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Pesquisa da ANP revela que CUSTO MÉDIO DO LITRO da gasolina é mais baixo em Joinville, com média de R$ 5,250. Página 3

ESTUPRO COLETIVO 

Jovem usa as redes sociais para 
fazer denúncia de abuso sexual
 
Mulher de 22 anos criou uma página em uma rede social para contar detalhes de um suposto abuso que teria ocorrido em 
outubro de 2019, em uma festa em Joinville. Um juiz e um médico famoso estariam entre os envolvidos. PÁGINA 5

FOCO NO CATARINENSE 
 Após voltar a vencer na Liga Nacional 

de Futsal, o JEC/Krona volta as atenções 
ao campeonato catarinense de futsal. 

Hoje, às 18h30, ele enfrenta o Blumenau, 
no Centreventos Cau Hansen. A vitória 

coloca o Tricolor na liderança de seu 
grupo na competição. PÁGINA 14

VIOLÊNCIA

Empresário de São Bento 
agride jornalista e é preso  
Ricardo Hilgenstieler foi preso por agredir a ex-namorada, a 
jornalista Sylvie Alves,da Record TV, ontem, em Goiás. PÁGINA 7

BARRA VELHA

Erosão de praia 
preocupa moradores
O avanço do mar sobre terrenos na 
orla vem causando transtornos e 
destruição de imóveis. PÁGINA 4

SABRINA AGUIAR

São Francisco  
do Sul conquista 
selo  de viagem 
segura
PÁGINA 2

20) Jaraguá do Sul  R$ 5,298

30) Criciúma   R$ 5,323

40) Itajaí   R$ 5,384

50) Laguna   R$ 5,437 
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JOINVILLE    

 R$   5,250
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A coluna já havia antecipado o interesse do 
município e o resultado saiu no início desta 
semana. São Francisco do Sul agora faz parte de 
um seleto grupo de aproximadamente 40 cidades 
no país e 300 no mundo que possuem o Selo 
Internacional “Safe Travels” (Viagens Seguras) 
concedido pelo Conselho Mundial de Viagens 
e Turismo (WTTC - World Travel & Tourism 
Council). É a sétima cidade de Santa Catarina a 
conquistar a certificação. 
 
O selo é concedido a destinos e empresas 
do setor turístico que adotaram e estão 
cumprindo os protocolos de saúde e 
higiene, dentro das recomendações da 
Organização Mundial da Saúde (OMS)

Selo “Safe 
Travels” para SFS

Baixa adesão 
à vacinação 
contra gripe 
O assunto surgiu na Assembleia 
Legislativa justamente pela 
baixa procura. Em Santa 
Catarina, apenas 35% da 
população alvo foi vacinada.  
 
Por isso, foi feito o pedido para 
ampliar os grupos e permitir 
que aqueles que não estejam 
entre os prioritários possam 
receber a vacina. A proposta foi 
apresentada pelo presidente 
da Comissão de Saúde na 
Alesc, Neodi Saretta (PT).

OAB/SC pede a retomada  
do atendimento presencial
Ainda sobre o atendimento da Justiça catarinense, durante 
reunião em Joinville do 100° Colégio de Presidentes da OAB/
SC, as primeiras lideranças das 50 subseções do estado 
definiram diversas pautas de reivindicações. Entre elas, um 
manifesto de todos os presidentes pela urgente retomada 
gradual das atividades presenciais. 
Após o encerramento dos trabalhos, foram divulgadas as 
deliberações da Carta de Joinville. O pedido é para que o 
retorno aconteça respeitando as normas e regramentos 
sanitários, mas com ênfase para as audiências de instrução 
e julgamento, cumprimento de mandados judiciais e 
conclusão da virtualização dos processos judiciais. Ao todo, 
foram 10 reivindicações deliberadas e, agora, tornadas 
públicas e encaminhadas aos órgãos competentes.

Webinar trata da 
responsabilidade 
social corporativa 
Os olhos voltados para o produto que tenha 
responsabilidade social vem crescendo muito 
nos últimos anos. Até para um tipo de serviço. 
E como colocar em prática? Um webinar 
gratuito amanhã (23), abordará o assunto.  
 
Tudo virtual e com a participação de 
empresas que já adotam a responsabilidade 
social em suas atividades. A partir das 19h30 
com as inscrições podendo ser realizadas 
no site www.prorim.org.br/webinar.

Pandemia adia decisão 
de regularização
Trata-se de uma reintegração de posse 
onde está construída uma casa de 48 
metros quadrados em  área que pertence 
ao município de Joinville. A decisão 
do juiz titular da 1ª Vara da Fazenda 
Pública daqui deixou claro que, embora 
reconhecido o direito do ente público de 
retomar a posse da área, isso só poderá 
ocorrer após superada a pandemia.
 
 De um lado, o município argumentando 
que o terreno foi invadido e foi 
construída uma casa de madeira de 
quase 50 metros quadrados de área. 
Do outro, o casal (réu) que justificou a 
moradia ali porque a casa no terreno 
está construída há mais de 50 anos 
e que teria recebido o imóvel em 
caráter precário no ano de 2000. 
 
O juiz reconheceu o direito do Executivo 
municipal, mas registrou que a pandemia 
trouxe momentos difíceis e ‘sombrios’. 
O local onde fica o terreno com a casa 
não foi divulgado, mas abre precedente 
para outras situações parecidas.

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

SABRINA AGUIAR
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Preço da gasolina em 
Joinville está mais baixo 
Levantamento 
realizado pela ANP na 
última semana indica 
que o valor médio do 
litro na cidade é R$ 
5,250, o menor entre os 
municípios avaliados 
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Projeto de lei que altera o 
ICMS será votado em breve   

O Congresso deve votar nesta 
semana projeto de lei complemen-
tar que altera a cobrança do ICMS 
sobre o combustível. Proposta pelo 
governo em fevereiro deste ano 
diante de ameaças de greve de ca-
minhoneiros, a medida transforma-
ria o tributo estadual, atualmente 
cobrado como percentual do preço 
do produto, em um valor nominal 
fixo comum em todos os Estados. 

Hoje, cada estado tem autonomia 
de estabelecer sua própria alíquota. 
O texto prevê ainda que a cobrança 
deixe de ser efetuada nos postos de 
combustível e passe para as refina-
rias, onde ocorre a produção. A ideia é 
evitar a bitributação, já que a aplica-
ção do ICMS no ponto final da cadeia 
faz com que o imposto incida sobre 
outros tributos, como PIS e Cofins.

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

O preço médio mais barato 
da gasolina comum em Santa 
Catarina é encontrado em Jo-
inville. É o que aponta a última 
pesquisa realizada pela ANP 
(Associação Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis), 
entre os dias 13 e 19 de junho. 

Ao todo, foram consultados 20 
postos em Joinville e a média por 
litro ficou em R$ 5,250.  Outras 
14 cidades catarinenses entraram 
no levantamento e todas regis-
traram médias acima da verifi-
cada em Joinville (veja no box). 
Lages, São José, Biguaçu, Palhoça 
e Florianópolis são as cidades 
com médias mais altas, com o 
preço do litro da gasolina osci-
lando entre R$ 5,553 e R$ 5,581.

O preço médio é pondera-
do de acordo com as vendas de 
combustíveis informadas pelas 
distribuidoras à ANP por meio 
do i-SIMP (Sistema de Infor-
mações de Movimentação de 
Produtos). Isso significa que os 
preços variam também dentro da 
cidade onde é feita a consulta.

Em Joinville, por exemplo, o 
valor mais baixo foi verificado 
no Posto CS (bandeira branca), 
da rua Otto Pfuetzenreuter, no 
bairro Costa e Silva, com o litro 
da gasolina sendo vendido a R$ 
5,149. Já o valor mais caro foi 
constatado em dois lugares: no 
Auto Posto Petrobrape (bandeira 
Petrobras), também na rua Otto 
Pfuetzenreuter; e no Auto Posto 
Iperville (bandeira Ipiranga), na 
rua Guilherme, ambos no Cos-
ta e Silva e o litro a R$ 5,299. 

Vale destacar que há cerca de 
um ano, o preço médio da gaso-
lina na região oscilava entre R$ 
4,20 e R$ 4,40 o litro. Isso mudou 
significativamente no início deste 
ano, com os seguidos aumentos 
anunciados pela Petrobras, in-
clusive do óleo diesel, que acabou 
impactando diretamente no preço 
dos alimentos, principalmente.

CONFIRA  
O RANKING

2) Jaraguá do Sul  R$ 5,298

3) Criciúma   R$ 5,323

4) Itajaí   R$ 5,384

5) Laguna   R$ 5,437

6) Balneário Camboriú   R$ 5,439

7) Brusque   R$ 5,440

8) Tubarão  R$ 5,441

9) Araranguá  R$ 5,487 

Em alguns postos, valor do combustível é vendido 

por R$ 5,279, podendo chegar a R$ 5,299

1) JOINVILLE    
 R$   5,250
 

10) Blumenau   R$ 5,505

11) Florianópolis  R$ 5,553

12) Biguaçu   R$ 5,575

13) Palhoça   R$ 5,575

14) São José   R$ 5,580

15) Lages   R$ 5,581
 
*  (preços coletados entre os  
     dias 13 e 19 de junho)
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Erosão da costa preocupa 
moradores de Barra Velha
Avanço do mar sobre terrenos muito próximos à orla têm causado transtornos e destruição de imóveis. Avenida  
Beira-mar, na área central, foi invadida pela água na semana passada. Problema é registrado há pelo menos quatro anos  

 F
O

TO
S 

D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O
/N

D

Acidente com caminhão na Dona Francisca 
não teve vazamento de óleo e de combustível

 A queda de um caminhão em 
uma ribanceira da Serra Dona 
Francisca, entre Joinville e Cam-
po Alegre, no último domingo, 
próximo ao trecho conhecido 
como Curva do Mirante, gerou 
preocupação para as autori-
dades ambientais da região.

Isso porque havia a suspei-
ta que o combustível e o óleo 
do motor do veículo pudessem 
ter vazado e atingido o leito de 
um rio que passa pelo local. Por 
sorte, não houve vazamento nem 
contaminação da água do rio.

A constatação veio na manhã de 
ontem, após as equipes de socor-
ro avaliarem os danos causados 
pelo acidente. Ainda assim, por 
precaução, a Companhia Águas 

de Joinville, a Defesa Civil e Se-
cretaria de Meio Ambiente de 
Joinville estiveram no local e 
instalaram uma barreira de con-
tenção para evitar que qualquer 
líquido do veículo chegasse ao rio.

Segundo o 9º Batalhão dos Bom-
beiros Militares, após o acidente, 
foi necessário estabilizar o cami-
nhão com apoio de um guincho, já 
que ele ficou na ribanceira e havia 
muita inclinação no local. Além 
disso, o trabalho de retirada das 
duas vítimas que estavam no cami-
nhão morro acima foi muito difícil. 

O trabalho de resgate demorou 
mais de três horas, já que as duas 
estavam encarceradas nas ferra-
gens. Ambas foram levadas para 
o Hospital São José, em Joinville.

As pedras vão se movendo, vão se 
afundando, e deixando de cumprir o papel 
principal que é proteger as casas”

Elton Cunha, diretor da Defesa Civil de Barra Velha

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

A maré alta continua preocupando os 
moradores de Barra Velha, no Litoral 
Norte do Estado. Isso porque as faixas 
de areia de algumas praias estão sen-
do engolidas pelo mar. A cidade ocupa 
o quarto lugar entre as que têm maior 
extensão de erosão costeira em San-
ta Catarina, segundo a Defesa Civil.

Na última semana, vídeos já ha-
viam registrado o mar invadin-
do a avenida Beira-Mar, na região 
central da cidade. A Defesa Civil do 
município está em alerta, já que 
há risco de desabamento das funda-
ções das casas próximas da orla.

De acordo com moradores, o proble-
ma vem acontecendo desde novembro 
de 2017, quando 25 casas teriam sido 
destruídas pelo avanço das águas. Nos 
últimos dias, com as ocorrências de maré 
alta, o problema voltou a causar preo-
cupação. O empresário João Batista diz 
que, há cerca de quatro anos, o sonho 
de viver próximo da praia se tornou um 
pesadelo. Em 2017, ele viu o muro da sua 
casa ser destruído pela força do mar.

Para conter a erosão provocada pelo 
mar, ele cavou um buraco de seis metros 
e o encheu de pedras. Segundo o em-
presário, a situação tem sido controlada 
dessa forma. “Não tenho mais aquela 
preocupação que eu tinha”, afirma.

Essa foi justamente a alternati-
va encontrada por outros moradores 
que vivem em praias de Barra Velha. A 
Defesa Civil, no entanto, afirma que a 
solução é temporária. “As pedras vão se 
movendo, vão se afundando, e deixan-
do de cumprir o papel principal que é 
proteger as casas”, explica Elton Cunha, 
diretor da Defesa Civil de Barra Velha.

INVERNO
A intensificação do alerta, neste 

momento, tem motivo. É que o mar 
costuma avançar mais no inverno, 
justamente por causa da maior in-
cidência de ressacas e da maré alta. 
Para resolver a questão, diz Elton, “é 
necessário um estudo oceanográfico 
para delimitar a raiz do problema”. 

Depois disso, então, “buscar soluções 
definitivas de engenharia para conter a 
erosão que está acontecendo de for-
ma grave na nossa cidade”, completa. 
Praias da Península, do Grant, do Cerro 
e de Pedras Brancas e Negras são as 
mais afetadas pelas ocorrências, com 
imóveis destelhados e muros deforma-
dos por causa da movimentação do solo. 

Caminhão desceu uma ribanceira 
na Serra Dona Francisca e ficou 
muito próximo ao leito de um 
rio que passa pelo local

Marés altas e ressacas “engolem” 
a faixa de areia e atingem as 
barreiras de pedras, que não 
conseguem segurar o avanço 
do mar por muito tempo
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Mulher denuncia estupro 
coletivo em Joinville
Crime teria ocorrido em outubro de 2019 e envolveu, segundo a denunciante, três 

homens, entre eles, um médico e um juiz. Vítima publicou relato em uma rede social

Desabafo pelas redes sociais
A jovem que denunciou o 

estupro coletivo usou as redes 
sociais para relatar todo o 
drama que viveu nos últimos 
dois anos. Ela afirma, na rede 
social, que saiu com amigos 
para uma festa e que uma 
conhecida a apresentou ao 
seu ex-chefe, “um médico 
bem conhecido de Joinville 
que tem uma clínica extre-
mamente sofisticada e com 
clientes com poderes aquisi-
tivos altíssimos na cidade”.

Depois disso, só se lembra 
de “flashes”. Ela relata que 
guardou segredo por qua-
se dois anos, teve de tomar 
remédios, fazer terapia, parar 
de trabalhar e quase reprovou 
na faculdade. “Me submeti 

a uma relação abusiva por 
medo de não ter ninguém do 
meu lado e ninguém mais 
querer nada comigo. Tudo 
isso por conta de pessoas que 
acham que ter poder e di-
nheiro as tornam imunes de 
qualquer coisa. Tudo isso por 
conta de pessoas que podem 
e tem condições de terem o 
que quiserem, mas preferem 
fazer o proibido, o que está 
fora do alcance delas. Tipo 
drogar uma menina de 20 
anos para fazer o que qui-
serem com ela”, relatou. 

Na manhã seguinte ao 
abuso sofrido, continua 
a vítima, ela vestiu suas 
roupas, desceu do aparta-
mento que estava e pegou 

um Uber para ir para casa. 
“Os flashes começaram a vir 
na minha cabeça, eu lem-
brava de estar na cama sem 
conseguir me mexer direito, 
um homem muito velho na 
minha frente e outro entran-
do pela porta entreaberta 
e tentando tocar nos meus 
seios, e eu chorava e pedia 
para parar”, destacou. 

A vítima relatou ainda 
que foi até um hospital para 
confirmar o abuso e que lá 
fez um exame PCR e recebeu 
guias de exames de doenças 
sexualmente transmissíveis. 
Depois, foi até uma farmá-
cia e comprou uma pílula do 
dia seguinte, a qual previ-
ne a gravidez indesejada.

Receio de ser julgada pela sociedade causou medo 
Ela contou ainda, na posta-

gem feita na rede social, que 
procurou um advogado crimi-
nal, o qual a orientou a regis-
trar boletim de ocorrência. A 
vítima chegou a ir à delega-
cia, mas perdeu a coragem.

“Ora, como uma menina como 
eu ia denunciar um médico 
extremamente conhecido, com 
um poder aquisitivo muito mais 
alto que o meu? Que chance 
que eu tinha contra esse cara? 
Qual a chance que eu tinha de 
a sociedade inteira me jul-
gar, dizer que eu que mereci 
porque provavelmente estava 
bêbada?”, perguntou-se.

No entanto, no fim da tarde do 
mesmo dia, retomou a coragem, 
voltou à delegacia e registrou o 
Boletim de Ocorrência. À épo-
ca, quem abriu o inquérito na 
Dpcami foi o delegado Vinícius 
Ferreira. Depois, com a saída 
de Vinícius, a investigação teve 

sequência com o delegado Pedro 
Alves, titular do inquérito.

“A partir desse momento, 
comecei a entender todas as 
mulheres que sofrem com vio-
lência doméstica ou sexual e não 
conseguem denunciar. É muito 
difícil. A gente sente que não vai 
conseguir, a gente se sente cul-
pada, a gente sente que o mundo 
todo vai julgar a gente”, frisou 
em seus relatos na rede social. 

Ao final do desabafo, a jovem 
fez questão de dizer que não 
está nessa luta pedindo justiça 
para ela, mas, sim, por todas as 
mulheres que passaram ou po-
dem passar por violência igual. 
“O que eu tive que sofrer, o que 
eu tive que enfrentar, justiça 
nenhuma vai trazer de volta. 
E, acreditem: situações como 
essa trazem marcas na nossa 
vida que jamais vão embora. 
A gente convive, a gente acei-
ta, a gente supera. Mas jamais 

vão embora. Jamais somem.”
A vítima informou ainda que 

alguns meses após o início 
das investigações, ela teve 
acesso ao inquérito policial e 
descobriu que, além do médi-
co, um juiz estava envolvido, 
além de um terceiro homem. 

Ontem, diante de tantas 
manifestações que recebeu 
após a publicação do relato 
em suas redes sociais, a jovem 
voltou a se manifestar. Agra-
deceu pelo carinho e a preo-
cupação dos seguidores. “Eu 
não imaginava que receberia 
tudo isso. A cada pessoa que me 
segue eu me sinto mais for-
te”, escreveu no seu stories.

A reportagem procurou, por 
meio da assessoria de imprensa, 
a 1ª Vara Criminal de Joinville 
para saber como está o pro-
cesso. A assessoria informou 
que o Fórum irá se manifes-
tar nesta terça-feira à tarde.

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

RAQUEL SCHIAVINI SCHWARZ 
raquel.schwarz@ndmais.com.br

Uma mulher de 22 anos, residente em Join-
ville, está denunciando um estupro coletivo 
que teria ocorrido no dia 19 de outubro de 
2019. O processo tramita na 1ª Vara Criminal 
de Joinville e envolve a participação de três 
homens, entre eles, um juiz federal de Jara-
guá do Sul e um dermatologista de Joinville.

O inquérito foi concluído pela Dele-
gacia de Proteção à Criança, ao Adoles-
cente, à Mulher e ao Idoso (Depcami) 
de Joinville e encaminhado à Justiça. 

Segundo relato da vítima, o crime ocor-
reu no dia 19 de outubro de 2019, quando ela 
foi a uma boate em Joinville e acabou sendo 
apresentada a um médico conhecido na cida-
de. No dia seguinte, sem recordação do que 
havia acontecido, ela acordou sem roupas em 
uma cama com dois homens desconhecidos.

No decorrer da investigação, surgiu a 
informação que um dos três homens que 
estiveram no apartamento onde a vítima foi 
violentada seria um juiz do Trabalho do TRT 
da 12ª Região. Aliás, por esta razão –  diante 
da suposta participação de um agente com 
foro privilegiado – o juízo da Primeira Vara 
Criminal de Joinville remeteu o processo 
para ser julgado no Tribunal Regional da 4ª 
Região alegando “conflito de competência”. 

No entanto, por decisão do Supe-
rior Tribunal de Justiça, o caso voltou 
para a 1ª Vara Criminal de Joinville.

Ora, como uma menina como 
eu ia denunciar um médico 
extremamente conhecido, com 
um poder aquisitivo muito 
mais alto que o meu? Que 
chance que eu tinha contra 
esse cara? Qual a chance 
que eu tinha de a sociedade 
inteira me julgar, dizer 
que eu que mereci porque 
provavelmente estava bêbada?

Vítima do abuso,
de 22 anos, durante o relato na rede social



Saiu no ND
Em reportagem publicada 
no dia 26 de maio de 2020, 
o ND revelou o depoimento 
de Douglas Borba ao 
Ministério Público, em que 
ele deu detalhes sobre a 
compra feita junto à Edera
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Bruna Stroisch, Marcos Jordão e Yasmin Mior
redacao@ndmais.com.br

Mais uma compra de respiradores está sob investi-
gação em Santa Catarina. O TCE (Tribunal de Contas 
do Estado) apura irregularidades na compra emer-
gencial de 30 ventiladores pulmonares por parte da 
SES (Secretaria de Estado da Saúde). Uma auditoria 
realizada pelo TCE apontou que o valor pago pela se-
cretaria à empresa fornecedora, pela aquisição de 20 
equipamentos para uso em transporte de pacien-
tes, foi 324,91% superior ao preço de mercado.

Desta forma, o suposto superfaturamen-
to da compra, realizada com dispensa de licita-
ção e pagamento antecipado, teria causado um 
dano de R$ 1.682.238,60 aos cofres públicos.

As requisições de compra dos 30 ventilado-
res pulmonares da Edera Distribuidora de Medica-
mentos Ltda., empresa localizada no município de 
Araranguá, datam de 18 de março de 2020. Santa 
Catarina teve os dois primeiros casos confirma-
dos de coronavírus no dia 12 de março de 2020.

A aquisição de ventiladores pulmonares da empresa 
de Araranguá foi revelada, pela primeira vez, no depoi-
mento do ex-secretário da Casa Civil, Douglas Borba, ao 
Ministério Público de Santa Catarina, em maio de 2020.

À época, a reportagem do ND teve acesso às grava-
ções dos depoimentos prestados ao MP pelos inves-
tigados no processo de compra de 200 respiradores 
por R$ 33 milhões, envolvendo a empresa Veigamed. 
No depoimento, Borba diz que também foram pa-
gos R$ 4 milhões por 30 respiradores para a Edera.

“Na verdade, são dois processos, um de 20 e outro de 
10 respiradores. Totalizam cerca de R$ 4 milhões de uma 
empresa chamada Edera. O pagamento de igual forma foi 
feito antecipado e também não foram recebidos pelo go-
verno do Estado os equipamentos comprados”, afirmou.

QUATRO SÃO CITADOS NO PROCESSO
Agora, em ato publicado ontem no DOE (Diário Ofi-

cial do Estado), o Tribunal de Contas ratifica uma 
decisão tomada no dia 31 de maio de converter o pro-
cesso em tomada de contas especial depois de apu-
rar várias irregularidades no processo de compras.

O TCE determinou a citação do ex-secretário de Saúde 
do Estado, Helton de Souza Zeferino, e dos servidores 
Carlos Charlie Campos Maia (diretor de licitações), Carlos 
Roberto Costa Júnior (assessor jurídico da SES) e Marcia 
Regina Geremias Pauli (ex-superintendente da SES), bem 
como da empresa Edera para que apresentem as defesas 
acerca das irregularidades apontadas na investigação.

O prazo é de 30 dias a contar do recebimento da de-
cisão assinada pelo relator do ato, Herneus de Nadal.

Tribunal de Contas investiga compra 
de respiradores 324% acima do preço
Suposto superfaturamento em processo realizado com dispensa de licitação e pagamento antecipado 
pelo governo de Santa Catarina teria causado prejuízo de R$ 1,6 milhão aos cofres públicos 

CONTRAPONTOS

O advogado Noel Antônio Baratieri, que trabalha na defesa 
de Helton Zeferino, afirmou ao ND que “não tem elementos 
sobre o caso” e que irá se inteirar sobre o assunto.
O advogado Jorge Schaefer Martins, responsável pela defesa de 
Marcia Pauli, disse que está ciente da investigação, mas que não 
foi notificado. Além disso, complementou afirmando que ela 
“estará aberta para prestar todos os esclarecimentos necessários”.
A empresa Edera distribuidora de medicamentos Ltda. também 
foi procurada pela reportagem, mas não houve retorno.

Especificações 
precárias e 
genéricas

A apuração do Tribunal de 
Contas verificou que faltam 
elementos mínimos que jus-
tifiquem a compra dos venti-
ladores pulmonares. Além de 
não conter um termo de refe-
rência formalmente apresen-
tado, o processo não possui 
informações essenciais como 
descrição dos equipamentos, 
justificativa de quantitati-
vos e estimativa de preços.

Ao prestar esclarecimentos 
ao órgão, a SES confirmou 
que não foram realizados o 
termo de referência e a esti-
mativa de preço e que tam-
bém foi apresentada apenas a 
proposta da empresa Edera.

A investigação entendeu 
que as especificações des-
critas nas requisições de 
compra são “precárias e 
extremamente genéricas e 
que não compreendem ao 
menos a descrição detalhada 
do material a ser adquirido”.

O TCE destaca, ainda, 
a falta de justificativa do 
quantitativo com base em 
estudos e projeções dos 
impactos da Covid-19 no 
sistema de saúde, bem como 
dos hospitais a serem aten-
didos com a compra dos 
ventiladores pulmonares.

Sem informações sobre a compra
O TCE observou que não consta-

vam no processo de compra da SES 
informações acerca do pagamen-
to, bem como do recebimento dos 
equipamentos. Questionada, a SES 
esclareceu que, quanto à ordem 
de fornecimento n. 304/2020, 
no valor de R$ 1.253.100,00, o 
montante de R$ 65 mil correspon-
de à aquisição de 10 ventiladores 
pulmonares para uso em UTI.

Apenas seis ventiladores 
teriam sido recebidos e pa-
gos sem antecipação, e qua-
tro não foram entregues.

Segundo o TCE, não houve o 
pagamento desses equipamen-
tos. A Secretaria de Estado da 
Saúde autuou um processo para 
apurar o fato, inclusive quan-
to à possibilidade de aplicação 
de multa à empresa Edera.

Com relação à aquisição dos 
ventiladores pulmonares para 
uso em UTI, o valor se encontra 

pouco acima da média apurada 
pelo TCE, estando dentro da faixa 
de R$ 48.384,67 e R$ 72.672,70. 
Portanto, a conclusão foi que não 
há sobrepreço sobre essa compra.

Já os 20 equipamentos adqui-
ridos ao preço de R$ 2,2 milhões 
são ventiladores pulmonares para 
transporte. Estes foram todos 
pagos e recebidos, contudo, de 
forma antecipada e sem garantias.

O TCE concluiu, portanto, que 
houve a ausência de justificativa e 
de exigência de garantia, cláu-
sula de ressarcimento ou outras 
medidas de redução de risco em 
caso de pagamento antecipado.

Além disso, o TCE considera que 
o preço pago pela SES à empre-
sa Edera, de R$ 110 mil (preço 
unitário), pelos 20 equipamentos, 
foi 324,91% superior ao preço de 
mercado, mesmo consideran-
do a elevação dos preços diante 
da pandemia de coronavírus.
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Referência em informação da Grande Florianópolis

Grupo ND teve acesso aos depoimentos dos envolvidos na compra 

dos 200 respiradores. Em 19 de março, governo pagou R$ 4 milhões 

por 30 equipamentos que não foram entregues. Página 3

Borba e Zeferino relatam ao MPSC nova fraude e pressão
Alesc é fechada após caso de coronavírus

Perícia confirma ineficiência dos 50 respiradores
Prédios da Assembleia Legislativa de Santa Catarina serão desinfectados. Servidor testou positivo para Covid-19 e outros quatro casos estão em análise. Fechamento 

por uma semana vai atrasar o andamento da CPI dos Respiradores. PÁGINA 7

Peritos do IGP (Instituto Geral de Perícias), da Deic e Secretaria de Estado da Saúde constataram que os equipamentos que estão retidos no Aeroporto Hercílio Luz não são os comprados pelo governo de Santa Catarina da Veigamed. PÁGINA 6

DIVULGAÇÃO/ND

Respiradores periciados não servem para uso em UTI

NESTA 
EDIÇÃO

GUILHERME FIUZA
A reunião 
ministerial e o show de Celso de Mello.  PÁGINA 6

CACAU MENEZESUma cidade nova depois da Covid-19. PÁGINAS 18 E 19

LUIZ CARLOS PRATESDebochados e abusados em Brasília. PÁGINA 5

Entidades do setor empresarial manifestam frustração com resultados da Secretaria de Estado 

do Desenvolvimento Econômico Sustentável, comandada por  Lucas Esmeraldino.  Páginas 4 e 5
ANDERSON COELHO/ND

Espumas reaparecem e novas vistorias serão feitas; decreto municipal criou Comitê de Recuperação Ambiental da Lagoa . PÁGINA 2

A VOLTA DAS
MANCHAS

VISÃO CATARINENSE
Fiesc confia na recuperação da economia

TRANSPORTE COLETIVODefinido plano sanitário para a retomada
PÁGINA 12

Para o presidente da Federação das Indústrias, Mario Cezar de Aguiar, Santa Catarina deve ser um dos primeiros Estados a sair da crise do coronavírus. PÁGINA 11

Trecho do relatório do TCE-SC aponta valor pago pelo governo pelos 20 aparelhos, 
o preço médio de mercado e a diferença que resultaria em superfaturamento

Valor unitário comprado pela Secretaria de Estado da Saúde com a Edera foi de R$ 110 mil por respirador
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Empresário é preso por 
agressão a jornalista
Ricardo Hilgenstieler, de São Bento do Sul, foi preso por violência doméstica contra a jornalista da Record TV de Goiás, 
Silvye Alves. O motivo da briga teria sido ciúmes da ex-namorada, de quem o empresário estava separado há dois meses

Silvye Alves e Ricardo Hilgenstiele 

estavam separados há dois meses. Silvye 

Alves é apresentadora do Programa 

Cidade Alerta Goiás, da Record TV. 

FO
TO

S R
ED

ES SO
CIA

IS 

Polícia Civil de Goiás 
emitiu comunicado

 “A Polícia Civil de Goiás 
informa que foi autuado em 
flagrante delito por lesão 
corporal no contexto de vio-
lência doméstica ou familiar 
o homem que agrediu uma 
apresentadora de televisão em 
Goiânia. Ele foi detido nesta 
segunda-feira (21), no aero-
porto de Goiânia, por agentes 
da Polícia Federal, os quais 
acionaram a Polícia Militar 
que conduziu o autor até a 1ª 
Deam (Delegacia Especializada 
no Atendimento à Mulher). 
A Polícia Civil solicitou me-
didas protetivas em favor da 
vítima e representou pela 
prisão preventiva do autor. 
A agressão ocorreu na resi-
dência da vítima, que sofreu 
uma lesão na boca e passou 
por atendimento médico“.

Record TV divulga nota de repúdio
“É inadmissível que os casos de violência contra a 

mulher aumentem a cada ano, apesar de todos os es-
forços em denunciar a gravidade dos casos. Núme-
ros que, infelizmente, cresceram durante a pandemia: 
uma em cada quatro mulheres acima de 16 anos afirma 
ter sofrido algum tipo de ataque no último ano no Bra-
sil, durante a pandemia de Covid, segundo pesquisa do 
Instituto Datafolha encomendada pelo Fórum Brasilei-
ro de Segurança Pública (FBSP) divulgada em junho.

Infelizmente nossa apresentadora do Cidade Aler-
ta em Goiânia, a jornalista Silvye Alves, que tantas vezes 
no programa denunciou os casos de violência domésti-
ca, foi vítima de agressão na madrugada desta segun-
da-feira (21/06). A Record TV recebeu a notícia com 
profunda indignação e esclarece que presta todo apoio 
necessário à profissional neste momento tão delicado.

Acreditamos que toda a sociedade deve se mobilizar para 
que situações como essa não ocorram e que os agressores 
sejam devidamente punidos. Reiteramos nosso repúdio a 
qualquer tipo de violência e prestamos nossa solidariedade à 
Silvye Alves e a todas às vítimas deste tipo de crime. 
A Record TV ainda reafirma seu compromisso de apoio à luta 
contra a violência contra a mulher, num trabalho contí-
nuo de denúncia e conscientização de toda a sociedade.

 
São Paulo, 21 de junho de 2021.  

RECORD TV  

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

Raquel Schiavini Schwarz  
raquel.schwarz@ndmais.com.br

O empresário Ricardo Hilgenstieler, de São 
Bento do Sul, continua preso em Goiânia (GO). 
Ele agrediu a ex-namorada Silvye Alves, apre-
sentadora do Programa Cidade Alerta Goiás, 
da Record TV, na madrugada desta segunda-
-feira (21). Segundo informações da Polícia 
Civil, a agressão ocorreu na frente do filho de 11 
anos da jornalista. Ricardo Hilgenstieler te-
ria desferido tapas, chutes e socos, acertando 
o rosto de Silvye. Ela teve uma lesão na boca. 

De acordo com a delegada Aline Leal, da 
Primeira Delegacia de Atendimento à Mulher 
(Deam) de Goiânia, Ricardo foi ouvido na ma-
nhã desta segunda-feira e preferiu manter o 
silêncio. Ele teve a prisão em flagrante decre-
tada ao tentar embarcar no aeroporto Santa 
Genoveva após a agressão. Mas foi interceptado 
por agentes da Polícia Federal, que aciona-
ram a Polícia Militar e o levaram até a Deam. 

“Ele ficou em silêncio. Está em seu direito 
constitucional. Comunicamos a prisão em fla-
grante ao juiz, que agora vai decidir se converte 
em prisão preventiva ou não”, explica a delegada. 

Ainda segundo a delegada, Silvye e Ricardo 
namoraram por cerca de dez meses e estariam 
há dois meses separados. No entanto, este fim de 
semana Ricardo estava no apartamento de Silvye 
para uma conversa de possível reconciliação.

Houve, então, uma discussão motivada por 
ciúmes, segundo informou a delegada. “Ele 
desferiu golpes contra ela, que foi pega de sur-
presa segundo o próprio relato da jornalista na 
delegacia”, continuou a delegada Aline Leal.

Durante os golpes, a jornalista gritou por 
socorro e quando os vizinhos estavam che-
gando para ver o que estava acontecendo, 
Ricardo fugiu do local. Após a agressão, Silv-
ye foi encaminhada ao Instituto Médico Legal 
(IML) e à Delegacia de Atendimento à Mulher 
(Deam) para dar encaminhamento às provi-
dências. A Polícia Civil pediu medida proteti-
va para a jornalista, a qual já foi concedida. 

Ricardo Hilgenstieler não tem outro regis-
tro de agressão/violência em sua ficha, in-
formou, também, a delegada Aline Leal. 

Em seu perfil no Instagran, Sylvie escreveu um 
post sobre o ocorrido: “Não está sendo fácil… 
A dor física só não é pior do que a dor na alma… 
A maior tristeza de tudo isso foi ver meu filho 
sofrer… Prometi nunca fazê-lo sofrer e hoje 
aconteceu o pior… Peço orações a vocês, cessem 
o ódio, por favor, isso não leva a lugar nenhum… 
Assim que conseguir, vou conversar com vo-
cês… Se puder, nos coloque em suas orações”.

A reportagem não conseguiu contato para 
ouvir o posicionamento de Ricardo Hilgens-
tieler até o fechamento desta matéria.



Indenização
Levantamento inicial sobre o apagão 
de 90 horas na região de Caçador 
indica prejuízos de R$ 500 milhões. 
Este é o valor que o presidente da 
Associação Comercial e Industrial de 
Caçador, Jovelci Gomes, está citando 
para ações que serão impetradas contra 
a Celesc, a empresa responsável pela 
distribuição. As entidades e a população 
se mobilizando pela instalação 
de um sistema que dê garantias e 
evite um novo colapso no futuro.

moacir.pereira@ndmais.com.br
MOACIR PEREIRA

O governador Carlos Moisés da Silva 
tem uma estratégia pragmática para 
executar a partir do encaminhamento do 
projeto de reforma da Previdência dos 
servidores públicos estaduais à Assembleia 
Legislativa. Um grupo de trabalho vem 
estudando, paralelamente, a remessa de 
um pacote de benefícios salariais para os 
professores e o funcionalismo em geral.

De um lado, um dos pontos 

fundamentais da reforma previdenciária 
está na redução do limite de isenção 
da contribuição que cairia dos atuais 
R$ 6.400 para dois salários mínimos, o 
que equivaleria a cerca de R$ 2.200.

A esmagadora maioria dos 
funcionários teria redução dos 
contracheques, pela incidência da 
contribuição previdenciária. E para 
compensar o governo cogita de vários 

aumentos salariais. Os professores 
terão direito ao novo piso salarial de 
R$ 5.000, além da descompactação 
da tabela do magistério.

Os servidores da segurança pública 
deverão ser beneficiados com reajuste 
médio de 23%. Os estudos do governo 
preveem também reajuste dos 
funcionários da saúde, em especial, 
das gratificações para promover 

mais justiça salarial. Os índices 
previstos seriam em torno de 40%.

E há, ainda, a previsão de um reajuste 
linear para todos os demais servidores, 
visando compensar as perdas dos últimos.

Detalhes do pacote foram 
revelados pelo secretário de Estado 
da Casa Civil, Eron Giordani, durante 
entrevista ao Conexão ND, disponível 
na íntegra no portal ND+.

Respiradores
A polêmica sobre os 200 respiradores comprados 
pelo governo estadual por R$ 33 milhões e pagos 
antecipadamente retorna à ordem do dia com 
nova revelação de denúncia de superfaturamento. 
O Tribunal de Contas do Estado decidiu ampliar 
uma investigação sobre compra de 30 ventiladores 
pulmonares de empresa de Araranguá; 
auditoria atesta sobrepreço de 324,91% e dano 
de R$ 1,6 milhão. Depois da novela e da CPI 
dos R$ 33 milhões sobre a compra fraudada 
dos 200 respiradores no caso Veigamed, a 
aquisição de ventiladores pulmonares da Edera 
Distribuidora de Medicamentos Ltda, empresa 
distribuidora de medicamentos de Araranguá.

Os novos salários dos servidores

SOS do Oeste - Do presidente 
da Fiesc, Mário Cezar de 
Aguiar, em artigo intitulado 
“O Oeste pede socorro”: “A 
plena inserção do Oeste de 
Santa Catarina na economia 
nacional e global não é 
suficiente para que a região 
supere as graves deficiências 
de infraestrutura que 
historicamente a perseguem. 
Os sérios gargalos de 
infraestrutura enfrentados em 
todo o Estado são ainda mais 
graves naquela região, que 
vive um ‘abandono crônico’, 
como bem definiu em artigo 
recente o presidente da Aurora 
Alimentos, Neivor Canton”.

Beto no PL - O ex-secretário e ex-prefeito de 
Imbituba, Beto Martins, é o mais novo filiado no Partido 
Liberal em Santa Catarina. Sua ficha foi assinada pelo 
presidente do PL, senador Jorginho Mello, durante 
reunião com lideranças no Sul catarinense. Martins 
é o segundo suplente do senador e hoje atua como 
empresário na área portuária de Imbituba. Fez carreira 
no PSDB e já presidiu o Diretório Estadual do partido.
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Acompanhe meus 
comentários no Balanço 
Geral, na NDTV, de segunda 
a sexta, a partir das 12h, 

e mais notícias no blog do portal nd+

Painel na Unesc
Reeleita recentemente com expressiva votação, 
a reitora Luciane Ceretta vai mediar um painel 
virtual hoje, comemorativo dos 53 anos de 
fundação da Universidade do Extremo Sul 
Catarinense (Unesc). Participação do secretário 
do Desenvolvimento Econômico, Luciano 
Buligon; do presidente da Fapesc, Fábio Zabot 
Holtausen; e do assessor institucional da 
Acafe, Adriano Rodrigues. Será transmitido 
pelo Youtube, acessível no link www.
youtube.com/watch?v=9M0a_eogpGg 

Stemmer: o filme
Um documentário com 90 minutos de duração sobre 
a vida e a obra do professor Caspar Erich Stemmer, 
construtor do Centro Tecnológico da UFSC e ex-reitor 
da universidade estreia hoje, às 20h, no Youtube. O 
filme foi produzido pela Geofilmes e tem a direção de 
Charles Cesconetto. Stemmer foi um educador exemplar. 
Formou os melhores engenheiros da UFSC e abriu portas 
nas principais indústrias. Deu a vida pela universidade. 
Se vivo fosse, estaria completado hoje 91 anos.



Os princípios da Economia Circular vêm 
trazendo contribuições às cidades em busca 
de caminhos para o seu desenvolvimento 
sustentável. Afinal, elas precisam encon-
trar meios de lidar com os grandes desafios 
que vêm enfrentando, como o crescimen-
to das populações urbanas e a consequen-
te pressão sobre infraestruturas e serviços. 
Segundo a Unece (2020), até 2030 tere-
mos 41 megacidades no mundo, cada uma 
com mais de 10 milhões de habitantes. As 
cidades exercem um expressivo impacto 
ambiental, consumindo mais de dois ter-
ços de toda energia produzida no mundo e 
gerando mais de 70% das emissões globais 
de CO2 (C40.org). Elas têm, portanto, um 
importante papel a desempenhar no com-
bate às mudanças climáticas e atingimen-
to das metas estipuladas na Agenda 2030. 

 
Em linhas gerais e no ambiente urbano, os 
princípios da Economia Circular preconizam: 
Otimizar recursos (água, energia, solo, mate-
riais, infraestrutura), compatibilizando o seu 
fluxo com o das atividades urbanas; Recu-
sar, Reduzir, Reprojetar, Reutilizar, Reparar, 
Recondicionar, Remanufaturar, Reaprovei-
tar, Reciclar e Recuperar (os chamados 10Rs); 
Compartilhar por meio de serviços, aquisições 

coletivas, consumo colaborativo, posse com-
partilhada, modelo pay per use; Focar no que 
é local, com a produção de energia limpa e de 
alimentos próxima ao consumo, a recupera-
ção dos resíduos como insumos para outros 
processos, a promoção da economia e dos 
deslocamentos locais, bem como de ativida-
des virtuais (sempre que possível); Investir 
em um tecido urbano (infraestrutura, edifí-
cios e espaços) que sejam adaptativos ao con-
texto e às necessidades ao longo do tempo, 
em energias limpas, na regeneração do solo e 
vegetação locais. 
 
As cidades que incorporam abordagens cir-
culares em suas práticas cotidianas e/ou po-
líticas públicas são conhecidas como Cidades 
Circulares. Observam-se vários movimen-
tos como nas cidades Europeias (Declaração 
das Cidades Circulares Europeias de 2020), 
nos Estados Unidos e até no Brasil, como Belo 
Horizonte e São Paulo, que já apresentam es-
tudos de caso alinhados à Economia Circular. 
 
O envolvimento de todos os atores é essen-
cial para a transformação das cidades, mas 
ela começa em cada um de nós, cidadãos 
participativos e engajados com a constru-
ção de realidades mais resilientes, huma-
nas, sustentáveis e, portanto, inteligentes.

Cidades Inteligentes: a Circularidade 
como Caminho Possível

Novas perspectivas 
para a Vigorelli

Renata Marè,
professora Doutora na USP e Sustentare, 
pesquisando Cidades Inteligentes há mais de 11 anos

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

O  dia 18 de junho tem tudo para ficar marcado para 
sempre na memória dos moradores da Vigorelli. Foi 
nesta data que a Prefeitura de Joinville fez a entre-
ga simbólica do Termo Técnico para Regularização 

Fundiária (Reurb) do local. A antiga luta da comunidade, que 
já dura cerca de 30 anos, começou a ter um final feliz com a 
assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) 
entre a Prefeitura e o Tribunal Regional da 4ª Região, abrindo 
novas perspectivas para a região. 
      Programada para ser implementada em 36 meses e em 
cinco fases distintas, a reurbanização promete transformar 
a comunidade. A primeira etapa será de elaboração de pro-
jetos. A partir daí virá a audiência pública e aprovação das 
propostas, seguida pelas licitações, a execução das obras e 
serviços e a conclusão do 
projeto na fase cinco. 
      Ao término destas eta-
pas, o poder público terá 
investido cerca de R$ 6,9 
milhões para transformar 
totalmente o cenário da 
praia de Joinville. Segun-
do o secretário de Habi-
tação, Rodrigo Andrioli, o 
projeto prevê a construção 
de um calçadão, ciclofaixa 
entre o bairro Vila Cuba-
tão e a Vigorelli, área de 
lazer, parada de ônibus, 
centro social, mercado de 
pescados, sanitário público, estacionamento e até mesmo um 
trapiche flutuante, para a ancoragem de embarcações. 
      No encontro com os moradores, o prefeito Adriano Silva 
acabou admitindo que o Executivo está acertando uma antiga 
dívida com os moradores de lá que sofrem, por exemplo, para 
conseguir ter acesso a energia elétrica, tendo de recorrer a 
geradores. “A história da Vigorelli é uma ferida na cidade de 
Joinville, que tantas vezes foi discutida e não resolvida”, disse 
o prefeito, garantindo aos moradores que a Vigorelli, dessa 
vez, vai receber melhorias de infraestrutura que lhe garan-
tam mais qualidade de vida, como a rede de energia elétrica, 
água, esgoto e pavimentação.  
      O que se espera, agora, é que o projeto de urbaniza-
ção saia do papel e seja cumprido dentro do prazo. Com 
isso, o município, além de resgatar uma antiga dívida 
com a comunidade da Vigorelli, abrirá novas perspec-
tivas para o desenvolvimento sustentável da região. 
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As excelências e suas 
excrescências

Os empáticos de auditório emitiram uma multidão de panfletos 
sobre a marca de 500 mil óbitos por Covid. Naturalmente, 
100% desses panfletos tinham por objetivo afirmar que eles, 
os empáticos de auditório, sabem de quem é a culpa pela 
tragédia. Eles, os empáticos de auditório, são inocentes.

Só que não. Eles estão há mais de um ano alegando 
ciência (fajuta) para perseguir, censurar, prender, bater 
e trancar. Não salvaram uma única vida. E você vai virar 
refém desses surfistas de tragédia se não acordar agora. 
Quer um exemplo? Os deputados federais se preparam 
para aprovar em regime de urgência o tal “certificado de 
imunização”, ou seja, o famigerado passaporte da vacina. 

Essa excrescência totalitária já passou no Senado. Suas excelências 
(não confundir com suas excrescências) estão, portanto, agindo 
para criar a inoculação obrigatória de substâncias experimentais 
– vamos repetir, para que os censores não achem que foi um 
descuido: substâncias experimentais – sem estudos conclusivos 
para todos os efeitos adversos em análise ou ainda desconhecidos. 
Sem dados consolidados sobre 
percentuais de vacinados com 
cada reação adversa ou que 
faleceram posteriormente 
ao recebimento da vacina. E 
sem a aferição definitiva de 
eficácia. Mas os burocratas do 
falso salvacionismo querem 
transformar esse experimento 
em obrigatoriedade.

Não interessam as 
incertezas. Não interessa 
a ausência completa de 
constatação científica sobre 
a vacinação em massa como 
extintor sumário da pandemia. 
Não interessa a sua conversa com o seu médico e as suas possíveis 
suscetibilidades. Para não virar cidadão de segunda classe, sem 
acesso a lugar nenhum, vai ter que andar por aí com o seu crachá 
de cobaia. Se essa vergonha passar no Brasil, a democracia acabou.

No estado americano do Texas, o passaporte fascista da 
covid está proibido. Ou seja: no Texas está proibido obrigar 
alguém (direta ou indiretamente, exigindo atestado para 
qualquer atividade) a se vacinar. E é um dos estados dos EUA 
com melhores resultados no enfrentamento à pandemia. 

Mas o que você lê por aí é que Nova York e Califórnia estão 
suspendendo as restrições porque têm cerca de 70% da população 
vacinada. Evidentemente você não deve ter lido com a mesma 
facilidade que o Texas retirou todas as restrições em março, 
quando tinha apenas 15% de vacinados, e o número de infectados 
e mortos caiu significativa e consistentemente desde então.

Os que querem forçar toda a população a tomar 
vacinas cujos efeitos no ser humano ainda não são 
inteiramente conhecidos terão de responder por isso.

P.S.: Essas chamadinhas tipo “estudos provam que lockdown 
funciona” ou “vacinas contra covid são extremamente 
seguras” contêm uma generalização burra que denota sua 
falsidade na origem. Caprichem mais nas fake news.

Os deputados 
federais se preparam 
para aprovar em 
regime de urgência 
o tal “certificado de 
imunização”, ou 
seja, o famigerado 
passaporte da vacina.” 

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

Na primeira eleição direta realizada 
para escolha da lista sêxtupla para a 
vaga de desembargador pelo Quinto 
Constitucional da advocacia, 10.147 
profissionais votaram no pleito, reali-
zado de forma on-line. Com apuração 
das urnas digitais transmitida ao vivo 
pelo seu canal no YouTube, logo após 
o término da votação, a OAB (Ordem 
dos Advogados do Brasil) Seccional 
Santa Catarina anunciou os seis nomes 
que serão indicados para o preen-
chimento da vaga aberta no Tribunal 
de Justiça de Santa Catarina: Diogo 
Nicolau Pítsica (Florianópolis), Wil-
son Pereira Júnior (Joinville), Carlos 
Werner Salvalaggio (Criciúma), Patri-
cia Uliano Effting (Tubarão), Tammy 
Fortunato (São José) e Romualdo 
Paulo Marchinhacki (Blumenau).

Foi a primeira apuração transmi-
tida ao vivo por uma Seccional da 
OAB e, conforme os dados apurados 
pelo Laboratório de Segurança em 
Computação da UFSC (Universidade 
Federal de Santa Catarina), respon-
sável pelo pleito on-line, 34% dos 
advogados catarinenses habilitados 
votaram. “É um número expressivo e 
que mostra grande adesão da advo-
cacia, sobretudo por não se tratar de 
uma votação obrigatória”, destaca o 
presidente da OAB/SC, Rafael Horn.

ELEIÇÃO INOVADORA
Dos 29.806 advogados aptos ao voto, 

10.147 votaram - anteriormente, era o 
Conselho Estadual, um colegiado com 
menos de 50 integrantes, que escolhia a 
lista sêxtupla.  “Hoje estamos fazendo 
história na instituição. O nosso Quinto 
Constitucional é um procedimento que 
ficou um pouco mais longo, mas muito 
mais transparente, inclusivo e demo-
crático”, afirmou Horn na apuração.

“Esta é uma eleição inovadora, a 
primeira da qual participamos em 
que os usuários foram autenticados 
por certificado digital, que é definiti-
vamente o modo mais seguro, e ex-
pedido por uma entidade qualificada 
no ordenamento jurídico brasileiro”, 
destacou o professor da UFSC Jean 
Everson Martina, que atuou no pleito.

Os seis nomes serão agora ho-
mologados pelo Conselho Pleno da 
OAB/SC para encaminhamento ao 
Tribunal de Justiça catarinense.

OAB define lista 
para a vaga de 
desembargador
Seis nomes escolhidos serão encaminhados ao Judiciário 
catarinense. Essa foi a primeira vez que a Ordem 
realizou uma eleição direta para o Quinto Constitucional

Constituição
As vagas do Quinto Constitucio-

nal são previstas no artigo 94 da 
Constituição Federal, que destina 
alguns dos cargos de desembar-
gador nos tribunais à advocacia e 
ao Ministério Público, com preen-
chimento por alternância entre 
as instituições. Pelo processo do 
Quinto Constitucional, a OAB/SC 
elege uma lista sêxtupla que é en-
caminhada ao Tribunal, que então 
escolhe uma lista tríplice, sub-
metida ao governador do Estado, 
que tem a competência para esco-
lher e nomear o desembargador.

NOMES ESCOLHIDOS 
PELA ADVOCACIA:

 
Diogo Nicolau 

Pítsica 
Capital  

2.770 votos

 
Wilson Pereira 

Júnior  
Joinville  

1.343 votos

 
Carlos Werner 

Salvalaggio 
Criciúma  

1.045 votos

 
Patricia Uliano 
Effting 
Tubarão  

838 votos

 
Tammy 

Fortunato 
São José  

798 votos

 
Romualdo Paulo 

Marchinhacki  
Blumenau  
771 votos
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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:



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$ 5,067 R$ 5,069

TURISMO

COMPRA VENDA

R$ 5,037 R$ 5,233

+0,5766%

 Dólar

COMPRA VENDA

R$ 6,008 R$ 6,01

+0,569%

COMPRA VENDA

R$ 0,0526 R$ 0,0531

+0,759%
 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$ 286,98

R$ 1100,00

Selic

CUB-SC

Salário Mínimo

Ouro

Data Pontos Variação
18/JUN 128.405,35 0.27%

17/JUN 128.057,22 -0.93%

16/JUN 129.259,49 -0.64%

Data fi nal Rendimento
20/JUNHO 0,2019%

19/JUNHO 0,2019%

18/JUNHO 0,2019%

Ibovespa

Poupança
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Segundo maior produtor 
nacional de carne de 
frango, Santa Catarina 
ganha espaço no mercado 
internacional e registra alta 
de 13% no faturamento com 
as exportações em maio, 
em relação a abril e de 8% 
em comparação ao mesmo 
mês de 2020. Em maio 
foram embarcadas 89,9 
mil toneladas do produto, 
com destino a mais de 120 
países. O faturamento foi de 
cerca de US$ 156,8 milhões. 
Os números são divulgados 
pelo Ministério da Economia 
e analisados pelo Centro 
de Socioeconomia e 
Planejamento Agrícola. 
A Arábia Saudita foi o 

segundo maior mercado 
da proteína catarinense 
no mês passado, com um 
crescimento de 67% na 
quantidade adquirida 
(10,3 mil toneladas) e de 
68% em receitas (US$ 18,6 
milhões), na comparação 
com abril. Outro destaque 
foram as Filipinas, com um 
aumento de 98% no valor 
arrecadado com as vendas.
De janeiro a maio deste ano, 
os catarinenses exportaram 
400 mil toneladas, 
faturando mais de US$ 663,7 
milhões. Os valores ainda 
ficam abaixo do desempenho 
em 2020. Isso é explicado 
pela queda nos embarques 
para o Japão e a China.

Exportações de carne de 
frango têm alta em SC

Sem chips 
Por causa da escassez 
de itens eletrônicos, 
em sistemas de 
segurança, aceleração, 
freios e iluminação, 
entre outros, a 
indústria global de 
veículos deve deixar 
de produzir entre 2,5 
milhões e 4 milhões 
de veículos este ano. 
No Brasil, seguindo 
porcentuais globais, 
a perda pode passar 
de 120 mil veículos. 
Se confirmada, a 
produção será de 2,4 
milhões de veículos, 
ante 2,52 milhões 
previstos. Ontem, 
a Volkswagen e 
a General Motors 
fecharam fábricas 
no país e a Hyundai 
cortou turnos 
de trabalho.

Mercadoredacao@ndmais.com.br

Expansão
O Koerich, uma das maiores varejistas de Santa 
Catarina, anunciou a expansão de seu centro 
de distribuição, o KAD, localizado em Biguaçu. 
O empreendimento figura como um dos mais 
modernos projetos do Sul do país, inaugurado 
em 12 de outubro de 2017, em um terreno de 
60 mil metros quadrados, com 25 mil metros 
quadrados de área construída. Agora, com a 
primeira ampliação, o KAD recebe uma nova 
área de 10 mil metros quadrados. Para esta obra, 
os investimentos superam R$ 10 milhões. Esta 
nova área possibilita para empresa aumentar 
em 50% o mix de produtos disponibilizados.
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Pix ambiental
A Únilos, Cooperativa de Crédito que atua na Grande 
Florianópolis, está com a campanha “Um Pix uma árvore”, 
que doa uma muda de árvore nativa às Fundações 
Municipais do Meio Ambiente, para cada cooperado que 
cadastrar a sua chave. De acordo com a Gerente de Produtos 
e Negócios, Danielle Buzzi, mais de R$ 260 milhões em 
transações entre pagamentos e recebimentos já circularam 
pela cooperativa desde o lançamento em novembro, sendo 
93% usando as chaves Pix e 7% por meio de QrCode. 

Grãos no inverno 
- O Centro de 
Socioeconomia 
e Planejamento 
Agrícola da Epagri 
divulgou ontem 
a previsão da 
safra de grãos 
para o inverno em 
Santa Catarina. 
A produção 
catarinense de 
trigo deve chegar 
a 276.158t na safra 2021/22, um aumento de 55% 
em relação ao período agrícola anterior, quando o 
Estado produziu 172.079t do cereal. A área plantada 
vai crescer 38%, chegando a 80.585ha. A produtividade 
deve ser 13% maior, alcançando o patamar de 3.315kg/
ha em média. Na safra 2021/22 Santa Catarina deve 
produzir 53.697t de aveia, um incremento de 24% 
em relação ao ciclo agrícola anterior. A expectativa 
é de que o cereal ocupe 39.377ha no Estado, área 
13% superior à ocupada na safra 2020/21.
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Arábia Saudita - A maior preocupação de Santa Catarina 
é quanto aos embarques para a Arábia Saudita, terceiro 
principal destino, e que vinha apresentando crescimento 
expressivo nos primeiros meses deste ano. Em maio, a Arábia 
Saudita anunciou a suspensão da importação de carne 
de frango oriunda de 11 frigoríficos brasileiros, um deles 
localizado em Santa Catarina. Até o momento, não foram 
percebidos reflexos dessa medida sobre os embarques.

PIB 
elevado
Com base em consultas a 
instituições financeiras, o 
Banco Central elevou de 
4,85% para 5% a projeção 
de expansão do PIB (Produto 
Interno Bruto), que é a 
soma de todos os bens e 
serviços produzidos no país, 
para 2021. As estimativas 
constam do boletim Focus 
de ontem. Para 2023 e 
2024, o mercado financeiro 
a projeção é de expansão 
do PIB em 2,50%. Para 
2022, houve um recuo 
na expectativa, com um 
crescimento anual menor 
do que o projetado há 
uma semana. A projeção 
caiu de 2,2% para 2,1%.
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Para quem está procurando emprego, 
cada diferencial no currículo conta. O Ser-
viço Nacional de Aprendizagem Industrial 
(Senai) oferece cursos de iniciação pro-
fissional, qualificação e aperfeiçoamento, 
com duração que varia de horas a alguns 
meses. Há cursos técnicos, de, no mínimo, 
800 horas, o que corresponde a um ano.

O Centro de Tecnologia da Indústria Quími-
ca e Têxtil (Cetiqt) do Senai abriu inscrições 
para mais de 30 cursos gratuitos e online. De 
acordo com o Senai, os 10 melhores alunos 
ganharão uma bolsa integral para cursos de 
graduação e pós-graduação no Senai Cetiqt.

Iniciativa voltada para jovens de 14 a 24 
anos de idade, em parceria com o Fundo 
das Nações Unidas para a Infância (Unicef), 
o 1MiO-Unicef tem 20 cursos de iniciação 
profissional e aperfeiçoamento, com dura-
ção de quatro a 30 horas, online, gratuitos e 
autoinstrucionais. Não há limite de vagas.

Há diversos cursos disponíveis como 
Consumo eficiente de energia; Desenho 
arquitetônico; Desvendando a Indústria 4.0; 
Educação Ambiental; Finanças pessoais; 
Logística (5´s e almoxarifado); Noções Bási-
cas de Mecânica Automobilística; Privacidade 
de proteção de dados (LGPD); entre outros.

Emprega Mais
Por meio de vouchers, o Senai está requa-

lificando de graça trabalhadores da indústria 
e dando uma formação para desempregados 
ocuparem vagas no setor. Até abril, foram 33 
mil vagas ofertadas em 26 estados para cursos 
de qualificação e de aperfeiçoamento profis-
sional, presenciais e semipresenciais, com 
carga horária média entre 120 e 240 horas.

De acordo com o Senai, de maio a agosto, 
estão previstas 46.817 oportunidades em 23 
estados. As indústrias podem requisitar os 
cursos e indicar profissionais, e pessoas físicas 
devem acessar as opções na Loja Mundo Senai. 
A loja virtual de cursos tem outras opções 
além daquelas previstas no Emprega Mais.

Anualmente, o Senai destina 66,66% da sua 
Receita Líquida de Contribuição Compulsória 
Geral para viabilizar a oferta de vagas gratui-
tas nos cursos técnicos e de formação inicial e 
continuada. O aluno que deseja solicitar a gra-
tuidade com base na declaração de baixa renda 
deve procurar a unidade Senai da sua região.

Balanço
De janeiro a março, o Senai registrou 265 mil 

matrículas em cursos gratuitos de aprendiza-
gem, qualificação, aperfeiçoamento e técnico.

Os três primeiros meses de 2021 já corres-
pondem a 57% do total de matrículas gratuitas 
do ano passado (459 mil), o que significa um 
aumento expressivo na procura e na oferta 
neste início de ano e aponta uma tendência de 
alta neste ano. 

Senai oferece cursos  
grátis de capacitação

Serviço 

Até agosto, estão previstas mais 46.817 
oportunidades de cursos em 23 estados

Até abril, foram 33 mil vagas ofertadas em 26 estados para 
cursos de qualificação e de aperfeiçoamento profissional 

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

Quinta
 Min. 19°C

Máx. 24°C  

Nascer do sol: 17:26

Terça
Min. 21°C
Máx. 25°C 

Quarta
Min. 19C
Máx.  26°C 

SANTA CATARINA

Joinville

15°C 21°C 18°C

Áries 21/3 a 20/4 
São tantas coisas que precisam ser or-
ganizadas, que a alma fica cansa-
da antes mesmo de começar. Evite se 
acomodar nesse desânimo, é preci-
so continuar em frente, apesar de tudo 
e de todos. Está tudo em andamento.

Touro 21/4 a 20/5
Evite congelar suas finanças, ado-
te uma postura dinâmica, porque dian-
te das indefinições do mundo, o pior 
que você poderia fazer é reter todos 
seus recursos à espera de que as coi-
sas se definam. Isso não vai acontecer.

Gêmeos  21/5 a 20/6 
Faça suas resoluções na intimidade de sua 
alma, mas não se esqueça de que não é 
suficiente as formular interiormente, é pre-
ciso encontrar a hora certa para as colocar 
em prática, abrindo caminhos. É por aí.

Câncer   21/6 a 22/7 
As dúvidas e os dilemas irão se dissipan-
do aos poucos, você não precisa acelerar o 
processo. Apenas deixe fluir tudo e siga você 
pela linha de menor resistência, isto é, não 
se alimentando de nenhum tipo de conflito.

Leão 23/7 a 22/8  
As orientações que você precisa não provirão 
das pessoas que normalmente você procura 
para isso, mas de pessoas desconhecidas, de 
algumas que, pela aparência, você nem se 
aproximaria. Nem tudo está onde é buscado.

Virgem  23/8 a 22/9 
Aquilo que desandou ainda tem chan-
ces de andar novamente, mas nada disso 
acontecerá por si só. Você precisa tomar as 
devidas iniciativas e se atrever a intervir, 
mesmo com a barriga embrulhada de medo.

Libra  23/9 a 22/10
O esclarecimento não virá de ninguém, você 
o terá de garimpar, fazendo suas investiga-
ções e pondo à prova suas descobertas, por-
que no meio dessas haverá muitas fantasias 
envolvidas também. São coisas diferentes.

Escorpião 23/10 a 21/11 
Em algum lugar de sua alma está o conheci-
mento de que sem confiança mutua, nada 
de bom acontecerá. As coisas boas começam 
a acontecer, mas logo elas ficam contami-
nadas pela desconfiança, e degringolam.

Sagitário  22/11 a 21/12 
Uma dose de conflito é necessária, porque 
não se pode relevar tudo que as pessoas 
fazem e que atormenta sua alma. Porém, 
tampouco se pode viver em perpétuo confli-
to, como se não houvesse outra coisa a fazer.

Capricórnio 22/12 a 20/1 
São as pequenas coisas do dia a dia, quando 
encaradas com carinho e devida atenção, 
que fazem a delícia da vida, porque não se 
pode depender de grandes eventos para 
isso, que acontecem muito raramente.

Aquário 21/1 a 19/2
Pequenas celebrações são importantes, por-
que mesmo que as pessoas não entendam 
seus motivos, o valor dessas reside em seu 
coração se abrir para o regozijo disponível. 
Faça tudo com discrição, para evitar críticas.

Peixes  20/2 a 20/3
Coloque um ponto final nas indefini-
ções, porque mesmo que você não tenha 
claro, ainda, todo o panorama, vale-
rá mais a pena fazer algumas resoluções 
temporárias para que as coisas adqui-
ram dinamismo. Tudo em movimento.

Horóscopo
Oscar QuirOga/ EstadãO cOntEúdO



Depois do adiamento da Taça 
Brasil e da vitória na Liga Na-
cional de Futsal (LNF), o JEC/
Krona volta o foco para o Esta-
dual. Jogando no Centreventos 
Cau Hansen, a equipe recebe o 
Blumenau, hoje (22), às 18h30, 
em jogo válido pela 5ª rodada.

Após um começo irregular, 
com derrotas inesperadas, 
o Tricolor voltou a sentir o 
gosto da vitória ao derrotar o 
Atlântico pela LNF. Tentando 
aproveitar esse bom momento, 
o JEC/Krona quer conquistar 
o segundo triunfo no Catari-
nense e engatar uma sequên-
cia de resultados positivos. 

O Blumenau será mais uma 
vez o adversário, isso porque 
os times já se encontraram 
pela Liga Nacional. A vitó-
ria ficou do lado Tricolor, 
pelo placar de 5 a 1. Apesar 
do bom resultado, o téc-
nico Daniel Jr. fez questão 
de ressaltar a dificuldade e 

qualidade dos visitantes. 
“É um jogo de estadual, mas 

com um adversário da nossa 
chave na Liga Nacional. Vence-
mos eles pela liga, mas sabe-
mos que vai ser difícil, de novo 
vencê-los. É um time bem 
treinado e qualificado, que faz 
seu primeiro jogo pelo esta-
dual, e deve buscar o resultado 
positivo a todo custo”, avalia. 

Para essa partida, é possível 
que o treinador tenha todo 
o elenco à sua disposição. 
O único desfalque é o pivô 
Arthur, que foi submetido a 
uma cirurgia no joelho ainda 
em 2020 e tem retorno es-
timado entre o fim de agos-
to e o mês de setembro.

O Tricolor vem de vitória, 
mas o início desta temporada 
ainda é muito irregular, sem 
uma boa sequência de resul-
tados. Por isso, Daniel Jr. tem 
trabalhado com os atletas des-
de os conceitos técnicos e tá-

ticos até os aspectos mentais. 
“Estamos tentando bus-

car esse equilíbrio entre as 
partidas, uma sequência de 
resultados positivos, mas 
não temos conseguido nos 
últimos jogos. Essa busca 
passa pela questão mental, 
comportamental e obvia-
mente questões do jogo. 
Na última partida, jogamos 
com uma defesa mais equi-
librada e menos agressiva 
do que nosso estilo, talvez 
nesse momento essa seja 
nossa solução. Diante de 
todas essas nuances, nós 
tentamos manter o equilí-
brio entre todas essas coisas 
para conseguir uma sequên-
cia de vitórias”, finaliza.  

Atual campeão, o JEC/Krona 
deseja conquistar o bicampeo-
nato da competição. Hoje, o 
Tricolor é o quarto colocado e, 
caso vença o Blumenau, pode 
assumir a liderança isolada. 
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O melhor início

JEC/Krona volta a 
focar no Catarinense
O Tricolor recebe o Blumenau, hoje, às 18h30, no Cau Hansen. Apesar de 
ter goleado o adversário pela LNF, técnico Daniel Jr. prevê jogo difícil

Esporte

 
Com a vitória de sábado (19), sobre o Juventus, o JEC 
conseguiu o seu melhor início no Campeonato Brasileiro 
desde 2014, quando foi campeão da Série B conquistando 
o acesso à elite. Naquele ano, sob o comando de Hemerson 
Maria, o Tricolor venceu as quatro primeiras partidas, 
empatou a quinta e sofreu a primeira derrota somente 
na sexta rodada. Na Série D deste ano, são três jogos de 
invencibilidade, sendo duas vitórias e um empate. Para 
manter o bom momento, o Joinville viaja até Itajaí, 
com o objetivo de seguir na liderança do grupo A8.

Troféu para Santa Catarina 
O tenista Orlando Luz conquistou o título no challenger 
de Forli, na Itália, no sábado (19). Na modalidade de 
duplas, no saibro, o catarinense venceu a competição 
ao lado do peruano Sergio Galdos. Este é o terceiro 
título challenger de Orlando, que já havia vencido no 
Chile e nos EUA, ao lado do gaúcho Rafael Matos.

Rumo a Tóquio 
Uma das esperanças do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio, 
Darlan Romani, foi um dos destaques do I Meeting 
Internacional Rumo a Tóquio de Atletismo, realizado 
neste domingo (20), no CNDA de Bragança Paulista (SP). 
O catarinense venceu o arremesso de peso com 20,86m, 
sua melhor marca na temporada. A competição foi 
organizada pela Confederação Brasileira de Atletismo 
(CBAt) e também deu aos atletas a oportunidade de somar 
pontos no Ranking da World Athletics rumo aos Jogos 
Olímpicos de Tóquio. A segunda edição da competição será 
realizada amanhã (23) também em Bragança Paulista.

Vitória do Marinheiro 
O primeiro triunfo do Marcílio Dias na Série D 
aconteceu neste domingo (20). Jogando no Paraná, 
o time de Itajaí derrotou o Rio Branco pelo placar 
de 1 a 0, com um belo gol do volante Julinho. Com 
a vitória, o rubro-anil pulou para quatro pontos no 
grupo A8, chegando à sexta colocação e embolando 
ainda mais a disputa. O Marinheiro terá confronto 
contra outro catarinense no Gigantão das Avenidas. 
A equipe recebe o JEC, no sábado (26), às 15h.

FOTO JULIANO SCHIMDT/DIVULGAÇÃO/ND

Na partida pela LNF, o Joinville goleou o Blumenau por 5 a 1. Mesmo assim, 

o técnico Daniel Jr. espera muitas dificuldades no confronto de hoje à noite

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

A COLUNISTA DRIKA EVARINI ESTÁ DE FÉRIAS E VOLTA NO DIA 1º DE JULHO.

KAUE VEZENTAINER- INTERINO



01 03 04 06 07
08 09 12 13 17
18 22 23 24 25

Premiação Ganhadores Prêmio

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

2261

Federal Concurso
Quarta e sábado
Premiação Bilhete Prêmio

5572

   

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

Premiação Ganhadores Prêmio

5589

   

2382Mega-Sena Concurso
Quarta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio

Lotomania Concurso
Terça e sexta

Premiação Ganhadores Prêmio

2188

   

   

Primeiro sorteio

Segundo sorteio

Dupla Sena Concurso
Terça, quinta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio 

2237

06 09 19 36 47 50

Premiação Ganhadores Prêmio 

05 08 18 36 38 43

   
   
   
   
   

   
   

Timemania Concurso
Terça, quinta e sábado

FLUMINENSE      RJ
TIME DO CORAÇÃO

1652

14 15 22 24 25 31 47

Premiação Ganhadores Prêmio

Time coração Ganhadores Prêmio

Dia de Sorte Concurso
Terça, quinta e sábado

MÊS DA SORTE: 

470

01 12 14 15 16 19 23

Premiação Ganhadores Prêmio

OUTUBRO          

LOTERIAS

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

15 acertos 2 R$ 652.956,94
14 acertos 342 R$ 1.143,77
13 acertos 11776 R$ 25,00
12 acertos 142098 R$ 10,00
11 acertos 677710 R$ 5,00

1 acertos 022239 R$ 500 mil
2 acertos 019891 R$ 27 mil
3 acertos 035089 R$ 24 mil
4 acertos 083263 R$ 19 mil
5 acertos 067074 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 1 R$ 7.098.061,76
Quina 52 R$ 41.816,28
Quadra 4044 R$ 768,13

06 09 19 38 53 55

20 acertos Acumulado R$ 2.300 mil
19 acertos 9 R$ 28.609,21
18 acertos 68 R$ 2.366,57
17 acertos 587 R$ 274,15
16 acertos 3692 R$ 43,58
15 acertos 16681 R$ 9,64
0 acertos 0 R$ 0,00

04 11 14 20 24
26 29 30 36 43
46 62 63 65 67
68 71 79 82 91

Sena Acumulado R$ 6.600 mil
Quina 25 R$ 4.398,35
Quadra 1469 R$ 85,54

Sena 0 R$ 0,00
Quina 13 R$ 7.612,53
Quadra 1303 R$ 96,44

7 acertos Acumulado R$ 6.600 mil
6 acertos 3 R$ 31.011,10
5 acertos 122 R$ 1.089,38
4 acertos 2236 R$ 9,00

FLUMINENSE      RJ 13468 R$ 7,50

7 acertos Acumulado R$ 400 mil
6 acertos 41 R$ 1.946,06
5 acertos 1454 R$ 20,00
4 acertos 18199 R$ 4,00

COPA AMÉRICA
  GRUPO A 

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

  3ª RODADA 
 21/6, 18h Uruguai 1 x 1 Chile
21/6, 21h Argentina 1 x 0 Paraguai  

   4ª RODADA 
 24/6, 18h Bolívia  x  Uruguai
24/6, 21h Chile  x  Paraguai  

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

1º
2º
3º
4º
5º

  4ª RODADA 
 23/6, 18h Equador  x  Peru
23/6, 21h Brasil  x  Colômbia *

   5ª RODADA 
 27/6, 18h Venezuela  x  Peru
27/6, 18h Brasil  x  Equador    

Argentina 7 3 2 1 0 3 1 2 77.8
Chile 5 3 1 2 0 3 2 1 55.6
Paraguai 3 2 1 0 1 3 2 1 50
Uruguai 1 2 0 1 1 1 2 -1 16.7
Bolívia 0 2 0 0 2 1 4 -3 0

Brasil 6 2 2 0 0 7 0 7 100
Colômbia 4 3 1 1 1 2 2 0 44.4
Peru 3 2 1 0 1 2 5 -3 50
Venezuela 2 3 0 2 1 2 5 -3 22.2
Equador 1 2 0 1 1 2 3 -1 16.7

SÉRIE B
 TIME P J V E D GP GC SG %

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

ACESSO À SÉRIE A REBAIXAMENTO

  6ª RODADA 
 22/6, 16h30 Confi ança  x  Vila Nova
22/6, 16h30 Brusque  x  Samp. Corrêa
22/6, 19h Ponte Preta  x  Operário-PR
22/6, 19h Goiás  x  Avaí
22/6, 21h30 Remo  x  Guarani
22/6, 21h30 Coritiba  x  Vitória
22/6, 21h30 CRB  x  Bras. Pelotas
23/6, 16h Londrina  x  Náutico
24/6, 21h30 Cruzeiro  x  Vasco
A defi nir Botafogo  x  CSA  

  7ª RODADA 
 25/6, 16h30 Avaí  x  CRB
25/6, 19h Bras. Pelotas  x  Ponte Preta
25/6, 19h Guarani  x  Coritiba
25/6, 21h30 Operário-PR  x  Confi ança
25/6, 21h30 Vila Nova  x  Goiás
26/6, 16h30 Samp. Corrêa  x  Botafogo
26/6, 18h30 Vitória  x  Londrina
26/6, 21h Náutico  x  Remo
27/6, 20h30 Vasco  x  Brusque
27/6, 20h30 CSA  x  Cruzeiro 
 

Náutico 15 5 5 0 0 10 2 8 100
Operário-PR 10 5 3 1 1 7 6 1 66.7
Brusque 9 4 3 0 1 6 5 1 75
Botafogo 8 5 2 2 1 9 6 3 53.3
Guarani 8 5 2 2 1 9 7 2 53.3
Goiás 8 5 2 2 1 5 3 2 53.3
Samp. Corrêa 8 5 2 2 1 4 2 2 53.3
Coritiba 7 4 2 1 1 4 3 1 58.3
Vasco 7 5 2 1 2 6 6 0 46.7
CRB 7 5 2 1 2 9 11 -2 46.7
Vitória 6 5 1 3 1 4 3 1 40
Bras. Pelotas 5 5 1 2 2 4 5 -1 33.3
CSA 5 5 1 2 2 2 3 -1 33.3
Remo 5 4 1 2 1 3 5 -2 41.7
Vila Nova 5 5 1 2 2 3 5 -2 33.3
Avaí 4 4 1 1 2 4 5 -1 33.3
Confi ança 4 5 1 1 3 7 10 -3 26.7
Cruzeiro 4 5 1 1 3 7 10 -3 26.7
Londrina 3 5 0 3 2 3 5 -2 20
Ponte Preta 1 5 0 1 4 2 6 -4 6.7

SÉRIE A
 TIME P J V E D GP GC SG %

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

LIBERT. PRÉ-LIBERT SUL-AM. REBAIX.

  5ª RODADA 
 19/6, 21h Flamengo 2 x 3 Bragantino
20/6, 11h Palmeiras 2 x 1 América-MG
20/6, 16h Internacional 1 x 1 Ceará
20/6, 16h Bahia 0 x 0 Corinthians
20/6, 18h15 Santos 2 x 0 São Paulo
20/6, 18h15 Fortaleza 1 x 1 Fluminense
20/6, 18h15 Athletico-PR 2 x 1 Atlético-GO
20/6, 20h30 Juventude 1 x 0 Sport
21/6, 20h Atlético-MG 1 x 1 Chapecoense
A defi nir Cuiabá  x  Grêmio  

  6ª RODADA 
 23/6, 19h Flamengo  x  Fortaleza
23/6, 19h São Paulo  x  Cuiabá
23/6, 19h Bragantino  x  Palmeiras
23/6, 19h Atlético-GO  x  Fluminense
24/6, 16h América-MG  x  Juventude
24/6, 19h Corinthians  x  Sport
24/6, 19h Ceará  x  Atlético-MG
24/6, 19h Chapecoense  x  Internacional
24/6, 21h30 Grêmio  x  Santos
24/6, 21h30 Bahia  x  Athletico-PR 
 

Athletico-PR 12 4 4 0 0 7 1 6 100
Fortaleza 11 5 3 2 0 9 3 6 73.3
Bragantino 11 5 3 2 0 13 8 5 73.3
Palmeiras 10 5 3 1 1 9 4 5 66.7
Atlético-MG 10 5 3 1 1 5 3 2 66.7
Fluminense 9 5 2 3 0 5 3 2 60
Bahia 8 5 2 2 1 8 5 3 53.3
Atlético-GO 7 4 2 1 1 4 2 2 58.3
Santos 7 5 2 1 2 5 5 0 46.7
Flamengo 6 3 2 0 1 5 3 2 66.7
Corinthians 5 5 1 2 2 3 4 -1 33.3
Ceará 5 5 1 2 2 6 8 -2 33.3
Internacional 5 5 1 2 2 5 9 -4 33.3
Juventude 5 5 1 2 2 3 8 -5 33.3
Sport 4 5 1 1 3 3 5 -2 26.7
Chapecoense 3 5 0 3 2 3 8 -5 20
Cuiabá 2 3 0 2 1 2 3 -1 22.2
São Paulo 2 5 0 2 3 1 6 -5 13.3
América-MG 1 5 0 1 4 1 6 -5 6.7
Grêmio 0 3 0 0 3 2 5 -3 0
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EUROCOPA
  GRUPO A 
  3ª RODADA 
 20/6, 13h Itália 1 x 0 País de Gales
20/6, 13h Suíça 3 x 1 Turquia  

    GRUPO B 
  3ª RODADA 
 21/6, 16h Finlândia 0 x 2 Bélgica
21/6, 16h Rússia 1 x 4 Dinamarca 

    GRUPO C 
  3ª RODADA 
 21/6, 13h Ucrânia 0 x 1 Áustria
21/6, 13h Maced. Norte 0 x 3 Holanda 

    GRUPO D 
  3ª RODADA 
 22/6, 16h Rep. Tcheca  x  Inglaterra
22/6, 16h Croácia  x  Escócia 

    GRUPO E 
  3ª RODADA 
 23/6, 13h Suécia  x  Polônia
23/6, 13h Eslováquia  x  Espanha 

    GRUPO F 
  3ª RODADA 
 23/6, 16h Portugal  x  França
23/6, 16h Alemanha  x  Hungria   

Ravanelli (centro) fez de penâlti o 
gol de empate do Verdão do Oeste
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Série A

Chape segura o Galo e 
empata no Mineirão

No que possivelmente foi a 
melhor atuação da Chapecoense 
sob o comando de Jair Ventu-
ra até aqui, o Verdão do Oeste 
empatou por 1 a 1 com o Atlé-
tico-MG, em Belo Horizonte, 
na noite de ontem. A partida 
foi válida pela quinta roda-
da do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Atlético 
ficou em quinto, com dez pon-
tos, contra 12 do líder Athle-
tico-PR. A Chapecoense, por 
outro lado, deixou a zona de 
rebaixamento e fechou a ro-

dada em 16º, com três. No 
entanto, o time catarinense 
segue sem vencer o adversá-
rio no Mineirão. Na história, 
são três jogos no estádio, com 
duas derrotas e um empate.

Antes da bola rolar, o Atlé-
tico divulgou novas baixas 
por Covid-19. São cinco jo-
gadores, dentre eles o grande 
destaque da equipe, o argen-
tino Nacho Fernández, além 
do zagueiro Igor Rabello, que 
testou negativo, mas apre-
sentou sintomas gripais.

Argentina vence outra e lidera o grupo B
 Com mudanças no time, a Argentina venceu o Paraguai 
por 1 a 0, ontem à noite, no Mané Garrincha. Agüero e 
Papu Gómez, que marcou o gol da vitória, começaram 
como titulares da equipe de Scaloni. Com o resultado, a 
Argentina vai a sete pontos em três jogos, lidera o grupo A 
e já está classificada para a próxima fase da Copa América. 
O Paraguai segue com três pontos, na terceira colocação.
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Patrick flagrado 
em uma balada
 Flagrado por torcedores 
do Palmeiras saindo de 
um local que funcionava 
clandestinamente no bairro 
do Tatuapé, após o horário 
permitido, o meia Patrick 
de Paula gravou um vídeo 
para dar sua versão da 
história. O jogador negou 
que tenha ido a uma balada 
clandestina, afirmou que 
respeitou os protocolos.

Brasil treina de olho na Colômbia
Após desfrutarem de folga no domingo, os jogadores da seleção 
brasileira voltaram às atividades na Granja Comary, em 
Teresópolis, e iniciaram a preparação para o duelo de ananhã, 
às 21h, no Engenhão, pela quarta rodada do Grupo B da Copa 
América, diante da Colômbia. O técnico Tite dividiu o elenco em 
dois grupos e orientou um treino coletivo em campo reduzido.

Mais casos de Covid
Conmebol publicou novo 
relatório para atualizar o 
número de casos de covid-19 
relacionados à Copa América. 
Até agora, 140 testes deram 
positivos, que representa 
0,9% do total de testes.
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Ônibus voltam a operar com 
70% da capacidade em Joinville
A região de Joinville foi a única classificada 
com o nível grave na Matriz de Risco elaborada 
pelo Governo do Estado. Desta forma, o 
Decreto 43.015, publicado pela Prefeitura de 
Joinville ontem (21), prorroga as medidas de 
enfrentamento à pandemia. Com a mudança 
de gravíssimo para grave, algumas normas 
foram flexibilizadas. Os ônibus do transporte 
coletivo voltam a operar com 70% da capacidade 
total. Outra atividade que tem flexibilização no 
atendimento são as igrejas e templos religiosos, 
que podem ter até 50% de ocupação. A restrição 
de circulação continua em vigor entre 0h e 5h 
da, sendo liberado o deslocamento apenas para 
serviços essenciais ou atividades laborais. 

Mulher vai comprar lençol e 
leva prejuízo de R$ 4 mil 
Quem cuida de uma casa, sabe bem que alguns itens 
domésticos podem até ser mais caros, mas poucas 
pessoas pagariam R$ 4 mil em um lençol. Porém, foi 
esse o prejuízo que teve uma moradora de Canoinhas, 
no Planalto Norte catarinense, ao tentar comprar 
a roupa de cama. Segundo a Polícia Militar, o caso 
aconteceu no início da tarde de domingo (20), no 
bairro Campo da Água Verde. A moradora informou 
que estava em casa quando um casal chegou na 
sua casa para vender um lençol. Ao passar o cartão 
de crédito, a vítima desconfiou depois que as duas 
pessoas afirmaram que estavam com problemas 
no pagamento, mas a transação acabou ocorrendo 
“normalmente”. O problema é que, minutos depois de 
o casal ir embora, a moradora entrou no aplicativo do 
banco e percebeu que várias compras haviam sido feitas 
com o dinheiro da conta bancária, em um total de R$ 4 
mil. A vítima do golpe entrou em contato com o banco 
para tentar estornar o valor. Já os suspeitos fugiram 
em um carro com placas de Belo Horizonte (MG).

O presidente do Sistema Fiesc, Mario Cezar de Aguiar, 
foi o convidado especial da reunião do conselho da Acij 
realizada ontem à noite. Ele fez uma exposição sobre 
oportunidades e desafios da conjuntura catarinense e 
apresentou o projeto do investimento na área do antigo 
Moinho Joinville. O crescimento do nível de emprego 
e das exportações em plena pandemia simboliza, 
na visão da Fiesc, as oportunidades que Santa 
Catarina oferece. Nos desafios, o principal gargalo 
continua sendo a infraestrutura: das 43 obras federais 
monitoradas pela federação, 26 estão com andamento 
comprometido e 15 com prazo esgotado. O Sistema 
Fiesc projeta investimentos de R$ 510 milhões em 
todas as regiões do Estado no período de 2021 a 2025. 
Deste total, R$ 128 milhões em Joinville e região.  Em 
Joinville, a grande vedete é o investimento no terreno 
com mais de 52 mil metros quadrados no coração 
de Joinville, onde funcionava o Moinho Joinville, 
patrimônio histórico que será restaurado e integrado 
ao projeto.  Com cronograma de um ano e meio de 
obras, o projeto prevê 40 mil metros quadrados de 

área construída com estruturas para educação básica, 
formação técnica, agenda 4.0, área de esportes, 400 
vagas de estacionamento, áreas de lazer, museu e 
espaços culturais. O prefeito Adriano Silva elogiou a 
visão e o investimento. “O Projeto do Moinho será 
revolucionário para a cidade. Será o embrião para um 
parque e um boulevard no Centro, uma nova área de 
convívio para a comunidade”, antecipou. 
O presidente da Acij, Marco Antonio Corsini, agradeceu 
a apresentação e destacou que o investimento em 
infraestrutura é um dos pilares para um novo ciclo de 
desenvolvimento, ao lado da inovação e das reformas 
necessárias para estimular a economia. “A Acij sempre 
estará à disposição para parcerias em benefício 
do setor produtivo e da comunidade”, reiterou.

Fiesc prevê investmento de  
R$ 510 milhões até 2025

+notícias
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