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PEDRAS PRECIOSAS

App de Joinville
será usado na
caça a Lázaro

Apreensão é
avaliada em mais
de R$ 5 milhões

Serial killer continua fugindo da
perseguição policial que ocorre
no Centro-Oeste. PÁGINA 3

Descoberta ocorreu durante
cumprimento de mandado de
busca em Barra Velha. PÁGINA 7
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VACINAÇÃO

Aplicação da
primeira dose
está garantida
em Joinville
Secretário da Saúde, Jean Rodrigues, diz que
não há motivos para acompanhar decisão de
Florianópolis e de outras capitais em razão da
redução do estoque de imunizantes. Expectativa é
ampliar agendamentos nesta semana. Página 6

ALEXANDRE GARCIA

SABRINA AGUIAR

O Brasil ainda espera
a terceira via para
as eleições de 2022

Academia Joinvilense
de Letras empossa
novas integrantes

PÁGINA 2

PÁGINA 2

Futsal

JEC/Krona supera
Blumenau em duelo
pelo Estadual
Tricolor venceu o jogo
por 3 a 1, ontem à
noite, no Centreventos
Cau Hansen. Com
o resultado, equipe
assumiu a liderança da
Série Ouro. PÁGINA 14

Vitória da Seleção
hoje garante vaga
Equipe do técnico Tite e
do craque Neymar (foto)
enfrenta a Colômbia no
Estádio Nilton Santos, às
21h. Um triunfo assegura
ao Brasil o primeiro lugar
do Grupo A. PÁGINA 15
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SABRINA AGUIAR
sabrina.aguiar@ndtv.com.br

Academia Joinvilense de Letras empossa novas integrantes
FOTOS DIVULGAÇÃO/ND

Será no dia 1º de julho, às 19h, a Sessão Magna de
posse dos acadêmicos efetivos Bernadéte Schatz
Costa e Elisabeth Aparecida de Castro Mendonça
Fontes. A solenidade presencial será na Sociedade
Harmonia-Lyra, mas reservada a um número restrito
de convidados, atendendo ao protocolo sanitário
determinado pela Prefeitura de Joinville, em função da
epidemia de Covid-19. A cerimônia será transmitida
ao vivo por meio do link https://www.facebook.com/
academiajoinvilense para toda a comunidade.
Bernadéte Schatz Costa (foto à direita), ocupará
a cadeira número 27. É autora de diversos livros e
acadêmica honorária da Academia de Letras e Artes
de São Francisco do Sul e membro efetivo do Centro de
Letras do Paraná.
Elisabeth Aparecida de Castro Mendonça
Fontes (foto à esquerda) ocupará a cadeira
número 7. Musicista, arte educadora, arteterapeuta,
compositora e escritora, também é autora de
vários livros e membro honorário da Academia de
Letras e Artes de São Francisco do Sul e delegada
da União Brasileira de Trovadores em Joinville.

Advogado de Joinville entra
na lista sêxtupla da OAB/SC

Dos 29.806 advogados aptos a participar do
pleito on-line, 10.147 votaram,o que equivale a
34% do total. Esta foi a primeira eleição direta
realizada para escolha da lista sêxtupla para a
vaga de desembargador pelo Quinto
Constitucional da advocacia.
E entre os seis nomes está o advogado joinvilense
Wilson Pereira Júnior, daqui de Joinville. Os seis
nomes serão agora homologados pelo Conselho
Pleno da OAB/SC para encaminhamento ao TJSC.
Depois, o Tribunal de Justiça escolhe uma lista
tríplice, que será submetida ao governador do
Estado, Carlos Moisés, que tem a competência para
escolher e nomear o desembargador. Wilson Pereira
Júnior fez 1.343 votos e colocou Joinville em destaque
como segundo
mais votado.
Agora é
aguardar a
escolha do
governador
e torcer
para que o
Tiji, como é
conhecido por
todos, faça
história pela
advocacia
joinvilense
como
pretende
fazer.

Campanha sobre serviços
para moradores de rua

“Não dê esmola, ajude de verdade!”
é o lema da campanha lançada pela
Secretaria de Assistência Social (SAS)
de Joinville. O objetivo é conscientizar a
população de que existem serviços públicos
e instituições parceiras aptas a atender
quem fica nos semáforos ou nas ruas.
O recado então é: quem desejar contribuir,
pode doar alimentos e roupas para
instituições parceiras da SAS. A lista
com todos os serviços oferecidos está
disponível no site da Prefeitura de Joinville
bit.ly/PopulacaoSituacaodeRuaJlle.

Junta Militar fechada
É em Jaraguá do Sul que o atendimento
presencial está suspenso temporariamente.
A orientação para aqueles que precisam de
atendimento presencial é para que se dirijam
à Junta Militar de Guaramirim ou de Corupá.
O atendimento precisou ser suspenso
porque os servidores da junta
positivaram para Covid-19. Para fazer
o alistamento militar basta acessar o
endereço eletrônico alistamento.eb.mil.
br. O atendimento presencial é necessário
apenas em alguns casos, como para retirar
comprovante para fins empregatícios.
Nesse caso, é preciso procurar as juntas
militares de Guaramirim ou Corupá.

Dica cultural
Uma live, hoje, às 19h, pretende aprofundar as reflexões
em torno da mostra “Schwanke, uma Poética Labiríntica”
que está no Museu Oscar Niemeyer. São 399 trabalhos do
joinvilense Luiz Henrique Schwanke (1951-1992), expostos
até o dia 1º de agosto. A live será no Instagram e no
Youtube nesse link https://youtu.be/OoiUj3ULRHE
Natural de Joinville, Schwanke levou o nome da cidade
por conta de suas renomadas criações no chamado Pop
Art e artes plásticas.

Editor: Jean Balbinotti jean.balbinotti@ndmais.com.br
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Joinville entra na
caçada a Lázaro
Aplicativo desenvolvido na cidade será usado pela central de comando
baseada no município de Cocalzinho de Goiás que tenta localizar
serial killer em fuga há duas semanas no Centro-Oeste do Brasil

Sofia Mayer
sofia.mayer@ndmais.com.br

A busca pelo serial killer
Lázaro Barbosa, procurado
há duas semanas no estado de Goiás, ganhou um
reforço catarinense. Isso
porque a central de comando da operação aprovou o uso de um aplicativo
desenvolvido em Joinville,
que promete auxiliar nas
buscas do criminoso.
Lázaro é suspeito de
matar quatro pessoas da
mesma família, assassinar
um caseiro, sequestrar três
pessoas para um ritual, atirar e ferir policiais e ainda
provocar incêndios. Mais de
200 policiais com helicópteros e viaturas, cães e drones realizam as buscas no
Distrito Federal e em Goiás.
De acordo com o CEO do
aplicativo Brasil+Seguro, Edivaldo da Veiga, a
empresa contatou o prefeito de Cocalzinho de Goiás
(GO) – onde as buscas estão
concentradas -, que os
levou à central de comando na cidade. Os oficiais,
agora, serão treinados.
“Estamos instalando
os painéis de controle e
sistema para que a população possa fazer denúncias diretamente para a
central de comando, com a
geolocalização para agilizar os atendimentos e
as buscas por esse criminoso. Fomos integrados à
equipe e agora procuramos corresponder a altura
para agilizar no processo
de captura”, diz Veiga.
O dispositivo já havia
sido utilizado no combate
às queimadas do Pantanal, em Corumbá (MS), em
outubro do ano passado. À
época, entre 1º de janeiro
e 30 de setembro de 2020,
foram registrados 18.259
focos de incêndio na região.

Fomos integrados
à equipe e agora
procuramos corresponder
a altura para agilizar no
processo de captura.”
Edivaldo da Veiga, CEO do aplicativo

Um vida marcada pelo crime

Imagens do
aplicativo
e das suas
funcionalidades

Autorização concedida

O uso do aplicativo foi autorizado pela Secretaria de
Segurança Pública local ontem à tarde. Agora, o Brasil +
Seguro faz parte da equipe que realiza as buscas ao serial
killer Lázaro. Os joinvilenses estão em Cocalzinho de
Goiás desde o final de semana e, assim que a operacionalização terminar, o aplicativo já poderá ser utilizado.
Com a ferramenta, a ideia é que a população “possa fazer denúncias diretamente para a central de
comando, com a geolocalização, para agilizar os atendimentos e a busca pelo criminoso”, diz Veiga.
O aplicativo é intuitivo. Assim que o usuário ver uma
movimentação suspeita, basta apertar no botão de
alerta. “Cai diretamente no painel de controle da central de comando”, explica. A localização funciona por
meio de um sistema que opera via satélite ou Wi-fi.
A proposta é centralizar e filtrar as informações recebidas. “A população baixa o aplicativo gratuitamente e,
a partir daí, qualquer avistamento do criminoso, qualquer denúncia que queira fazer, basta clicar no botão
de alerta, que cai diretamente no painel de controle da
central de comando. Nesse sentido, nós evitamos os trotes e notificações de pessoas que estão distante da área
de busca. O que nós queremos é centralizar, filtrar essas informações para que a central de comando possa
atuar de forma mais assertiva e rápida”, complementa.
*Colaborou Dani Lando, repórter da Record TV Joinville

Duplo homicídio, roubo e estupro. A trajetória de Lázaro Barbosa, de 32 anos, é marcada por crimes, prisões e fugas de c adeias.
Segundo informações da Record TV, em
2013, um laudo atestou que ele tem comportamentos característicos de um
psicopata agressivo, com temperamento agressivo e impulsivo.
Em 2007, na cidade de Barra do
Mendes, na Bahia, ele teria matado dois homens que tentaram
ajudar uma de suas vítimas. Ele
ficou desaparecido por 15 dias
escondido em uma região de
mata e se entregou à polícia machucado.
Em 2009, Lázaro foi preso por suspeita de
roubo, estupro e porte ilegal de arma de fogo no
Ditrito Federal. Em 2014, ganhou o direito de
ir para o regime semiaberto. Dois anos depois,
fugiu do Complexo Penitenciário da Papuda. Em
2018, ele foi preso pela polícia de Goiás, mas
em julho abriu um buraco no teto do presídio
de Águas Lindas, em Goiás, e conseguiu fugir.
Em 2020, o criminoso quase matou um
idoso com golpes de machado depois de
invadir uma chácara em Santo Antônio do
Descoberto. Em abril de 2021, invadiu uma
propriedade localizada em Sol Nascente e
estuprou uma mulher em uma região de mata.
Em junho, Lázaro começou a desafiar as
forças de segurança de Brasília e de Goiás.
Ele é acusado de matar uma família em Ceilândia (DF) e fugir para Goiás. A ação da
polícia ocorre nas proximidades de Girassol
(GO), onde o pai de Lázaro mora. O povoado pertence ao município de Cocalzinho de
Goiás. A cidade tem uma população estimada em pouco mais de 20 mil habitantes.
O homem é suspeito de ter matado ao
menos sete pessoas, desde 2007. Além disso, desde que é suspeito de ter assassinado
uma família em Ceilândia, em 9 de junho,
ele tem invadido e incendiado propriedades, ameaçado moradores e feito reféns.
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A via do centro
Neste ano que antecede a eleição presidencial e a de
governadores, na semana passada houve movimentos
que adicionaram nomes ao Partido Socialista Brasileiro,
indicando que há um objetivo nisso. Marcelo Freixo
deixou o Psol e entrou ontem no PSB junto com o
governador Flávio Dino, que deixou o PC do B (Partido
Comunista do Brasil). Podem fazer o mesmo o exministro e deputado federal Orlando Silva e a excandidata a vice-presidente na chapa de Haddad,
Manoela d’Ávila. As mudanças teriam recebido a bênção
de Lula. Estranhamente, não foram reforçar o PT.
Pode-se imaginar que ficou pesado carregar a sigla
PT, depois do que a Lava Jato mostrou, com tesoureiros
do partido presos e o próprio líder máximo passando
um tempo na cadeia e agora livre, mas não inocentado.
Ficou pesado também carregar a fama de partido
radical, como o Psol, e mais ainda a denominação
comunista. O PCB (Partido Comunista Brasileiro)
já havia se transformado em PPS (Partido Popular
Socialista), mas até essa denominação foi descartada
e hoje é Cidadania
- um nome
mais aceito.
O interessante
é que esses
“E o centro, o que
movimentos são
é? Hoje tem sido
considerados em
direção à centrochamado de terceira
esquerda, como se
via, e busca a
o PSB, ou o PSDB,
imagem de virtuoso,
tivessem vergonha
de dizer que são
pacificador, e
esquerda - e aí
alternativa entre a
se abrigam na
esquerda e a direita,
periferia do centro.
como se polarização
Na verdade, é uma
inversão do que
fosse um mal.”
acontecia em anos
anteriores a 2018,
com partidos de
direita que se abrigavam em cima do muro do centro,
tal como o PFL, hoje DEM, e o PL, por exemplo. A
direita, por anos encolhida e camuflada, agora é mais
explícita que a esquerda, que hoje está com receio de
assustar a maioria flutuante que decide eleições.
E o centro, o que é? Hoje tem sido chamado de
terceira via, e busca a imagem de virtuoso, pacificador,
e alternativa entre a esquerda e a direita, como se
polarização fosse um mal. A maior democracia do mundo
sempre teve dois polos: Republicanos e Democratas, e
funciona. Além de tudo, as mudanças reais nos países
têm sido feitas por governos de esquerda ou de direita.
É raro o centro fazer mudança. O centro
costuma falar em mudança, sim; mas apenas
finge, para amortecer a necessidade de mudar.
“Mudar para não precisar mudar.”

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

Geral

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

Aplicação da
D1 continuará
em Joinville
Secretário Jean Rodrigues da Silva diz que possibilidade de
suspender a imunização inicial da vacina contra a Covid-19
inexiste no momento e que novos agendamentos serão feitos
DIVULGAÇÃO/ND

Quase 30% da população de Joinville já recebeu a D1, enquanto que 9,8% tomou a D2 e completou o ciclo vacinal

Diferentemente de Florianópolis e de outras quatro
capitais brasileiras - São Paulo
(SP), Aracaju (SE), João Pessoa
(PB) e Campo Grande (MT)
-, que suspenderam a aplicação da primeira dose (D1)
da vacina contra a Covid-19
nesta semana por causa da
diminuição dos estoques,
Joinville vai continuar vacinando a população conforme
a programação estabelecida.
Foi o que garantiu o secretário Municipal da Saúde, Jean
Rodrigues da Silva, ontem
à noite, após contato com a
reportagem do ND. “Já temos
o próximo agendamento (de
vacinação) para o final de
semana no forno. Até domingo (dia 27), temos doses
e há a previsão de chegada
de mais doses na sexta-feira
(25)”, informou Rodrigues,
via aplicativo de mensagens.
Conforme ele, as decisões
tomadas pelas prefeituras
das cinco capitais têm a ver
com o sistema de demanda
espontânea. Vale destacar que
passados cinco meses do início

da vacinação, Florianópolis já
aplicou a D1 em aproximadamente 220 mil pessoas, o que
representa 43% da população total. Em Joinville, até
ontem, haviam sido imunizadas com a D1 pouco mais
de 178 mil pessoas, ou seja,
29,8% da população total.
“Nós trabalhamos sempre com uma previsão de, no
mínimo, 15 dias”, informou
Rodrigues, acrescentando que
até sexta-feira (25) existem horários programados
para aplicação da vacina e
que, no decorrer desta semana, mais horários serão
disponibilizados para outras
faixas etárias receberem
a D1 no fim de semana.

EFICÁCIA DA
VACINAÇÃO SE ALCANÇA
COM A SEGUNDA DOSE

É importante destacar que
apenas a aplicação da segunda
dose (D2) completa o ciclo vacinal e tem maior eficácia contra uma possível infecção por
Covid-19. O problema é que,
em geral, os índices de ciclo

completo ainda são baixos. Em
Joinville, até ontem, apenas
58.919 pessoas haviam recebido as duas doses, o que representa 9,8% da população total.
Isso se deve, também, ao
número reduzido de doses enviadas para o município. Desde
fevereiro, quando as D2 começaram a ser aplicadas, pouco
mais de 62 mil doses foram
destinadas para Joinville.
A Dive (Diretoria de Vigilância Epidemiológica) informou
que não há previsão para
a chegada de mais vacinas
destinadas às primeiras doses,
tampouco dos imunizantes
da Janssen, que desembarcaram no país na manhã de
ontem e têm como diferencial
o fato de serem dose única.
Para a segunda aplicação,
Santa Catarina recebeu 309
mil doses de AstraZeneca no
último domingo. As doses vão
ficar armazenadas na Rede de
Frio Estadual, em São José, e
serão distribuídas durante o
mês de julho com o objetivo de
completar os esquemas iniciados no período de 12 semanas.

Geral

Editor: Mauro Geres mauro.geres@ndmais.com.br
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Empresário que agrediu
jornalista já está solto
O empresário Ricardo Hilgenstieler,
de São Bento do Sul, Planalto Norte
catarinense, que foi preso em flagrante na segunda-feira (21) por agredir
a ex-namorada em Goiânia (GO), foi
liberado ontem (22) após pagar fiança de R$ 11 mil. Ricardo Hilgenstieler
agrediu a ex-namorada Silvye Alves,
apresentadora do Programa Cidade
Alerta Goiás, da Record TV, na madrugada de segunda-feira (21).
Segundo informações da Polícia
Civil, a agressão ocorreu na frente
do filho de 11 anos da jornalista. Ricardo teria desferido tapas, chutes

e socos, acertando o rosto de Silvye. Ela teve uma lesão na boca.
Havia o pedido de prisão preventiva
contra Ricardo, mas o juiz o liberou mediante pagamento de fiança. Desta forma, o empresário continua respondendo
ao processo, mas agora em liberdade.
Segundo a delegada Aline Leal, da Primeira Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Goiânia, o inquérito deve
ser concluído dentro de uma semana e
há elementos suficientes para indiciar
Ricardo Hilgenstiele por lesão corporal
e injúria. Assim que o inquérito for concluído será encaminhado ao Judiciário.

FOTO: REDES SOCIAIS/DIVULGAÇÃO ND

Após pagamento de fiança no valor de R$ 11 mil, Ricardo Hilgenstieler, proprietário de uma indústria de móveis em
São Bento do Sul já foi liberado. Delegada Aline Leal diz que ele poderá ser indiciado por lesão corporal e injúria

Tentativa de reconciliação não dá certo

FOTOS DIVULGAÇÃO ND

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 surpresa segundo o próprio relato da jornalista na delegacia”, continuou Aline Leal.
Durante os golpes, a jornalista gritou
por socorro e quando os vizinhos estavam chegando para ver o que estava
acontecendo, Ricardo fugiu do local.
Ricardo teve a prisão em flagrante decretada ao tentar embarcar no aeroporto Santa
Genoveva após a agressão. Mas foi inter-

ceptado por agentes da Polícia Federal, que
acionaram a Polícia Militar e o levaram até
a Deam. Ele foi ouvido na manhã de segunda-feira (21) e preferiu manter o silêncio.
Após a agressão, Silvye foi encaminhada
ao Instituto Médico Legal (IML) e à Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam)
para dar encaminhamento às providências. A Polícia Civil pediu medida protetiva
para a jornalista, a qual já foi concedida.
A Record TV emitiu uma nota de repúdio à
agressão sofrida por Silvye Alves, lamentando o episódio. “A Record TV recebeu a notícia com profunda indignação”, escreveu,
convocando a sociedade a se mobilizar para
que situações como essa não ocorram e que
os agressores sejam devidamente punidos.

Silvye Alves, apresentadora do Programa
Cidade Alerta Goiás, e Ricardo Hilgenstiele
estavam separados há dois meses

Polícia conclui inquérito sobre menina
estrangulada e morta em Guaramirim

Professores e amigos da escola onde
Evylin(detalhe) estudava fizeram ontem
uma homenagem à menina assassinada

O delegado de Guaramirim, Augusto Melo Brandão,
já concluiu o inquérito sobre
a menina Evylin Vitoria Modrok, 5 anos, estrangulada
e morta pelo pai em Guaramirim, Norte do Estado.
O crime que chocou Santa
Catarina ocorreu no sábado (12/6). O pai – Ubiratan
Luis Modrock – estrangulou a menina durante a
madrugada e depois alegou
que fez isso para “acabar
com o sofrimento da filha”,
que estaria triste por causa
da separação do casal.
Segundo o delegado, o

inquérito e todos os depoimentos foram finalizados e
encaminhados ao Fórum.“Cumprimos e mandamos
todas as diligências que o MP
solicitou e coletamos até alguns depoimentos a mais”,
explica Augusto Brandão.
Ubiratan Luis Modrock foi
indiciado por homicídio
triplamente qualificado por
motivo torpe (emprego de
asfixia e por não ter dado
chance de defesa à vítima).
ele teve a prisão preventiva decretada pela Justiça
na noite de domingo (13) e
aguarda sentença no pre-

sídio de Jaraguá do Sul.
O Instituto Geral de
Perícias (IGP) ainda está
periciando os celulares de
Ubiratan e da mãe de Evylin,
que relatou ter sofrido várias
ameaças de Ubiratan. Não
há prazo para a entrega
da conclusão da perícia.
Ontem (22), professores e colegas da escola em
que Evylin estudava em
Guaramirim prestaram
uma homenagem à menina brutalmente assassinada. Elas seguravam
balões brancos simbolizando o pedido de paz.
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Publicidade

CADA PEÇA DE ROUPA
VALE POR UM ABRAÇO.

Realização:

ndmais.com.br/campanhadoagasalho

acesse e confira o ponto de coleta mais próximo.

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

Patrocínio:

CAMPANHA dO

Geral

Editor: Mauro Geres mauro.geres@ndmais.com.br
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Avaliadas em R$ 5
milhões, as pedras não
tem origem identificada.
PC encontrou com ele
também um revólver
irregular, 1,5 kg de maconha
e uma porção de cocaína

FOTOS DIVULGAÇÃO/ND

Homem é preso com mais
de cem pedras preciosas

Mais de cem pedras preciosas,
revólver, munição e drogas: esse
foi o saldo do cumprimento de um
mandado de busca e apreensão
pela Polícia Civil de Barra Velha,
no Litoral Norte de Santa Catarina, na segunda-feira (21).
O suspeito, um homem de 55
anos, foi abordado pela polícia
quando saía de casa em um veículo.
No primeiro contato, os policiais
encontraram com ele um revólver irregular e com munições.
Já nas buscas dentro do imóvel,
foram localizadas mais munições,
cerca de 1,5 kg de maconha e uma
porção de cocaína, além do mais
curioso: mais de uma centena de pedras preciosas. Entre elas, estão topázios, turmalinas e ametistas, com
valor estimado em até R$ 5 milhões.
Segundo a Polícia Civil, os itens
não têm origem identificada e devem
passar por perícia para que isso seja
averiguado. Caso sejam ilegais, o
suspeito pode responder por crime
de usurpação de bens da União.
Além disso, ele foi autuado por
porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido e tráfico de drogas.

Entre as pedras
preciosas
figuram
topázios,
turmalinas e
ametistas. Além
delas, a PC
encontrou com
o homem um
revólver irregular
com munições,
cerca de 1,5 kg
de maconha
e uma porção
de cocaína

carro. O PM os acompanhou
em seu veículo particular,
solicitando reforço de outros
policiais. Durante a perseguição, eles pararam o veículo
e disparam contra o policial,
que saiu do carro e revidou.
Eles ainda quiseram atropelar o soldado antes de tentar
nova fuga, mas acabaram
sendo abordados e presos por
uma guarnição da Companhia

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que promove errata da publicação realizada em
18 de junho de 2021, referente ao "Aviso de Licitação" do processo licitatório 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. Onde se lê: Concorrência nº
158/2021, leia-se: Credenciamento nº 158/2021.
Ricardo Mafra - Secretário de Administração e Planejamento
Silvia Cristina Bello - Diretora Executiva

Policial militar que estava de folga
troca tiros com assaltantes em Joinville
Um policial militar do 17°
BPM flagrou, na noite do último domingo (20), um furto
em andamento no bairro Floresta. O soldado, identificado
como Erick Martins Andrade,
estava de folga quando se
deparou com uma movimentação suspeita no interior
de uma casa. Os assaltantes
notaram a presença do policial e iniciaram a fuga em um

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 Concorrência nº 170/2021 destinado à
contratação de empresa para prestação de serviços especializados na execução de obras para
rede de drenagem da Rua Norberto Hochstein (trecho) Joinville/SC, na Data/Horário: 26/07/2021 às
09 horas, para recebimento e abertura dos invólucros. O edital encontra-se à disposição dos interessados
no site www.joinville.sc.gov.br no link "Editais de Licitação". Joinville, 22 de junho de 2021.
Ricardo Mafra - Secretário de Administração e Planejamento
Silvia Cristina Bello - Diretora Executiva

de Patrulhamento Tático. Foram detidos duas mulheres e
um homem e apreendido um
adolescente, todos encaminhados à Central de Polícia.
Durante a fuga, os assaltantes jogaram uma televisão,
que estava entre os objetos roubados, para fora do
veículo. A polícia recuperou
a TV, mas ela acabou sendo
destruída ao ser arremessada.

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Joinville, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Joinville, torna público que,
conforme a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o Pregão Eletrônico SRP nº.
060/2021, destinado a Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de elaboração
de projetos de engenharia para obras novas, reformas e ampliações para a Secretaria Municipal de
Saúde e Hospital Municipal São José na Data/Horário: 05/07/2021 às 9h, para abertura das propostas.
O edital encontra-se à disposição dos interessados nos sites www.joinville.sc.gov.br/editalpublico e
www.gov.br/compras/pt-br - UASG 460027.
Joinville/SC, 22 de junho de 2021.
Jean Rodrigues da Silva – Secretário Municipal de Saúde.
Fabrício da Rosa – Diretor Executivo.

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Joinville, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Joinville, torna público
que, conforme a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o Pregão Eletrônico SRP
nº. 154/2021, destinado a Aquisição de medicamentos para atendimento de demandas judiciais e
de requerimentos administrativos do Município de Joinville, na Data/Horário: 05/07/2021 às 9h, para
abertura das propostas. O edital encontra-se à disposição dos interessados nos sites www.joinville.
sc.gov.br/editalpublico e www.gov.br/compras/pt-br - UASG 460027.
Joinville/SC, 22 de junho de 2021.
Jean Rodrigues da Silva – Secretário Municipal de Saúde.
Fabrício da Rosa – Diretor Executivo.
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MDB catarinense suspende as prévias
A Executiva Estadual do MDB decidiu
suspender as prévias para escolha do
candidato ao governo em 2022, marcadas
para o dia 15 de agosto. O presidente
Celso Maldaner prefere classificar a
decisão de adiamento ou transferência,
embora não saiba qual a nova data
para a consulta partidária inédita e
considerada histórica. Pela primeira
vez todos os filiados iriam indicar suas
preferências entre os três pré-candidatos.

Maldaner resistiu como pode à
suspensão. Sempre que indagado sobre
esta possibilidade, desejada pela bancada
estadual, reagia contundente: “Isto não
existe”. Alegava, então, que a decisão
tinha sido do Diretório Estadual e só
ele que poderia mudar o calendário.
Antes da reunião da Executiva,
o deputado Celso Maldaner esteve
reunido na Casa da Agronômica com o
governador Carlos Moisés, já antecipando

Repúdio
à UFSC

que a tendência seria de suspensão.
A suspensão representa vitória
política dos deputados estaduais
e do governador Carlos Moisés. A
alegação oficial para a prorrogação
foi a pandemia e as dúvidas sobre a
situação da Covid-19 até 15 de agosto.
Na prática, contudo, o que aconteceu
foi uma manobra para manter o MDB
no governo Moisés. Afinal, as prévias
poderiam ser realizadas com adoção

DIVULGAÇÃO/ND

A Assembleia Legislativa
aprovou moção de repúdio
do deputado Jessé Lopes
contra a Universidade Federal
de Santa Catarina e, em
especial, contra o Colégio
de Aplicação, por manter
crianças e adolescentes fora
da sala de aula. Proclamou
que é caso único em Santa
Catarina. Criticou os
professores que agendaram
“retorno as atividades
somente em outubro” e que
“estão prevendo nova greve”.

Auditoria
A Secretaria de Estado da
Saúde vai auditar até 30
de junho de 2022 todas
as prestações de contas
apresentadas pelas
entidades filantrópicas que
receberam recursos para
atendimento dos pacientes
com Covid-19. Segundo
decisão da pasta, desde
o início da pandemia,
o governo estadual
tem feito repasses com
recursos elevados. No dia
11 de junho, a secretaria
decidiu investigar os
valores apresentados
pelo Hospital Regional
Lenoir Vargas Ferreira,
de Chapecó. Os médicos
continuam se queixando
do atraso no pagamento de
seus honorários há meses.

Tripla homenagem
- Tubarão está se
preparando para
várias homenagens no
bicentenário de Anita
Garibaldi, em três espaços
públicos. A praça Anita
Garibaldi, cabeceira do
antigo aeroporto, onde foi
instalado um avião Neiva
T-25; um memorial em
Morrinhos, onde a heroína
nasceu; e a Herma de
Anita no Paço Municipal,
na Vila dos Engenheiros,
esta visitada pelo
prefeito Joares Ponticelli
e pelo ex-deutado
Ruberval Piloto (foto).

A visita

Durante a visita que fará ao Oeste de Santa Catarina neste fim de semana, o
presidente Jair Bolsonaro poderá dar uma boa notícia. Segundo foi informado
ao deputado Mauricio Eskudlark (PL), que é da região, o presidente deverá
garantir a transferência de R$ 120 milhões para início imediato das obras
de recuperação da BR-163, entre São Miguel do Oeste e Dionísio Cerqueira.

Achatamento

Militares

Professora aposentada da rede estadual de
ensino questiona o projeto do governo de piso
salarial de R$ 5.000, sem elevação para os
demais níveis. Lecionou durante 33 anos, com
direito a 33% de triênios e na penúltima letra
da carreira. Seu salário ficará próximo dos
professores iniciantes. Indaga: “Isto é justo?”

A situação dos soldados
da Polícia Militar constitui
uma grande preocupação
da Aprasc. Segundo o
presidente João Carlos
Pawlick, no bairro
Aventureiros, em Joinville,
moram hoje sete viúvas.
Todas perderam os maridos,
integrantes da PM, vítimas
dos traficantes. E os baixos
salários levam os soldados
a fazerem bicos. Um militar
em Navegantes fez trabalho
externo, a paisana, foi
descoberto e hoje cumpre
pena de 114 anos de prisão.

Posse

O empresário José Marciel Neis, eleito esta semana,
vai assumir no dia 1º de julho a presidência da
Associação Empresarial da Região Metropolitana de
Florianópolis (Aemflo) e da Câmara de Dirigentes
de São José (CDL-SJ). As duas entidades atuam
de forma conjunta e se destacam na defesa dos
interesses do setor produtivo e de toda a população.

do voto eletrônico, como ocorreu esta
semana na OAB/SC com pleno sucesso.
Ocorre que sua realização resultaria
na escolha do candidato, esvaziando
o governo Moisés e exigindo a saída
dos deputados e afilhados do MDB
que estão em cargos de confiança.
Assim, o MDB vai esticar sua
permanência no governo está onde
for possível. E as prévias podem
seguir o calendário eleitoral.

Lições
O presidente da OAB/SC, Rafael
Horn, sua diretoria e o Conselho
da Ordem estão de parabéns pela
realização da eleição direta. A
conquista histórica da advocacia
cumpriu promessa de campanha.
E, sobretudo, deu muitas lições
para certos políticos como alguns
senadores pilantras da CPI do Circo
da Pandemia e, sobretudo, ao
presidente nacional da OAB, Felipe
Santa Cruz, que desonra a entidade
e é criticado pela esmagadora
maioria dos advogados brasileiros.

Curtas
– O grupo Viação
Catarinense deve
anunciar hoje a
aquisição de novos
270 veículos, dos quais
24 serão destinados
ao atendimento do
transporte interestadual
em 50 cidades do
Sul do Brasil.
– A Associação
Catarinense de
Supermercados (Acats)
promove amanhã o
Encontro Regional
do Planalto Serrano
e Grande Oeste com
palestras de temas
mercadológicos.

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

EDITORIAL

Controle da inflação

O

s brasileiros estão sentindo no bolso, na mesa, na geladeira e na despensa os custos da inflação, que vem
subindo nos últimos meses. Em maio, o IPCA (Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
sistema oficial para determinar a inflação no país, bateu em
0,83%, a maior alta para um mês de maio desde 1996, ano em
que o número chegou a 1,22%. O maior impacto sobre a inflação de maio foi na alta da energia elétrica, que ficou em 5,37%.
No ano, o IPCA acumula alta de 3,22%. Nos últimos 12 meses, o
índice está em 8,06%. Em 2020, a inflação fechou em 4,52%.
Olhando para um passado recente, esses números atuais
estão bem abaixo da hiperinflação dos anos 80 e 90, quando
os brasileiros conviveram com índices inacreditáveis de 1.973%
(em 1989), 1.621% (em 1990) e 2.477% (em 1993). Foi a partir
de 1994, com o Plano Real, que o Brasil conseguiu controlar a
inflação. Quem tem menos de 40 anos não sabe o que é viver
e trabalhar sob um sistema de preços no qual a hiperinflação
destrói qualquer
plano de aquisição e
desvaloriza a moeda rapidamente.
Por isso é imporO Brasil não pode
tante não esquecerretroceder, é preciso
mos desse tempo de
hiperinflação, para
conter o monstro da
que todos tenhamos
inflação, que destrói
consciência do que
esse mal chamado
a economia e provoca
inflação pode faaumento da pobreza e
zer. O significado
das desigualdades”.
no dicionário é bem
claro: “Aumento generalizado e
contínuo dos preços, causando uma grande desvalorização do
dinheiro e acentuada queda no poder aquisitivo da população”.
O Brasil não pode retroceder. A equipe econômica do governo precisa conter esse monstro que arrebenta com a economia e traz junto as consequências
sociais, com aumento da pobreza e das desigualdades.
Mesmo neste cenário nebuloso de pandemia, com mais
de 500 mil mortes, fechamento de empresas e desemprego, o país caminha para um crescimento econômico. O
Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central
identificou tendência de melhora na economia do país. O
BC prevê uma “evolução mais positiva do que o esperado” para a economia brasileira. Os indicadores mostram
isso, há projeções de crescimento. Para isso, é necessário
que o Brasil tenha, entre tantas outras questões importantes, estabilidade política e equilíbrio das contas públicas.

Artigos ou cartas, envie para opiniao@ndmais.com.br ou
redacao@ndmais.com.br. Artigos devem ter 2.300 caracteres
e ser acompanhados do nome do autor, e-mail e foto.
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Desbravar o mundo para além
dos muros corporativos é possível
Jaqueline Oliveira Hanse

fundadora da Motor Tech Content Instagram: @jaquelineoliveirahansen

Empreender foi uma grande oportu-

nidade. No início da carreira, jamais
pensei que seria uma empreendedora.
Planejei minha carreira com o objetivo
de ajudar as empresas de tecnologia
a terem mais sucesso, mas do lado de
dentro. Do lado de fora de uma grande corporação tech também é possível
realizar esse mesmo objetivo de formas infinitas.
Felizmente, hoje tenho muita clareza de
que o empreendedorismo é um caminho
excelente para trilhar depois de se ter
construído uma carreira corporativa.
Atualmente existem muitas startups e
empreendedores jovens, e isso é valioso,
mas não é uma regra. Não existe idade
para se arriscar e empreender. Podemos
reduzir o risco se tivermos claros e bem
planejados nossos objetivos, e se usarmos o que foi construído a nosso favor.
Outro mito que desconstruí na prática é
a necessidade de se ter uma ideia super
inovadora e disruptiva. Você pode co-

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

meçar com o que tem na mão. Só precisa
saber se quer dar esse passo, assumir as
responsabilidades que vêm com ele e se
tem um produto ou serviço que vai resolver a dor de alguém.
Nessa trilha, entendi que sou um ser
humano integral e que minha autorrealização e equilíbrio estão ancorados em
diferentes pilares. O trabalho é apenas
um deles. Aprendi que nunca é tarde
para começar uma rota desconhecida.
Se você tem essa vontade, o que te impede? Você pode usar o que já aprendeu,
suas experiências e conquistas: elas são
suas ferramentas. Sinta orgulho do que
já fez, se aproprie de suas vitórias ao
longo da vida e use isso como força propulsora para se reinventar e se jogar em
algo novo. E conte comigo para acompanhar você por essa nova estrada.
No último texto dessa série de artigos, vou listar algumas dicas
para você que precisa de um estímulo para empreender já!

SILVANO SILVA

DIRETOR REGIONAL
JOINVILLE
silvano@ndtv.com.br

MAURO GERES EDITOR CHEFE
maurocgeres@gmail.com.br
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Terra nega “gabinete paralelo”
e diz que STF limitou Bolsonaro
Ex-ministro da Cidadania defendeu vacinas e criticou governadores e prefeitos que fizeram lockdown no país
Calheiros (MDB-AL), classificou o deputado como “um
dos líderes do negacionismo”.
Para o presidente da CPI,
senador Omar Aziz (PSD-AM),
o posicionamento político
de Osmar Terra ao longo da
pandemia “infectou a ciência”.

FICÇÃO

Osmar Terra classificou a
existência de um “gabinete paralelo” como “falácia”,
“absurdo” e “ficção”. Ele
confirmou a presença em um
encontro no Palácio do Planalto em que Jair Bolsonaro
recebeu médicos defensores do
“tratamento precoce” contra
a Covid-19 — entre eles, o
virologista Paulo Zanotto e a
oncologista Nise Yamaguchi.
Terra disse, no entanto, que
aquela foi a única vez que o
grupo se reuniu e negou que o

encontro tivesse como objetivo orientar o presidente.
“O presidente julga as coisas
do jeito que ele quer. Ele não
é teleguiado por ninguém.
Eu não tenho poder sobre
o presidente”, afirmou.
O ex-ministro da Cidadania
disse que sempre foi um defensor das vacinas. Ele assegurou que só não recomendou
a compra de imunizantes pelo
governo brasileiro no início da
pandemia porque, na época, eles ainda não existiam.
“Se existisse vacina desde o
início, ninguém estava discutindo nada. Nem existiria
essa comissão. A vacina foi a
grande revolução da saúde na
história humana. Agora, em
todas as pandemias, nenhuma delas teve vacina desenvolvida e testada de forma
adequada a tempo“, disse.

PEDRO FRANÇA/AGÊNCIA SENADO/DIVULGAÇÃO/ND

O deputado federal e ex-ministro da Cidadania Osmar
Terra (MDB-RS) negou a
existência de um “gabinete
paralelo” da Saúde, disse ser
defensor da vacina contra o
coronavírus e afirmou que
nunca sugeriu a “imunidade
de rebanho” como estratégia
para enfrentamento da Covid-19. Por outro lado, criticou
governadores e prefeitos pelas
medidas de isolamento social
e também o STF (Supremo
Tribunal Federal), que — segundo ele — “limitou o poder”
do presidente Jair Bolsonaro no combate à doença. O
parlamentar fez essas declarações ontem, durante depoimento à CPI da Pandemia.
Senadores contestaram as
afirmações de Osmar Terra. O relator da comissão de
inquérito, senador Renan

Osmar Terra foi ouvido na CPI da Pandemia, ontem, no Senado

Omaz Aziz faz apelo para Bolsonaro se vacinar
O presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM), fez
um apelo para que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido)
se vacine contra a Covid-19.
“Eu já fiz um apelo e vou fazer
novamente. E eu quero que você
(Osmar Terra) faça esse apelo ao

presidente. O presidente precisa
nos ajudar a se vacinar e ele precisa se vacinar para dar exemplo. Ele
precisa fazer isso”, afirmou Aziz.
“Não é uma questão política: eu contra o presidente e ele
contra mim. Agora é o momento de unificar”, acrescentou.
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JOÃO LOMBARDO
jalombardo@gmail.com

Queijos artesanais
catarinenses para fondue

TAÇAS ITALESSE
DELICATESSEN

Acompanhe minha
coluna no blog

Versão mineira

para Santa Catarina, que produz três estilos
de queijos artesanais com leite de vaca cru:
o serrano, o colonial e o menos conhecido
diamante, elaborado em Major Gercino.
Resolvi fazer uma fondue unindo os queijos
serrano e colonial, ambos artesanais. O
resultado foi um preparo cremoso e saboroso,
com sotaque legitimamente catarinense.
O queijo serrano usado foi elaborado em
São Joaquim, na Serra catarinense, pela
Queijaria Tio Tacio. Feito com leite cru de
vacas, teve maturação de 30 dias. O aroma
era delicioso, lembrou notas lácteas, um

sutil toque
de cogumelos,
cheiro
de campo. O sabor é suave, levemente
salgado, com textura macia. O colonial
foi produzido em Rio do Sul, pela família
Baldo. Feito igualmente com leite cru de
vacas, maturou por 60 dias. O aroma estava
muito delicado, um queijo amanteigado
no paladar, levemente salgado, macio.
Acompanhei a fondue com pão italiano.
Mas acrescentei mais uma pitada de Santa
Catarina: pinhões cozidos, que foram
mergulhados no creme de queijos.

O caçador de queijos

A fondue de queijos catarinenses:

Os queijos foram fornecidos pelo
especialista Thiago Dias Pascoal, um
mineiro de Coronel Fabriciano que vive
em Florianópolis há oito anos. Filho de
um comerciante de queijos, em 2016
Thiago viajou para visitar os pais na região
mineira do Serro. Na volta, trouxe alguns
queijos para vender e, com isso, pagar os
custos da viagem. O produto encantou os
compradores. Thiago começou a receber
encomendas e a trazer queijos para atender
a essa, inicialmente, pequena demanda.
A coisa cresceu. Thiago começou a estudar
e a pesquisar sobre queijos brasileiros.
Apaixonou-se pelo tema e pelo negócio.
Acabou fundando a Ao Queijo, onde
desenvolve um trabalho não apenas de
comercialização, mas também de difusão da
cultura do queijo brasileiro. Ele já chegou a
comercializar 50 variedades diferentes de
queijos nacionais. Muitos deles, sazonais,
alguns com produção muito pequena, de
apenas dois queijos por dia. Nessa sua
busca incessante, acabou se tornando
aquilo que nos Estados Unidos é chamado
de cheese hunter: um caçador de queijos.

Ingredientes
artesanal serrano
200 g de queijo
artesanal colonial
150 ml de vinho branco
30 ml de destilado
(vodka ou kirsch)
½ colher de sopa
de amido de milho
Dois dentes de alho
Noz moscada e/ou
pimenta do reino
Preparo
Rale os queijos e reserve.
Esfregue os dentes de alho na panela, para aromatizar.
Coloque o vinho na panela e deixe levantar fervura.
Acrescente os queijos, aos poucos, e mexa sem parar.
Controle a quantidade de calor para
não deixar os queijos empelotar.
Misture o amido ao destilado.
Quando a massa de queijos ficar fluida, acrescente
o amido e cozinhe por mais dois minutos.

Clube dá acesso à diversidade de produtos
“Tem muita gente investindo no mercado
do queijo artesanal nacional. Houve uma
reviravolta na legislação, que estimulou isso. A
demanda é crescente. E a qualidade do queijo
nacional é alta”, comenta o especialista.
Para permitir às pessoas conhecerem
um pouco dessa riqueza e diversidade,
Thiago criou o Clube Ao Queijo, no qual
o associado recebe, todo mês, dois tipos
diferentes de queijos. Junto dos produtos

200 g de queijo

seguem informações sobre região, estilo
e detalhes organolépticos de cada um.
“O queijo brasileiro ainda é um produto
muito novo para as pessoas. É preciso
divulgá-lo”, comenta. Muito novo sob o
ponto de vista comercial mas, seguramente,
produtos de qualidade internacional.
Mais informações sobre queijos brasileiros
e o Clube Ao Queijo podem ser obtidas
na página @aoqueijo, no Instagram.

Tempere com pimenta do reino e/ou noz moscada.
Sirva com pinhões cozidos, cubos de maçã e pão italiano.

Sugestão de vinho catarinense para
acompanhar a fondue catarinense:
Donna Enny 2018 - 100% Sauvignon Blanc, estagiado

em barricas de carvalho. Um Sauvignon diferente. Aromas
de frutas cítricas, frutas de caroço maduras, toques de
madeira, mel, ervas e especiarias. Gostosa textura em boca,
acidez mineral, untuoso, persistente (Essen Vinhos).

FOTOS JOÃO LOMBARDO/ND

Testei outras receitas com queijos
brasileiros. O resultado sempre foi
muito bom, prova da qualidade
do produto nacional. Numa delas,
juntei dois queijos de Minas
Gerais. Um deles, o canastra Real,
de São Roque de Minas, feito
100% com leite cru de vacas e o
coalho Pingo (soro fermentado).
A maturação foi de 90 dias. Os
aromas remeteram a frutas secas
e a um toque de champignon. A
massa do queijo era quebradiça,
o paladar com tendência
doce e uma nota picante.
O outro queijo foi o Go
Mantiqueira, do Laticínios Goa,
produzido no município de
Aiuruoca, também elaborado
100% com leite cru de vaca e
maturação de 180 dias. O aroma
revelava uma nota salgada,
lembrava azeitonas. A textura
era firme, boa sapidez e uma
tendência doce no paladar.
Resultado: outra fondue muito
saborosa, com leve toque picante.

O inverno chegou oficialmente. E a
estação traz um cardápio com deliciosas
opções de comidas e bebidas para
aquecer o corpo, alegrar o paladar e
estimular conversas noite adentro. Um
dos preparos típicos de inverno é a fondue,
genuinamente suíça, tradicionalmente
feita com os queijos gruyère e emmenthal.
O Brasil, no entanto, está revelando e
valorizando seus queijos, graças a mudanças
na legislação. Um patrimônio rico e saboroso,
reservado há décadas (em alguns casos,
há séculos) às regiões produtoras. Isso vale
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Mercado

Financiamento da safra

redacao@ndmais.com.br

A BRF Pet – subsidiária
integral da BRF – assinou
contrato de compra e
venda do Grupo Hercosul,
conjunto de empresas com
sólida trajetória no mercado
brasileiro de pet food,
atuante no desenvolvimento,
produção e distribuição de
rações secas e úmidas para
cães e gatos. O fechamento
da operação representará
um avanço para que a BRF se
torne uma das líderes desse
segmento no Brasil até 2025.

O Sicoob está pronto para atender a demanda de
produtores rurais na safra 2021/2022. Em 2020 o
Sicoob SC/RS concedeu R$ 13,2 bilhões em crédito
para financiamentos rurais e outras modalidades,
um aumento de 46% em relação ao ano anterior. As
demandas das cooperativas do Sicoob SC/RS para o
Plano Safra 2021/2022, que começa no próximo dia
1º de julho, são de R$ 4,2 bilhões para operações
de custeio, investimento, comercialização e
industrialização. A demanda para crescer é ainda
maior, pois atualmente há 95 mil produtores
rurais associados ao Sicoob e somente 33%
contratam crédito para viabilizar seus negócios.

Santa Catarina obtém
nota B em pagamento
Santa Catarina melhorou
a Capag (Capacidade de
Pagamento), indicador da
Secretaria do Tesouro Nacional
para avaliar a situação fiscal
dos Estados e municípios.
Agora, houve um avanço para
a nota B na classificação.
Antes, o governo do Estado
não tinha capacidade de
contrair financiamentos
ou empréstimos.
Na categoria Liquidez, que
relaciona as obrigações
financeiras e a disponibilidade
de caixa, Santa Catarina obteve

BRF Pet

avaliação A. Já nos indicadores
Poupança Corrente, cujas
referências são a despesa
corrente e a receita corrente
ajustada, e Endividamento, que
verifica a proporção entre dívida
consolidada e receita corrente
líquida, as notas foram B.
Desde 2015, Santa Catarina não
tinha nota B na Capag. Segundo
o boletim, na época, a queda
na arrecadação, a elevação no
serviço da dívida e o aumento
na despesa com pessoal foram
os responsáveis pela piora
da situação financeira.

BDRE/DIVULGAÇÃO/ND

Juro zero - Abril
terminou com o
saldo de 1.532 MEIs
(microempreendedores
individuais) apoiados
pelo Programa Juro
Zero, coordenado pela
Secretaria de Estado
do Desenvolvimento
Econômico Sustentável
de Santa Catarina. Foram
mais de R $ 7 milhões em
empréstimos para os MEIs
no período. Desde 2011,
o programa concedeu
mais de R$ 362 milhões
em crédito, por meio de
117.389 mil operações.

AGÊNCIA BRASIL/ND

Novas empresas

Tendência positiva
O Copom (Comitê de Política
Monetária) do Banco Central informou
ontem que o aumento de 0,75 ponto
percentual na taxa básica de juros,
a Selic, levou em consideração a
“persistência da pressão inflacionária”
maior que a esperada, sobretudo
entre os bens industriais. Apesar
da persistência, o comitê identifica
tendência de melhora na economia do
país. Na última quarta-feira (16), o
Copom elevou a Selic de 3,5% ao ano
para 4,25% ao ano. Com a decisão, a
Selic continua em um ciclo de alta.

Queda histórica - O setor de turismo e hospitalidade (serviço
que envolve recepção, acomodação, alimentos e bebidas)
sofreu uma queda histórica de 44,8% na arrecadação,
entre em 2020, com relação ao ano anterior. Os dados são
de uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio
(CNC) mostrando que entre março de 2020 e janeiro de
2021 o setor amargou prejuízos que chegaram a mais de R$
274 bilhões. Outro desafio para reaquecer o setor é como
lidar com o endividamento dos estabelecimentos. Segundo
Paulo Solmucci, presidente da Abrasel (associação de bares e
restaurantes), 73% dos bares e restaurantes no Brasil estão
com dívidas de aluguel, impostos e empréstimos bancários.

Indicadores

Inflação (%)

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

Câmbio

Índice

MAIO

Dólar
COMERCIAL

TURISMO

-0,9555%

COMPRA

VENDA

COMPRA

VENDA

R$ 5,02

R$ 5,021

R$ 5,02

R$ 5,183

Euro

Peso
+0,4453%

COMPRA

VENDA

R$ 5,997

R$ 5,999

-0,7533%
COMPRA

VENDA

R$ 0,0522 R$ 0,0527

IPCA/
IBGE

O mês de março registrou a criação de
351.714 empresas no país, um aumento de
17,9% em comparação com igual período de
2020. A abertura das empresas em março,
o último mês com dados consolidados,
foi impulsionada pelo crescimento das
MEIs (microempresas individuais) e dos
negócios do setor de serviços. Os dados
foram divulgados ontem pelo Indicador
Nascimento de Empresas da Serasa Experian.
O Sudeste registrou o maior número de
empresas abertas (178,3 mil), seguido do
Sul (63,7 mil), Nordeste (58 mil), CentroOeste (31,7 mil), e Norte (19,7 mil).

Ibovespa
UDESC ESAG

Data
21/JUN

Pontos
129.264,96

Variação
0.67%

1,27%

18/JUN

128.405,35

0.27%

17/JUN

128.057,22

-0.93%

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

FGV

FGV

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

Selic

ABRIL

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

0,33%

MARÇO

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

0,90%

FEVEREIRO

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

0,87%

ACUM. ANO

Poupança
Data ﬁnal

Rendimento

21/JUNHO

0,2019%

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

20/JUNHO

0,2019%

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

19/JUNHO

0,2019%

Ouro

4,25% R$ 288,80
CUB-SC
Mês

R$/m²

MAIO

Variação
(mês)
2.203,29 1,47%

JUNHO

2.253,79

2,29%

Salário Mínimo
NACIONAL

R$ 1100,00

REGIONAL
DE SC

R$ 1.281 A R$ 1.467

Serviço
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Lançado guia para volta
segura às aulas presenciais
A Turma da Mônica ilustra o guia elaborado pela Unicef para garantir a
retomada das aulas presenciais dentro das normas contra a Covid-19
DIVULGAÇÃO/RECORD TV

A Turma da Mônica é a estrela do guia
lançado ontem (22) com orientações para
a prevenção do novo coronavírus em ambiente escolar. A cartilha Cuidados na
Escola tem a intenção de orientar as famílias do Brasil sobre o retorno às aulas
presenciais, que tem ocorrido gradualmente em diferentes estados e municípios.
A cartilha foi elaborada pela equipe técnica
do Fundo de Emergência Internacional das
Nações Unidas para a Infância (Unicef), das
áreas de saúde, educação e WASH, que é a
sigla em inglês para Água, Saneamento e
Higiene. O guia inclui ainda informações
e orientações da Organização Mundial da
Saúde (OMS), o Ministério da Saúde e secretarias de saúde estaduais e municipais.
Na visão do Unicef, é preciso reforçar
alguns cuidados nesse retorno que se dá
depois de meses sem que os alunos pudessem frequentar as escolas presencialmente.
O guia, que é ilustrado pelos personagens
do Bairro do Limoeiro, traz procedimentos
de forma didática para que os pais, mães e
responsáveis orientem as crianças e adolescentes no retorno às escolas. “Para que todos
fiquem protegidos, incluindo estudantes,
profissionais que atuam nas escolas e as
famílias de cada um”, apontou o Unicef.
A cartilha também dá dicas de como
abordar o assunto com os filhos e sugere atividades para serem realizadas pelas
escolas. “O material também traz orientações e os cuidados necessários no ambiente
escolar, tanto na sala de aula, quanto no
transporte e na hora do recreio, como o
uso de máscaras e a higienização frequente das mãos”, detalhou o Fundo da ONU.
Para reforçar a inclusão, o guia inclui ainda
ações de prevenção para crianças e adolescentes com deficiências cognitivas ou respiratórias graves que provocam
dificuldade de
Manhã
Tarde
utilização das máscaras. Além disso, propõe
alternativas a crianças e adolescentes com
perda ou problemas auditivos, que precisam
ter a leitura labial e visualizar as expressões
do locutor. A sugestão, nesse caso, é o uso
de máscaras transparentes. “Dessa forma, é
possível construir um ambiente seguro e que
garanta oportunidades de aprendizagem a
todos”, avaliou o Fundo das Nações Unidas.
O Unicef e a Maurício de Sousa Produções
trabalham juntos desde o início da pandemia, para passar informações à população,
desenvolvendo diversos materiais com
orientações contra o novo coronavírus por
meio dos canais digitais. A iniciativa faz parte
do projeto Juntos contra o coronavírus, que
é uma campanha realizada pela Maurício de
Sousa Produções. Em 2007, a personagem
Mônica se tornou embaixadora do Unicef,
participando de campanhas relacionadas aos
direitos da criança e do adolescente. Seu criador, Mauricio de Sousa, recebeu o título de
escritor para crianças concedido pelo Unicef.

tempo
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Horóscopo
Oscar Quiroga/ Estadão Conteúdo

Áries 21/3 a 20/4
A vontade de poder provoca inúmeros inconvenientes, mas que fazem parte do caminho. Portanto, aceite com
naturalidade o que acontecer, se lembrando de que sua alma está em busca de domínio. Sacrifícios necessários.

Touro 21/4 a 20/5
Sua mente precisa ser dominada, porque se
recusa a aceitar que tudo esteja em bom andamento, se mantendo sob o controle de temores antigos, que não teriam como se replicarem no momento atual. Domínio mental.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Foque sua atenção em todos os aspectos práticos que precisam ser organizados para que
suas ideias se materializem da melhor maneira possível, sem efeitos colaterais nocivos.
Isso consome tempo, mas é melhor assim.

Câncer 21/6 a 22/7
Não importa quão bem você faça o que fizer,
tenha certeza de que sempre haverá por aí
algum espírito de porco com plena disposição a criticar com severidade sua atuação.
Continue em frente sem se importar com isso.

Leão 23/7 a 22/8
As preocupações são insidiosas, se munem de argumentos insofismáveis. Porém, a mente que argumenta com ansiedade é a mesma mente que pode
desfazer o feitiço. Tudo depende de sua
decisão. Tome a melhor possível.

Virgem 23/8 a 22/9
Querer mais do que se pode, essa é uma
boa parte da história de nossa humanidade, que provoca inúmeros inconvenientes, mas que, ao mesmo tempo,
motiva a fazer descobertas que mudam
tudo para sempre. Aceite e agradeça.

Além de dicas para os alunos e professores, o guia dá orienteções
também aos pais para a volta segura às aulas presenciais

Libra 23/9 a 22/10

tempo

Os venenos que intoxicaram seu caminho nos
últimos meses não eliminaram sua presença entre o céu e a terra. Portanto, é hora de
aceitar que tudo isso deve ter brindado com
força renovada. Siga com atrevimento.

Joinville
Manhã

Tarde

16°C

Noite

22°C

Escorpião 23/10 a 21/11
Há tanta coisa funcionando bem e em
seus devidos lugares, que seria uma pena
você achar tudo abaixo de suas expectativas e, como resultado, desvalorizar o momento. Cuide para manter sua desconfiança sob controle.

17°C

Tempo em Florianópolis
Nascer do sol: 07:00
Noite
Mín. 13°C

Pôr do sol: 17:26

Próximos dias

Máx. 21°C Sexta
Quinta
Min. 21°C
Máx. 25°C

Mín.
Máx.

Nascer do sol: 07h04
Pôr do sol: 17h28

Sábado

Quinta

Min. 19C
Máx. 26°C

Sol com muitas nuvens

15°C
22°C

Sexta

Mín.
Máx.

Sábado

Min. 19°C
Máx. 24°C

15°C
22°C

Mín.
Máx.

Joinville

No Estado

14°C

11°C

16°C 22°C
Itajaí

Blumenau

21°C

16°C

18°C

Blumenau

24°C 21°C
15°C

LagesLages

Sol

Chuva

Sol com nuvens

Chuva leve

Nublado
Sol
com nuvens

Sol com chuva

Sol

Chuva leve
Chuva

18°C

15°C 21°C
Florianópolis

Criciúma
Criciúma
13°C 20°C

12°C
FONTE: CIRAM EPAGRI

22°C

Itajaí

15°C

9°C 7°C16°C15°C

Nublado
Sol com chuva

15°C
19°C

Os sentimentos são bons, mas a prática deixa a desejar. Boas intenções nunca serão
suficientes, porque dessas o inferno está
cheio. As boas intenções hão de aprimorar
a prática, para que tudo fique de acordo.

Capricórnio 22/12 a 20/1

SANTA CATARINA
Chapecó
Chapecó

Sagitário 22/11 a 21/12

20°C

21°C

Se acontecer de tudo estar bem para a maioria das pessoas, cuide para não ser você a
nota dissonante que estrague a festa alheia.
Pelo contrário, se permita viver com alegria a celebração alheia. Isso é nutritivo.

Aquário 21/1 a 19/2
Faça o que estiver ao seu alcance e evite se
atormentar com a sensação de que deveria
fazer muito mais. Essa obrigação abstrata
e rigorosa pode até flutuar nos seus pensamentos, mas não a use de orientação.

Peixes 20/2 a 20/3
Apesar de todos os pesares, que não são poucos, siga em frente com suas melhores intenções, porque, mesmo que os resultados não
consigam atingir mínima proporção dos seus
interesses, ainda assim haverá satisfação.
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Drika

Evarini
adrieli.evarini@ndmais.com.br

KAUE VEZENTAINER- INTERINO

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

Esporte

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

JEC/Krona vence
e assume a liderança
Vitória por 3 a 1 contra o Blumenau garantiu ao Tricolor os 100% de
aproveitamento e a liderança no Campeonato Catarinense Série Ouro
FOTOS JULIANO SCHMIDT/DIVULGAÇÃO/ND

JEC/Krona vence
O JEC/Krona venceu o Blumenau na noite de ontem (22),
pelo Campeonato Catarinense. A equipe comandada
pelo técnico Daniel Jr. derrotou os adversários pelo
placar de 3x1. Renatinho, Evandro e Genaro anotaram
os gols do JEC, Simas diminuiu para os visitantes. Esse
resultado fez a equipe assumir a ponta da tabela, além
de manter a invencibilidade da equipe na competição.

Reapresentação

Na tarde de segunda-feira (21), o JEC se reapresentou
no CT do Morro do Meio, dando início a preparação
para o confronto diante do Marcílio Dias. O time
contou com o retorno do zagueiro Fernando, que
havia sido liberado para acompanhar o funeral do
pai. Além de Naldo e Caio Monteiro, que estavam no
departamento médico e participaram de uma parte
do treino. Apesar de estarem treinando com bola,
eles seguem em observação pelo DM e permanecem
como dúvida para o jogo contra o Marinheiro.

Quinteto lesionado

O Departamento Médico do JEC segue tendo trabalho.
Cinco atletas permanecem tratando suas lesões: Thiago
Santos, Paulo Victor, Vinícius Freitas, Banguelê e
Thiaguinho. Todos já trabalham com bola, mas com
exercícios voltados à fisioterapia. Lembrando que o
Tricolor volta a campo no sábado (26), quando encara
o Marcílio Dias, às 15h, no Gigantão das Avenidas.

Programa de Iniciação Desportiva

Através da Secretaria de Esportes (Sesporte), a Prefeitura de
Joinville abriu as inscrições para o Programa de Iniciação
Desportiva (PID), voltado a crianças e adolescentes entre 5
e 17 anos. Podem se inscrever estudantes de toda a rede de
ensino de Joinville, não importando ser de escola municipal,
estadual ou particular. A inscrição pode ser feita online e
de maneira gratuita no site da prefeitura até o dia 1º de
julho. Quem tiver dúvidas, pode entrar em contato com a
Sesporte, entre 8h e 14h, pelo telefone (47) 3433-1160.

Com boa atuação na defesa e no ataque, JEC/Krona venceu
o Blumenau e se isolou na ponta da competição

O JEC/Krona venceu a equipe
do Blumenau por 3x1, na
noite desta terça-feira (22),
no Centreventos Cau Hansen, pela 5ª rodada do Catarinense. Com o resultado, o
Tricolor chega a duas vitórias
na competição, assumindo a
ponta da tabela. Renatinho,
Evandro e Genaro anotaram
os gols do JEC, Simas diminuiu para os visitantes.
O Blumenau começou no
ataque. Com menos de um
minuto de jogo, Simas arriscou de fora, obrigando
William a fazer boa defesa.
Pouco tempo depois, outra
vez Simas, finalizou de longe,
dando trabalho ao goleiro
Tricolor. Tentando ao máximo
acelerar na troca de passes,
o JEC só foi dar seu primeiro
chute a gol aos 4 minutos.
Genaro bateu forte na bola
para boa defesa do goleiro.
Depois de tanto rodar, o
JEC/Krona conseguiu abrir
o marcador. Após recuperar a bola no meio, Vandinho
tocou rápido para João Silvei-

ra. Ele dominou, levantou a
cabeça e viu Renatinho livre,
que chutou para a meta sem
goleiro e abriu o marcador.
Sem mais grandes chances,
o primeiro tempo terminou
com o Tricolor em vantagem.

INVERSÃO DE PAPÉIS

Se na etapa inicial os visitantes é que começaram no
ataque, na segunda o cenário
se inverteu. Logo aos 2 minutos, Genaro efetuou o passe,
que foi interceptado pela defesa. Mas, em um lance de azar,
a bola tocou em Rudi e sobrou
limpa para Evandro. Ele recebeu, limpou o goleiro e marcou o segundo gol Tricolor.
O Blumenau acabou tendo
que se movimentar e rodar a
bola em quadra para furar a
defesa do JEC na segunda etapa. Mantendo a defesa sólida,
os donos da casa até tentavam
sair nos contra-ataques, mas
sem sucesso. A saída foi tentar
chutar de longe. O goleiro
Willian foi quem teve espaço

para mandar uma bomba, que
parou na defesa de Dudu.
Aguentando toda a pressão
adversária, o JEC/Krona foi
recompensado. Com 14 minutos jogados, João Silveira fez
grande jogada individual e rolou para o artilheiro Genaro. O
pivô dominou e tirou do goleiro Dudu, 3x0 Tricolor. O Blumenau continuou no ataque, e
apenas um minuto depois, diminuiu. Rudi rolou para Simas
na ala direita, ele dominou e
chutou forte. A bola ainda desviou antes de entrar no ângulo
esquerdo da meta de Willian.
Os blumenauenses tiveram
outras três chances antes do
apito final. Duas delas, defendidas pelo goleiro Tricolor. Fim de jogo e mais três
pontos para o JEC/Krona.
Com o resultado, a equipe
conquistou a segunda vitória
no Catarinense, assumindo a
primeira colocação da competição. O próximo jogo do
Tricolor é contra o Atlântico,
na quarta-feira (30), pela
Liga Nacional de Futsal.

Editor: Mauro Geres mauro.geres@ndmais.com.br
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Gramado é fonte de
preocupação para Tite
Técnico diz que falta de condições ideais do campo do Engenhão pode
prejudicar o rendimento do time e por em risco a saúde dos jogadores
FOTOS VITOR FORCELLINI/DIVULGAÇÃO/ND

COPA AMÉRICA
GRUPO A
1º
2º
3º
4º
5º

TIME
Argentina
Chile
Paraguai
Uruguai
Bolívia

3ª RODADA

21/6, 18h
21/6, 21h

4ª RODADA

24/6, 18h
24/6, 21h

P
7
5
3
1
0

J
3
3
2
2
2

V
2
1
1
0
0

E
1
2
0
1
0

D
0
0
1
1
2

GP GC SG
3 1 2
3 2 1
3 2 1
1 2 -1
1 4 -3

%
77.8
55.6
50
16.7
0

Uruguai 1 x 1 Chile
Argentina 1 x 0 Paraguai
Bolívia
Chile

Uruguai
Paraguai

x
x

GRUPO B
1º
2º
3º
4º
5º

TIME
Brasil
Colômbia
Peru
Venezuela
Equador

4ª RODADA

23/6, 18h
23/6, 21h

5ª RODADA

27/6, 18h
27/6, 18h

Técnico Tite não anunciou a escalação oficial da equipe que pega a

corregou e, por isso, ele fez a
falta. Ter melhores condições
de gramado traz espetáculo e
dá mais saúde e segurança aos
atletas”, afirmou o treinador.
A preocupação é tão
grande que a comissão
técnica tem monitorado
diariamente a situação do
gramado. “Sou testemunha
de que o Juninho (coordenador de seleções) está,
a toda hora, em contato
com as pessoas responsáveis para que tenha uma
melhor condição, porque
isso dá saúde aos atletas
“, completou o treinador.
Na vitória contra o Peru
por 4 a 0, o Brasil deixou o
Nilton Santos bastante insatisfeito com a qualidade do piso. Houve reclamação pública com as postagens
em redes sociais como a de
Neymar, que publicou a hastag #porfavorarrumaocampo.
Ontem, a seleção brasileira fez seu último treinamen-

J
2
3
2
3
2

V
2
1
1
0
0

E
0
1
0
2
1

D
0
1
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to antes do confronto com a
Colômbia. O elenco brasileiro
foi a campo no meio da tarde
e, debaixo de forte neblina,
realizou ajustes finais para
o duelo pela quarta rodada
da competição continental.
O técnico Tite testou formações e comandou atividades de construção ofensiva e de balanço defensivo,
visando possíveis situações para o confronto.
O treinador não confirmou
o time para este confronto
contra os colombianos, mas
adiantou que vai fazer mais
mudanças. Uma das alterações confirmadas é a entrada de Weverton no gol para
completar o rodízio dos goleiros. “Nós seguimos nossa mesma forma, estabelecida como ideia na competição.
Vamos ter algumas mudanças, mas, teoricamente, não
vão modificar a engrenagem
da equipe. É o que a gente
sempre busca”, disse Tite.

Chegou a vez de Weverton defender a meta
da seleção brasileira na
Copa América. O goleiro do Palmeiras foi escalado para atuar, hoje.
“A gente sabe realmente o quanto é
concorrida a posição
de goleiro, e sempre
foi em todo o histórico da seleção brasileira. É procurar
fazer o melhor, agarrar a oportunidade,
fazer um grande jogo,
e se firmar, que esse
é o objetivo”, disse.
Ele não atua pela seleção desde outubro do
ano passado, quando enfrentou Bolívia e
Peru, pelas Eliminatórias. “Eu digo que ser
lembrado na seleção, seja olímpica ou
principal, é motivo de
muito orgulho. Fico
muito feliz quando
vejo meu nome ligado a isso, sendo cotado
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Weverton quer aproveitar chance
para confirmar ida a Copa do Mundo

Colômbia hoje. Só adiantou que Weverton será o titular do gol do Brasil

O gramado do estádio Nilton
Santos, o Engenhão, no Rio
de Janeiro, é uma das maiores
preocupações do técnico Tite
para o jogo diante da Colômbia, nesta quarta-feira, às 21h.
Uma vitória garante a classificação do Brasil como primeiro
colocado do grupo A.
“O estado do gramado não é
bom. Em função de ser recente a retirada é humanamente
impossível (que fique bom). A
melhor condição do gramado significa melhor condição para a saúde dos atletas.
Um buraco ou um escorregão
possibilita um embate mais
intenso”, afirmou o treinador em entrevista coletiva na Granja Comary, em
Teresópolis, ontem (22).
Tite citou um lance na vitória sobre a Venezuela para
exemplificar seu posicionamento. “Eu reclamei de falta
cometida pelo lateral da Venezuela no Neymar. Depois, eu
fui ver que o pé de apoio es-
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para estar na Seleção, mas eu entendo
todas as decisões que
foram tomadas, estou muito contente e
respeito as decisões.”
Weverton não mostrou ressentimento por
não ter sido liberado
pelo Palmeiras para
disputar a Olimpíada
de Tóquio. “Foi uma
decisão que foi tomada
com tranquilidade por
todos e respeitada. A
gente precisa entender
o lado do clube.”
O pensamento do arqueiro agora é obter
uma vaga na convocação para a Copa do
Catar no ano que vem.
“Sabemos que até a
Copa ainda tem muito tempo.Nesse período não vai se cravar
nada, mas pode dar
um passo,para merecer estar na Seleção e ter uma oportunidade na Copa.”
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+notícias
Movimento
nas fronteiras
brasileiras caiu

As restrições à mobilidade internacional de
pessoas, impostas por diversos países por causa
da pandemia, levaram à redução de 67,8%
nos movimentos de entrada e saída do Brasil,
na comparação com o observado no ano de
2019. Os dados constam no relatório anual do
Observatório das Imigrações Internacionais,
vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança
Pública (MJSP), e foram apresentados ontem em
evento virtual. Segundo o relatório, enquanto
em 2019 circularam cerca de 14 milhões de
pessoas nos pontos de fronteira do Brasil, no ano
passado esse número foi de cerca de 4 milhões.

NILSON COELHO/R3 ANIMAL/ND
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Rajadas de vento podem atingir SC
A quarta-feira deve ter sol entre nuvens em Santa
Catarina, mas os ventos fortes que estão previstos
para amanhã já devem começar a aparecer hoje.
A temperatura deve sofrer elevação gradativa
durante o dia, em todo o Estado. No Planalto Sul,
as mínimas ficam na casa dos 3 °C. No decorrer do
dia, devem chegar à máxima de 15 °C na região.
O vento parte de Leste a Nordeste, e varia entre fraco
e moderado, com chance de rajadas de até 55 km/h
no Litoral Sul e Planalto Sul. O sistema de alta pressão
segue atuando e influenciando o tempo no Estado. Já
amanhã, há risco de temporais e vendavais. Segundo
a Epagri/Ciram, deve haver raios, granizo e rajadas de
vento que podem superar os 100 km/h nas regiões Oeste
e Meio-oeste. A previsão para a Grande Florianópolis litorânea é de mínima de 13 °C e máxima de 21 °C.
JULIANO BERTONI/REPRODUÇÃO/ND

R$ 2,5 bilhões

foi o montante pago pela indústria da construção civil de
Santa Catarina em 2019, segundo levantamento feito pelo
IBGE. O valor representa um crescimento de 6,8% (160
milhões a mais) em relação ao ano de 2018. O valor dos
salários, retiradas e remunerações pagos pelas empresas no
Estado foi o 7° maior entre as Unidades da Federação.

Cientistas desenvolvem
farinha de pinhão
Um grupo de cientistas da Embrapa e das
universidades federais do Paraná e do Rio de
Janeiro desenvolveu uma farinha de pinhão
cru da semente da araucária. O novo produto
alimentício não contém
glúten, o que o torna
apropriado a dietas
especiais, como a voltada
a pessoas com doença
celíaca. O alimento
pode ser combinado
com outros ingredientes
para ser empregado na
panificação e compor
pães, bolos, salgados,
doces e outros.

FERNANDA OTTONI/ISTOCK/EMBRAPA FLORESTAS/ND

Lobo marinho descansa na Capital - O
lobo-marinho-subantártico (Arctocephalus
tropicalis) que apareceu na praia do
Moçambique, em Florianópolis, no domingo
passado continua descansando nas praias da
Ilha de Santa Catarina. A equipe do R3 Animal
pede para que as pessoas respeitem o descanso
do animal e afastem os cachorros. Ele foi
avaliado pela equipe veterinária, teve
o sangue coletado, foi medicado
para tratar de uma lesão
superficial nos olhos e está
saudável, não havendo
a necessidade de
resgatá-lo.
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Puma é flagrado em cima de
árvore - O engenheiro agrônomo
Juliano Bertoni flagrou um puma
concolor em cima de um pinheiro,
em Painel, na Serra catarinense. O
animal, conhecido na região como
“leão-baio”, subiu na árvore assustado
com a presença dos cães de Bertoni.
Com a situação aparentemente sob
controle, o engenheiro conseguiu
registrar o momento considerado raro.

