
VACINAÇÃO CONTRA A COVID 

Joinville abre mais 3 mil 
horários nesta sexta-feira

Guaramirim

Mãe de Evylin 
revela que 
pediu ajuda    

Auxílio emergencial 

Governo já cancelou 
3,7 mi de benefícios 
PÁGINA 13 

DIA DO ORGULHO AUTISTA

Pelo fim do 
preconceito  
 
Crianças e adultos com o 
transtorno conquistam 
espaço em muitas áreas, 
mas ainda precisam 
superar a desconfiança de 
pessoas que não enxergam 
o problema e os excluem do 
convívio social. Página 3

Francieli Beregula diz 
que registrou boletins 
na Polícia e avisou o 
Conselho Tutelar sobre 
as ameaças feitas pelo 
ex-marido. Página 5

LUÍS ERNESTO LACOMBE

É preciso ter um 
olhar de fora, sem 
interferir nos fatos
PÁGINA 7

SABRINA AGUIAR

Instituto Cultural 
Brasil Alemanha 
comemora 50 anos
PÁGINA 2
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Foco da imunização agora são pessoas com 50 anos ou mais e portadores de 
comorbidades. Agendamento será feito a partir das 11 horas no site da Prefeitura. Página 4 

Rumo ao ouro olímpico  
Sem Neymar, o técnico André Jardine convocou o 

grupo de 18 jogadores da Seleção Brasileira para 
a disputa da medalha de ouro na Olimpíada de 

Tóquio. O lateral Daniel Alves foi a grande surpresa 
na lista. O Brasil estreia na competição no dia 22 

de julho enfrentando a Alemanha. PÁGINA 14
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DAs raízes germânicas de Joinville passam por uma das entidades que cultua 
e preserva muito da história e legado dos que aqui colonizaram. O mês de 
junho marca o meio século do Instituto Cultural Brasil Alemanha (ICBA). 
O atual presidente é Fernando Bündgens Schneider, neto do fundador que 
presidiu a reunião de fundação do ICBA, o Sr. Raoul Bündgens. O vice-
presidente é Luís Henrique Brüske. Hoje, às 19h30, será realizada uma 
solenidade para homenagear ex-presidentes, fundadores e participantes.  
 
A programação seguirá os protocolos previstos no decreto estadual 
em relação a covid-19. Fundado em 18 de junho de 1971, o ICBA visa à 
cooperação e o intercâmbio cultural entre o Brasil e a Alemanha e tem 
por objetivo fomentar a língua e a cultura  alemã em Santa Catarina. 
Atualmente diversos cursos são oferecidos como de conversação, gramática 
e literatura. Todos reconhecidos pelo Goethe-Institut, um dos mais 
valorizados no mundo. Para quem quiser conhecer mais sobre o instituto, 
pode utilizar este email de contato: secretaria@icbajoinville.com.br

Cerimonial dos 50 anos do ICBA 

Obras na 
BR-280
Os trabalhos 
começaram ontem 
e seguem hoje (18), 
das 6h às 18h. São 
ações de limpeza 
na rodovia BR-280, 
próximo ao acesso 
da Avenida dos 
Crisântemos, no 
bairro Rocio Grande, 
em São Francisco 
do Sul. São serviços 
de limpeza de 
vegetação das 
margens da pista 
e do asfalto para 
a continuidade da 
obra de implantação 
e requalificação da 
urbanização dos 
passeios. 
 
No local ainda serão 
colocadas uma ilha 
central e sinalização 
para travessia de 
pedestres. Todo 
o trabalho tem 
supervisão da 
equipe técnica 
da Seinfra e do 
Demtran.

Refeições no Hospital São José
A Câmara de Vereadores de Joinville aprovou o Projeto de Lei nº 66/2021, 
que autoriza a Prefeitura a outorgar permissão de uso de espaço localizado 
nas dependências do Hospital Municipal São José (HMSJ). Com isso, haverá 
uma licitação e a empresa vencedora produzirá refeições para os pacientes 
dentro do próprio hospital. Hoje, o serviço é prestado fora das dependências 
da unidade. O relator do projeto foi o vereador Willian Tonezi (Patriota). 

Festival Estudantil da Canção
A iniciativa é da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Jaraguá do Sul. 
Os participantes se apresentarão pelos canais de transmissão do Festival 
Estudantil da Canção e do Festival da Canção Sertaneja e Popular. As 
apresentações terão transmissão pelas redes sociais da prefeitura e da 
secretaria do município. Este ano houve número recorde de inscritos: 40 no 
Estudantil e 31 no Sertanejo e Popular. As apresentações são sempre às 19h.

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

SABRINA AGUIAR

Acima, o atual presidente do 
ICBA, Fernando Bündgens 
Schneider, e, ao lado, 
diretores do instituto de Porto 
Alegre, São Paulo e Joinville

Judiciário repassa mais recursos 
para o combate à pandemia
O valor exato atinge a marca de R$ 21 milhões. O 
último repasse, há cerca de uma semana, foi de 
mais R$ 59 mil para aplicação em ações na área 
da saúde. Os valores têm origem no cumprimento 
de penas de prestação pecuniária, transação 
penal e suspensão condicional do processo e são 
destinados por comarcas de todo o Estado. 

Com esse valor, até agora, o Poder Judiciário 
de Santa Catarina (PJSC) é o segundo tribunal 
estadual do país que mais contribuiu com recursos 
destinados à compra de equipamentos e insumos 
exclusivos para uso no combate ao novo coronavírus. 
O presidente do PJSC, desembargador Ricardo 
Roesler, destacou que o Judiciário está alinhado 
aos interesses dos catarinenses em encontrar 
soluções que possam amenizar a crise pandêmica.
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Inclusão e luta para 
quebrar preconceitos
No Dia do Orgulho Autista, 
conheça os graus do transtorno 
e a forma de lidar com ele tanto 
na infância quanto na fase adulta

O quebra-cabeça é um símbolo do transtorno, enquanto o coração sugere mais 

compreensão e amor por parte das pessoas que se relacionam com os autistas

Amanda descobriu o transtorno já 

na idade adulta e conseguiu tratar o 

problema a partir do diagnóstico
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Os níveis do autismo
 A psicóloga Fabiana Schiocchet 

explica os graus do autismo: mais 
brando, autismo clássico com alguns 
déficits de linguagem, e um grau 
mais severo onde há alguns compro-
metimentos de déficit de relaciona-
mentos da criança no meio social.

Às vezes, a criança tem dificul-
dade com algum brinquedo ou 
brincadeira de faz de conta, por 
exemplo. Também há a ques-
tão da etiqueta na roupa que é 
uma incomodação para eles. Para 
gente, não tem tanta importân-
cia, mas alguns autistas têm um 
incômodo como se fosse um espi-
nho, exemplifica a especialista.

O cinema reproduz desafios da vida 
real. Mas a ficção também cria mitos, 
como em um filme que fala de um 
garotinho de novo anos portador do 

espectro autismo. Ele é superdotado e 
decifra um código secreto do governo.

Entretanto, segundo a psicólo-
ga Fabiana, nem todos os autistas 
possuem um quociente de inteligência 
acima da média. A maioria precisa 
lidar com limitações e saber aceitar 
essas diferenças é fundamental para 
o portador e para as famílias. Muitas 
vezes, o preconceito impede o desen-
volvimento até mesmo dentro de casa.

“A sociedade precisa realmente 
fazer a inclusão dos autistas, aceitar 
as diferenças , adversidades. Real-
mente olhar com aceitação e isso 
já vem dos pais porque os pais vão 
fazer a inserção desse autista no meio 
social”, complementa a especialista.

* Com informações de Dani Lando, 
repórter da NDTV Record Joinville

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

Nesta sexta-feira, 18 de junho, é comemo-
rado o Dia do Orgulho Autista. A data foi criada 
nos Estados Unidos para reconhecer o poten-
cial das pessoas que possuem o Transtorno 
do Espectro Autista, condição caracterizada 
por padrões de comportamento repetitivos 
e dificuldade de interação social. É uma data 
para evidenciar o tema, falar de inclusão, der-
rubar preconceitos e quebrar paradigmas.

O autismo é um transtorno de desenvolvi-
mento que, geralmente, prejudica a comuni-
cação e a socialização do indivíduo. A forma 
como ele vê o mundo é diferente e muitas vezes 
a pessoa sofre com a exclusão. A síndrome é 
classificada em três graus e o diagnóstico aju-
da a entender o comportamento e os desafios 
que o autista terá de lidar no decorrer da vida.

Aos 41 anos, a professora universitária de 
psicologia Amanda Lang descobriu que era 
autista. “Fiz uma avaliação com a minha psi-
cóloga que é especialista em autismo para 
adulto. Levei essa avaliação para um psiquiatra 
e junto com a psicóloga eles chegaram a esse 
parecer. Eu já era desde cedo, mas com esse 
laudo você passa a ser oficialmente”, con-
ta Amanda, acrescentando que está no grau 1 
de autismo, mas isto não quer dizer que não 
precisa de apoio em situações específicas.

DIFICULDADE NA LEITURA 
Com o diagnóstico em mãos, foi possí-

vel entender a dificuldade que ela tinha 
na leitura de longos textos. No entanto, a 
condição de autista não a impediu de con-
tinuar dando aulas como professora univer-
sitária, função que exerce há nove anos.

“Eu simplesmente chego nos meus acadê-
micos e explico a minha situação. Acredito 
que sinceridade é tudo. Você poder abrir sua 
vida e seu coração para eles é algo que tem 
me ajudado bastante”, completa Amanda.

Segundo ela, muitas pessoas acreditam 
que o autista não tem empatia, mas isto não 
é verdade. “Muito pelo contrário. A partir do 
momento que eu sei que uma pessoa do meu 
lado está sofrendo vou conseguir ajudar.”

Apesar do laudo ter sido um alívio para a professo-
ra, em alguns momentos ela percebe que a sociedade 
não está  preparada para isso. “Quando se fala em 
autismo, você procura pessoas que trabalham com 
isso e encontra profissionais que lidam com crianças 
e adolescentes. Só que esses profissionais esquecem 
que os autistas crescem e uma coisa que eu sinto 
muita dificuldade é acompanhamentos, psicólogos, 
psiquiatras, neuros. Hoje, tudo isso é muito voltado 
para essa área da infância e adolescência”, diz.
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Mais 3 mil horários de 
vacinação são liberados  
Agendamento será realizado nesta sexta-feira, a partir das 11 horas, por meio do site joinville.sc.gov.br, para pessoas 
com 50 anos ou mais e grupos prioritários. Aplicação das doses ocorrerá durante o fim de semana no Centreventos

Para a vacinação dos grupos prioritários, é necessário apresentar documento comprobatório, diz a Prefeitura
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Mais de 3 milhões de doses aplicadas em SC
 Santa Catarina ultrapas-

sou a marca de 3 milhões de 
doses aplicadas da vacina 
contra o coronavírus. A 
marca de 3.021.081 doses 
aplicadas foi registrada no 
Vacinômetro no início da 
tarde de ontem. Os dados 
apontavam 2.2249.303 
pessoas vacinadas com a 
primeira dose, o que repre-
senta 89,78% de cobertura 
vacinal dos grupos prio-
ritários e 10,6% de cober-
tura em relação à segunda 
- 789.908 doses aplicadas.

Um dos motivos que explica 
as altas mais recentes na 
média de aplicação diária é o 
início da vacinação por faixa 
etária de pessoas sem co-
morbidades, anunciada pelo 
governador Carlos Moisés na 
semana passada. Desde então 
já foram aplicadas 214.177 
doses de vacinas em grupos 
com idade entre 20 a 59 anos.

“A vacinação é o melhor 

caminho para superarmos 
essa pandemia. Já vacinamos 
mais de 30% da população 
com a primeira dose e somos 
o quinto estado brasileiro que 
mais imunizou com a primei-
ra dose, mas queremos seguir 
avançando. Até amanhã te-
remos a chegada de mais 153 
mil imunizantes e queremos 
garantir a rápida distribuição 
aos municípios”, afirma o 
governador Carlos Moisés.

O secretário de Estado da 
Saúde, André Motta Ribei-
ro, atribuiu o desempenho 
positivo à soma de esforços 
entre Estado, municípios e 
União. “Alcançamos nes-
ta quinta-feira (ontem) a 
marca de 3 milhões de doses 
aplicadas, o que nos colo-
ca, proporcionalmente em 
relação ao público-alvo, 
como um dos estados mais 
bem ranqueados do Brasil”, 
afirmou. “Esse é fruto de um 
trabalho em parceria da SES, 

com sua logística previamen-
te organizada, e da agilidade 
dos municípios na aplicação 
das doses. Santa Catarina é 
um estado tripartite de fato, 
onde o Ministério da Saúde 
participa das decisões para 
que consigamos trazer mais 
vacinas e acelerar ainda mais 
a aplicação, de acordo com 
nossa população merece”.

O Governo de Santa Ca-
tarina deve receber nesta 
sexta-feira mais 85.410 
da vacina do farmacêuti-
ca Pfizer e 68.400 doses 
da vacina Coronavac.

“Reforçamos que todas 
as vacinas são seguras e 
eficazes. A população deve 
lembrar de fazer a sua par-
te, voltando para receber 
a segunda dose da vacina. 
O esquema vacinal só fica 
completo com duas doses 
do imunizante”, destaca o 
superintendente de vigilância 
em saúde, Eduardo Macário.

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

A partir das 11h desta sexta-
-feira, a Prefeitura de Joinville 
disponibiliza 3 mil novos ho-
rários para o agendamento da 
imunização contra a Covid-19, 
por meio do site joinville.sc.gov.
br. A aplicação destas doses 
será realizada durante o fim de 
semana - dias 19 e 20 de junho 
-, na Central de Imunização 
do Centreventos Cau Hansen.

Poderão realizar o agenda-
mento pessoas com 50 anos 
ou mais e as pertencentes 
aos grupos prioritários que 
já foram contemplados em 
outras etapas. Nesse caso, 
entram no grupo pessoas com 
comorbidades, trabalhadores 
da saúde, trabalhadores da 
educação, trabalhadores das 
forças de segurança públi-
ca, trabalhadores da limpeza 
urbana ou manejo de resí-
duos sólidos, trabalhadores 
do transporte coletivo urbano 
ou rodoviário de passageiros, 
trabalhadores do transporte 
aeroportuário, portuário ou 
aquaviário e caminhoneiros.

Para a vacinação dos gru-
pos prioritários, é necessá-
rio apresentar documento 
comprobatório. No portal 
de agendamento da vacina-
ção estão detalhadas todas 
as informações sobre os 
contemplados em cada gru-
po e a documentação que 
precisa ser apresentada.

Entre as 3 mil doses que 
serão disponibilizadas, não 
há previsão de vagas para 
gestantes ou puérperas, uma 
vez que, por determinação 
do Ministério da Saúde, elas 
devem ser vacinadas com 
tipos específicos de imuni-
zantes, que não estão dis-
poníveis no momento.

Ontem, a Prefeitura abriu o 
pré-cadastro para os traba-
lhadores da indústria e da 
construção civil. É uma forma 
de ter uma estimativa mais 
correta do número de doses 
necessárias para esse grupo 
específico. O agendamento 
de vacina, entretanto, ainda 
depende da chegada de novas 
remessas de imunizante.

Esse é fruto de 
um trabalho em 
parceria da SES, 
com sua logística 
previamente 
organizada, e 
da agilidade dos 
municípios na 
aplicação das doses. 
 
André Motta Ribeiro,
secretário de Estado da Saúde
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Mãe de Evylin detalha 
último contato com a filha 
Em entrevista à NDTV Record, Francieli Beregula contou como foi o encontro com a menina de cinco anos na casa 
de Ubiratan Modrock, que confessou à Polícia ter matado Evylin por entrangulamento na madrugada de sábado 

Amigos e familiares de Francieli se reuniram nesta semana, 

no condomínio onde a menina morava com o pai (na foto 

ao lado, no detalhe) para prestar uma homenagem
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Cidade Editor: Jean Balbinotti jean.balbinotti@ndmais.com.br

O crime que abalou Guaramirim, no 
Vale do Itapocu, no último fim de semana, 
ainda repercute na cidade. E uma voz im-
portante que está diretamente envolvida 
no caso resolveu quebrar o silêncio para 
a reportagem da NDTV Record Joinville.  

Francieli Beregula, mãe de Evylin 
Vitória Modrock, de cinco anos, es-
trangulada e morta pelo pai Ubiratan 
Luis Modrock, contou que, no dia do 
assassinato, esteve na casa do ex-com-
panheiro para pegar a filha, pois ela 
estava doente havia dias, com dor de 
garganta e a boca cheia de feridas. 

“Eu vim para tentar ajudá-la e falei: 
quero cuidar da minha filha. Ela está sen-
tindo a minha falta”, relata Francieli. No 
entanto, o que ocorreu foi uma discussão 
entre ela e Ubiratan, que teria dito que a 
mãe havia abandonado a filha. A meni-
na, então, teria começado a chorar por 
causa da discussão e Francieli foi embo-
ra. Mais tarde, entretanto, ela voltou.

Francieli conta que, desde o dia que saiu 
de casa, há cerca de cinco meses, por causa 
da separação, Ubiratan nunca mais havia 
deixado ela entrar na residência. Apenas 
naquele dia (noite de sexta-feira, dia 11, 
para o sábado, 12) é que ele permitiu a visita 
à filha. Na segunda vez que Francieli voltou 
para a casa, por volta das 22 horas, ela con-
seguiu fazer uma sopa para menina. “Eu 
pensei: agora ele vai deixar eu cuidar da 
minha filha, ele viu o mal que ele está fa-
zendo para ela. Então, fiz a sopinha, esma-
guei (batatinha) e conversei com ela, dei os 
remédios que ela estava tomando”, lembra.

Ubiratan teria dito então para Francieli 
dormir na casa e ela falou que aceitava, 

pois queria cuidar da filha. “Só que eu 
não conseguia dormir. Ele (Ubiratan) 
insistiu para eu dormir aqui com ela. Aí 
eu falei não, vou para casa. Me despedi 
dela (Evylin), falei que amava ela e que 
vinha fazer almoço no dia seguinte.”

O almoço, no entanto, jamais acon-
teceu. Na madrugada de sábado (12), 
Evylin foi estrangulada e morta pelo pai 
dentro da própria casa. Francieli lem-
brou também do dia em que o ex-com-
panheiro e a filha pegaram Covid-19 
e tiveram de ficar em isolamento.

“Eu vim tentar ajudar eles. Ele (Ubi-
ratan) falou para eu ir embora, que era 
para deixá-los em paz, para morrer 
em paz. Ele falou que eu iria ver os dois 
no caixão. Daí chamei a polícia, fiz um 
BO (Boletim de Ocorrência), mostrei a 
conversa que ele me mandou no whats,  
o áudio dela dizendo que quando fosse 
morar no céu com o papai e chegasse lá 
e eu não estivesse junto, o papai ia ficar 
muito bravo comigo”, continua Francieli. 

Pedido de guarda e 
alerta ao Conselho Tutelar

A mãe de Evylin disse ainda que mos-
trou tudo para a Polícia e comentou que 
quando tentava pegar a filha, Ubiratan 
“sumia” com ela o dia inteiro. Após fazer 
o BO, os policiais foram até a casa de Ubi-
ratan. “Vieram aqui, ele (Ubiratan) apa-
rentava estar calmo, falou que era tudo 
invenção da minha cabeça. Os vizinhos 
também falaram que estava tudo tranqui-
lo. Aí eu falei: “vocês vão esperar minha 
filha estar no caixão para fazer alguma 
coisa?”, lembra Francieli, chorando.

Ela contratou uma advogada para 
pedir judicialmente a guarda unila-
teral (quando um dos pais fica com a 
guarda da criança e o outro tem direi-
to à visita). Francieli também relatou 
que comunicou o Conselho Tutelar 
diversas vezes sobre a dificuldade de 
ver a filha e foi orientada como agir. 

“Dentro da atribuição do Conselho Tu-
telar e da demanda que veio para nós, foi 
feito todos os encaminhamentos devidos. 
O que aconteceu é uma fatalidade que não 
tem como prever. Você não sabe o que se 
passa na cabeça do outro. Isso é imprevi-
sível”, explica a conselheira tutelar Everli 
Safanelli, que encaminhou uma carta ao 
Ministério Público relatando a situação.

A intenção do Conselho Tutelar foi buscar 
a responsabilização dos pais para o cum-
primento da decisão judicial que concedeu 
a guarda compartilhada. “Eu quero justiça 
agora. Que o caso dela (Evylin) seja um 
exemplo para as autoridades irem atrás 
quando a mãe falar: ‘Ó, está acontecen-
do isso e isso’. Eu avisei que tinha coisa 
estranha, avisei, mostrei as provas que ele 
estava ameaçando, mas ninguém escutou. 
Não deixem esperar o pior acontecer com 
outras crianças”, desabafa a mãe enlutada.

Na quarta-feira, familiares e moradores 
se reuniram no gramado do condomínio 
onde Evilyn costumava brincar. Um pas-
tor foi chamado para fazer uma oração. 
Parentes seguravam balões que depois fo-
ram soltos. Muito emocionada, Francieli 
precisou ser amparada diversas vezes.

*Com informações de Dani Lando, 
 NDTV Record Joinville

Eu quero justiça 
agora. Que o caso 
dela (Evylin) seja 
um exemplo para 
as autoridades 
irem atrás quando 
a mãe falar ‘ó, 
tá acontecendo 
isso e isso’.

Francieli Beregula,
mãe de Evylin
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Prefeito de Major Vieira  
é suspeito de nepotismo
Ministério Público de Canoinhas abriu investigação para apurar contratação de Samanta Liczkovski, filha do prefeito 
Adilson Liczkovski, para o cargo de engenheira civil. Prefeitura diz que a profissional passou por processo seletivo 

Adilson Liczkovski teria 

nomeado a própria filha 

para um cargo público 
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Moradores de Pirabeiraba pedem 
retorno de base da Polícia Militar

A insegurança sentida pelos 
moradores do Distrito de 
Pirabeiraba, na região Norte 
de Joinville, motivou a realiza-
ção de uma audiência pública 
pela Câmara de Vereadores 
na noite de quarta-feira. Na 
oportunidade, os moradores 
reivindicaram a volta do posto 
da Polícia Militar, retirado 
do local há alguns anos. 

“É um pedido antigo, que 

é a volta da base, além do 
maior policiamento na área 
central e nos bairros”, dis-
se Michel Penter, presidente 
do Conselho de Segurança 
de Pirabeiraba (Conseg).

Uma agropecuária que fica na 
principal rua do bairro e próxi-
ma de onde estava instalado o 
posto policial, foi arrombada e 
furtada duas vezes em menos 
de um mês. “A gente solicita 

que o posto volte para Pirabei-
raba para dar mais segurança 
para o comércio e para os 
moradores”, afirma Alessan-
dra Silveira, gerente da loja.

A audiência pública rea-
lizada na Paróquia Sagrado 
Coração de Jesus contou com 
a presença da Polícia Militar, 
da Polícia Civil e da Secretaria 
de Segurança Pública, além 
de vereadores da cidade.

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

O Ministério Público (MP) 
da Comarca de Canoinhas, no 
Planalto Norte, apura uma 
denúncia de suposto caso de 
nepotismo na Prefeitura de 
Major Vieira. A suspeita é que 
Samanta Liczkovski, filha do 
prefeito Adilson Liczkovski, 
foi contratada para atuar como 
engenheira civil no município.

A denúncia foi recebida na 3ª 
Promotoria de Justiça na quar-
ta-feira e está sendo condu-
zida pelo promotor substituto 
Francisco Ribeiro Soares, que 
vai apurar a prática de atos de 
improbidade administrativa 
por Adilson, o que configura 
nepotismo, se comprovada a 
denúncia. A investigação inicial 
do MP apura também a con-
tratação pelo gestor público 
de outros servidores sem o 
devido concurso público.

Embora o caso esteja em 
sigilo, no Portal de Trans-
parência do município é 
possível encontrar os dados 
da contratação da filha do 
prefeito entre os servidores 
temporários com o salário de 
R$ 3,4 mil mensais desde o 
dia 1º deste mês de junho de 
2021. O documento mostra 
ainda a jornada de trabalho, 
que é de 20 horas semanais.

O promotor Francisco Ribeiro 
Soares não quis comentar a 
investigação nem os fatos, pois 
está substituindo o promo-
tor titular da 3ª Promotoria 
de Justiça de Canoinhas.

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, abrirá inscrições para o edital de Concorrência nº 158/2021, destinado à contratação 
de instituições/empresas especializadas na área de ensino, visando o atendimento de 299 crianças na 
Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica. O edital de credenciamento ficará aberto a partir 
da data de 21/06/2021 até a data limite de 04/08/2021. O horário para entrega dos invólucros é das 08h às 14h. 
O edital encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br no link  "Portal de Licitações".

Joinville, 17 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 
182/2021, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de materiais para 
prevenção do COVID-19 para as unidades administradas pela Secretaria de Educação Municipal, na 
Data/Horário: 30/06/2021 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, 17 e junho de 2021.
Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento

Silvia Cristina Bello – Diretora Executiva 

O que diz a Prefeitura
Por meio da assessoria de im-

prensa, a Prefeitura informou que 
Samanta Liczkovski participou 
de um processo seletivo ainda na 
gestão passada, em que o pai não 
era o prefeito. Ela ficou em quarto 
lugar no processo seletivo. Ocorre 
que, segundo a Prefeitura, os três 
primeiros colocados foram chama-
dos e pediram demissão. Por isso, 
o RH chamou Samanta para ocu-
par a vaga, o que “não se trata de 
nepotismo, portanto”, diz a nota.

O que é Nepotismo?
Segundo a Controladoria-

-Geral da União (CGU), ne-
potismo é a prática pela qual 
um agente público usa de sua 
posição de poder para nomear, 
contratar ou favorecer um 
ou mais parentes, sejam por 
vínculo da consangüinidade 
ou da afinidade, em violação 
às garantias constitucionais de 
impessoalidade administrativa.



LUÍS ERNESTO 

Lacombe

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

sexta-feira, 18 de junho de 2021     7Geral

Tadinhos de nós
Corria o ano de 1998. O presidente era Fernando Henrique Cardoso, 

e as invasões de terra se multiplicavam. Apenas naquele ano, seriam 
599, e em várias regiões do país, inclusive o Rio de Janeiro, meu Estado. 
Eu tinha, então, dez anos de carreira no jornalismo. Como repórter, 
fui deslocado pela chefia até Seropédica, no Grande Rio, para cobrir 
a invasão de uma fazenda. Minha equipe foi a primeira a chegar 
ao local. Havia cerca de 70 pessoas do MST e dois carros da Polícia 
Militar, apenas oito policiais no total. Ainda assim, eles já tinham 
convencido os invasores a deixar a propriedade, e tudo parecia calmo. 
Com a aproximação do nosso carro de reportagem, o clima mudou. 
Imediatamente, as pessoas que já estavam sentadas na estrada de terra, 
fora da fazenda, ergueram-se, aos gritos, contando com o testemunho 
de uma câmera de televisão, para tentar uma nova invasão.

Não demorei a perceber o que acontecia e orientei meu cinegrafista, 
ainda no carro, a não sair para registrar imagens. Ficou muito claro 
para mim que nossa presença, pura e simples, estava interferindo 
naquela história jornalística. Assim que paramos, fui na direção 
dos invasores e pedi a eles que se acalmassem, menti: “Estou 
vindo de outra reportagem aqui perto, e nossa câmera quebrou. 
Não tenho como registrar nada. O envio de outro equipamento 
pode demorar horas”. Deu certo. Em seguida, caminhei até 
os policiais e disse a eles a verdade. Nossa câmera funcionava 
perfeitamente, mas eu não podia permitir que meu trabalho servisse, 
de alguma forma, como estímulo e proteção para a perpetuação 
de um crime. Os policiais me agradeceram, e deixei o local.

Quantos jornalistas 
entendem que devemos 
evitar ser parte de uma 
pauta, de uma matéria? 
A não ser no caso de um 
jornalismo que se aproxima 
do entretenimento. Quantos 
compreendem que há 
muitos limites nessa 
profissão de contadores 
de histórias reais? É 
fundamental não interferir 
em acontecimentos, ter 
um olhar de fora, uma 
presença discreta, que não promova deturpações, reviravoltas, a quebra 
do caminho natural de uma reportagem. E já testemunhei tantos 
tropeços... Comportamentos estimulados por jornalistas para a captação 
de imagens, falas de entrevistados sugeridas por repórteres, tiro de 
revólver transformado em rajada de metralhadora na ilha de edição... 
Já vi muita enganação, para “produzir” uma pauta que a realidade não 
confirmou, ou para torná-la mais “atraente”, mais “impactante”.

Agora, jornalistas vão além, enxergam-se como personagens 
de matérias. Eles são a pauta! E, pior, surgem como vítimas, 
com a desculpa de que o público precisa enxergá-los como seres 
humanos, para “desfazer uma ideia equivocada que esses dias 
tão difíceis ajudaram a criar na imaginação de muita gente”. 
Não, não tem nada a ver com o desapego a fatos para a imposição 
de narrativas... Eles trabalham “por nós, pelo nosso país”, num 
discurso de militância estudantil. Tanto “sacrifício”, tanto 
“sofrimento”. São seres iluminados, que decidem enviesadamente 
o que nos contar e como contar. Não são mais profissionais sérios 
da comunicação. Tadinhas das pessoas comuns, tão comuns.

É fundamental 
não interferir em 
acontecimentos, ter 
um olhar de fora, uma 
presença discreta, 
que não promova 
deturpações.”

Missão da imprensa
Vice-presidente da Assem-

bleia Legislativa, o deputado 
Nilso Berlanda (PL) destacou 
a atuação dos profissionais de 
comunicação na pandemia. 
“A imprensa se desdobrou na 
missão de levar informações 
aos ouvintes e telespectado-

res. Isolados em nossas casas, 
era através do rádio e da TV 
que sabíamos as notícias. São 
muitas ações campanhas para 
orientar a população sobre as 
formas de contágio e, muitas 
vezes, com os profissionais 
até arriscando suas vidas”, 

comentou. Na opinião do de-
putado Marcius Machado (PL), 
a imprensa faz um “trabalho 
extraordinário”. Na visão dele, 
a parceria entre Alesc e Acaert 
“agrega valor”, pois faz com 
que  o povo tenha mais conhe-
cimento sobre o Parlamento.

Comunicação

Acaert destaca parceria 
com a Alesc no combate 
à pandemia de Covid-19

A Acaert (Associação Ca-
tarinense de Emissoras de 
Rádio e Televisão) destacou a 
importância da parceria com 
a Alesc (Assembleia Legislati-
va do Estado de Santa Cata-
rina) durante a pandemia. Ao 
apresentar a mensagem anual 
do segmento da comunica-
ção aos deputados estaduais, 
o presidente da entidade, 
Silvano Silva, reforçou que 
o convênio firmado com o 
Parlamento para a divulgação 
de forma ampla das ações do 
Legislativo passou a ser fun-
damental no combate à pan-
demia do novo coronavírus.

O ato ocorreu ontem de 
manhã em meio à sessão 
plenária. Na tribuna da Alesc, 

Silvano lembrou que o tra-
balho conjunto entre mídia e 
Parlamento ganhou amplitu-
de até por causa da pandemia, 
que obrigou o fechamento das 
galerias da própria Assem-
bleia Legislativa em função 
das restrições sanitárias 
provocadas pela Covid-19. 

A Acaert também apre-
sentou em primeira mão a 
campanha de apoio à refor-
ma da Previdência estadual 
que a entidade fará em toda 
Santa Catarina por meio de 
suas emissoras associadas.  
A intenção, citou Silvano, é 
garantir que os parlamenta-
res possam votar de “cons-
ciência tranquila” o projeto 
que pretende assegurar o 

equilíbrio fiscal do Estado. “E 
o próprio povo catarinense 
poderá entender que o fim de 
privilégios significa melho-
rias ao cidadão”, explicou.

Na avaliação do presi-
dente da Alesc, deputado 
Mauro de Nadal (MDB), 
a campanha é de ampla 
relevância. Segundo ele, o 
cidadão precisa saber o que 
realmente está acontecen-
do no governo do Estado 
e no Legislativo estadual. 
“Quando a Acaert mostra 
à sociedade o que é im-
portante que o Parlamen-
to aprecie o projeto, dá o 
conhecimento sobre o que 
está acontecendo com o di-
nheiro público”, ressaltou.

Silvano Silva, presidente da Acaert: divulgação das ações do 
Legislativo e campanha de apoio à reforma da Previdência
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O resultado da votação do 
substituto do projeto que altera a Lei 
de Improbidade Administrativa foi 
acachapante: 408 deputados a favor, 
contra apenas 68 contra, uma abstenção 
e 36 ausentes. A bancada catarinense 
também uniu-se de forma majoritária 
pela aprovação da reforma. Dos 16 
deputados, 12 a favor, dois contra e duas 
ausências.  O deputado Rodrigo Coelho 
apareceu como abstenção, mas ele fez 
declaração de voto posterior, unindo-

se a Gilson Marques como contrários. 
A matéria continua gerando 

muita polêmica. Há segmentos 
que consideraram um retrocesso e 
que os parlamentares aprovaram 
a reforma para se protegerem.

O consenso entre aqueles que 
aprovaram as alterações conta com 
vários argumentos. Em primeiro 
lugar, porque constatam abuso de 
autoridade do Ministério Público e de 
representantes do Poder Judiciário. 

Prefeitos e secretários municipais, 
entre outras autoridades, que têm 
a reputação manchada por erros 
formais, desprovidos de qualquer dolo. 
E muitos deles são absolvidos pela 
Justiça, depois de amargarem anos 
de exposição negativa de sua honra.

Vários deputados catarinenses 
sustentaram, também, que aqueles 
gestores públicos flagrados em 
atos de corrupção tiveram as penas 
aumentadas, incluindo a suspensão 

dos direitos políticos por tempo maior.
Outra constatação: ações por 

improbidade, sem prova de dolo ou 
má-fé, arrastando-se por anos. Agora, 
a nova lei fixa prazo de seis meses.

Nos debates na Câmara, os deputados 
proclamaram que muita gente boa, 
de vários segmentos profissionais, 
sociais e empresariais deixam de 
ingressar na vida pública pelas 
ameaças da lei em vigor e apontaram 
até “vulgaridade em sua aplicação”.  

Licença de Maldaner
O deputado federal Celso Maldaner anunciou 
que nos próximos dias vai se licenciar da 
presidência do Diretório Estadual do MDB 
para concorrer às prévias do dia 15 de agosto. 
Assumirá interinamente o vice, Edinho Bez. 
Maldaner informou, ainda, que as regras da 
consulta a todos os filiados serão definidas 
após o término do prazo de inscrição dos 
pré-candidatos no dia 30 de junho.

Câmara muda lei da improbidade

Iluminação - O programa de iluminação das 
principais praças de Florianópolis terá um reforço 
nos próximos meses. O consórcio responsável pela 
manutenção do sistema de iluminação pública vai 
instalar novos projetos. As praças XV de Novembro e 
Getúlio Vargas, duas das mais importantes da área 
central, já estão mais claras e seguras. A praça Nossa 
Senhora de Fátima, revitalizada pela empesa W/
Koerich, também recebeu luz noturno moderna. A 
gestão Gean Loureiro já revitalizou 200 praças. Homenagem do MDB - A sede do Diretório 

Regional do MDB em Florianópolis passa a se 
chamar Casildo João Maldaner. A homenagem 
ao ex-presidente do partido, ex-governador 
e ex-senador foi pelas principais lideranças 
do MDB, sob a liderança do presidente 
estadual deputado Celso Maldaner, irmão do 
homenageado, com inauguração de grande 
foto e da inclusão do nome na frente do 
Diretório. Na ocasião, foi também instalada a 
galeria das ex-presidentes do MDB Mulher e 
das ex-primeiras damas dos governadores.       
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Curtas
 – Poder Judiciário já contribuiu 
com mais de R$ 21 milhões 
para ações de combate à 
Covid-19 em Santa Catarina.

 – O PSC lançou a candidatura 
de Narciso Parisoto ao 
Senado, deputado Jair 
Mioto à reeleição, Jefe 
Melo à federal e executiva 
com 29 integrantes.

 – Os encontros regionais do 
MDB prosseguem hoje em 
Laguna, Braço do Norte 
e Tubarão, e amanhã em 
Criciúma e Araranguá.

Acompanhe 
meus 
comentários 
no Balanço 

Geral, na NDTV, de segunda a 
sexta, a partir das 12h, e mais 
notícias no blog do portal nd+

Precariedades
O vice-presidente da Fiesc no 
Oeste, Waldemar Schmitz, também 
lavrou seu protesto contra a falta de 
investimentos públicos na região. 
Enfatiza que a BR-282 precisa 
urgentemente de terceiras faixas e 
que “a BR-163 está completamente 
destroçada”. Há outras queixas: 
“No campo da energia elétrica 
persistem serias deficiências em 
redes de distribuição. Na área 
do abastecimento de água, a 
Casan não conseguiu deslanchar 
a obra do Rio Chapecozinho que 
abasteceria Chapecó e vários 
municípios do entorno”.

Isenção
Projeto de lei que isenta de impostos a compra de 
medicamentos e do kit intubação para combate da 
Covid-19 está tramitando na Assembleia Legislativa. 
Se aprovado, beneficiará especialmente os hospitais 
filantrópicos. Autor da proposta, o deputado Milton 
Hobus alega que remédios usados no tratamento tiveram 
aumentos superiores a 200%. Além disso, o Conselho 
Nacional de Política Fazendária já autorizou os Estados 
a isentarem 20 medicamentos contra o coronavírus.
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Ferrados
O Delegado de polícia e ex-
deputado Ulisses Gabriel 
está protestando nas redes 
sociais contra o anunciado 
projeto de reforma da 
Previdência dos servidores 
estaduais. O ex-presidente 
da Adepol escreveu: “O 
presidente Bolsonaro 
fez uma reforma da 
Previdência para policiais 
federais e militares (das 
Forças Armadas e dos 
Estados). O governador 
Moisés, coronel estadual, 
com os direitos garantidos, 
vai ferrar a Policia 
Civil, o IGP e o sistema 
prisional. Farinha pouca, 
meu pirão primeiro”.

Fiscalização
O Instituto do Meio 
Ambiente de Santa 
Catarina (IMA) e a Polícia 
Civil selaram acordo para 
ampliar e fortalecer a 
fiscalização ambiental. 
Além das operações 
conjuntas já realizadas na 
Grande Florianópolis, os 
órgãos ampliarão a atuação 
para todas as regiões 
catarinenses, com apoio 
das mais de 290 delegacias 
de polícia. A parceria 
foi oficializada durante 
reunião do presidente 
do IMA, Daniel Vinicius 
Neto, o delegado-geral de 
Polícia, Paulo Koerich, e o 
adjunto Fernando Callfass.



 Uma das características do bom empreendedor 
que ficou clara nesta pandemia é a adaptação 
rápida às mudanças. No mercado da comunica-
ção isso é ainda mais latente. Aqui na Exit Co-
municação e Negócios estamos constantemente 
mergulhados no universo da transformação. 
Nosso DNA Beta Infinito nos transforma e faz 
transformar marcas há 18 anos.  
 
Essa inquietude promoveu mudanças físicas 
e culturais para uma ressignificação organi-
zacional. Transferimos a agência para o pri-
meiro bairro-cidade de Joinville: Cidade das 
Águas, local que traduz nossa essência: flui-
dez, movimento, conectividade, capacidade 
de moldar o próprio curso.  
 
A mudança física é reflexo de mudanças mais 
significativas que prepararam a Exit para este 
momento. Adotamos o modelo de trabalho re-
moto como oficial, percebemos nossa capacida-
de de adaptação e isso se refletiu nas dinâmicas 
diárias e resultados. A nova sede considera os 
pontos fortes e serve como um hub de exitianos, 
prontos a colocar a criatividade em prática, de 
onde estiverem.   
 
Novas experiências transformaram a gestão. 
Reestruturamos e reinventamos processos, 
substituímos ferramentas, buscamos especia-

listas em gestão de pessoas para apoiarem a 
mudança a partir das necessidades da equipe, 
cuidando do emocional. Uma fase transforma-
dora em que estamos construindo uma nova 
empresa, adaptada ao novo jeito de viver. O 
resultado é motivador: exitianos unidos, de suas 
casas ou de onde estiverem para fazer a Exit 
acontecer.  
 
Profissionais foram contratados, clientes 
conquistados. Com criatividade e inovação 
reinventamos a empresa, propondo o mes-
mo aos clientes.   
 
Inspirados nas necessidades do mercado, cria-
mos o projeto Catalisadores da Mudança (exit.
ag/catalisadoresdamudanca), que aponta ve-
tores de transformação para marcas e negócios 
endereçarem seus esforços de adaptação. E lan-
çaremos em breve uma reedição para manter 
clientes e mercado aquecidos na mesma vibra-
ção que nos faz uma “Marca Viva que Trans-
forma e se Transforma”. 
 
O tempo não para! Então, vamos juntos 
continuar olhando para o mundo de ma-
neira diferente? Afinal, encarar o pre-
sente nos levará a vivermos experiências 
cada vez mais transformadoras e positi-
vas em qualquer cenário que se apresentar. 

Ressignificar negócios  
para transformar marcas 

Aberta a porteira
da impunidade

Samanta Tassotti
diretora executiva e de relacionamento 
da Exit Comunicação e Negócios

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

A classe política acaba de dar mais um exemplo de que 
trabalha em benefício próprio e não para quem os 
elegeu. Cria as leis para se proteger, legislam em fa-
vor de si mesmos. Não é por acaso que vivemos num 

país tão desigual, que favorece a impunidade e estimula o de-
lito. É o país do contrário, onde impera a corrupção e a justi-
ça é para poucos. Triste realidade que aprofunda a descrença 
do cidadão nos homens que o representam no parlamento.

Os deputados federais aprovaram mudanças na Lei de Improbi-
dade Administrativa, não para endurecer o combate aos malfeitos 
contra o erário, mas para flexibilizar quem for pego cometendo 
crimes na administração pública. Pela nova lei, agora é preci-
so que se comprove a intenção de lesar a administração públi-
ca para que a acusação formalizada pelo Ministério Público seja 
recebida. Essa aprovação representa mais um passo na tentativa 
de blindar políticos de investigações, iniciada após a Lava Jato.

Considerada por integrantes do Ministério Público e de en-
tidades civis como uma brecha para a impunidade, a proposta 
segue agora para o Senado. Com certeza, a lei não terá melhor 
destino, talvez seja alterada em alguns pontos, mas persisti-
rá a proposta de evitar que gestores públicos sejam duramen-
te confrontados com os rigores da lei. Esta é a lógica brasileira, 
onde os políticos – salvo raras e honrosas exceções - usam o 
poder para benefícios próprios, de costas para a sociedade.

O projeto foi votado e aprovado às pressas na noite de quar-
ta-feira (16). Comparando ao futebol, o placar foi de goleada: 
408 votos favoráveis e 68 contrários. E o pior: 36 deputados se 
abstiveram. Esses que não votaram merecem o maior repúdio 
dos eleitores. Afinal, foram eleitos para representar os interesses 
dos eleitores, mas se escondem nas sombras, se omitem, fugin-
do ao seu papel. É um comportamento no mínimo covarde.

Já quem votou a favor da lei mais branda pode ser considerado co-
nivente com atos negligentes e imprudentes para escapar de punição. 
Argumentam que foram quebradas amarras, arrancando o que es-
tava preso onde os administradores públicos temiam serem vítimas 
constantes de acusações. Mas se havia amarras, que derrubassem e 
modernizassem a lei em benefício da administração pública e dos 
brasileiros, e não de gestores. A porteira da impunidade foi aberta.

A lei não pode ser branda para os políticos. Ela tem que 
ser rígida para quem se propõe a ser um servidor pú-
blico, e mais ainda para quem faz a legislação. 

Os brasileiros estão fartos das manobras, principalmente prati-
cadas pelos maus políticos. O Congresso Nacional está construindo 
uma lei mais flexível, suprimindo todos os atos de improbidade 
culposa, permitindo punição apenas para casos em que ficar com-
provada a intenção do gestor público de infringir a lei. Episódios 
recentes mostram a disposição do Congresso para avançar em 
pautas que afrouxam legislações vigentes, atenuando ou extin-
guindo punições. A indignação dos cidadãos cresce a cada dia.
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Aprovado na Câmara dos Depu-
tados com uma união 'específica' 
entre oposição e situação, o projeto 
de lei que altera a lei de improbida-
de fortalece maus gestores e causa 
dificuldades 'imensas' para investi-
gações, avalia o procurador Ubiratan 
Cazetta, presidente da principal en-
tidade da classe, a ANPR (Associação 
Nacional dos Procuradores da Repú-
blica). Ele disse que impacto do pro-
jeto apelidado de 'lei da impunidade' 
na proteção ao patrimônio público, 
ressaltando que seus efeitos podem 
beneficiar políticos já condenados.

"Qual é o peso maior? É o peso 
da proteção ao patrimônio público, 
da proteção, da honestidade, ou é 
o peso da existência de uma ação 
(de improbidade)? O simples fato 
da existência da ação não significa 
condenação. Botando na balança, o 

meu 'sofrimento pessoal de ges-
tor' e o impacto disso na proteção à 
coisa pública, no que isso significa 
para sociedade, eu prefiro ficar do 
lado da sociedade", ressaltou.

A discussão sobre as mudanças 
na lei de improbidade se estendem 
há anos - assim como as críticas e 
reações ao teor das alterações pro-
postas. No ano passado, o Ministério 
Público Federal chegou a ressaltar 
que o projeto criava 'uma excludente 
de ilicitude genérica intolerável' e 
representava 'um dos maiores re-
trocessos no combate à corrupção'.

Entre os diferentes pontos de 
retrocessos no novo texto da lei 
de improbidade já apontados pela 
ANPR, o presidente da entidade 
afirma que “a mais evidente de 
todas é você exigir a prova do dolo, 
a prova da vontade consciente em 

todos os casos. É algo tão evidente 
que o ato é lesivo ao patrimônio, 
ou de que é enriquecimento ilícito, 
que você não tem que provar que 
ela tinha intenção de causar aquele 
dano. E isso causa uma dificulda-
de muito grande de prova, para 
você conseguir avançar. Então 
houve uma restrição muito gran-
de do campo de atuação da lei”.

Nova Lei de Improbidade 
dificulta investigação
Projeto que flexibiliza o texto foi criticado pelo presidente da Associação 
Nacional dos Procuradores da República, Ubiratan Cazetta. Ele afirmou 
que “é como se nós tivéssemos dito que um fato deixou de ser crime”

Antigos réus podem 
se beneficiar

O procurador Ubiratan Cazetta 
explicou que é possível antigos 
réus poderão usar o novo texto re-
troativamente para se beneficiar. 
“No que nós chamamos de direito 
sancionador, toda vez que você 
elimina uma conduta, ela deixa de 
ser punida, aquele que estiver com 
processo em andamento, ou com 
casos de sentença não transitada 
em julgado, eles vão ter o direito a 
esse novo tratamento. Mas enfim, 
é como se nós tivéssemos dito que 
um fato deixou de ser crime. A 
pessoa que está respondendo por 
um processo por aquilo não será 
mais punida. Então, esse impacto 
existe, ele não olha só pra frente. A 
mudança da Lei de Improbidade 
olha para trás também. A regra do 
jogo muda no meio do caminho, 
você vai ter resultados alterados”, 
afirmou o presidente da ANPR.

Correções no Senado
Ubiratan Cazetta avaliou que 

faltou espaço para debate e 
que, agora, a expectativa é que 
seja possível fazer correções no 
texto que será votado no Se-
nado.  “Pode se dizer ‘ah, mas 
houve 14 audiências antes’. Mas 
essas audiências não tinham um 
texto final. O texto final surgir 

depois do meio dia, de um dia, 
e ser aprovado na noite do dia 
seguinte impede qualquer corre-
ção. Então, agora nós vamos ter 
que fazer esse diálogo em cima 
desse novo texto no Senado, para 
ver o que que a gente consegue 
construir de correções e deba-
tes mais amplos no Senado.

Rodrigo Coelho 
votou ‘não’

O deputado federal Rodrigo 
Coelho (PSB) afirmou que 
votou não, contrário às 
mudanças na Lei da Impro-
bidade Administrativa, no 
entanto, o voto do parla-
mentar não foi computado 
por problemas no aplicativo 
Infoleg, utilizado pela Câ-
mara para votação on-line. 
Para o deputado, a mudan-
ça na lei é um retrocesso. 
“Nos últimos anos, o Brasil 
avançou muito no combate 
à corrupção e aprovar essa 
proposta vai na contramão 
de todas as nossas conquistas. 
Precisamos de uma sociedade 
mais justa e confiante nas 
suas instituições. Por isso, 
meu voto é ‘não’”, disse.

COMO VOTARAM OS 
CATARINENSES

Bancada de Santa Catarina 

12 sim 2 não  

2 não votaram

A FAVOR

Angela Amin (PP)

Carlos Chiodini (MDB)

Carmen Zanotto  
(Cidadania)

Caroline de Toni (PSL)

Celso Maldaner (MDB)

Coronel Armando  
(PSL)

Daniel Freitas (PSL)

Darci de Matos (PSD)

Fabio Schiochet (PSL)

Geovânia de Sá (PSDB)

Hélio Costa  
(Republicanos)

Pedro Uczai (PT)

CONTRA

Gilson Marques  
(Novo)

Rodrigo Coelho  
(PSB)

NÃO VOTARAM

Ricardo Guidi  
(PSD)

Rogério  
Mendonça  
Peninha  
(MDB)

Placar total da votação 

408 sim 68 não   
36 não votaram
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Procurador Ubiratan Cazetta
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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:



 
 
A Totvs, a maior empresa de tecnologia do País, anunciou 
a abertura de 300 vagas de emprego em home office para 
profissionais de tecnologia da informação, comercial e na área 
corporativa. Só para área de tecnologia da empresa, são 200 
vagas para diferentes níveis e áreas de conhecimento, como 
ciência de dados, infraestrutura e desenvolvimento de software. 
Somente para Joinville, são 32 vagas de empregos efetivas. 
As outras 100 vagas são para oportunidades em marketing, 
Recursos Humanos, suporte, prospecção de negócios, vendas e 
UX (user experience). Além das oportunidades abertas agora, 
a empresa prevê mais 270 contratações nos próximos meses. 
Todo o processo será feito de forma digital, já que a empresa 
continua no sistema remoto de trabalho e só voltará aos poucos 
ao presencial. As vagas de emprego podem ser conferidas em 
https://totvs.gupy.io/ 
A sede da Totvs fica em São Paulo. A empresa foi inicialmente 
formada a partir da fusão das  empresas Microsiga e Logocenter. 
Incorporou, em 2006, um dos principais concorrentes 
nacionais – a RM Sistemas, e em 2008 a Datasul, de Joinville.

Gigante da tecnologia  
abre 300 vagas de  
emprego em home office

Confiança no comércio
O Índice de Confiança do Empresário do Comércio cresceu 12,2% 
em junho na comparação com maio. Essa foi a primeira alta do 
ano e veio depois de cinco quedas consecutivas. As informações 
foram divulgadas ontem pela Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Na comparação com 
junho do ano passado, a confiança do empresário avançou 
47,6%. De maio para junho, o principal aumento foi observado 
no item condições atuais, que cresceu 19,3%, puxado 
pela satisfação maior com a situação atual da economia 
(29,3%). A expectativa em relação ao futuro apresentou 
alta de 11,6%. Já a intenção de investimentos subiu 8%.

Mercadoredacao@ndmais.com.br
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Indicadores
Confira a variação das moedas, os índices de inflação e da 
poupança, além do comportamento do mercado financeiro Índice IPCA/

IBGE
INPC/

IBGE
IGP-DI/

FGV
IGP-M/

FGV
ICV FPOLIS
UDESC ESAG

0,83%

0,31%

0,93%

0,86%

2,38%

8,06%

MAIO

ABRIL

MARÇO

FEVEREIRO

ACUM. ANO

ACUM. 12 MESES

0,96%

0,38%

0,86%

0,82%

2,89%

8,9%

3,40%

2,22%

2,17%

2,71%

15,67%

36,55%

4,10%

1,51%

2,94%

2,53%

14,89%

37,06%

1,27%

0,33%

0,90%

0,87%

4,13%

8,31%

Inflação (%)

COMERCIAL

COMPRA VENDA

R$ 5,02 R$ 5,022

TURISMO

COMPRA VENDA

R$ 5,06 R$ 5,203

-0,2684%

 Dólar

COMPRA VENDA

R$ 5,996 R$ 5,999

-1,41%

COMPRA VENDA

R$ 0,0522 R$ 0,0527

-0,7533%
 Euro  Peso

Câmbio
Mês R$/m² Variação 

(mês)
MAIO 2.203,29 1,47%

JUNHO 2.253,79 2,29%

NACIONAL

REGIONAL
DE SC R$ 1.281  A R$ 1.467

4,25% R$ 287,07

R$ 1100,00

Selic

CUB-SC

Salário Mínimo

Ouro

Data Pontos Variação
17/JUN 128.057,22 -0.93%

16/JUN 129.259,49 -0.64%

15/JUN 130.091,08 -0.09%

Data fi nal Rendimento
17/JUNHO 0,2019%

16/JUNHO 0,2019%

15/JUNHO 0,2019%

Ibovespa

Poupança

Meios de pagamento   
O Banco Central passará a divulgar um novo 
conjunto de estatísticas relacionadas aos meios 
de pagamentos no Brasil. Os dados abarcam 
pagamentos de varejo e de cartões de crédito. 
A partir de agora, além de publicar os dados 
anualmente, a instituição  atualizará com 
mais frequência gráficos relacionados aos 
diferentes meios de pagamento, como Pix, 
TED, DOC, boleto, cheque, TEC, transferência 
interbancária, débitos diretos e saques.

Perdas do 
varejo
O varejo brasileiro perdeu 
R$ 23,26 bilhões no ano 
passado. O índice médio 
de perdas no setor caiu 
de 1,36% em 2019 para 
1,33% em 2020. Entre 
outros fatores, a queda foi 
puxada pelo ao aumento 
das vendas (houve alta 
de 6% no faturamento do 
setor) e a diminuição de 
furtos em loja. Os dados 
são da 4ª Pesquisa Abrappe 
de Perdas no Varejo 
Brasileiro, realizada em 
parceria com a consultoria 
EY. As perdas são divididas 
em duas categorias: 
perdas conhecidas 
(produtos sem condições 
de venda) e perdas não 
identificadas (furtos). 

Renda 
variável
Em regra, quando a taxa 
básica de juros do país 
sobe, os investimentos 
em renda fixa ganham 
mais atratividade. Mas, 
apesar de o Banco 
Central ter aumentado 
a Selic pela terceira vez 
consecutiva, os analistas 
afirmam que o ambiente 
ainda não é favorável 
para o investidor de renda 
fixa, já que a inflação está 
acelerada. Por isso, eles 
dizem que os melhores 
investimentos continuam 
sendo em renda variável, 
como ações na Bolsa, 
ancorados na expectativa 
de um forte aquecimento 
da economia no 
segundo semestre com a 
aceleração da vacinação.
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Expectativas da Ford
A Ford divulgou um comunicado, ontem, no qual prevê 
que o Ebit - lucro antes dos juros e tributos - do 
segundo trimestre superará as expectativas e deverá 
ser "significativamente" melhor do que há um ano. 
Já o lucro líquido para o período entre abril e junho, 
segundo os cálculos da montadora, deve sofrer uma 
queda considerável na comparação anual, quando os 
resultados incluíram um ganho de US$ 3,5 bilhões 
devido aos investimentos da Ford na Argo AI.

CNI e Selic
Para a CNI (Confederação Nacional da Indústria), a 
decisão do Copom (Comitê de Política Monetária) 
de aumentar a taxa Selic de 3,5% para 4,25% 
ao ano é "equivocada". Em nota, a entidade 
destacou que a medida encarece crédito para 
consumidores e empresas justamente em um 
"momento crítico da atividade econômica, que 
sofreu novo impacto negativo com a segunda 
onda da pandemia". A CNI lembra que a produção 
industrial de abril de 2021 ainda está 6,6% abaixo 
do nível alcançado em dezembro de 2020.
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 O Legislativo brasileiro, por meio da Câ-
mara dos Deputados, iniciou um novo pro-
cesso de investigação sobre os pagamentos 
do Auxílio Emergencial. A medida foi toma-
da após o Tribunal de Contas da União (TCU) 
informar sobre pagamentos indevidos. De 
acordo com o TCU, R$ 54,7 bilhões foram 
pagos para beneficiários de forma indevi-
da. E as pessoas que não se enquadram nos 
pré-requisitos para recebimento do Auxílio 
Emergencial terão que devolver o dinheiro.

O TCU também analisou os dados forne-
cidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). Por meio desse “pen-
te-fino” já foram cancelados 3,7 milhões 
de benefícios pagos de maneira irregular e/
ou indevida. O cancelamento dos auxílios 
realizados dessa forma já rendeu uma eco-
nomia de R$ 8,8 bilhões aos cofres públicos.

O secretário de Controle Externo da 
Previdência, do Trabalho e da Assistência, 
João Ricardo Pereira falou sobre as fraudes. 
Para ele, as tentativas de receber o dinhei-
ro de forma indevida já eram previstas.

Pereira diz que muitas fraudes fo-
ram feitas por conta do sistema inter-
no, que verificava apenas o pagamento 
da primeira parcela. Ao longo do tem-
po, alguns beneficiários podem per-
der direito ao Auxílio Emergencial.

As causas incluem recebimento de segu-
ro-desemprego, benefícios do INSS ou até 
mesmo quando ocorre o óbito do cidadão. 
Além disso, o próprio programa de dados do 
Governo falhava na hora de barrar servido-
res públicos, civis e militares, por exemplo. 
O trabalho agora é o de fiscalizar e encontrar 
todos os benefícios que não deveriam ser 
pagos. As pessoas que receberam o auxílio 
de maneira indevida terão que devolvê-lo. 

Como devolver?
Caso o cidadão seja identificado como 

beneficiário indevido, uma notificação 
será emitida. Neste caso, a devolução do 
dinheiro deve ser feita da seguinte forma:

Acesse o Portal do Ministério da Cida-
dania, na área de “Devolução” e insira o 
CPF. Após completar os dados, será emi-
tida uma Guia de Recolhimento da União 
(GRU). O pagamento poderá ser realizado 
em qualquer agência do Banco do Brasil, 
seja pela internet, caixas eletrônicos ou 
atendimento presencial. 

Saiba como devolver  
o auxílio emergencial 

Serviço 

Pente-fino realizado pelo IBGE garantiu uma  
economia de R$ 8,8 bilhões aos cofres públicos

Segundo o TCU,  
R$ 54,7 bilhões foram 
pagos de forma 
indevida. O governo já 
cancelou 3,7 milhões 
de benefícios

Sol

Sol com nuvens

Nublado

Sol com chuva

Chuva leve

Chuva

tempo

Manhã Tarde Noite

Chapecó
Blumenau

Criciúma

Lages
Florianópolis

Itajaí

 18°C 24°C
 18°C 22°C

 15°C 21°C

 12°C 20°C

 9°C 16°C

 14°C 16°C

Pôr do sol: 07:00

Domingo
 Min. 19°C

Máx. 24°C  

Nascer do sol: 17:26

Sexta
Min. 21°C
Máx. 25°C 

Sábado
Min. 19C
Máx.  26°C 

SANTA CATARINA

Joinville

13°C 20°C 16°C

Áries 21/3 a 20/4 
Perguntar não ofende? Só se for em 
outro planeta, porque aqui na Ter-
ra há perguntas ofensivas, que trazem 
nas entrelinhas uma tentativa intencio-
nal de perturbar as pessoas. É um jogo, 
mas bastante delicado de sustentar.

Touro 21/4 a 20/5
Discutir sexo dos anjos, gostos e cores é 
como correr atrás do próprio rabo, nunca se 
chega a lugar algum, a não ser ao próprio 
terreno do conflito, que prende as pessoas 
numa paixão de duvidoso gosto e reputação.

Gêmeos  21/5 a 20/6 
Faça escolhas a dedo para não errar nas 
pessoas que convida a participarem de 
seus momentos de regozijo, ou de ou-
tra maneira acabará perdendo tem-
po e transformando o entretenimen-
to num campo de batalha. Isso não.

Câncer   21/6 a 22/7 
Há todo um encanto envolvido nas tra-
dições e na sua conservação, um encan-
to que se sente ameaçado diante do que 
não se encaixa dentro de sua visão. Veja, 
o mundo está mudando aceleradamen-
te, e as tradições não acompanham.

Leão 23/7 a 22/8  
A comunicação é uma ciência, que não se 
limita ao que você quer dizer, mas se es-
tende à maneira com que suas palavras 
serão interpretadas, um fato que não deve 
ser deixado ao acaso. O acaso é traidor.

Virgem  23/8 a 22/9 
Sentir-se em segurança é muito bom, mas 
se para isso você tem de se isolar, ou pior, 
deixar outras pessoas inseguras, então che-
gou a hora de questionar os parâmetros que 
servem para você se sentir em segurança.

Libra  23/9 a 22/10
Querendo contemporizar e colocar pa-
nos quentes, você corre o risco de co-
locar lenha na fogueira. Há coisas que, 
legitimamente, precisam de maior es-
clarecimento, mas acima disso está a 
hora certa para tomar essa atitude.

Escorpião 23/10 a 21/11 
Tudo que você pensa e que se transforma 
em argumento que alimentará os conflitos, 
tanto interiores quanto com as pessoas com 
que você se relaciona, tudo isso precisa-
ria ser questionado para evitar desgaste.

Sagitário  22/11 a 21/12 
Levar a sério tudo que as pessoas dizem 
acaba em briga. Neste momento, em que as 
pessoas se reúnem, há um verdadeiro caldo 
de cultivo de conflitos, porque o mundo anda 
incentivando que uns sejam contra os outros.

Capricórnio 22/12 a 20/1 
Faça do seu jeito, mas não pretenda que as 
outras pessoas sigam seu exemplo. De dentro 
de você, seu jeito pode parecer o melhor, o 
epítome da perfeição, mas o mesmo acon-
tece do lado de dentro das outras pessoas.

Aquário 21/1 a 19/2
Os pontos de vista podem e devem ser muda-
dos, porque se preservar sempre no mesmo 
lugar enquanto o mundo está em contínua 
transformação, isso não daria resultados po-
sitivos, nem para você nem para ninguém.

Peixes  20/2 a 20/3
Os argumentos que servem de alimento para 
as discussões e brigas sempre parecem legíti-
mos, porque se fossem questionados e suavi-
zados, nunca haveria conflitos, não lhe pare-
ce? Mas, questionar evitaria muito desgaste.

Horóscopo
Oscar QuirOga/ EstadãO cOntEúdO



O técnico André Jardine divul-
gou ontem (17), no Rio de Janeiro, 
a lista final de 18 jogadores para 
os Jogos Olímpicos de Tóquio. A 
expectativa era em relação aos três 
convocados acima de 24 anos que 
integrariam o grupo, e o treinador 
optou pelo lateral-direito Daniel 
Alves, do São Paulo, o golei-
ro Santos, do Athletico-PR, e o 
zagueiro Diego Carlos, do Sevilla, 
para reforçar a seleção olímpica 
no desafio de conquistar nova-
mente o ouro olímpico. Neymar 
ficou fora da convocação após 
veto do Paris Saint-Germain.

“Trabalhamos com muitos 
cenários desde o início. Muitos 
jogadores têm idade e estão na 
seleção principal, especialmente 
os que começaram o processo aqui 
com a gente. São negociações difí-
ceis com os clubes, especialmente 
os da Europa. Envolve férias, duas 
competições. Buscamos evitar 
quem estivesse nas duas compe-
tições, bom senso com os clubes”, 
afirmou o técnico André Jardine.

A entidade vinha tentando 
costurar um acordo com os clubes 
brasileiros e europeus no sen-
tido de liberar os atletas para a 
participação na Olimpíada. No 
início da semana, a CBF enviou 
uma relação com 50 nomes ao 
Comitê Olímpico do Brasil (COB). 
Neymar, Marquinhos e Weverton 
eram os preferidos da comissão 
técnica para reforçar o grupo 
na competição. Além do trio, 
também foram incluídos nesse 
esboço Alisson, Santos, Felipe, 
Rodrigo Caio, Lucas Veríssimo, 

Fernandinho, Alisson e Gabriel.
“Neymar é referência mun-

dial, imagina para gente. Grande 
líder da principal. Gostaríamos 
de contar com ele, mas não deu. 
Que seja feliz e bicampeão da 
Copa América. Sorte para ele, 
pro Tite, pra todo mundo. Esta-
mos torcendo”, afirmou Branco, 
coordenador de base da CBF.

Cabeça de chave do Grupo D, 
o Brasil terá como rivais a Ale-
manha, a Costa do Marfim e a 
Arábia Saudita. A estreia acon-
tece no dia 22 de julho diante 
dos alemães, em Yokohama. 

Três dias depois, o Brasil volta 
a campo para encarar os marfi-
nenses, também em Yokohama 
e encerra a sua participação na 
fase de grupos contra a Arábia 
Saudita em Saitama, no dia 28.

Para Jardine, o período de 
preparação para a Olimpíada 
marcou também uma fase de 
reestruturação do futebol de base. 
“Quando fui chamado, o Brasil 
não vinha de bons resultados nas 
seleções de base. E conseguimos 
resgatar esse respeito. A sele-
ção hoje voltou a ser respeitada 
e entra forte para a disputa.”  
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Adiantado

Daniel Alves é a 
surpresa na lista
Sem Neymar, a seleção que buscará a segunda medalha de ouro, terá 
também os reforços do goleiro Santos e do zagueiro Diego Carlos 

Esporte

Como a Taça Brasil foi adiada para a última semana 
de julho, entre os dias 25 e 31, a Federação Catarinense 
de Futsal (FCFS) adiantou uma das partidas do JEC/
Krona no estadual. O confronto diante Blumenau, válido 
pela quinta rodada, foi marcado para a próxima terça-
feira (22), às 18h30, no Centreventos Cau Hansen.

Os protocolos 
 As equipes do Fluminense do Itaum e do Nação Esportes 
receberam representantes da Federação Catarinense de 
Futebol (FCF), na Arena Joinville, para conhecerem os 
protocolos para os jogos do Catarinense da Série B. No 
encontro, os pontos mais destacados foram a testagem dos 
atletas e comissão técnica e a permanência e circulação de 
pessoas ou staff dos clubes. Além disso, será feito o controle 
de acesso através da testagem de temperatura em todos 
os estádios credenciados para a disputa da competição.

Atletismo 
A cidade de Joinville terá representantes no 
Campeonato Sul-Americano de Atletismo sub-
20, que acontece em Lima, no Peru, nos dias 9 e 
10 de julho. Lays Cristina Rodrigues e Leonardo 
Felipe Mendes foram convocados para representar 
o Brasil na competição. Lays irá competir na 
modalidade dos 100 metros com barreira, enquanto 
Leonardo disputará os 400 metros com barreira. 

Escolinhas 
 Nesta semana, o Joinville apresentou um novo projeto das 
suas categorias de base para escolinhas da região. O objetivo 
do clube é aprimorar a captação de jovens promessas na 
cidade, firmando parceria com essas escolinhas. Assim, além 
de monitorar os atletas que estão se destacando, o JEC terá 
a prioridade nas suas contratações. Abaixo das tradicionais 
categorias, Sub-15, Sub-17 e Sub-20, o Tricolor utilizará 
esses destaques para representar o clube nas competições. 
Por fim, o plano é realizar uma Copa JEC, onde as escolinhas 
parceiras terão confrontos entre si regularmente. 

FOTO DIVULGAÇÃO/ND
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Segundo o técnico Jardine (E), 207 jogadores foram observados e 71 convocados dentro do projeto olímpico de Tóquio
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Premiação Ganhadores Prêmio

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

2258

Federal Concurso
Quarta e sábado
Premiação Bilhete Prêmio

5571

   

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

Premiação Ganhadores Prêmio

5589

   

2381Mega-Sena Concurso
Quarta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio

Lotomania Concurso
Terça e sexta

Premiação Ganhadores Prêmio
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Primeiro sorteio

Segundo sorteio

Dupla Sena Concurso
Terça, quinta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio 

2236
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Premiação Ganhadores Prêmio 
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Timemania Concurso
Terça, quinta e sábado

FIGUEIRENSE     SC
TIME DO CORAÇÃO

1651

06 19 38 44 48 49 52

Premiação Ganhadores Prêmio

Time coração Ganhadores Prêmio

Dia de Sorte Concurso
Terça, quinta e sábado

MÊS DA SORTE: 

469

05 06 07 08 11 14 26

Premiação Ganhadores Prêmio

JULHO            

LOTERIAS

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

15 acertos 4 R$ 302.802,81
14 acertos 309 R$ 1.174,12
13 acertos 10114 R$ 25,00
12 acertos 118886 R$ 10,00
11 acertos 578661 R$ 5,00

1 acertos 025281 R$ 500 mil
2 acertos 028979 R$ 27 mil
3 acertos 067336 R$ 24 mil
4 acertos 046309 R$ 19 mil
5 acertos 051172 R$ 18.329,00

Quina Acumulado R$ 190 milhões
Quadra 174 R$ 5.397,25
Terno 11847 R$ 119,20

10 19 28 29 73

Sena Acumulado R$ 7 milhões
Quina 37 R$ 45.372,62
Quadra 2458 R$ 975,69

07 23 32 41 42 47

20 acertos Acumulado R$ 1.400 mil
19 acertos 3 R$ 71.905,07
18 acertos 91 R$ 1.481,56
17 acertos 607 R$ 222,11
16 acertos 3568 R$ 37,78
15 acertos 15659 R$ 8,60
0 acertos 0 R$ 0,00

03 07 12 20 25
31 35 40 42 44
49 69 74 77 87
92 95 98 99 00

Sena Acumulado R$ 6.200 mil
Quina 23 R$ 4.797,55
Quadra 1147 R$ 109,94

Sena 0 R$ 0,00
Quina 23 R$ 4.317,79
Quadra 1254 R$ 100,56

7 acertos Acumulado R$ 6.300 mil
6 acertos 0 R$ 0,00
5 acertos 112 R$ 1.252,35
4 acertos 2239 R$ 9,00

FIGUEIRENSE     SC 5017 R$ 7,50

7 acertos 1 R$ 203.168,47
6 acertos 41 R$ 2.123,71
5 acertos 1386 R$ 20,00
4 acertos 17957 R$ 4,00
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EUROCOPA
  GRUPO A 

 TIME P J V E D GP GC SG %
1º
2º
3º
4º

CLASSIFICADOS  CLASSIFICADOS (4 MELHORES) 

  3ª RODADA 
 20/6, 13h Itália  x  País de Gales
20/6, 13h Suíça  x  Turquia  

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

1º
2º
3º
4º

  2ª RODADA 
 16/6, 10h Finlândia 0 x 1 Rússia
17/6, 13h Dinamarca 1 x 2 Bélgica 

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

1º
2º
3º
4º

  2ª RODADA 
 17/6, 10h Ucrânia 2 x 1 Maced. Norte
17/6, 16h Holanda 2 x 0 Áustria 

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

1º
2º
3º
4º

  2ª RODADA 
 18/6, 13h Croácia  x  Rep. Tcheca
18/6, 16h Inglaterra  x  Escócia 

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

1º
2º
3º
4º

  2ª RODADA 
 18/6, 10h Suécia  x  Eslováquia
19/6, 16h Espanha  x  Polônia 

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

1º
2º
3º
4º

  2ª RODADA 
 19/6, 10h Hungria  x  França
19/6, 13h Portugal  x  Alemanha   

Itália 6 2 2 0 0 6 0 6 100
País de Gales 4 2 1 1 0 3 1 2 66.7
Suíça 1 2 0 1 1 1 4 -3 16.7
Turquia 0 2 0 0 2 0 5 -5 0

Bélgica 6 2 2 0 0 5 1 4 100
Rússia 3 2 1 0 1 1 3 -2 50
Finlândia 3 2 1 0 1 1 1 0 50
Dinamarca 0 2 0 0 2 1 3 -2 0

Holanda 6 2 2 0 0 5 2 3 100
Ucrânia 3 2 1 0 1 4 4 0 50
Áustria 3 2 1 0 1 3 3 0 50
Maced. Norte 0 2 0 0 2 2 5 -3 0

Rep. Tcheca 3 1 1 0 0 2 0 2 100
Inglaterra 3 1 1 0 0 1 0 1 100
Croácia 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
Escócia 0 1 0 0 1 0 2 -2 0

Eslováquia 3 1 1 0 0 2 1 1 100
Espanha 1 1 0 1 0 0 0 0 33.3
Suécia 1 1 0 1 0 0 0 0 33.3
Polônia 0 1 0 0 1 1 2 -1 0

Portugal 3 1 1 0 0 3 0 3 100
França 3 1 1 0 0 1 0 1 100
Alemanha 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
Hungria 0 1 0 0 1 0 3 -3 0

COPA AMÉRICA
  GRUPO A 

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

CLASSIFICADOS  REBAIXADOS 

  2ª RODADA 
 18/6, 18h Chile  x  Bolívia
18/6, 21h Argentina  x  Uruguai  

   3ª RODADA 
 21/6, 18h Uruguai  x  Chile
21/6, 21h Argentina  x  Paraguai  

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

1º
2º
3º
4º
5º

  2ª RODADA 
 17/6, 18h Colômbia 0 x 0 Venezuela
17/6, 21h Brasil 4 x 0 Peru 

   3ª RODADA 
 20/6, 18h Venezuela  x  Equador
20/6, 21h Colômbia  x  Peru    

Paraguai 3 1 1 0 0 3 1 2 100
Argentina 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3
Chile 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3
Uruguai 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolívia 0 1 0 0 1 1 3 -2 0

Brasil 6 2 2 0 0 7 0 7 100
Colômbia 4 2 1 1 0 1 0 1 66.7
Venezuela 1 2 0 1 1 0 3 -3 16.7
Equador 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
Peru 0 1 0 0 1 0 4 -4 0

O Brasil continua imbatível 
na Copa América. Sem nem 
precisar se esforçar muito, a 
Seleção goleou o Peru por 4 a 
0, no Rio de Janeiro e manteve 
os 100% de aproveitamento 
na competição continental.

Os gols de Alex Sandro, 
Neymar, Everton Ribeiro e 
Richarlison colocam a equi-
pe com 6 pontos, na lide-
rança isolada do Grupo B. 

Com escalação bastante 
diferente, o Brasil parece não 
ter se encontrado durante 
o primeiro tempo. Mesmo 
assim fez um gol, com Alex 
Sandro, aos 10 minutos, após 
cruzamento de Gabriel Jesus. 
Mas foi só. No restante do 
tempo, pouquíssima emo-
ção e nenhuma outra grande 
chance criada pela seleção.

A apatia parece ter inco-
modado o treinador Tite, 
que voltou do intervalo 

com duas substituições. 
As entradas de Ever-

ton Ribeiro e Richarlison 
deram mais vibração ao 
ataque brasileiro. Mas foi 
uma jogada individual que 
realmente agitou o jogo.
Fred encontrou Neymar, 
que girou sobre a marcação 
e bateu firme, vencendo o 
goleiro Gallese. Foi o 68º gol 
do atacante pela seleção.

Aos 43’, em linda jogada 
trabalhada da Seleção, Ri-
charlison cruzou e Everton 
Ribeiro marcou. O Brasil que-
ria mais. E conseguiu. Neymar 
deu linda bola para Firmino, 
que bateu para nova defesa de 
Gallese. Richarlison, em duas 
tentativas, mandou para o gol 
e deu números finais ao jogo.

O Próximo adversário do 
Brasil é a Colômbia, na quar-
ta-feira, às 21h, também no 
Nilton Santos, Rio de Janeiro.

Brasil domina 
e se mantém 
na liderança
Na segunda rodada da Copa América, 
Tite optou por fazer testes e resolveu 
mexer em todos os setores da equipe

  4 X 0  

Brasil
Ederson; Danilo 

(Emerson, aos 38/2ºT), 
Éder Militão, Thiago 
Silva e Alex Sandro 

(Renan Lodi, aos 
31/2ºT); Fabinho, 

Fred e Neymar; 
Gabriel Jesus (Roberto 
Firmino, aos 25/2ºT), 

Éverton Cebolinha 
(Everton Ribeiro) e 

Gabigol (Richarlison). 
Técnico: Tite

Peru
Gallese; Aldo Corzo, 
Christian Ramos, 
Luis Abram e Marcos 
López; Renato Tapia, 
Yotún (Alexis Arias, 
aos 28/2ºT), Sergio 
Peña (Luis Iberico, 
aos 21/2ºT), Cueva 
(Távara, aos 28/2ºT) 
e André Carrillo; 
Gianluca Lapadula 
(Alex Valera, aos 
21/2ºT)0). Técnico: 
Ricardo Gareca.

Árbitro: Patrício Loustau (ARG). Horário: 
21h. Local: Estádio Engenhão, no Rio (RJ). 

Gols: Alex Sandro aos 11’ do primeiro tempo. 
Neymar aos 22’ do segundo tempo, Éverton 

Ribeiro aos 43 e Richarlison aos 46’.

O lateral esquerdo 
Alex Sandro abriu 
o placar ainda na 
primeira etapa

CBF/DIVULGAÇÃO/ND

De Bruyne salva a Bélgica

A Bélgica mostrou que é uma das favoritas ao título da Eurocopa. 
Depois de ter vencido a Rússia por 3 a 0, mesmo jogando em 
território russo, os belgas foram até Copenhague e derrotaram 
de virada a equipe da casa, a Dinamarca, por 2 a 1, pela segunda 
rodada do Grupo B. Com 100% de aproveitamento até aqui, a 
seleção número 1 do ranking da Fifa está muito perto de garantir 
a classificação às oitavas de final. O time belga saiu perdendo 
por 1 a 0 e não se encontrava no jogo. Na segunda etapa, De 
Bruyne entrou, deu uma assistência e marcou o gol da vitória. 

DIVULGAÇÃO/REDES SOCIAIS/ND



Nadal desiste de Wimbledon e Olimpíada
Rafael Nadal anunciou que desistiu de disputar o torneio 
de Wimbledon e os Jogos Olímpicos de Tóquio, dizendo que 
tomou a decisão após consultas com sua equipe em uma 

tentativa de prolongar sua carreira.
O espanhol, 35 anos, disse que a diferença 
de duas semanas entre o torneio de Roland 
Garros e o de Wimbledon (que começa em 

28 de junho) não é tempo 
suficiente para que 
ele se recuperasse 

de uma temporada 
exigente na quadra de 
saibro, onde disputou 
cinco torneios.
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Sandro José Neis assume como 
Desembargador do TJSC
O Procurador de Justiça Sandro José Neis toma posse 
hoje, às 10h, como Desembargador do Tribunal 
de Justiça de Santa Catarina, em vaga destinada 
ao Ministério Público de Santa Catarina por 
meio do quinto constitucional. Neis foi nomeado 
pelo governador do Estado, Carlos Moises.
O novo Desembargador já foi Procurador-Geral de 
Justiça duas vezes e iniciou a sua carreira em 1992. 
Como Promotor de Justiça atuou nas comarcas de 
Joinville, São Domingos, Santa Cecília, Campos 
Novos, Chapecó, Criciúma, Blumenau e Capital. 

Heptacampeão mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton chega 
ao GP da França incomodado com a vice-liderança e 

os erros cometidos na pista, situações incomuns em 
sua carreira. A prova será neste fim de semana. 

Desde 2016, o inglês não tinha uma pontuação 
tão baixa após as seis primeiras corridas. O 
piloto da Mercedes marcou 101 pontos em 
150 possíveis e tem quatro a menos do que o 
líder Max Verstappen, da Red Bull, que poderia 
ter aumentado a conta não tivesse um pneu 

estourado na última corrida, no Azerbaijão.
Cinco anos atrás, Hamilton havia marcado 82 

pontos nesse mesmo momento da temporada. 
Foi justamente em 2016 que o inglês perdeu o único 
título da Fórmula 1 nos últimos sete anos, para o então 
companheiro de equipe, o alemão Nico Rosberg. O 
desempenho em 2021 contrasta ainda com o dos dois 

anos anteriores. Em 2020, o piloto liderava o Mundial 
com 130 pontos após seis provas. Em 2019, tinha 136.

Os erros incomuns de Lewis na pista 
chamam a atenção na temporada. 

+notícias

Aumenta cerco contra Lázaro
A operação integrada para capturar Lázaro Barbosa Sousa, o 
“serial killer” de Ceilândia-DF, conta com forças de Segurança 
Pública de Goiás, do Distrito Federal e Federais. A força tarefa 
enfrenta extrema dificuldade até o momento. As condições do 
terreno, com muitas matas fechadas, morros, pedras, córregos e 
grotas que compõe a vegetação local, favorecem a camuflagem 
do foragido. Ontem, nono dia de buscas por Lázaro Barbosa, 
de 32 anos, os policiais que atuam na operação trocaram tiros 
com o procurado. Moradores da região relataram que ouviram 
os disparos de fuzil. Lázaro é suspeito de cometer vários 
crimes nos últimos dias. Helicópteros acompanham de perto 
a operação, em uma fazenda do município de Girassol-GO.

MP da Eletrobras 
avança no Senado
Em uma vitória para o 
presidente da República, 
Jair Bolsonaro, o plenário do 
Senado aprovou a Medida 
Provisória que abre o 
caminho para a privatização 
da Eletrobras. A matéria 
foi aprovada por 42 votos 
favoráveis a 37. Por conta 
das alterações previstas no 
parecer do senador Marcos 
Rogério (DEM-RO), o texto 
voltará para uma segunda 
análise na Câmara dos 
Deputados. A MP precisa 
ser aprovada até a próxima 
terça-feira (22) ou perderá 
a validade. Os senadores vão 
apreciar agora os destaques, 
que podem modificar o 
teor final da proposta.

20,3% 
A produção nacional de aço bruto cresceu 20,3% no 

acumulado de janeiro a maio, em comparação ao mesmo 
período do ano passado, totalizando 14,9 milhões de 

toneladas, a maior produção da série histórica. A produção 
de laminados nos cinco primeiros meses do ano cresceu 

29,7%, em relação ao resultado registrado em igual 
período de 2020, com 11,1 milhões de toneladas. 

O começo ruim de Hamilton
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