
por uma baleia, que ficou
presa nas redes. O fato ocorreu por volta das 19h, na área
da Ilha do Francês. O CBMSC
(Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina) foi
acionado, e a equipe conseguiu cortar a ligação da rede
com o barco, garantindo a
segurança dos homens.
O animal, no entanto, não
conseguiu ser solto ainda na
noite de segunda. A localização da baleia foi marcada com
boias, e a operação foi retomada na manhã de ontem.
De acordo com as equipes
do GBS (Grupo de Busca e
Salvamento), a baleia estava “sem riscos, tranquila,
parada e respirando bem”.

DIVULGAÇÃO/ND

Programa Lar Legal
tem a missão de
regularizar três mil
lotes na Tapera

nista Moacir Pereira, 50 mil
professores serão beneficiados com a adoção do novo
piso remuneratório. O Estado
conta hoje com 76 mil professores ativos e inativos.

Operação para libertar o animal foi realizada com sucesso,
e ela deixou a área da Ilha do Francês sem ferimentos

Ela foi libertada na manhã de ontem, quando o GBS
retornou ao local, acompanhado da PMA (Polícia Militar
Ambiental) e do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade).

Segundo as informações
do protocolo de encalhes e
desenredamento de baleias da
APA da Baleia Franca, a operação para libertar a baleia foi
realizada com sucesso, e ela
deixou a área sem ferimentos.
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MOACIR PEREIRA

moacir.pereira@ndmais.com.br

O piso salarial dos professores
O secretário de Estado da
Administração, coronel Jorge
Tasca, revelou que 50 mil
professores da rede estadual
de ensino, entre ativos e
aposentados, efetivos e ACTs,
serão beneficiados com a
adoção do piso remuneratório
de R$ 5.000. O Estado conta
hoje com 76 mil professores
ativos e inativos. Isto significa
que dois terços do total serão
beneficiados com o aumento.
O reajuste vai abranger
principalmente os professores
que estão na base da pirâmide
salarial do magistério estadual.

O reajuste de salários não
será linear e muito menos
com percentual para todos. Ao
contrário, será concedido caso a
caso. Os professores que receberem
hoje remuneração inferior a R$
5.000 terão garantida a diferença.
Exemplificando, os que tiverem
R$ 3.000 de remuneração
total, incluindo os benefícios,
receberão aumento de R$ 2.000.
Já os que percebem hoje R$
4.500 receberão apenas R$ 500
a mais. E os que perceberam
de remuneração R$ 5.000,
nada receberão de benefício.
De acordo com o secretário

Jorge Tasca, o magistério
estadual conta com 19 mil
professores efetivos, dos quais
12 mil receberão algum tipo de
aumento, pois tem hoje menos
de R$ 5.000 de remuneração.
Já os ACTs (Admitidos em
Caráter Temporário), totalizam
hoje na rede estadual 28.864
professores e 28.224 terão algum
tipo de aumento salarial para
atingir a remuneração do piso.
A quase totalidade, portanto,
recebe menos do que o novo piso.
O governo trabalha para enviar
o projeto de lei à Assembleia
Legislativa ainda no mês de junho.

O piso - O piso salarial remuneratório dos professores da
rede estadual de ensino hoje está em R$ 3.500, segundo
o secretário da Educação, Luiz Fernando Vampiro. O
piso nacional - vencimento básico - está em R$ 2.886. O
aumento anunciado para R$ 5.000 de piso remuneratório
vai beneficiar os professores com valores diferenciados
aos milhares, eis que tem vantagens pessoais.
Informática - O secretário Luiz Fernando Vampiro
confirmou que está sendo concluída licitação,
ouvidas as fábricas produtoras, para aquisição de
notebooks, que serão doados a todos os professores
efetivos. Já os professores ACTs também terão
direito ao equipamento individual, mas em regime
de comodato, pois os contratos são temporários.
Outra decisão: concessão de mais 24 mil bolsas
de estudos para alunos de cursos superiores.
DIVULGAÇÃO/ND

Fritz Müller

Decreto assinado pelo prefeito
de Florianópolis, Gean
Loureiro, criou a comissão das
comemorações do bicentenário
de nascimento do naturalista
Fritz Müller, que transcorrerá
dia 31 de março de 2022. A
comissão será presidida pelo
vice-prefeito Topázio Silveira
Neto e será composta por
órgãos municipais e instituições
culturais. Fritz Müller nasceu
em Erfurt, na Alemanha, viveu
e pesquisou em Blumenau, e
morreu na antiga Desterro, onde
se destacou como professor.

Agricultura:
recurso
A Procuradoria-Geral do Estado
já recorreu ao TRF de Porto Alegre
contra a sentença proferida
pelo juiz Marcelo Krás Borges,
da 6ª Vara Federal da Capital,
determinando aplicação da Lei da
Mata Atlântica e não do Código
Florestal Brasileiro. A decisão
judicial representa ameaça grave
aos agricultores e criadores de
Santa Catarina, segundo nota
das entidades que defendem o
meio rural. Segundo a PGE, a
decisão interfere diretamente
nas atividades do IMA, em
especial no licenciamento, na
fiscalização e na regulação do
Cadastro Ambiental Rural (CAR).

A favor da cidade

Avaliações - Dário Berger (MDB) e os tucanos Gelson Merísio e
Vinícius Lummertz estiveram reunidos num restaurante da Capital
para avaliações sobre os cenários para 2022. Berger mostra-se
desconfortável com as prévias do MDB, Merísio declara-se de “sangue
doce” no tucanato e Vinicius está de olho numa majoritária. Uma das
tendências: Carlos Moisés é candidatíssimo à reeleição no próximo
ano. Vinicius esteve conversando também com Manoel Dias, do PDT.

Chapecoense

Previdência em SC

Apelo ao Fórum Parlamentar
Catarinense para que se mobilize
junto ao governo federal para busca
de solução sobre o reconhecimento
da tragédia com a delegação da
Chapecoense foi formalizado pelo
senador Esperidião Amin. A tragédia
ocorreu dia 29 de novembro de
2016. O tema afeta a Bolívia e o
Brasil e o sistema de seguros. Ofício
também foi endereçado à Comissão
de Relações Exteriores do Senado
e à CPI da Chapecoense, parada
desde março de 2020. O governo
brasileiro vem se omitindo em relação
à responsabilização do seguro.

As primeiras versões do Projeto
de Emenda Constitucional e do
Projeto de Lei Complementar
sobre a reforma da Previdência
dos servidores públicos estaduais
foram apresentadas na Assembleia
Legislativa. A exposição foi feita
pelo secretário da Casa Civil, Eron
Giordani, e pelo presidente do Iprev,
Roberto Faustino da Silva. Principal
mudança prevista é o aumento
da idade. O governo vai avaliar
detalhes do projeto com a base
na Alesc e depois ouvir os poderes
do Estado. O objetivo é aprovar os
projetos a jato no parlamento.

A operação “A Favor da
Cidade”, executada por vários
órgãos públicos e privados
de Florianópolis, resultou na
retirada consensual de 57 pessoas
em situação de rua. Envolveu
60 profissionais e foi realizada
no Centro de Florianópolis, sob
a liderança do promotor Daniel
Paladino. Será realizada agora
na Lagoa, no Norte da Ilha e
no Continente. E no Centro
Histórico todos os meses.

Expulsão

O prefeito de Florianópolis,
Gean Loureiro, votou favorável
ao processo de expulsão do
deputado federal Rodrigo Maia
do Democratas. A decisão foi
tomada pela Executiva Nacional.
O famoso “Botafogo” propineiro,
financiado pela Odebrecht,
queimou o filme como presidente
da Câmara Federal. E ficou
isolado no DEM depois que selou
alianças com PT, Psol e PCdoB.

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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Charge

EDITORIAL

Reconhecimento
e bom senso

O

anúncio, por parte do governo do Estado, de que um
aumento salarial de cerca de 44% para os professores da rede estadual, ativos, aposentados e ACTs
(Admitidos em Caráter Temporário) está em estudo e deve ser adotado a partir do ano que vem, sem dúvida
é um alento. Enche os olhos a informação de que a categoria
pode atingir um piso mínimo de R$ 5 mil para quem tem ensino superior e cumpre carga horária de 40 horas semanais.
Tida como a única que torna todas as outras possíveis,
historicamente a profissão de professor não tem a remuneração à altura da responsabilidade dada ao educador. O
governo reconhece que a remuneração da categoria que representa 42% dos servidores públicos não tem avanço desde 2018 e se mostra disposto a mudar esta realidade.
Dizer que está mais do que na hora de a educação ser valorizada
não é redundância. É um fato. Educação é inegavelmente um tópico essencial nos debates sobre o desenvolvimento da sociedade,
o que ganhou um novo grau de complexidade com a pandemia.
De acordo com a previsão divulgada em 2020 pelo Banco Mundial, na pesquisa “The Covid-19 Pandemic: Shocks
to education and policy responses”, espera-se uma grande
queda no nível de aprendizado dos estudantes e uma intensa
evasão escolar, principalmente devido a questões socioeconômicas. E sobre os professores novamente recai a cobrança
de reverter este quadro desdobrando-se em três para administrar aulas nas versões presencial, on-line ou híbrida.
Historicamente, e de maneira distorcida em função de casos
muito específicos, os servidores públicos são vistos como uma categoria que muito ganha e pouco trabalha. E há castas do funcionalismo público que recebem privilégios que beiram à indecência.
Mas a maior parcela, exatamente aquela que atende diretamente a população nas áreas de saúde, educação e segurança, é
mal reconhecida. E merece ser tratada com justiça e equilíbrio.
E o anúncio deste bem-vindo aumento não deixa passar despercebida outra mudança significativa em andamento no Estado – a reforma da Previdência. Paralelamente ao anúncio da
revisão dos salários, o governo iniciou ontem a apresentação às
bancadas parlamentares da Assembleia Legislativa da proposta de reforma dos servidores. O objetivo é discutir amplamente
a matéria antes de serem enviados os projetos de lei que devem
adaptar as regras previdenciárias do funcionalismo catarinense à reforma aprovada em 2019 pelo Congresso Nacional.
O que se sabe é que tanto a educação como a segurança e a
saúde devem as áreas mais afetadas pela reforma prestes a
ser enviada. Não há dúvidas de que a reforma da Previdência estadual é uma questão de responsabilidade, mas é preciso equilíbrio, muito diálogo e bom senso, sob o risco de que os
rumos da retomada econômica sofram novos retrocessos.

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.
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O princípio da impermanência, a
impermanência desde o princípio
Jaqueline Oliveira Hansen
Fundadora da Motor Tech Content Instagram: @jaquelineoliveirahansen

Eu adoro escrever. Sinto uma realização

profunda ao me expressar por meio das palavras. Empreender me trouxe isso de volta.
Uma rotina em que poderia viver da escrita.
Mas não era só isso. Quando você assume o
comando de uma empresa — da sua empresa — é mais do que necessário abrir mão de
atividades que você adora fazer.
Assim, tive que me desenvolver em vendas
e na habilidade de me posicionar junto aos
clientes. E aprendi a cultivar o networking:
hoje tenho tempo na agenda dedicado para
isso. Não de maneira robótica, mas valorizando quem são as pessoas que quero manter próximas, porque vai ter troca e vamos
nos desenvolver.
Além disso, ter o pé no chão é indispensável
para tomar decisões desafiadoras pensando no que é melhor para a empresa. Nos
primeiros anos da Motor, eu estava imersa
nas atividades de produção de conteúdo,
para a alegria dos meus sonhos de adolescente. Mas chegou um ponto em que minha atuação seria melhor aproveitada se
focada em vendas.
A dor passou. Afinal, tudo é impermanente. Desde o início da jornada empreende-

ENDEREÇO:
RUA XAVANTES, 120, ATIRADORES,
JOINVILLE (SC)
CEP 89203-210

dora sabia disso. A Motor Tech Content já
se transformou muito ao longo desses sete
anos. Amadurecemos e transformamos nossos objetivos, justamente para acompanhar
a impermanência do mercado.
Hoje temos uma equipe mais estruturada.
As tarefas operacionais saíram das minhas
mãos gradativamente. Contamos com profissionais qualificados e que vivem a nossa
cultura profissional.
E como já era tempo, no ano passado voltei
a escrever. Estou investindo no LinkedIn, me
posicionando como especialista em negócios
de tecnologia e marketing digital. E hoje me
sinto muito feliz e realizada: consigo dividir meu tempo entre todas as atribuições na
Motor, escrever meus próprios conteúdos,
ser mãe, ser esposa, viver minhas experiências pessoais e até cuidar do Lod, um Beagle,
quarto elemento da família Hansen.
Foram muitos capítulos até chegar esse momento, em que me sinto realizada e mais
segura à frente da Motor. Lá no início precisava que alguém me mostrasse “é mais
simples do que parece” mudar de carreira,
empreender depois dos 40 anos. É isso que
vou mostrar para você no próximo artigo.
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Entrevista

Sandro José Neis

Garcia
ALEXANDRE

“Precisamos de valorização
da decisão de primeiro grau”

O senhor traz a experiência no
Ministério Público, o que espera levar agora para essa nova
função no Tribunal de Justiça?
É certo que é um novo desafio.
Eu preciso entender isso como um
recomeço. Eu tive uma trajetória muito feliz no Ministério
Público, foi uma instituição que
me formou, que me deu todas as
oportunidades que tive na vida.
Lá tive muitas oportunidades,
quando ingressei em 1992, e me
deu a oportunidade de conhecer,
de morar e trabalhar em todas as
regiões do Estado. Exerci funções
importantes dentro da instituição e agora assumo este desafio,
com a plena convicção de que levo
para o Poder Judiciário os meus
princípios, as minhas ideologias,
mas é certo que agora com base
em outros pressupostos. Com
o pressuposto de um julgador,
e não de membro do Ministério
Público, por isso que tenho que
reconhecer que é um recomeço.
Qual sua visão do Judiciário e os avanços e desafios que
o senhor terá pela frente?
Eu aceitei esse desafio porque
acredito nas instituições, acredito no Poder Judiciário do meu
Estado, no Ministério Público
do meu Estado, não saio com
nenhuma insatisfação do MPSC.
Muito pelo contrário, saio muito
feliz e agradecido. Mas justamente
com a sensação de obter um novo
desafio, numa instituição com
muita credibilidade, reconhecida

DIVULGAÇÃO/ND

Nesta sexta-feira, às 10 horas, o ex-procurador-geral de Justiça, Sandro José Neis, tomará
posse como desembargador do Tribunal de Justiça
de Santa Catarina. Ele integrou a lista sêxtupla formada em abril pelo Conselho Superior do
MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) e
foi o mais votado pelo Pleno do TJSC, que decidiu a lista tríplice de procuradores do Ministério
Público para ocupar a vaga do quinto constitucional, aberta após o pedido de exoneração do
desembargador Ronei Danielli. Neis foi escolhido e nomeado na última segunda-feira para o
cargo. A cerimônia de posse ocorrerá de forma
virtual em cumprimento às normas de segurança e prevenção à propagação do coronavírus.
Em sua primeira entrevista após a escolha para
o cargo de desembargador, Sandro José Neis falou
sobre as expectativas, os temas que deverão ser
pautas frequentes em sua trajetória no Judiciário
catarinense, o uso da tecnologia como aliada nos
julgamentos, as críticas que o Poder Judiciário,
em todas instâncias, têm sofrido nos últimos
anos e a relação entre a sociedade e a Justiça.

Ex-procurador-geral de Justiça toma
posse como desembargador do Tribunal
de Justiça de SC nesta sexta-feira

nacionalmente como um Poder
Judiciário da mais alta qualidade.
Mas como todo Poder Judiciário
tem também suas demandas. Os
meus pressupostos de atuação
serão, além da priorização de
temas que já são previstos em
lei, também serão estabelecidas
pautas prioritárias de julgamento
onde se fortaleça o direito social,
ou seja, questões envolvendo
o meio ambiente, a moralidade administrativa, a proteção à
criança e adolescente, o idoso,
questões que transcendem a
um julgamento individual e tem
reflexo em toda a sociedade.
O senhor falou de alguns temas
que quer priorizar, eles são pontos
de imbróglios no Poder Judiciário?
São temas que ainda há muita
insegurança jurídica. Especialmente a questão envolvendo o
meio ambiente, a improbidade,
que são legislações que passam
por reformas constantes, reformas legislativas que muitas vezes
melhoram o sistema, mas muitas
vezes apodrecem o sistema,
especialmente os controles.
O ex-procurador vem de um
olhar diferente, o do Ministério
Público, e o senhor agora estará
do lado julgador, como será?
Eu sempre fiz a leitura do lado
do MPSC, ou seja, atuando como
parte, agora, apesar do MPSC ter
uma atuação também independente e imparcial, os pressupostos
de atuação são diferentes. Via de

regra, o MPSC é autor e propõe
alguma coisa e defende uma tese.
E o julgador tem que ter a isenção suficiente para dentro dessa
divergência de entendimento
que tem no processo entre autor
e réu. O julgador tem a imparcialidade, portanto eu preciso
romper com esse vínculo com o
MPSC e reiniciar uma trajetória.
O Judiciário tem recebido
críticas constantes sobre decisões em todas as suas instâncias, como o senhor avalia?
Tem algumas críticas que são
justas. Mas de maneira geral,
o Poder Judiciário mudou seu
foco de atuação nas duas últimas décadas. O que acontecia no
Brasil há 20 anos, em termos de
combate à corrupção, em termos
de interesses difusos, nós não
tínhamos absolutamente nada.
Hoje as instituições se aparelharam e se encorajaram a enfrentar
esses temas, com erros e acertos.
Eu não apoio tudo que aconteceu
no país em termos de atuação
judicial nos últimos anos, mas o
avanço temos que reconhecer que
foi muito expressivo. Agora ainda
temos o problema da formalização excessiva, a demora na
prestação jurisdicional em todos
os segmentos do Poder Judiciário, esse não é só um problema de
Santa Catarina, precisamos de decisões mais ágeis. Precisamos de
valorização da decisão de primeiro
grau, que é a decisão mais próxima do cidadão, da comunidade.

Sem
intermediários
A passeata de motos em São Paulo, no último
sábado, revela uma caraterística do atual presidente
da República: a de não perder contato com a
população. Ele tem saído de Brasília praticamente
todas as semanas, para todos os cantos do país,
em viagens de inauguração, inspeção, celebração,
confraternização - enfim, por vários motivos, mas
o principal é sentir o povo. Onde quer que vá, é alvo
de demonstrações. A de sábado foi uma reunião de
motociclistas e motos, que um dos participantes,
o ministro Tarcísio, calcula em 120 mil veículos.
A região mais visitada nessas viagens semanais,
tem sido a do Nordeste. Esteve, há duas semanas,
nos confins do noroeste brasileiro, na região da
Cabeça do Cachorro, onde conviveu com brasileiros
cujos ancestrais já estavam aqui quando Cabral
chegou, e inaugurou uma ponte de madeira, recém
refeita. Tem feito isso às quintas e sextas-feiras
e em alguns
fins-de-semana
aproveita para
visitar de moto
a periferia de
[Bolsonaro] continua
Brasília.
Outro dia
percorrendo o país,
escrevi aqui
sondando, ouvindo,
sobre os males
aprendendo, sentindo.
de quem se isola
Costuma entrar no
na bolha de su0a
atividade e fica
boteco, na padaria,
alienado do Brasil
na sinuca”.
real. Não é o caso
do presidente,
que em
campanha eleitoral percorreu o país inteiro. E
depois de eleito, não se recolheu aos palácios da
Alvorada e do Planalto. Continua percorrendo o
país, sondando, ouvindo, aprendendo, sentindo.
Costuma entrar no boteco, na padaria, na sinuca,
pede licença para entrar nas residências - onde
gosta de conferir o abastecimento da geladeira.
Aí se entende porque o porta-voz ficou ocioso
e o cargo foi extinto. O presidente não tem
intermediários. Nunca teve. Ganhou a eleição
sem marqueteiro. Porta-voz de si próprio,
deixa seus recados nos encontros quase diários
com os que vão ao portão do Palácio Alvorada,
residência oficial. Contato direto, espontâneo,
com todos, inclusive com essa multidão recordista
de motociclistas que foi por conta própria. Por
isso, seu gabinete no palácio não corre o risco de
ser ilha da fantasia. O contato com o povo, sem
intermediários, o imuniza dos áulicos de corte.

Escrevem neste espaço:
Segunda J.R. Guzzo Terça Guilherme Fiuza Quarta Alexandre Garcia
Sexta Luís Ernesto Lacombe Fim de semana Rodrigo Constantino

Publicidade

CADA PEÇA DE ROUPA
VALE POR UM ABRAÇO.

quarta-feira, 16 de junho de 2021

Realização:

ndmais.com.br/campanhadoagasalho

acesse e confira o ponto de coleta mais próximo.

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.

Patrocínio:

CAMPANHA dO
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Berlanda comemora 30 anos
e investe na expansão
Para celebrar os 30 anos da
Berlanda, rede catarinense de
lojas de eletrodomésticos, a
empresa investe na expansão
para estar presente em toda Santa
Catarina. A primeira loja da rede
foi inaugurada no dia 16 de julho
de 1991, em Curitibanos. O negócio
surgiu fruto do esforço e projeto de
uma família de ter o seu próprio
comércio. Hoje, além das lojas em
Santa Catarina e no Rio Grande do
Sul, a rede conta com três fábricas
próprias, um posto de gasolina,
duas lojas de atacado, uma loja
conceito e uma importadora.
Fazem parte das comemorações
dos 30 anos da rede inaugurações
nas cidades de Iporã do Oeste e

Inflação (%)

Confira a variação das moedas, os índices de inflação e da
poupança, além do comportamento do mercado financeiro

Câmbio

Índice

MAIO

Dólar
TURISMO
VENDA

R$ 5,068 R$ 5,069

Euro

-0,7008%

COMPRA

VENDA

R$ 5,073

R$ 5,243

Peso
-0,7393%

COMPRA

VENDA

R$ 6,146

R$ 6,149

O governo quer criar um benefício
especial para órfãos da Covid-19
dentro da reformulação do
programa Bolsa Família. O valor
em estudo está entre R$ 240 e
R$ 250 por mês por criança e
adolescente, segundo simulações
feitas pelo Ministério da
Cidadania. O benefício seria dado
automaticamente para menores
de famílias incluídas no programa
em que um responsável familiar,
cônjuge ou adulto tenha falecido
em decorrência da Covid-19
desde o início da pandemia. O
benefício será pago até os 18 anos.
O governo estima gastar R$ 196,2
milhões em 2022 para ajudar 68
mil crianças e adolescentes de 35
mil famílias que, neste momento,
se enquadram nesses critérios.

O diretor-geral da Aneel
(Agência Nacional de
Energia Elétrica), André
Pepitone, disse ontem que
a decisão sobre o aumento
no valor das bandeiras
tarifárias deve ser tomada
até o fim de junho. Ele
afirmou que o reajuste
deve passar de 20%. Este
será o primeiro aumento
nos valores das bandeiras
desde 2019. Em 2020, por
conta da pandemia da
Covid-19, os valores foram
mantidos e a bandeira
verde foi acionada de junho
a novembro. Desde março,
a Aneel acionou o sistema
de bandeiras tarifárias que
chegou em junho ao ponto
mais alto - vermelha no
patamar 2 - com a cobrança
adicional de R$ 6,243 para
cada 100kWh (quilowatthora) consumidos.

O Brasil atingiu a marca de 19 gigawatts de capacidade instalada
em energia eólica, segundo a associação do setor, Abeeólica, com
726 parques instalados e confirmando a fonte como segunda
maior do país, atrás apenas da geração hidrelétrica, posição
conquistada em 2019. No ano passado, foram gerados 57 Terawatts
de energia elétrica pelo vento, o suficiente para abastecer
28,8 milhões de residências, ou 86,4 milhões de pessoas.

COMPRA

O Ipea (Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada) lançou um
estudo com indicadores inéditos no
Brasil sobre mercado de trabalho
e produtividade. Conforme o
estudo, em períodos de crise há um
avanço na proporção relativa de
trabalhadores mais qualificados na
população ocupada, em razão da
maior perda líquida de empregos
para os menos escolarizados e
com menor grau de experiência. O
estudo mostrou ainda que houve
uma perda muito grande de horas
trabalhadas na população de baixa
escolaridade, o que não ocorre
para quem tem escolaridade com
nível superior, que não teve perda
quando se compara o primeiro
trimestre deste ano com o do ano
passado e na verdade registrou alta.

Energia no
vermelho

Bons ventos

COMERCIAL

Órfãos da Covid-19

MARCELLO CASAL/AGÊNCIA BRASIL/ND

Forquilhinhas e reinaugurações de
unidades que trocaram de ponto
em Tangará e Laguna. Em maio,
a Berlanda inaugurou a 186a
unidade da rede, uma superloja
em Balneário Camboriú. “Estamos
investindo para continuar
crescendo, acreditando em Santa
Catarina e na retomada econômica
do Estado e do país”, afirma Nilso
Berlanda, fundador e sócio da rede.
O grupo, presente também no Rio
Grande do Sul, conta atualmente
com 1,5 mil funcionários diretos
e faturamento aproximado de
R$ 500 milhões por ano. Em
2020, registrou crescimento de
10,76% no varejo convencional
e 240% no e-commerce.

Indicadores

Mercado de trabalho

-1,11%
COMPRA

VENDA

R$ 0,0528 R$ 0,0533

IPCA/
IBGE

Multa - A Comissão de Valores
Mobiliários condenou ontem o irmão do
empresário Eike Batista, Lars Batista,
por uso de informação privilegiada
(insider trading) na negociação com
ações da CCX Carvão Colômbia em 2013.
Lars foi multado em R$ 44.755,80,
duas vezes os ganhos obtidos com as
operações. No mesmo processo, mais
sete acusados foram condenados, num
total de R$ 3,21 milhões em multas.

Ibovespa
UDESC ESAG

Data
14/JUN

Pontos
130.207,96

Variação
0.59%

1,27%

11/JUN

129.441,03

-0.49%

10/JUN

130.076,17

0.13%

INPC/ IGP-DI/ IGP-M/ ICV FPOLIS
IBGE

FGV

FGV

0,83% 0,96% 3,40% 4,10%

Selic

ABRIL

0,31% 0,38% 2,22% 1,51%

0,33%

MARÇO

0,93% 0,86% 2,17% 2,94%

0,90%

FEVEREIRO

0,86% 0,82% 2,71% 2,53%

0,87%

ACUM. ANO

Poupança
Data ﬁnal

Rendimento

14/JUNHO

0,2019%

2,38% 2,89% 15,67% 14,89% 4,13%

13/JUNHO

0,2019%

ACUM. 12 MESES 8,06% 8,9% 36,55% 37,06% 8,31%

12/JUNHO

0,2019%

Ouro

3,50% R$ 303,78
CUB-SC
Mês

R$/m²

MAIO

Variação
(mês)
2.203,29 1,47%

JUNHO

2.253,79

2,29%

Salário Mínimo
NACIONAL

R$ 1100,00

REGIONAL
DE SC

R$ 1.281 A R$ 1.467

Serviço
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Prova de vida pode ser
feita sem sair de casa
A verificação online foi adotada pelo INSS em razão da pandemia. A
medida beneficia cerca de 36 milhões de aposentados e pensionistas
Beneficiários do Instituto Nacional de
Seguro Social (INSS) podem realizar a
prova de vida por meio dos aplicativos
Meu gov.br e Meu INSS, pelo site, em
caixas eletrônicos ou até por procuração.
A medida tem o objetivo de evitar
aglomerações durante a pandemia. A
necessidade de fazer a prova de vida foi
retomada neste mês, após interrupção
em março do ano passado. Durante o
período, os beneficiários não deixaram de receber seus pagamentos.
O novo sistema viabiliza a prova de
vida online através de tecnologia de
biometria facial, desenvolvida pelo
Serpro e pela Dataprev. O procedimento vai facilitar a vida de cerca 36
milhões de aposentados, pensionistas
e beneficiários de programas assistenciais. Para utilizar a funcionalidade, é
necessário que o usuário tenha feito
a coleta de biometria para o título de
eleitor, além de possuir uma conta no
gov.br, o portal de serviços de governo.
Os aplicativos Meu Gov.br e Meu INSS
estão disponíveis na Google Play e App
Store, ou, ainda, nos ambientes web.

Prova de vida

Realizada anualmente para comprovar a existência do beneficiário
e evitar fraudes, a prova de vida é
exigida de todos os que recebem benefícios de seguro social por meio de
conta corrente, poupança ou cartão
magnético. Para não ter o pagamento suspenso, as provas já vencidas
devem ser realizadas novamente até
as datas limite. Segundo estimativas
da autarquia, cerca de 11 milhões de
pessoas se encontram em situação de
pendência, o que corresponde a praticamente um terço dos beneficiários.
Caso não seja possível a realização da prova de vida por celular, a
orientação do INSS é que o cidadão
procure a agência bancária responsável pelo recebimento do benefício.
Alguns bancos permitem que
a validação seja feita por biometria nos próprios aplicativos ou até
mesmo em caixas eletrônicos.
Uma terceira opção, para aqueles que não puderem ir ao banco por
motivo de doença ou dificuldades
de locomoção, é fazer a prova de
vida por meio de um procurador.
Mas, para isso, é preciso que a
procuração seja cadastrada no INSS.
A prova de vida por procuração também é uma alternativa para beneficiários que moram no exterior.

DIVULGAÇÃO/RECORD TV
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Horóscopo
Oscar Quiroga/ Estadão Conteúdo

Áries 21/3 a 20/4
As coisas se complicam porque é uma dinâmica inerente ao caminho que você
escolheu. Seria impossível progredir com a força que você deseja transitando por um caminho tranquilo, onde
tudo seja previsível. Tudo em seu lugar.

Touro 21/4 a 20/5
Se para você fazer a sua vontade se torna
necessário atropelar a vontade alheia, a satisfação que você obterá será mínima, porque em vez de ter alguém para compartilhar,
você encontrará um cenário hostil e adverso.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Aproveite este momento para dar um ponto
final nesses assuntos que você preferiria que
deixassem de existir. Nada disso acontecerá por inércia, você terá de tomar as devidas
iniciativas nesse sentido. Por que não agora?

Câncer 21/6 a 22/7
Não se pode ter controle absoluto sobre os
acontecimentos, e isso é bastante ameaçador para a consciência. Só que, na prática, as coisas vão se ajustando bastante
bem, e o controle não parece ser essencial.

Leão 23/7 a 22/8
Tome distância das pessoas dramáticas nesta parte do caminho, mas principalmente tome distância de sua própria
tendência dramática, para não inflacionar o que, na prática, não teria tanta importância assim. Nada disso.

Virgem 23/8 a 22/9
Havendo coisa demais para fazer, comece respirando e descansando, porque
só será possível dar conta de tudo com
sua alma em paz. Do contrário, mesmo havendo pouca coisa, tudo se complicaria com o estado de ânimo.

Segundo o INSS, cerca de 11 milhões de
pessoas ainda não fizeram a prova de vida

tempo

Libra 23/9 a 22/10
Chega uma hora em que é melhor calar a
boca, mesmo tendo coisas importantes para
dizer. É que se você expressasse as verdades
que conhece, o impacto seria tão profundo e
radical que produziria resultados negativos.

Joinville
Manhã

Tarde

Noite

Escorpião 23/10 a 21/11

18°C

22°C

17°C

Nascer do sol: 07:00

Quinta

Pôr do sol: 17:26

Sexta

Min. 21°C
Máx. 25°C

Os melhores relacionamentos são de amizade, porque nesses não há as cobranças que
as paixões impõem e, ao contrário, há um
apoio verdadeiro para que ninguém se perca
no caminho. Cultive amizades e terá tudo.

Sagitário 22/11 a 21/12
As contrariedades advindas dos relacionamentos que deveriam ser fonte de apoio e
regozijo surpreendem sua alma, e a deixam
perplexa. Porém, é assim que as coisas são e
precisam ser administradas com sabedoria.

Sábadoa

Min. 19C
Máx. 26°C

Min. 19°C
Máx. 24°C

Capricórnio 22/12 a 20/1

SANTA CATARINA
Chapecó

13°C

Itajaí

Blumenau

17°C

17°C

23°C

18°C

Florianópolis

Lages

9°C
Sol
Sol com nuvens
Nublado
Sol com chuva
Chuva leve
Chuva

23°C

16°C

16°C
Criciúma

13°C

21°C

22°C

São tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que, com a alma perplexa e um
tanto desorientada, a primeira reação é sair
fugindo da cena. Passe o mais rapidamente
possível por essa reação e assuma o controle.

Aquário 21/1 a 19/2
A realidade dos hábitos se consolida pela
repetição, e se você pretende construir outra
realidade, então terá de forçar uma nova
repetição até que a anterior seja substituída pela atual. É um processo demorado.

Peixes 20/2 a 20/3
Para tudo adquirir uma dinâmica que seja
mais proveitosa a você, é imprescindível que
você se dedique a fazer os devidos ajustes
nos relacionamentos mais significativos,
esses que estão cheios de pontas soltas.
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Fred elogia estágio
atual da Seleção
Volante do Manchester United afirma que, se a Copa do Mundo
começasse hoje, a equipe brasileira já estaria pronta para estrear
FOTOS/DIVULGAÇÃO/ND

Depois de ser cortado por lesão, em 2018, Fred se
empenha para garantir vaga na Copa de 2022

A seleção brasileira disputa a
Copa América, em solo nacional, mas jogadores e comissão
técnica não escondem que a
competição regional é apenas
mais um degrau rumo à Copa
do Mundo do próximo ano.
Para o volante Fred, a equipe
comandada pelo técnico Tite
está num “patamar avançado” em sua preparação
para o Mundial do Catar.
“Acho que estamos num
patamar avançado. Depois da
Copa de 2018, o Tite já iniciou
o trabalho de reconstrução visando a próxima Copa. Ele vem
fazendo um grande trabalho.
Procura dar oportunidade
para muitos jogadores, muitos
passaram e muitos continuaram na seleção”, comentou
o jogador do Manchester
United “Se a Copa fosse hoje,
a seleção estaria preparada.”
Fred admite que seu maior
objetivo no momento é fazer
bonito na seleção para conquistar um lugar definitivo
no time e disputar a Copa
de 2022. Em 2018, ele tinha
vaga certa quando sofreu uma
lesão de última hora e ficou

de fora do Mundial da Rússia.
“Eu estava muito bem para
a última Copa do Mundo, tive
aquela lesão, foi ruim, difícil para
mim. Mas faz parte do futebol.
Eu não abaixei a cabeça, continuei trabalhando, fiquei um
tempo longe da seleção, pude
novamente ser convocado. Eu
acho que cada oportunidade que
você tem, você tem que mostrar seu trabalho. É lógico que
eu quero estar na outra Copa
do Mundo. Mas não adianta só
falar e não trabalhar. Procuro mostrar a cada dia, não só
nos jogos, fazer o meu melhor,
trabalho e quero estar na Copa.”

SEM POSIÇÃO
DEFINIDA NA EQUIPE

Titular nas últimas três
partidas da seleção, Fred
reconhece que ainda não tem
posição definida na equipe.
Tite vem usando o volante
em diferentes posicionamentos no meio-campo,
ora ajudando a zaga, ora
como apoio do ataque.
“Minha função primeiramente é defender bem o
meio, dar mais liberdade

para os armadores. Aqui na
seleção, o Neymar, por exemplo, Richarlison, Paquetá,
o Everton Ribeiro. Para que
eles tenham mais liberdade
para jogar. Venho marcando
de trás para frente, para dar
a eles essa liberdade e para,
com a qualidade na saída de
bola, fazer com que ela chegue clara na frente e que eles
possam jogar”, comentou.
Sobre o jogo desta quinta-feira, contra o Peru, o volante
projetou dificuldades no Rio
de Janeiro. “Sabemos que
vai ser um jogo muito difícil.
Todo mundo sabe que na Copa
América não tem jogo fácil. O
último jogo foi bem complicado, a gente sabe a dificuldade
que foi dentro de campo. Contra o Peru não será diferente.
É uma equipe que tenta jogar,
eles são muito bons. Assisti
a alguns jogos, é uma equipe que marca bem, são bem
aguerridos. Mas nós temos
que mostrar nosso futebol
dentro de cam po, procurar fazer o nosso jogo, aquilo que a
gente vem trabalhando, tentar
buscar o placar a todo tempo.”

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

Pandemia

Confirmados 52
casos de covid-19
relacionados à
Copa América
Subiu para 52 os casos de infecção por covid-19
entre jogadores, integrantes das delegações e
prestadores de serviço envolvidos na Copa América. O Ministério da Saúde atualizou o número
ontem (15). Até segunda-feira, eram 41 casos
relacionados à competição disputada no Brasil.
Em comunicado, o Ministério da Saúde informou que, dos 52 casos confirmados, 33 estão relacionados a jogadores e membros de delegações
e 19 foram detectados em prestadores de serviços contratados pela Conmebol para o evento.
Segundo a pasta, “foram realizados 3.045
testes de RT-PCR entre jogadores, membros
das delegações e prestadores de serviços” e “os
casos de prestadores de serviços foram confirmados em Brasília (DF) e no Rio de Janeiro (RJ).
O ministério também afirmou que a “positividade de casos por covid-19 foi de 1,70%.”
Ainda de acordo com a pasta, estão sendo
realizados testes de sequenciamento genético
para análise de possíveis variantes. Os resultados devem ser divulgados em até duas semanas. O Ministério da Saúde e a Secretaria de
Saúde do Distrito Federal atuam no monitoramento dos funcionários de hotéis que mantêm contato com delegações estrangeiras.
No Brasil desde a última quinta-feira, a seleção venezuelana foi a primeira a sofrer
um surto da doença. Adversário da seleção
brasileira na abertura do torneio, a Venezuela registrou 13 casos de coronavírus nos
primeiros testes realizados na delegação.
Além da Venezuela, outras seleções também
registraram casos de coronavírus. Na seleção
boliviana, por exemplo, são quatro casos positivos até agora. Peru e Colômbia também estão
com pessoas infectadas em suas delegações.

CONTAMINADOS
FORAM AFASTADOS

Todos os contaminados foram afastados e
cumprem quarentena nos hotéis em que estão hospedados. Por causa do surto na seleção
venezuelana, a Conmebol mudou o regulamento
da Copa América às pressas e derrubou o limite de substituições na lista de convocados
para a competição. Inicialmente, cada seleção
só poderia substituir cinco atletas em razão de
infecção por covid-19. A modificação permitiu
que a Venezuela convocasse 15 novos jogadores.
O protocolo de segurança para a Copa América
prevê regras para cada momento da permanência
das equipes, desde a chegada no Brasil até o retorno aos países de origem. Os atletas devem permanecer nos hotéis onde estiverem hospedados
e não podem deixar o local, a não ser para os treinos e partidas. Os jogadores também precisam
passar por testes de covid-19 a cada dois dias.
Na semana passada, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, minimizou a ocorrência de casos
positivos da doença entre membros das delegações estrangeiras. “Faz parte. Se não tivermos
possibilidade de casos positivos, não teríamos
protocolos rigorosos. Devem vir outros atletas
e acontecerá a partida normalmente”, disse.

LOTERIAS
Lotofácil Concurso 2255

Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado

01
11
20

03
14
21

Premiação
15 acertos
14 acertos
13 acertos
12 acertos
11 acertos

06
15
22

07
17
24

Ganhadores
Acumulado
282
10708
112645
593193

08
19
25

Prêmio
R$ 3.500 mil
R$ 1.534,70
R$ 25,00
R$ 10,00
R$ 5,00

Quina Concurso 5589

Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado

19

28

29

73

Ganhadores
Prêmio
Acumulado R$ 190 milhões
174
R$ 5.397,25
11847
R$ 119,20

Mega-Sena Concurso 2380

Quarta e sábado

11

16 20 24 39 53

Premiação
Sena
Quina
Quadra

Ganhadores
Prêmio
1
R$ 43.258.691,06
59
R$ 65.129,22
5566
R$ 986,24

Lotomania Concurso 2186

Terça e sexta

07 08
23 26
42 43
58 72
Premiação
20 acertos
19 acertos
18 acertos
17 acertos
16 acertos
15 acertos
0 acertos

09
37
45
77

13
39
53
82

Ganhadores
1
5
94
830
4941
20574
1

17
40
55
87

Prêmio
R$ 813.272,44
R$ 48.007,68
R$ 1.596,00
R$ 180,75
R$ 30,36
R$ 7,29
R$ 120.019,23

Federal Concurso 5570

Quarta e sábado
Premiação
1 acertos
2 acertos
3 acertos
4 acertos
5 acertos

Bilhete
003655
050592
069661
042563
001023

Prêmio
R$ 500 mil
R$ 27 mil
R$ 24 mil
R$ 19 mil
R$ 18.329,00

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

Dupla Sena Concurso 2234

Terça, quinta e sábado

Primeiro sorteio

01

Internacional tenta voltar
a vencer no Beira-Rio
Em Porto Alegre, o duelo
entre Internacional e Atlético-MG, nesta noite, às 19h,
pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, coloca dois times em situações
opostas. Embora venha de
vitória, a equipe colorada,
sem um técnico definido para
substituir o demitido Miguel
Ángel Ramírez, ainda vive
um período turbulento e quer
mais um triunfo para ter paz.
Já o time mineiro, embalado,
busca ampliar a boa fase.
A equipe gaúcha, treinada interinamente por Osmar Loss, tenta encerrar um
jejum de quatro partidas e
mais de um mês sem vencer
no Beira-Rio, que costuma-

va ser um grande aliado. O
último triunfo em seu estádio
foi a goleada por 4 a 1 sobre
o Juventude, em 8 de maio.

INTER/DIVULGAÇÃO/ND

10
Premiação
Quina
Quadra
Terno

Série A

Osmar Loss segue à frente do
time como treinador interino

Copa do Brasil

mesmo se não balançar as
redes no Rio de Janeiro. Na
semana passada, no estádio
Couto Pereira, o Fla levou
a melhor pelo placar de 1 a
0, em sua estreia na competição. Assim, joga por
um empate, por qualquer
marcador, nesta quarta.

09 24 35 36 38

Premiação
Sena
Quina
Quadra

Ganhadores
Acumulado
14
756

Prêmio
R$ 5.200 mil
R$ 5.446,84
R$ 115,27

Segundo sorteio

07 12
Premiação

16

19 32 48

Ganhadores

Sena
Quina
Quadra

Prêmio

0
15
945

R$ 0,00
R$ 4.575,35
R$ 92,22

Timemania Concurso 1649

Terça, quinta e sábado

11 17 19 21 37 66 69

Ganhadores
Acumulado
1
115
2233

Prêmio
R$ 5.700 mil
R$ 63.540,05
R$ 789,31
R$ 9,00

Time coração Ganhadores
CORINTHIANS SP 19971

Prêmio
R$ 7,50

Cristiano Ronaldo faz dois e bate recordes
Cristiano Ronaldo bateu recordes e Portugal estreou com vitória
por 3 a 0 na Eurocopa. Longe de brilhar, o time e o jogador só
desencantaram no fim, com os três gols marcados somente nos
últimos dez minutos de jogo. A partida consagrou Cristiano
Ronaldo, apesar da sua atuação abaixo do esperado. O atacante
se tornou o maior artilheiro da história da Eurocopa, agora
com 11 gols, superando Michel Platini, com nove. Além disso,
o português é o primeiro jogador a entrar em campo em cinco
edições da Eurocopa, balançando as redes nas
cinco competições que disputou.

Dia de Sorte Concurso 467

Terça, quinta e sábado

05 06 09 21 22 25 29
MÊS DA SORTE: MAIO
Premiação
7 acertos
6 acertos
5 acertos
4 acertos

Ganhadores
Acumulado
34
1279
16998

17/6, 10h
17/6, 16h

Prêmio
R$ 400 mil
R$ 2.356,13
R$ 20,00
R$ 4,00
DIVULGAÇÃO/ND

Ucrânia
Holanda

GRUPO D
1º
2º
3º
4º

TIME
P
República Tcheca
0
2
Inglaterra
3
Croácia
0

1ª RODADA

13/6, 10h
14/6, 10h

GRUPO E
1º
2º
3º
4º

TIME
Eslováquia
Espanha
Suécia
Polônia

1ª RODADA

TIME DO CORAÇÃO
CORINTHIANS SP
Premiação
7 acertos
6 acertos
5 acertos
4 acertos

2º Holanda
3 1 1 0 0 3 2 1 100
3º Ucrânia
0 1 0 0 1 2 3 -1 0
4º Macedôn. Norte 0 1 0 0 1 1 3 -2 0

2ª RODADA

Um empate basta para o
Flamengo se classificar
Com a defesa em alta, o
Flamengo enfrenta novamente o Coritiba, às 21h30,
no Maracanã, pela volta
da terceira fase da Copa
do Brasil. Se os defensores
confirmarem o bom momento, o time carioca garantirá
a vaga nas oitavas de final

1/6,
Boavista
8/6,
16h30
Santos 001 xxx011 Vasco
Cianorte
1/6, 21h30
21h30
Boavista
Vasco
2/6,
16h30
Grêmio
Brasiliense
8/6, 16h30
19h
SãoGrêmio
Paulo 229 xx 001 Brasiliense
4 de Julho
2/6,
2/6,
9/6, 16h30
ABC 33 xx 011 ABC
Chapecoense
2/6,
16h30 Chapecoense
Chapecoense
ABC
2/6,
19h
Fortaleza
Ceará
9/6, 19h
16h30
Vasco 11 xx 11 Ceará
Boavista
2/6,
Fortaleza
2/6,
Remo
At.-MG
9/6, 19h
Bahia 001 xx 022 Vila
Nova
2/6,
19h
Remo
At.-MG
2/6,
21h30
Fluminense
Bragantino
9/6, 21h30
19h
Palmeiras 0(3x4)1
CRB
2/6,
Fluminense
22 xx 00 Bragantino
2/6,
América-MG
9/6, 21h30
19h
Athl.o-PR 001 xx 00 Criciúma
Avaí
2/6,
21h30
América-MG
Criciúma
2/6,
21h30
Corinthians
At.-GO
9/6, 21h30
19h
Juazeirense 1(3x2)0
2/6,
Corinthians
00 xx 22 Cruzeiro
At.-GO
3/6,
Cruzeiro
9/6, 16h30
21h30
Bragantino
Fluminense
3/6,
16h30
Cruzeiro 112 xxx 001 Juazeirense
Juazeirense
3/6,
19h
AvaíBRASIL
Athl.o-PR
9/6, COPA
21h30
Criciúma
2(3x2)2
DO
3/6,
19h
Avaí
11 xx 11 América-MG
Athl.o-PR
3/6,
Vitória
9/6, 19h
21h30
At.-GO
Corinthians
3/6,
19h
Vitória 00 xx 011 Internacional
Internacional
J10/6,
OGOS
DE IDA
3/6,
21h30
CRB 00 xx 011 Palmeiras
Palmeiras
15h30
Brasiliense
Grêmio
3/6,
21h30
CRB
1/6, 16h30
Vila
Nova 02 xx 11 Flamengo
Bahia
10/6,
19h
Coritiba
At.-MG
Remo
10/6, 19h
Coritiba
0 x 1 Flamengo
1/6,
Cianorte
10/6,19h
21h30
Ceará 00 xx 23 Santos
Fortaleza
OGOS DE VOLTA
JJ1/6,
OGOS
DE Internacional
VOLTA
21h30
4 de Julho 31 xx 32 São
Paulo
10/6,
21h30
Vitória
8/6,
16h30
Santos
1
x
0
Cianorte
8/6,
16h30
Santos 01 xxx01 Vasco
Cianorte
1/6,
Boavista
16/6,21h30
21h30
Flamengo
Coritiba
8/6,
19h
São
Paulo
44 de
8/6, 16h30
19h
SãoGrêmio
Paulo 299 xx 011 Brasiliense
de Julho
Julho
2/6,
9/6,
16h30 Chapecoense
ABC
Chapecoense
9/6, 16h30
ABC 33 xx 001 ABC
Chapecoense
2/6,
9/6,
16h30
Vasco
Boavista
9/6, 19h
16h30EUROCOPA
Vasco 11 xx 11 Ceará
Boavista
2/6,
Fortaleza
9/6,
19h
Bahia
Nova
9/6, 19h
Bahia 011 xx 002 Vila
Vila
Nova
2/6,
Remo
At.-MG
9/6,
19h
Palmeiras
0(3x4)1
CRB
GRUPO
9/6,
19h A Fluminense
Palmeiras 0(3x4)1
CRB
2/6,
21h30
2 x 0 Bragantino
9/6,
19h
Athl.o-PR
Avaí
TIME América-MG
P J V 011Exx 00D Criciúma
GP GC SG %
9/6, 21h30
19h
Athl.o-PR
Avaí
2/6,
9/6,
19h
Juazeirense
1(3x2)0
1º Itália
9/6,
19h
Juazeirense
Cruzeiro
2/6,
21h30
Corinthians
00x 20 Cruzeiro
3 1 1 1(3x2)0
3At.-GO
0 3 100
9/6,
21h30
Fluminense
2º País
9/6,
21h30
Bragantino
Fluminense
3/6,
16h30
Cruzeiro
de GalesBragantino
1 1 0 1221xxx 0110 Juazeirense
1 1 0 33.3
9/6,
21h30
Criciúma
3º Suíça
9/6,
21h30
Criciúma
2(3x2)2
América-MG
3/6,
19h
11x 10 América-MG
Athl.o-PR
1 Avaí
1 02(3x2)2
1 1 0 33.3
9/6,
21h30
Corinthians
4º Turquia
9/6,
21h30
At.-GO
Corinthians
3/6,
19h
Vitória
0At.-GO
1 0 000xx 001 Internacional
0 3 -3 0
10/6,
15h30
Brasiliense
00 xx 001 Palmeiras
Grêmio
10/6,CLASSIFICADOS
15h30
Brasiliense
Grêmio
3/6,
21h30
CRB
CLASSIFICADOS
(4 MELHORES)
10/6, 19h
19h
At.-MG
Remo
At.-MG 022 xx 11 Flamengo
Remo
10/6,
Coritiba
10/6,
21h30
Ceará
2ª RODADA
10/6,
21h30
Ceará 00 xx 33 Fortaleza
Fortaleza
OGOS
VOLTA
J10/6,
21h30
16/6,
13h DE Internacional
Turquia 11 xxx33 Vitória
País de Gales
10/6,
21h30
Internacional
Vitória
8/6,
16h30
Santos
16/6,
Flamengo
Coritiba
16h
Itália 1 xxx0 Cianorte
Suíça
16/6, 21h30
21h30
Flamengo
Coritiba
8/6, 19h
São Paulo 9 x 1 4 de Julho
9/6,
16h30 B
ABC 3 x 0 Chapecoense
GRUPO
9/6, 16h30
TIME
P Vasco
J V 1Ex 1D Boavista
GP GC SG %
9/6,
19h
1º Bélgica
3 Bahia
1 1 10x 00 Vila
3 0Nova
3 100
9/6,
19h
Palmeiras
2º Finlândia
3 1 1 0(3x4)1
0 0 CRB
1 0 1 100
9/6,
19h
Athl.o-PR
3º Dinamarca
0 1 0 10x 01 Avaí
0 1 -1 0
9/6,
19h
Juazeirense
4º Rússia
0 1 01(3x2)0
0 1 Cruzeiro
0 3 -3 0
9/6, 21h30
Bragantino 2 x 1 Fluminense
2ª RODADA
9/6, 21h30
Criciúma 2(3x2)2 América-MG
16/6, 10h
Finlândia x Rússia
9/6, 21h30
At.-GO 0 x 0 Corinthians
17/6, 13h
Dinamarca x Bélgica
10/6, 15h30
Brasiliense 0 x 0 Grêmio
10/6, 19h
At.-MG 2 x 1 Remo
GRUPO C
10/6, 21h30
Ceará 0 x 3 Fortaleza
TIME
P J V E D GP GC SG %
10/6, 21h30 Internacional 1 x 3 Vitória
1º
3 1 1 0 0 3 1 2 100
16/6,Áustria
21h30
Flamengo
x Coritiba

14/6, 13h
14/6, 16h

GRUPO F
1º
2º
3º
4º

TIME
Alemanha
França
Hungria
Portugal

1ª RODADA

15/6, 13h
15/6, 16h

J
3
0
1
1

V
1
2
1
0

Mac. do Norte
Áustria

x
x

E D GP GC SG %
1
0
100
0 0 1 0 1 100
0 1 0 1 -1 0

Inglaterra 1 x 0 Croácia
Escócia 0 x 2 Rép. Tcheca
P
3
1
1
0

J
1
1
1
1

V
1
0
0
0

E
0
1
1
0

D
0
0
0
1

GP GC SG
2 1 1
0 0 0
0 0 0
1 2 -1

%
100
33.3
33.3
0

Polônia 1 x 2 Eslováquia
Espanha 0 x 0 Suécia
P
0
0
0
0

J
0
0
0
0

V
0
0
0
0

Hungria
França

E
0
0
0
0

D
0
0
0
0

x
x

GP GC SG %
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

Portugal
Alemanha

França derrota
a Alemanha
Apontada como a grande favorita
para ganhar a Eurocopa, a França
fez o que dela se esperava e
estreou com vitória na competição.
Em um duelo equilibrado que
opôs os dois últimos campeões
mundiais, os franceses derrotaram
a seleção alemã por 1 a 0 ontem
à tarde, em Munique. O único
gol da partida saiu dos pés do
zagueiro Hummels, que marcou
contra no primeiro tempo.
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SÉRIE A
TIME
1º Fortaleza
2º Athl.o-PR
3º Flamengo
4º At.-GO
5º At.-MG
6º Bragantino
7º Fluminense
8º Bahia
9º Palmeiras
10º Corinthians
11º Ceará
12º Santos
13º Internacional
14º Juventude
15º Cuiabá
16º Sport
17º São Paulo
18º Chapecoense
19º Grêmio
20º América-MG
LIBERT.

P
9
9
6
6
6
5
5
4
4
4
4
4
4
2
1
1
1
1
0
0

J
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
2
3

V
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

PRÉ-LIBERT

E
0
0
0
0
0
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
0
0

D
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3

GP GC SG %
8 2 6 100
5 0 5 100
3 0 3 100
3 0 3 100
3 2 1 66.7
8 5 3 55.6
3 2 1 55.6
6 4 2 44.4
4 3 1 44.4
2 2 0 44.4
4 5 -1 44.4
3 4 -1 44.4
4 7 -3 44.4
2 5 -3 22.2
2 3 -1 16.7
2 4 -2 11.1
0 3 -3 11.1
1 6 -5 11.1
2 4 -2 0
0 4 -4 0

SUL-AM.

3ª RODADA

12/6, 19h
Palmeiras
12/6, 19h
Santos
13/6, 16h
Flamengo
13/6, 16h
At.-MG
13/6, 16h
Grêmio
13/6, 20h30
Bahia
13/6, 20h30
Fortaleza
13/6, 20h30 Bragantino
13/6, 20h30 Chapecoense
A deﬁnir
Cuiabá

REBAIX.

1x1
0x0
2x0
1x0
0x1
0x1
1x0
2x2
0x0
x

Corinthians
Juventude
América-MG
São Paulo
Athletico-PR
Internacional
Sport
Fluminense
Ceará
At.-GO

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Chapecoense
At.-MG
Bragantino
Palmeiras
Cuiabá
Santos
Bahia
Fortaleza
Grêmio
Flamengo

4ª RODADA

16/6, 19h
São Paulo
16/6, 19h
Internacional
16/6, 20h30 Corinthians
16/6, 21h30
Juventude
17/6, 16h
América-MG
17/6, 19h
Fluminense
17/6, 19h
Ceará
17/6, 19h
At.-GO
17/6, 21h
Sport
A deﬁnir
Athletico-PR

SÉRIE B
TIME
1º Náutico
2º Brusque
3º Botafogo
4º CRB
5º Goiás
6º Vila Nova
7º Samp. Corrêa
8º Guarani
9º Coritiba
10º Operário-PR
11º Vasco
12º Remo
13º Conﬁança
14º Vitória
15º Londrina
16º Ponte Preta
17º Bras. Pelotas
18º CSA
19º Cruzeiro
20º Avaí

P
9
9
7
7
5
5
5
4
4
4
4
4
3
2
2
1
1
1
1
1

J
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

V
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

E
0
0
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
0
2
2
1
1
1
1
1

D
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
2
2

ACESSO À SÉRIE A
4ª RODADA

15/6, 19h
15/6, 19h
15/6, 21h30
15/6, 21h30
16/6, 16h
16/6, 18h
16/6, 19h
16/6, 21h30
17/6, 19h
A deﬁnir

CSA
Náutico
Conﬁança
Goiás
Remo
Operário-PR
Vasco
Ponte Preta
Londrina
Brusque

5ª RODADA

18/6, 21h30 Bras. Pelotas
19/6, 16h30
Avaí
19/6, 16h30
Vasco
19/6, 18h30
Guarani
19/6, 19h
Vitória
19/6, 19h
Operário-PR
19/6, 21h
Samp. Corrêa
19/6, 21h
Vila Nova
20/6, 16h
Náutico
20/6, 20h30
CSA

GP GC SG %
5 1 4 100
5 2 3 100
6 1 5 77.8
9 7 2 77.8
3 1 2 55.6
3 2 1 55.6
1 0 1 55.6
7 6 1 44.4
3 3 0 44.4
4 5 -1 44.4
3 4 -1 44.4
3 5 -2 44.4
5 6 -1 33.3
1 2 -1 22.2
1 2 -1 22.2
2 4 -2 11.1
1 3 -2 11.1
0 2 -2 11.1
5 8 -3 11.1
2 5 -3 11.1
REBAIXAMENTO

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Guarani
Vila Nova
Bras. Pelotas
CRB
Vitória
Samp. Corrêa
Avaí
Cruzeiro
Botafogo
Coritiba

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Goiás
Remo
CRB
Ponte Preta
Brusque
Cruzeiro
Conﬁança
Coritiba
Botafogo
Londrina
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Bicentenário de Anita terá
exposição, mostra de filmes
e colóquio internacional

PR O
D UÇ

ÃO/ N

D

A Comissão Estadual Comemorativa ao Bicentenário de Nascimento de Anita
Garibaldi divulgou a programação tanto das atividades já concluídas, quanto
das que ainda serão realizadas. A Fundação Catarinense de Cultura prevê
para julho a abertura da exposição ‘Anita Garibaldi 200 anos: vida, coragem
e paixão’. No mês de agosto será realizado um Colóquio Internacional sobre
a vida da heroína de dois mundos, bem como uma mostra de filmes e um
desafio literário. O calendário estadual inclui cerca de 160 eventos promovidos
por diferentes entidades, órgãos e prefeituras que integram o projeto. As
informações foram organizadas pelo Instituto CulturAnita, de Laguna e inseridas
na agenda. A programação está disponível no portal do governo do Estado.

2,4 milhões
de doses de vacinas contra a Covid-19
serão enviadas pela Pfizer ao Brasil
até amanhã. Conforme comunicado
divulgado pela empresa, a remessa será
enviada em três lotes. Ontem chegaram
530 mil doses. Outras 936 mil deverão
chegar hoje e igual quantitativo amanhã.
Com as entregas dessa semana, o
número de vacinas disponibilizadas pela
farmacêutica chegará a 10,6 milhões.

ACESSE
ndmais.com.br
sac.ndonline.com.br

PUBLICIDADE
(47) 3419-8010

Aneel prorroga proibição
de corte de energia
A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica)
decidiu ontem que vai prorrogar por mais três meses
a proibição de corte de energia por inadimplência
para os consumidores de baixa renda. Em março, a
Aneel havia decidido suspender o corte de energia
por inadimplência para esta faixa de consumidores
até 30 de junho. Com a prorrogação aprovada
ontem, a proibição vai valer até o fim de setembro.

São José é destaque no atletismo

Desbloqueadores
apreendidos
Equipes de Vigilância e Repressão ao
Contrabando e Descaminho da Alfândega da
Receita Federal em Santos (SP) apreenderam
16.620 aparelhos desbloqueadores de
TV por assinatura, no valor de R$ 8,31
milhões. De acordo com a Receita, os
aparelhos foram adulterados de fábrica
para realizar pirataria de canais pagos.

A União Catarinense de Atletismo, equipe que representa o
município de São José, fez história ao finalizar o Troféu Brasil
de Atletismo na quarta posição na classificação geral. Com 121
pontos, os josefenses conquistaram sete medalhas na competição
interclubes mais importante da América Latina,
realizada de quinta a domingo passado,
no Centro
Olímpico do
Treinamento
e Pesquisa,
em São
Paulo.

DIVULGAÇÃO/ND

WAGNER CARMO/CBAT/ND

Brasil em Cannes - O
curta Cantareira, dirigido
por Rodrigo Ribeyro,
foi selecionado para a
Mostra Cinéfondation
do Festival de Cannes,
que acontece entre os
dias 6 e 17 de julho. A
mostra é focada em
novos diretores. Tratase de uma seleção
composta por 15 a
20 curtas escolhidos
entre candidatos do mundo todo. O filme mostra a história de Bento
e Sylvio, neto e avô respectivamente, ambos com raízes profundas na
Serra da Cantareira, mas em momentos diferentes de vida.

