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Regularização fundiária 
em nova fase em Joinville 
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MAIS EMPREGOS 
Indústria de ração planeja 
investir R$ 1 bilhão no Estado
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PROFESSORES 
Governo quer 
conceder o 
reajuste até  
o fim do ano 
Página 6

SABRINA AGUIAR

São Franscisco 
ganha câmaras 
para vacinas
PÁGINA 2

REFERÊNCIA EM INFORMAÇÃO DO NORTE CATARINENSE 

AGORA VAI 

SC recebe hoje mais de 
265 mil doses de vacinas
Três lotes de imunizantes com a Covid-19 são esperados em Florianópolis nesta quinta-feira. Um 
deles traz a vacina Janssen, cujo maior diferencial é o de ser aplicada em dose única. Página 4
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ANO 11 | Nº 3.358 | NDMAIS.COM.BR 

MEGALOJA Prefeitura libera construção da Havan no Aventureiro PÁGINA 3

COM 
EMOÇÃO! 
Em jogo truncado e de faltas duras, 
Brasil supera a Colômbia por 2 a 1 e 

mantém os 100% na Copa América. Gol 
da vitória, de Casemiro, saiu aos 54 

minutos do 2º tempo após cobrança de 
escanteio de Neymar (foto). PÁGINA 15

BRASIL

2x1
COLÔMBIA

01 02 03 07 08
10 11 14 15 16
18 19 22 23 25

Premiação Ganhadores Prêmio

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

2263

Federal Concurso
Quarta e sábado
Premiação Bilhete Prêmio

5573

   

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

Premiação Ganhadores Prêmio

5589

   

2383Mega-Sena Concurso
Quarta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio

Lotomania Concurso
Terça e sexta

Premiação Ganhadores Prêmio

2189

   

   

Primeiro sorteio

Segundo sorteio

Dupla Sena Concurso
Terça, quinta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio 

2238

04 19 20 22 41 50

Premiação Ganhadores Prêmio 

18 27 33 46 47 49

   
   
   
   
   

   
   

Timemania Concurso
Terça, quinta e sábado

ATLETICO        GO
TIME DO CORAÇÃO

1653

05 17 39 40 55 65 73

Premiação Ganhadores Prêmio

Time coração Ganhadores Prêmio

Dia de Sorte Concurso
Terça, quinta e sábado

MÊS DA SORTE: 

471

02 03 11 12 19 24 27

Premiação Ganhadores Prêmio

NOVEMBRO         

LOTERIAS

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

15 acertos 5 R$ 287.642,00
14 acertos 367 R$ 1.173,84
13 acertos 9499 R$ 25,00
12 acertos 110541 R$ 10,00
11 acertos 570882 R$ 5,00

1 acertos 010745 R$ 500 mil
2 acertos 022747 R$ 27 mil
3 acertos 015741 R$ 24 mil
4 acertos 098827 R$ 19 mil
5 acertos 099655 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$ 2.783.717,00
Quina 47 R$ 32.152,36
Quadra 2151 R$ 1.003,62

13 15 16 20 40 41

20 acertos Acumulado R$ 3 milhões
19 acertos 2 R$ 124.015,71
18 acertos 68 R$ 2.279,70
17 acertos 564 R$ 274,85
16 acertos 3614 R$ 42,89
15 acertos 16714 R$ 9,27
0 acertos 0 R$ 0,00

07 16 33 34 38
43 44 54 55 59
67 74 78 79 81
91 95 96 97 98

Sena Acumulado R$ 7 milhões
Quina 29 R$ 4.047,21
Quadra 1350 R$ 99,35

Sena 0 R$ 0,00
Quina 35 R$ 3.018,06
Quadra 1613 R$ 83,15

7 acertos Acumulado R$ 6.800 mil
6 acertos 3 R$ 31.546,21
5 acertos 109 R$ 1.240,34
4 acertos 2175 R$ 9,00

ATLETICO        GO 7383 R$ 7,50

7 acertos 1 R$ 380.918,30
6 acertos 35 R$ 2.384,64
5 acertos 1532 R$ 20,00
4 acertos 19810 R$ 4,00
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COPA AMÉRICA
  GRUPO a 

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

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

   5ª rodada 
 28/6, 21h Uruguai  x  Paraguai
28/6, 21h Bolívia  x  Argentina  

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

1º
2º
3º
4º
5º

  4ª rodada 
 23/6, 18h Equador 2 x 2 Peru
23/6, 21h Brasil 2 x 1 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 9 3 3 0 0 9 1 8 100
Colômbia 4 4 1 1 2 3 4 -1 33.3
Peru 4 3 1 1 1 4 7 -3 44.4
Equador 2 3 0 2 1 4 5 -1 22.2
Venezuela 2 3 0 2 1 2 5 -3 22.2

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 0 x 1 Inglaterra
22/6, 16h Croácia 3 x 1 Escócia 

    GRUPO e 
  3ª rodada 
 23/6, 13h Suécia 3 x 2 Polônia
23/6, 13h Eslováquia 0 x 5 Espanha 

    GRUPO f 
  3ª rodada 
 23/6, 16h Portugal 2 x 2 França
23/6, 16h Alemanha 2 x 2 Hungria   

COPA AMÉRICA

Em jogo duro, Brasil vira sobre a Colômbia
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Espanha 
e Suécia 
avançam
Depois de duas 
atuações abaixo das 
expectativas, a Espanha 
mostrou um bom 
futebol e conseguiu a 
classificação às oitavas 
de final da Eurocopa. 
A vaga veio com a 
goleada por 5 a 0 sobre 
a Eslováquia. Porém, 
a liderança ficou com 
a Suécia, que com um 
gol de Claesson nos 
acréscimos do segundo 
tempo derrotou a 
Polônia por 3 a 2. 
Nas oitavas de final, 
a Espanha já sabe 
que terá pela frente a 
Croácia, atual vice-
campeã da Copa do 
Mundo, na próxima 
segunda-feira, às 13h, 
no estádio Parken, 
em Copenhague, 
na Dinamarca. 

O Brasil venceu a Colômbia 
por 2 a 1, de virada, na noite 
de ontem, no Estádio Nilton 
Santos, no Rio de Janeiro, e 
se manteve 100% na Copa 
América. Os colombianos 
abriram o placar logo no 
início com Luiz Díaz, que 
acertou um lindo voleio.

O empate brasileiro veio 
apenas na etapa final, com 
Roberto Firmino, depois de 
cruzamento de Renan Lodi. 
A dupla havia entrado em 
campo minutos antes. O 
gol brasileiro gerou muita 
reclamação dos visitantes 
porque a bola bateu no árbi-
tro argentino Nestor Pitana 
antes de chegar em Lodi. 
Mas, como a posse de bola já era do Brasil, o lance 
não foi paralisado e o gol acabou confirmado. No 
último ataque, já aos 54 minutos, Casemiro apa-
receu livre na área para aproveitar a batida de es-
canteio de Neymar e decretar a virada brasileira. O 
resultado deixou a Seleção de Tite na liderança do 
Grupo B, com nove pontos. A Colômbia, na segun-
da colocação, segue com quatro pontos. A Seleção 
comemorou muito a vitória. A partida foi tensa, 
com muitas entradas duras e jogadas mais violen-
tas. O jogo acabou indo para esse lado muito por 
conta da atuação ruim do árbitro Néstor Pitana. 

No próximo domingo, o Brasil vai enfrentar o 
Equador, no Estádio Olímpico de Goiás, às 18h, 
para encerrar a participação nesta primeira fase.

Casemiro anotou de cabeça, aos 54 minutos, o gol da vitória brasileira

  2 X 1  

Brasil
Weverton, Danilo, Marquinhos, 

Thiago Silva, Alex Sandro (Renan 
Lodi), Casemiro, Fred (Paquetá), 

Everton Ribeiro (Firmino), Neymar, 
(Gabigol) Gabriel Jesus e Richarlison 

(Cebolinha). Técnico: Tite.

Colômbia
Ospina, Muñoz, Davinson 
Sánchez, Mina e Tesillo, Uribe, 
Barrios, Cuadrado, Luis Días, 
Borré (Cuella), (Zapata) Borja. 
Técnico: Reinaldo Rueda.

Arbitragem: Néstor Pitana (Argentina). Data: 23/06/2021. 
Horário: 21h. Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ). Gols: 

Luís Diaz (14’/1t). Firmino (34’/2t) e Casemiro (54’/2t).

Eurocopa

França e Portugal empatam, 
enquanto Alemanha sofre

Pelo Grupo F, as favoritas 
passaram: França, Portugal e 
Alemanha avançaram às oitavas 
de final da Eurocopa. Mas, para 
isso, os times sofreram. Cristia-
no Ronaldo salvou mais uma vez 
Portugal. Com dois gols, ambos 
de pênalti, o craque garantiu o 
empate com a França, por 2 a 2, 
e também a vaga da sua seleção 
nas oitavas de final da Eurocopa. 
Pelo mesmo Grupo F, a Alema-
nha avançou ao mata-mata.

O confronto entre portugueses 
e franceses contou com o prota-
gonismo de Cristiano Ronaldo, 
Karim Benzema, autor também 
de dois gols, e Paul Pogba. Os 
portugueses saíram na fren-
te, mas os franceses viraram 
o placar e estiveram perto de 
eliminar os atuais campeões 
europeus. Mas o ídolo português 
evitou a decepção ao anotar o 
gol de empate aos 14 minutos do 
segundo tempo. Os resultados 
da rodada deixaram a França na 

primeira colocação do Grupo F, 
com cinco pontos. A Alemanha, 
que empatou com a Hungria 
também por 2 a 2, chegou aos 
mesmos quatro pontos de Por-
tugal, em terceiro por conta da 
derrota no confronto direto com 
os alemães. Os húngaros, com 
dois pontos, foram eliminados.

Cristiano 
Ronaldo 
marcou 
duas vezes

DIVULGAÇÃO/ND

Oitavas de final

rodada única

7/06, 16h Bélgica x Portugal
6/06, 16h Itália x Áustria
8/06, 16h França x Suíça
8/06, 13h Croácia x Espanha
9/06, 16h Suécia x Ucrânia
9/06, 13h Inglaterra x Alemanha
7/06, 13h Holanda x Rep. Tcheca
6/06, 13h País de Gales x Dinamarca

Frustrante
O Equador caminha para ser 
a grande decepção da Copa 
América. Depois de abrir 2 
a 0 diante do Peru, a equipe 
cedeu o empate e pode ser 
eliminada na primeira fase.

01 02 03 07 08
10 11 14 15 16
18 19 22 23 25

Premiação Ganhadores Prêmio

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

2263

Federal Concurso
Quarta e sábado
Premiação Bilhete Prêmio

5573

   

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

Premiação Ganhadores Prêmio

5589

   

2383Mega-Sena Concurso
Quarta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio

Lotomania Concurso
Terça e sexta

Premiação Ganhadores Prêmio

2189

   

   

Primeiro sorteio

Segundo sorteio

Dupla Sena Concurso
Terça, quinta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio 

2238

04 19 20 22 41 50

Premiação Ganhadores Prêmio 

18 27 33 46 47 49

   
   
   
   
   

   
   

Timemania Concurso
Terça, quinta e sábado

ATLETICO        GO
TIME DO CORAÇÃO

1653

05 17 39 40 55 65 73

Premiação Ganhadores Prêmio

Time coração Ganhadores Prêmio

Dia de Sorte Concurso
Terça, quinta e sábado

MÊS DA SORTE: 

471

02 03 11 12 19 24 27

Premiação Ganhadores Prêmio

NOVEMBRO         

LOTERIAS

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

15 acertos 5 R$ 287.642,00
14 acertos 367 R$ 1.173,84
13 acertos 9499 R$ 25,00
12 acertos 110541 R$ 10,00
11 acertos 570882 R$ 5,00

1 acertos 010745 R$ 500 mil
2 acertos 022747 R$ 27 mil
3 acertos 015741 R$ 24 mil
4 acertos 098827 R$ 19 mil
5 acertos 099655 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$ 2.783.717,00
Quina 47 R$ 32.152,36
Quadra 2151 R$ 1.003,62

13 15 16 20 40 41

20 acertos Acumulado R$ 3 milhões
19 acertos 2 R$ 124.015,71
18 acertos 68 R$ 2.279,70
17 acertos 564 R$ 274,85
16 acertos 3614 R$ 42,89
15 acertos 16714 R$ 9,27
0 acertos 0 R$ 0,00

07 16 33 34 38
43 44 54 55 59
67 74 78 79 81
91 95 96 97 98

Sena Acumulado R$ 7 milhões
Quina 29 R$ 4.047,21
Quadra 1350 R$ 99,35

Sena 0 R$ 0,00
Quina 35 R$ 3.018,06
Quadra 1613 R$ 83,15

7 acertos Acumulado R$ 6.800 mil
6 acertos 3 R$ 31.546,21
5 acertos 109 R$ 1.240,34
4 acertos 2175 R$ 9,00

ATLETICO        GO 7383 R$ 7,50

7 acertos 1 R$ 380.918,30
6 acertos 35 R$ 2.384,64
5 acertos 1532 R$ 20,00
4 acertos 19810 R$ 4,00
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COPA AMÉRICA
  GRUPO a 

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

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

   5ª rodada 
 28/6, 21h Uruguai  x  Paraguai
28/6, 21h Bolívia  x  Argentina  

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

1º
2º
3º
4º
5º

  4ª rodada 
 23/6, 18h Equador 2 x 2 Peru
23/6, 21h Brasil 2 x 1 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 9 3 3 0 0 9 1 8 100
Colômbia 4 4 1 1 2 3 4 -1 33.3
Peru 4 3 1 1 1 4 7 -3 44.4
Equador 2 3 0 2 1 4 5 -1 22.2
Venezuela 2 3 0 2 1 2 5 -3 22.2

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 0 x 1 Inglaterra
22/6, 16h Croácia 3 x 1 Escócia 

    GRUPO e 
  3ª rodada 
 23/6, 13h Suécia 3 x 2 Polônia
23/6, 13h Eslováquia 0 x 5 Espanha 

    GRUPO f 
  3ª rodada 
 23/6, 16h Portugal 2 x 2 França
23/6, 16h Alemanha 2 x 2 Hungria   

COPA AMÉRICA

Em jogo duro, Brasil vira sobre a Colômbia
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Espanha 
e Suécia 
avançam
Depois de duas 
atuações abaixo das 
expectativas, a Espanha 
mostrou um bom 
futebol e conseguiu a 
classificação às oitavas 
de final da Eurocopa. 
A vaga veio com a 
goleada por 5 a 0 sobre 
a Eslováquia. Porém, 
a liderança ficou com 
a Suécia, que com um 
gol de Claesson nos 
acréscimos do segundo 
tempo derrotou a 
Polônia por 3 a 2. 
Nas oitavas de final, 
a Espanha já sabe 
que terá pela frente a 
Croácia, atual vice-
campeã da Copa do 
Mundo, na próxima 
segunda-feira, às 13h, 
no estádio Parken, 
em Copenhague, 
na Dinamarca. 

O Brasil venceu a Colômbia 
por 2 a 1, de virada, na noite 
de ontem, no Estádio Nilton 
Santos, no Rio de Janeiro, e 
se manteve 100% na Copa 
América. Os colombianos 
abriram o placar logo no 
início com Luiz Díaz, que 
acertou um lindo voleio.

O empate brasileiro veio 
apenas na etapa final, com 
Roberto Firmino, depois de 
cruzamento de Renan Lodi. 
A dupla havia entrado em 
campo minutos antes. O 
gol brasileiro gerou muita 
reclamação dos visitantes 
porque a bola bateu no árbi-
tro argentino Nestor Pitana 
antes de chegar em Lodi. 
Mas, como a posse de bola já era do Brasil, o lance 
não foi paralisado e o gol acabou confirmado. No 
último ataque, já aos 54 minutos, Casemiro apa-
receu livre na área para aproveitar a batida de es-
canteio de Neymar e decretar a virada brasileira. O 
resultado deixou a Seleção de Tite na liderança do 
Grupo B, com nove pontos. A Colômbia, na segun-
da colocação, segue com quatro pontos. A Seleção 
comemorou muito a vitória. A partida foi tensa, 
com muitas entradas duras e jogadas mais violen-
tas. O jogo acabou indo para esse lado muito por 
conta da atuação ruim do árbitro Néstor Pitana. 

No próximo domingo, o Brasil vai enfrentar o 
Equador, no Estádio Olímpico de Goiás, às 18h, 
para encerrar a participação nesta primeira fase.

Casemiro anotou de cabeça, aos 54 minutos, o gol da vitória brasileira

  2 X 1  

Brasil
Weverton, Danilo, Marquinhos, 

Thiago Silva, Alex Sandro (Renan 
Lodi), Casemiro, Fred (Paquetá), 

Everton Ribeiro (Firmino), Neymar, 
(Gabigol) Gabriel Jesus e Richarlison 

(Cebolinha). Técnico: Tite.

Colômbia
Ospina, Muñoz, Davinson 
Sánchez, Mina e Tesillo, Uribe, 
Barrios, Cuadrado, Luis Días, 
Borré (Cuella), (Zapata) Borja. 
Técnico: Reinaldo Rueda.

Arbitragem: Néstor Pitana (Argentina). Data: 23/06/2021. 
Horário: 21h. Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ). Gols: 

Luís Diaz (14’/1t). Firmino (34’/2t) e Casemiro (54’/2t).

Eurocopa

França e Portugal empatam, 
enquanto Alemanha sofre

Pelo Grupo F, as favoritas 
passaram: França, Portugal e 
Alemanha avançaram às oitavas 
de final da Eurocopa. Mas, para 
isso, os times sofreram. Cristia-
no Ronaldo salvou mais uma vez 
Portugal. Com dois gols, ambos 
de pênalti, o craque garantiu o 
empate com a França, por 2 a 2, 
e também a vaga da sua seleção 
nas oitavas de final da Eurocopa. 
Pelo mesmo Grupo F, a Alema-
nha avançou ao mata-mata.

O confronto entre portugueses 
e franceses contou com o prota-
gonismo de Cristiano Ronaldo, 
Karim Benzema, autor também 
de dois gols, e Paul Pogba. Os 
portugueses saíram na fren-
te, mas os franceses viraram 
o placar e estiveram perto de 
eliminar os atuais campeões 
europeus. Mas o ídolo português 
evitou a decepção ao anotar o 
gol de empate aos 14 minutos do 
segundo tempo. Os resultados 
da rodada deixaram a França na 

primeira colocação do Grupo F, 
com cinco pontos. A Alemanha, 
que empatou com a Hungria 
também por 2 a 2, chegou aos 
mesmos quatro pontos de Por-
tugal, em terceiro por conta da 
derrota no confronto direto com 
os alemães. Os húngaros, com 
dois pontos, foram eliminados.

Cristiano 
Ronaldo 
marcou 
duas vezes

DIVULGAÇÃO/ND

Oitavas de final

rodada única

7/06, 16h Bélgica x Portugal
6/06, 16h Itália x Áustria
8/06, 16h França x Suíça
8/06, 13h Croácia x Espanha
9/06, 16h Suécia x Ucrânia
9/06, 13h Inglaterra x Alemanha
7/06, 13h Holanda x Rep. Tcheca
6/06, 13h País de Gales x Dinamarca

Frustrante
O Equador caminha para ser 
a grande decepção da Copa 
América. Depois de abrir 2 
a 0 diante do Peru, a equipe 
cedeu o empate e pode ser 
eliminada na primeira fase.
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Massaranduba foi a primeira cidade catarinense a implantar o sistema pix. Agora, por 
um projeto de lei encaminhado pela Prefeitura, Joinville entra na era tecnológica para o 
pagamento de tributos (impostos e taxas) no município. O PL 87/2021, que tem relatoria 
do Alisson Julio (Novo), já passou pela comissão de Legislação, Justiça e Redação e recebeu 
uma emenda do vereador Érico Vinicius (Novo). Como funcionará: o contribuinte poderá 
pagar via débito, crédito ou pix. O uso do pix foi a emenda proposta pelo líder do governo na 
Casa e aprovada. Mais eficiência, facilidade ao contribuinte e até para a gestão de recursos 
da prefeitura. O projeto passa pelo plenário e, em seguida, vai ao Executivo para sanção. 

Mais facilidade para pagar 
tributos em Joinville 

Alerta para os perigos do 
álcool e outras drogas
Estamos na Semana Nacional de Políticas Sobre Drogas. 
Em Joinville, a programação está sendo organizada pelo 
Conselho Municipal sobre Política de Álcool e Drogas, 
e chama a atenção sobre os perigos do abuso de álcool 
e uso de outras drogas. A dependência química é uma 
doença crônica e que precisa de tratamento. E mais: há 
tratamento gratuito oferecido pela Prefeitura de Joinville. 
 
Na rua Plácido Olímpio de Oliveira, 1489 existe o Centro 
de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas. O local fica aberto 
de segunda a sexta-feira, das 7 às 18h, e é um serviço 
sempre de portas abertas. O apoio da família na luta para 
vencer um desses vícios faz parte da missão do espaço. A 
data é comemorada em todo mundo para alertar sobre 
os riscos sociais e de saúde. No Brasil a estimativa é que 
haja mais de 3,5 milhões de pessoas usuários de drogas.

Termina o prazo para 
receber primeira parcela 
do SC Mais Renda
O prazo para cadastro de quem desejava 
receber a primeira parcela do SC Mais 
Renda terminou ontem. Trata-se do auxílio 
emergencial bancado pelo governo do 
Estado. Agora, o cadastro segue aberto, 
mas para a segunda parcela de R$ 300,00. 
Pela proposta original, eram previstas 
três parcelas mensais para pessoas com 
vulnerabilidade social. Para realizar a 
solicitação, acesse sc.gov.br/scmaisrenda .

Bolsas de estudo de até 100%
A oportunidade já está sendo oferecida 
dentro do Concurso de Bolsas Solidário. 
A prova será no dia 10 de julho, sábado, 
às 14h, nas versões online ou presencial. 
Quem optar pelo modo presencial terá a 
oportunidade de participar da ação solidária. 
Basta levar ao local da prova (rua Albano 
Schmidt, 3.333, no bairro Boa Vista) um 
agasalho ou um quilo de alimento não 
perecível. Tudo o que for arrecadado será 
entregue a famílias joinvilenses em situação 
de vulnerabilidade social.  
 
São vagas para o segundo semestre e bolsas de 
estudo para seis cursos: Edificações, Mecânica, 
Metalurgia, Plástico, Informática e Química. 
As inscrições podem ser feitas gratuitamente 
no site da instituição (www.ett.com.br). 

Doação de câmaras frias 
para armazenar vacinas
A doação beneficiou o Centro de Prevenção e Atenção 
à Saúde, de São Francisco do Sul. As câmaras são 
programadas para conservar entre 2° e 8° com 
capacidade para 340 litros e utilização total do espaço, 
com controle constante de temperatura independente 
do número de vezes que as portas são abertas. 

As doações fazem parte da campanha Sou + 
São Chico Solidária, realizada pelo Núcleo de 
Desenvolvimento Econômico Sustentável da 
Associação Empresarial de São Francisco do Sul e 
a Câmara de Dirigentes e Lojistas da cidade. Todas 
as unidades do município vão receber versões 
menores, com 280 litros, para conservação de 
vacinas e insumos, graças a emenda parlamentar.

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

SABRINA AGUIAR
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Prefeitura libera alvará de 
construção de megaloja 
Nova unidade da Havan, uma das maiores redes de lojas de departamentos do País, será erguida na rua Tuiuti, no bairro 
Aventureiro, zona Leste da cidade. Expectativa é que sejam gerados entre 150 e 200 empregos para entrar em operação

Megaloja da Havan será construída em um terreno que fica ao lado do Supermercado Rodrigues, na rua Tuiuti, no Aventureiro

Luciano Hang (C) mostra a licença ao lado da vice-

prefeita Rejane Gambin e do prefeito Adriano Silva 
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Patrocínio para o JEC
Representantes do JEC aproveitaram a passagem do empresário 

Luciano Hang pela Prefeitura para entregar a ele uma camisa oficial do 
JEC. O prefeito Adriano Silva, por sua vez, pediu uma atenção especial 
do empresário à proposta de patrocínio enviada pelo clube e que será 
analisada pelo setor de marketing da Havan. O presidente do JEC, Char-
les Fischer (segundo, da direita para a esquerda), explicou que a dire-
toria está unida no resgate e no fortalecimento da instituição e que o 
apoio do setor empresarial também é muito importante neste processo.

Nós queremos colocar o 
governo a serviço da geração 
de negócios e empregos, pois 
essa retomada econômica 
é fundamental para o 
desenvolvimento do País.”

Adriano Silva, prefeito Joinville

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

O prefeito de Joinville, Adriano 
Silva, entregou ontem ao empre-
sário Luciano Hang, proprietário 
da rede de lojas Havan, o alvará 
de construção para a instalação 
de mais uma unidade da rede em 
Joinville. A liberação foi concedi-
da pela Secretaria de Agricultura 
e Meio Ambiente após a análise 
da documentação e dos projetos 
apresentados pelo empreendedor. 

Com este documento, a Havan, 
que é uma das maiores redes de lojas 
de departamentos do Brasil, pode 
efetivamente iniciar as obras para 
abertura da nova unidade no bairro 
Aventureiro, na zona Leste da cida-
de. A expectativa é que sejam abertas 
entre 150 e 200 vagas de empre-
go durante a fase de instalação. 

“O que me motiva a abrir no-
vas lojas é ver a alegria estam-
pada no rosto de quem consegue 
emprego, porque a pessoa que 
está empregada tem liberdade. 
Nós vamos fazer uma loja ainda 
maior para atender bem os nos-
sos clientes”, comemora Hang.

Hoje, Joinville já conta com duas 
lojas da Havan - uma na Avenida 
Procópio Gomes de Oliveira, no 
bairro Bucarein; e outra no Sho-
pping Garten. Adriano Silva reforçou 
que um dos objetivos da gestão é 
ser colaborativa. “Nós queremos 
colocar o governo a serviço da 
geração de negócios e empregos, 
pois essa retomada econômica 
é fundamental para o desenvol-
vimento do País”, destacou.

LICENÇA AMBIENTAL
Em maio, o município já ha-

via entregue a Licença Ambiental 
de Instalação (LAI) e o Alvará de 
Terraplanagem para preparação do 
terreno, que fica na rua Tuiuti, ao 
lado do supermercado Rodrigues.

Nas redes sociais, Adriano pos-
tou um vídeo elogiando a inicia-
tiva do empresário Luciano Hang. 
“Satisfação em receber Luciano 
Hang e entregar o alvará para 
mais uma loja em Joinville. Nos-
so compromisso é trabalhar por 
uma Joinville mais eficiente e sem 
burocratização. Está mais do que 
na hora de empresários e empreen-
dedores serem muito bem tratados 
pelo Poder Público”, destacou.
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Mais 265,4 mil doses 
chegam hoje ao Estado
Três lotes de vacinas contra a Covid-19 são esperados em Florianópolis. A novidade é o desembarque do 
primeiro lote da Janssen, imunizante produzido pela Johnson & Johnson e que é aplicado em dose única
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SC registra o dobro de mortes de crianças com avanço da Covid-19
O número de crianças 

mortas devido à Covid-19 
dobrou desde o ano pas-
sado em Santa Catarina. 
Em 2020, 11 crianças de até 
12 anos foram vítimas da 
doença, enquanto em 2021 
o número chegou a 20, em 
apenas seis meses do ano, 
totalizando 31 vítimas.

Os dados da Secretaria de 
Estado da Saúde mostram 
que 33.315 crianças de 0 a 9 
anos foram infectadas com 
a doença no Estado, além de 
69.825 na faixa entre 10 a 
19 anos. O pediatra infec-
tologista e presidente do 
Departamento de Imuniza-

ções da Sociedade Brasi-
leira de Pediatria, Renato 
Kfouri, aponta que isso é 
um reflexo do aumento de 
casos de Covid-19 em todas 
as idades. “Consequen-
temente, mortes, além de 
casos graves e moderados, 
também aumentaram entre 
as crianças. Os dados refle-
tem o aumento global”, diz.

A nova matriz de risco 
divulgada pelo governo do 
Estado no último sábado 
(19) mostra apenas a região 
Nordeste (Joinville) em nível 
grave em relação à Covid-19. 
Todas as demais conti-
nuam em risco gravíssimo.

As mortes pela Covid-19 
são outra dimensão ana-
lisada e que preocupa no 
momento, já que a maioria 
das regiões apresenta alto 
número de vítimas pela 
doença. Apenas o Nor-
deste e a Grande Floria-
nópolis estão em situação 
menos alarmante.

Contudo, não foi regis-
trado um deslocamento 
de prevalência da doen-
ça em uma idade maior 
ou menor. Conforme o 
médico, “estamos man-
tendo e até diminuindo 
um pouco, proporcional-
mente, os casos graves”. 

Queremos chegar ao final do ano com a pandemia 
controlada e, para isso, precisamos da colaboração de 
todos. É preciso ficar atento ao calendário de vacinação 
e seguir os protocolos sanitários já conhecidos.”

André Motta Robeiro, secretário de Estado da Saúde

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

Santa Catarina recebe hoje mais um 
importante reforço para o avanço da 
vacinação contra a Covid-19. Três lotes, 
totalizando 265.400 doses de imuni-
zantes encaminhados pelo Ministério 
da Saúde, chegaram ao Estado. “É mais 
um avanço a ser comemorado. Como 
fazemos desde o início da campanha, 
garantiremos uma distribuição rápida 
aos municípios, que são os responsáveis 
pela aplicação. Mantemos o compromis-
so de aplicar a primeira dose em todos os 
catarinenses com mais de 18 anos até ou-
tubro”, disse o governador Carlos Moisés.

Na manhã de hoje, chegam a Floria-
nópolis 126,2 mil doses da Coronavac. 
No começo da tarde, o Estado recebe 
mais 86.850 da Pfizer e, entre a tarde e 
noite, 52.350 doses da vacina Janssen, 
fabricada pela Johnson & Johnson. 

Os imunizantes serão direciona-
dos às 17 Unidades Descentralizadas 
de Vigilância Epidemiológica (UD-
VEs) das Regionais de Saúde de San-
ta Catarina. A novidade, desta vez, é 
o recebimento, pela primeira vez, da 
vacina Janssen. As 52.350 unidades 
serão aplicadas em dose única, o que 
permitirá acelerar a imunização. 

Segundo o secretário de Estado da 

Saúde André Motta Ribeiro, o recebi-
mento das vacinas da Janssen é um passo 
importante para o avanço no calendário 
de imunização. “Nosso Estado vem am-
pliando a vacinação e devemos ter toda a 
população maior de 18 anos vacinada com 
pelo menos com a primeira dose até ou-
tubro deste ano”, ressaltou o secretário.

O Estado já ultrapassou a marca de 
3 milhões de doses aplicadas entre a 
dose 1 e a dose 2, segundo os dados 
disponíveis no vacinômetro. No gru-
po prioritário, que contempla idosos, 
trabalhadores da saúde, da educação, 
indígenas e mais 18 categorias, mais 
de 90% das pessoas já receberam, 
ao menos, a primeira dose (D1).

A Secretaria da Saúde vem alertando 
com relação à falta de retorno da popula-
ção para a aplicação da segunda dose e faz 
um apelo àqueles que, mesmo estando 
no tempo de aplicação da D2, por alguma 
razão ainda não completaram o seu es-
quema vacinal, que sigam aos pontos de 
vacinação. “Queremos chegar ao final do 
ano com a pandemia controlada e, para 
isso, precisamos da colaboração de todos. 
É preciso ficar atento ao calendário de 
vacinação e seguir os protocolos sanitá-
rios já conhecidos”, afirmou o secretário.

Aviões com os 
lotes de vacinas 
devem chegar à 
Capital durante o 
dia, em horários 
alternados
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Regularização de imóveis 
em nova fase em Joinville
Durante cerimônia de entrega de certificados de Regularização Fundiária para 73 moradores do Jardim Paraíso e 
Aventureiro, secretário de Habitação, Rodrigo Andrioli, disse que a meta é dar mais rapidez aos processos de Reurb
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Estamos engajados para dar 
mais celeridade aos processos 
do Reurb. Isso muda a condição 
de vida das pessoas”.

Rodrigo Andrioli, secretário da Habitação

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

Quando questionada sobre o 
motivo por ter escolhido Join-
ville para viver, Rita de Cássia 
de Lima responde rapida-
mente: “No final de 1988, vim 
do Rio Grande do Sul, porque 
aqui tinha possibilidade para 
os meus seis filhos estudarem 
e trabalharem. Compramos 
o terreno, mas precisava da 
inscrição imobiliária para 
depois regularizar. Agora, o 
coração está transbordando 
de felicidade. Fico até emo-
cionada, porque foi muita luta 
até essa conquista”, contou.

Rita foi uma das 73 pessoas 
que receberam, na tarde de 
ontem (23), o certificado de 
conclusão da Regularização 
Fundiária (Reurb). Os lotes 
estão localizados em cinco 
áreas no bairro Jardim Paraíso 
e na comunidade Rio do Ferro, 

no Aventureiro. Para respeitar 
os regramentos de combate à 
pandemia, representantes das 
áreas estiveram na Prefeitura 
de Joinville e farão a distribui-
ção dos documentos aos bene-
ficiados em suas localidades.

Na solenidade, o prefei-
to Adriano Silva agradeceu 
a dedicação dos servidores 
da Secretaria de Habitação e 
enfatizou a importância da 
regularização para os mora-
dores. “Quando nós chega-
mos, encontramos a situação 
da Regularização Fundiá-
ria praticamente parada. 
Atualizamos a legislação e 
os servidores entenderam, 
vendo o quanto poderíamos 
avançar. Eu fico emocionado 
ao ver essas famílias com o 
documento de suas casas nas 
mãos, trazendo a dignidade e 

urbanismo para perto da sua 
casa”, relatou o prefeito.

Todas as áreas cumpriram 
os ritos processuais da Lei 
Federal nº 13.465/2017, e de-
mais legislações vigentes para 
a certificação, finalizando o 
processo para a abertura das 
matrículas individualizadas.  

O secretário de Habitação 
de Joinville, Rodrigo An-
drioli explicou que a pasta 
está empenhada em dar 
agilidade para estas so-
licitações. O processo de 
regularização destas áreas 
iniciou no ano 2000. “Esta-
mos engajados para dar mais 
celeridade aos processos de 
Reurb. Isso muda a con-
dição de vida das pessoas. 
Na prática, o morador pode 
encaminhar a escritura do 
imóvel”, conclui Andrioli. 

Rita de Cássia Lima foi uma das 73 beneficiadas 
com a regularização de seu imóvel e não conseguiu 
esconder a emoção durante a solenidade

AVISO DE ERRATA E PRORROGAÇÃO 
O Departamento de Trânsito de Joinville - DETRANS, leva ao conhecimento dos interessados que, 
com base no §4º do art. 21 da lei 8.666/93, está promovendo alterações na forma de lançamento na 
plataforma comprasgovernamentais.gov.br do edital de Pregão Eletrônico nº 015/2021, que tem por 
objeto a contratação de empresa especializada para a aquisição de conjuntos antimicrobianos para a 2ª 
Circunscrição Regional de Trânsito de Joinville - Ciretran, composto por camisetas e máscaras, ambas 
em tecido com tratamento antimicrobiano, fungicida, viricida e fator de proteção UV, de acordo com 
especificações, quantitativos e condições no Edital, sendo transferida a data de recebimento e abertura 
dos invólucros para: Data/Horário: 08/07/2021 as 09:00 horas. A Errata na íntegra encontra-se à disposição 
dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br - UASG 927754. 

Joinville, 23 de junho de 2021
Paulo Rogério Rigo - Diretor-Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e 
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a Lei 
8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão Eletrônico nº 
019/2021, destinado a aquisição de instrumentos musicais para fanfarra para as unidades administradas 
pela Secretaria de Educação de Joinville, na Data/Horário: 07/07/2021 às 8:30 horas, para recebimento 
e abertura dos invólucros. O edital encontra-se à disposição dos interessados no site  www.joinville.
sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br, UASG 453230. Joinville, 22 de Junho de 2021.

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

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. 

134/2021, destinado a Aquisição de caixas térmicas e termômetros para atender as necessidades das 

unidades da Secretaria Municipal de Saúde e Hospital Municipal São José na Data/Horário: 07/07/2021 

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, 23 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. 137/2021, destinado a Aquisição de ultrafreezer a fim de atender as unidades da Secretaria 

Municipal de Saúde na Data/Horário: 06/07/2021 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 através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e Planejamento 
leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a Lei 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão Eletrônico nº 167/2021, destinado 
a contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra especializada para realização 
de manutenção preventiva e manutenção corretiva, com fornecimento de peças (e componentes) para 
rede de gás das unidades geridas pela Secretaria de Educação, na Data/Horário: 07/07/2021 às 08:30 
horas, para abertura das propostas. O edital encontra-se à disposição dos interessados no site www.
joinville.sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br, UASG 453230. Joinville, 22 de junho de 2021.

Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento
Silvia Cristina Bello – Diretora Executiva 
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O governo de Santa Catarina está 
buscando uma estratégia para pagar 
ainda neste ano a anunciada reposi-
ção salarial dos professores da rede 
estadual. Legalmente, o reajuste só 
pode ser concedido a partir de janei-
ro do ano que vem, pois a lei impede 
aumento salarial até 31 de dezembro. 
Porém, em entrevista ontem ao Grupo 
ND, o secretário de Estado da Educa-
ção, Luiz Fernando Vampiro, revelou 
que estuda como adiantar o benefício. 
Além de detalhar o projeto de reposi-
ção, Vampiro destacou as estratégias 
para evitar a evasão escolar e a reto-
mada do uniforme escolar gratuito.

Ao todo, 50 mil profissionais da edu-
cação (66,36% da rede) com graduação 
e que trabalham 40 horas semanais 
terão o salário ajustado para R$ 5 mil, 
caso o projeto seja aprovado. A medida 
contempla servidores ativos, inativos e 
temporários. Professores que já rece-
bem mais de R$ 5 mil, grupo que englo-
ba os profissionais de carreira, devem 
ser contemplados em um segundo 
projeto, de descompactação salarial. 

O jornalista e colunista do ND, 
Moacir Pereira, em entrevista com 
o governador Carlos Moisés, in-
formou na última sexta (18) que o 
governo pretende avançar no as-
sunto a partir do próximo ano.

“Reajuste só em 
2022, mas estudamos 
adiantar pagamento”
Em entrevista ao Grupo ND, secretário de Estado da Educação 
detalhou estratégias do governo para pagar reposição salarial 
dos professores e elevar o piso ainda neste ano

O projeto que 
vamos encaminhar 
tanto para a 
Alesc e para o 
TCE (Tribunal 
de Contas de 
Estados) destaca a 
essencialidade do 
serviço e o fato de 
não ser aumento 
salarial, mas sim 
recomposição de 
perdas salariais 
que não foram 
dadas ao longo 
do período.”

Luiz Fernando Vampiro,
secretário de Estado da Educação

Quando o reajuste 
deve entrar em vigor?

O projeto de lei ainda não 
foi enviado para a Alesc 
(Assembleia Legislativa de 
Santa Catarina). O reajuste 
está previsto para entrar 
em vigor, a princípio, em 
janeiro, mas estudamos 
como adiantar o benefício, 
pois a aprovação esbarra 
na legislação federal - a lei 
nº 173, aprovada em maio 
do ano passado, que proí-
be aumento salarial para 
servidores na pandemia até 
31 de dezembro deste ano. 
Para contornar o proble-
ma, o Estado recorrerá a 
duas estratégias, que serão 
encaminhadas aos deputa-
dos e ao Tribunal de Justiça.

Medida parecida foi 
aprovada no Ceará, que 
utilizou estratégia seme-
lhante em lei sancionada no 
dia 30 de abril. Lá, a nova 
tabela prevê salário inicial 
de R$ 4.300, a partir de 1º 
de janeiro, podendo chegar 
a R$ 12.700 se o profissio-
nal tiver título de doutor.

Verba remuneratória 
não é piso salarial

Nos R$ 5 mil estarão 
inclusos os benefícios já 
ganhos pelos servidores. 
A verba remuneratória se 
diferencia do piso salarial, 
uma vez que prevê o au-
mento até a taxa de R$ 5 
mil. Considerando todas 
as categorias, a média de 
aumento prevista é de 30%.

Se o servidor ganha R$ 
4.800, com benefícios, o 
aumento será de R$ 200. 
Será avaliado o que pre-
cisa ser elevado no hole-
rite para chegar até R$ 5 
mil. O aumento será feito 
em diversas rubricas.

Profissionais 
de carreira

Profissionais que já têm 
aumento por conta da 
especialização (mestrado 
ou doutorado) represen-
tam 33% da rede. Eles serão 
contemplados num projeto 
paralelo. Não é justo co-
meçar em R$ 5 mil e aca-

bar em R$ 6.880 (teto da 
carreira). Está em estudo. 

Quanto custa 
aos cofres?

Somente a recomposição 
salarial dos professores da 
graduação, entre junho e 
dezembro, representa R$ 
400 milhões. Os custos 
representam R$ 1,8 bilhões, 
e agora vão para R$ 2,2 bi.

Evasão e uniformes

Neste ano, 0,2% dos alu-
nos abandonaram o ensino 
fundamental (era 0,4% em 
2019) e 3,6% se evadiram 
do ensino médio (eram 5,1% 
no ano anterior). Uma das 
estratégias será investir em 
infraestrutura, com labo-
ratórios móveis, espaços 
livres, internet de qualidade 
e retroprojetor. Precisamos 
virar a página, estamos 
muito arcaicos. Para 2022, 
pretendemos distribuir 
uniforme gratuitamente. 
A proposta é produzir as 
peças no sistema prisional.

Entrevista Luiz Fernando Vampiro

Secretário lembra que 
concessão de reajuste neste 

ano esbarra em lei federal

Rede de água

PNAD aponta que 88,5% dos moradores da Capital têm abastecimento diário
Florianópolis, com o per-

centual de 88,5%, figura em 
5º lugar entre as capitais com 
moradores em domicílios com 
abastecimento diário e arma-
zenamento de água, o equi-
valente a 443 mil dos 501 mil 
habitantes estimados em 2019. 
Este dado faz parte do estudo 
“Os Indicadores Sociais de Mo-
radia no Contexto da Pré-Pan-

demia de Covid-19”, elaborado 
com dados da PNAD (Pesqui-
sa Nacional por Amostra de 
Domicílios) Contínua 2019. 

A pesquisa tem objetivo 
de aprofundar a análise das 
condições de vida da popu-
lação brasileira com foco 
nas características dos do-
micílios, a partir de quatro 
dimensões: abastecimento 

de água, adensamento domi-
ciliar, existência de banheiro 
e rendimento domiciliar.

Os dados da Capital su-
peram a média estadual, 
que aponta que 80% dos 
catarinenses residiam em 
domicílios com abastecimen-
to diário de água em 2019. A 
média nacional é de 62,2%.

No quesito domicílios com 

banheiro exclusivo, Santa 
Catarina, São Paulo, Rio de 
Janeiro e Distrito Federal são as 
unidades da federação com as 
menores proporções de domi-
cílios sem banheiro de uso ex-
clusivo (0,1%). Entre as regiões 
metropolitanas, Florianópolis, 
Goiânia, São Paulo e Natal 
(0,1%) também tiveram as 
menores proporções nacionais.

7% dos catarinenses 
residiam em domicílios 

com adensamento excessivo 
e abaixo da linha de pobreza

7,6% (4 mil) dos 
moradores 

da Grande Florianópolis que 
estavam abaixo da linha 
da pobreza residiam em 
domicílios com mais de três 
moradores por cômodo.

LEO MUNHOZ/ND



Indústria de ração

Nestlé Purina investirá R$ 1 bilhão em Santa Catarina
Santa Catarina vai receber 

um investimento de aproxi-
madamente R$ 1 bilhão do 
grupo Nestlé Purina no Brasil. 

A unidade industrial que será 
instalada no Estado é voltada 
à produção de alimento para 
cães e gatos. A implantação do 

empreendimento no municí-
pio de Vargeão, no Oeste, será 
dividida em três fases, com a 
geração de aproximadamente 
dois mil postos de trabalho 
diretos e indiretos. A notícia 
foi confirmada ao governador 
Carlos Moisés, em reunião com 
a direção da empresa, ontem.  

Na reunião, diretores da 
empresa fizeram uma bre-
ve apresentação do projeto, 
com números que destacam 
a aposta num mercado com 
demanda crescente. Além de 
atender o consumo local, o 
objetivo é consolidar o Brasil 
como plataforma de exporta-
ção dos produtos para pets.

“Estamos confiantes de que 

levaremos esse importante 
investimento para o Estado 
de Santa Catarina. A localiza-
ção que estamos estudando 
será estratégica para acele-
rarmos nosso crescimento. 
Entendemos, também, que 
a nova fábrica, pela comple-
mentariedade, vai gerar valor 
para as cadeias produtivas 
da região com o aumento da 
demanda por insumos da 
agroindústria existente”, 
afirma Marcel de Barros, CEO 
de Nestlé Purina no Brasil. 

EM EXPANSÃO
Segundo informações divul-

gadas pela empresa, o Brasil 
é o segundo maior merca-

do do mundo em relação ao 
número de cães e gatos per 
capta (por 1.000 pessoas), 
perdendo apenas para os 
Estados Unidos. Os dados são 
da Abinpet e Euromonitor. A 
população de pets vem cres-
cendo consistentemente no 
país e a estimativa é chegar 
aos quase 101 milhões de cães 
e gatos em 2025. O segmento 
de alimentos responde por 
75% do mercado de pets, 
seguido pelo veterinário 
(17%) e o de cuidados (8%) 
– e o total movimentado no 
país em 2020 foi de R$ 27,02 
bilhões, crescimento de 21,2% 
em relação ao ano anterior, 
de acordo com a Abinpet.
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Munícipio de Vargeão, no Oeste, onde será instalada a fábrica
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Mario Cezar de Aguiar apresentou o projeto feito pela Fiesc

FILIPE SCO
TTI/FIESC/D

IV
U

LG
A

ÇÃ
O

/N
D

Com a proposta de um 
conjunto de obras de R$ 
192,9 milhões para melho-
rar a segurança e a fluidez do 
trecho da BR-282 que vai de 
Lages a Florianópolis, a Fiesc 
(Federação das Indústrias 
de Santa Catarina) lançou 
ontem, em evento virtual, o 
projeto BR-282 + Segura e 
Eficiente. Entre as propos-
tas estão a implantação de 
68,9 quilômetros de faixas 
adicionais em locais onde 
ocorrem as ultrapassagens 
mais perigosas; readequações 
em interseções; relocações 
de sarjetas de drenagens 
e reforço da sinalização. 

Projetos de engenharia 
rodoviária mostram que 
duplicar o trecho da rodovia 
que vai de Lages a Floria-
nópolis tem custos elevados 
para execução das obras, 
principalmente em função 
do relevo. Contudo, a análise 
da federação sugere medidas 
pontuais, em trechos mais 
críticos, que no curto prazo 
podem melhorar muito a se-
gurança e a fluidez da rodovia. 
Comparadas às obras de du-
plicação, as faixas adicionais 
são melhorias de baixo custo 

e menor impacto ambiental, 
mas que aumentam a quali-
dade do serviço ao usuário.

PRIORIDADE
A análise da federação, 

realizada pelo engenhei-
ro Ricardo Saporiti, mostra 
que os investimentos esti-
mados - numa etapa inicial 
nos segmentos prioritários, 
entre Santo Amaro da Im-
peratriz e Alfredo Wagner, 
cujas terceiras faixas já estão 
projetadas -, é de aproxima-
damente R$ 46 milhões. Eles 
reduzirão substancialmente 
o elevado índice de aciden-
tes, assim como os custos 
operacionais aos usuários da 
rodovia. Numa etapa se-
guinte, podem ser incluídos 
os projetos executivos e a 
execução dos demais seg-
mentos (aproximadamente 
52,5 km), com investimentos 
estimados em R$ 147 milhões.  

 “Trabalhamos intensamen-
te pela melhoria da infraes-
trutura de Santa Catarina. É 
um fator determinante para 
que tenhamos mais competi-
tividade da indústria e da eco-
nomia”, disse o presidente da 
Fiesc, Mario Cezar de Aguiar, 

destacando que Santa Catari-
na enfrenta sérios problemas 
de infraestrutura, que têm 
impactado o custo logístico. 

O senador Jorginho Mello 
(PL) lamentou os cortes no 
orçamento federal dos recur-
sos previstos para as rodovias 
localizadas em Santa Catarina 
e defendeu uma articulação 
com o Ministério da Infraes-
trutura para a liberação dos 
recursos destinados a estra-
das de outros Estados para as 
quais haja algum impedimen-
to de liberação de recursos.

Fiesc propõe faixas adicionais 
para melhorar fluxo na BR-282
Investimento seria de R$ 192,9 milhões e, inicialmente, aplicados no trecho entre Santo Amaro da Imperatriz 
e Alfredo Wagner, na Grande Florianópolis. Medidas pontuais ajudariam a tornar a rodovia mais segura 

Dois acidentes por dia entre Palhoça e Lages
Na avaliação do superin-

tendente da PRF (Polícia 
Rodoviária Federal) em 
Santa Catarina, André Saul do 
Nascimento, o estudo da Fiesc 
contempla o mapeamento 
dos trechos em que há maior 
concentração de acidentes. 
Ele ressaltou que os aciden-
tes geram custos sociais, que 
afetam as famílias e o Estado 
e o investimento é compensa-
do com a redução de óbitos e 

a liberação leitos hospitalares.
Segundo estatísticas da 

PRF-SC, a ocorrência mé-
dia é de 2,157 acidentes por 
dia e de uma lesão grave ou 
morte (no local) a cada dois 
dias. Os dados são do período 
de 2017 a 2020 e conside-
ram o trecho entre o km 15 
(Palhoça) e 240 (Lages).

O secretário de Estado 
da Infraestrutura e Mo-
bilidade, Thiago Augusto 

Vieira, disse que o gover-
no estadual está disposto a 
assumir parte das obras. 

Para o superintendente do 
Dnit (Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Trans-
portes) em Santa Catarina, 
Ronaldo Carioni, comentou 
que a duplicação dos trechos 
com gargalos, proposta pela 
Fiesc, seja a solução no curto 
prazo para dar segurança 
e fluidez para a rodovia.



BR-282 segura
Durante o lançamento do projeto 
“BR-282 mais segura” pela Fiesc, o 
superintendente do Dnit, Ronaldo Carioni, 
revelou que o trecho mais violento 
está entre Águas Mornas e Alfredo 
Wagner. É o que necessita com mais 
urgência de terceiras faixas. Defendeu 
mais atenção do governo federal, pois 
“Santa Catarina tem a 6ª economia 
do Brasil” e declarou-se cético sobre a 
duplicação. Considerou fundamental 
a implantação urgente de ferrovias.

moacir.pereira@ndmais.com.br
MOACIR PEREIRA

Um novo capítulo a envergonhar 
o Senado, outrora uma instituição 
política das mais respeitadas do Brasil, 
foi escrito outra vez com bate-bocas, 
atos de indisciplina, desrespeito, 
atitudes indecorosas e pura perda 
de tempo da CPI da Pandemia, mais 
conhecida como a CPI da Vergonha.

Chamá-la de CPI do Circo, que se 
propaga nas redes sociais da internet 
é uma ofensa aos palhaços. Artistas 
que fazem a alegria de crianças, 

adolescentes e adultos também 
sentem-se insultados pelas atitudes 
de parlamentares tão despreparados. 
Eles levam sua profissão a sério, ao 
contrário deste grupelho de senadores 
desconectados da cidadania, com 
narrativas ridículas que ofendem a nação.

Enquanto milhões de brasileiros 
lutam todos os dias para ganhar o suado 
salário, recolhendo pesados impostos 
para os cofres públicos, ficam alguns 
destes párias do parlamento nacional 

jogando dinheiro público no lixo. E o que 
dizer aos milhares de desempregados, 
com salários reduzidos pela pandemia 
que assistem a este circo de horrores?

O presidente da CPI foi investigado na 
CPI da Pedofilia e o relator já foi alvo de 
15 processos por corrupção e responde 
até hoje como réu a outras dez graves 
acusações do Ministério Público. O vice-
presidente teve um chilique, um faniquito, 
um ataque na reunião de terça-feira 
(22). E hoje voltou a se deslumbrar 

com a própria voz, interrompendo 
aos gritos seus colegas. Pelos gestos e 
declarações teria sido punido até numa 
escola infantil. E tem outro da Bahia, 
igualmente imprestável, que está sendo 
denunciado por falsidade ideológica.

Realmente desanimador. Na maior 
pandemia da história da humanidade, 
ficam os senadores, com aval do Supremo 
Tribunal Federal, a debochar da maioria 
da sociedade brasileira. O Senado é hoje a 
casa política mais desacreditada do país.

Celesc muda
O Conselho de Administração da Celesc estará reunido hoje, 
a partir das 9h. Previsão de renúncia do diretor de Gestão 
Corporativa, Pablo Cupani Carena, que vem acumulando o cargo 
com a diretoria de Geração e Novos Negócios. Deve assumir a 
diretoria de Gestão a funcionária Pilar Sabino da Silva, indicada 
pela deputada Ana Paula, a Paulinha, ex-líder do governo 
Moisés na Assembleia Legislativa. E viva a “nova política”.

A CPI e a vergonha do Senado

Obras na BR-285 - O ministro 
da Infraestrutura, Tarcisio de 
Freitas, revelou à deputada 
Angela Amin, coordenadora 
da bancada federal, que R$ 15 
milhões já estão garantidos 
para a conclusão das obras da 
BR-285, ligando Praia Grande 
a Cambará do Sul (RS). Chegou 
a anunciar que a estrada 
estará concluída até o fim do 
ano. Durante a visita hoje a 
Florianópolis, para inspecionar 
as obras do Contorno Viário 
da BR-101, o ministro deverá 
fazer outros anúncios de 
transferências de recursos 
federais para obras no Estado.

Doação - Tribunal de Justiça do Estado fez 
doação de R$ 500 mil ao Imperial Hospital de 
Caridade para compra de insumos, materiais 
e equipamentos destinados ao combate à 
Covid-19. Os recursos são provenientes de penas 
de prestação pecuniária e homologações de 
transação penal. Entrega feita pelo juiz Jefferson 
Zanini (na foto, à dir.), diretor do Fórum da 
Capital, ao provedor da Irmandade do Senhor 
dos Passos, Eduardo Dutra da Silva. Outros R$ 2,5 
milhões foram destinados a hospitais do interior.
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Curtas
 – Gabriela Marcon é a nova procuradora-chefe 
da Procuradoria Federal em Santa Cataria. 
Assume no lugar de Daniela Zaragozza.

 – Governo do Maranhão é alvo de operação da 
Polícia Federal sobre corrupção em compras para 
combater a Covid-19. Flávio Dino, o governador do 
PCdoB, terá muito a explicar. Mas o STF não deixa.

DIVULGAÇÃO/ND

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

Lançamento
“Conversas em Biguaçu” é o título do 
primeiro livro de ficção do jornalista 
Frutuoso de Oliveira. São 29 crônicas 
redigidas durante a pandemia, em 
que o ex-governador Luiz Henrique 
assume o papel de Santo Pacácio e dá 
conselhos ao governador Moisés. A obra 
inclui outros líderes políticos como 
Esperidião Amin, Eduardo Moreira, 
Julio Garcia, Celso Maldaner e Dário 
Berger. Frutuoso tem publicados dois 
outros livros sobre marketing político.

Indígenas
Protestos de grupos indígenas, fechando rodovias 
federais que movimentam a produção e dinamizam a 
economia catarinense e brasileira foram registrados 
no Sul e no Oeste do Estado no mesmo dia. Se alguém 
acha que se trata de movimentos espontâneos, 
também acredita em saci-pererê. Tudo orquestrado 
para gerar o caos, com apoio até de órgãos públicos.



Constata-se, mas nunca dizem, o desca-
so de políticos e governadores que passaram 
pelo confortável Palácio em Florianópo-
lis, e pela ilha da fantasia em Brasilia, que 
fingem que ajudaram o Oeste e SC, aliás, 
nem para lembrar que SC existe no Brasil.  

O catarinense elegeu e “mandou para  uma 
´zona de conforto´, com altos salários, e altas 
mordomias as custas das gotas de suor do 
povo, uma gama de senadores, deputados 
estaduais e federais e um excesso patoló-
gico de vereadores, além de prefeitos(as) e 
um governador que a cada quatro anos só 
pensa em se preparar para ser candidato a 
algum mandato milionário em Brasília.

A política catarinense é desconhecida para 
o país por causa, sim, dos valores tam-
bém inexpressivos das representativida-
des do passado ou aqueles descendentes 
das oligarquias que continuam man-
dando e gerando asseclas para introdu-
zi-los em mandatos ou cargos de con-
fiança nos governos municipais, estadual 
e federal que lá fingem que fazem.

Se duvidam, fora o valor do empresaria-
do particular, mostrem ou provem rele-
vância política ou projetos? Existem exce-
ções que se destacam hoje, mas continuam 

chuleando um mandato futuro melhor.

O Oeste de SC, e outras regiões, exis-
tem vários projetos nascidos nas imortais 
Acaresc, Acarpesc, Empasc e agroindús-
trias, que por culpa do estado e de polí-
ticos populistas muitos projetos não ti-
veram o destaque merecido, exceção na 
agropecuária exemplar do Estado.

Ao longo do tempo, só sentimos jogo de 
cena, ou teatro verbal e de comportamen-
to,  de políticos que não mostraram, ainda, 
resultados significativos para todo o nos-
so Oeste catarinense que está praticamente 
abandonado de projetos de reparos e nem 
mesmo para estradas podres e esburacadas. 
Só sentimos apoio forte em época de eleições.

Nada de planejamentos consistentes, e não 
teóricos para o empresariado do Oeste e ve-
nha descendo para outras regiões também.  

Lembro destas BRS ou rodovias 
que os empresários oestinos preci-
sam para escoar seguro a produção. 

Enfim, chega de discursos vazios e dema-
gógicos, e comecem a apoiar SC, começando 
pelo Oeste e incutam na cabeça do presiden-
te Bolsonaro que existe SC e que não somos 
mais o zero desta dinossáurica e sofrida 101.

Oeste e Santa Catarina 
pedem socorro!

Dorvalino Furtado Filho
Médico veterinário e pós-graduado 
em Administração Pública e Sociedade

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
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Avanços para amenizar 
as desigualdades

O s dados dos Indicadores Sociais de Moradia no 
Contexto Pré-Pandemia de Covid-19, divul-
gados ontem pelo IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística), mostram a vul-

nerabilidade de parte da população no acesso à água, 
em 2019. Naquele ano, quase 38% dos brasileiros tinha 
alguma dificuldade de alcance à água, essencial à vida. 
Água encanada e rede de esgoto são recursos de infraes-
trutura básica inexistentes para cem milhões de pessoas. 
O IBGE destaca que isso poderia dificultar a higienização 
das mãos em 2019, ano anterior à pandemia. A higie-
nização das mãos e objetos é uma das medidas sanitá-
rias para se evitar o contágio pelo novo coronavírus.

No recorte de Santa Catarina, o cenário é bem dife-
rente. Naquele ano, 20% dos catarinenses residiam em 
domicílios sem abastecimento diário de água. Ou seja, 5,7 
milhões (80%) dos 7,1 milhões de catarinenses moravam 
em residências com 
abastecimento de 
água. Com 80%, 
Santa Catarina 
aparece na sétima 
posição entre os 
Estados, bem acima 
da média nacional, 
que ficou em 69,5%. 
Entre as capitais, 
Florianópolis tinha 
88,5% da popula-
ção com acesso à 
água, aparecendo 
na quinta posição.

Os números de 
Santa Catarina revelam que nosso Estado é diferencia-
do, possui uma boa infraestrutura sanitária, quesito que 
faz parte de uma série de índices que traz qualidade de 
vida aos catarinenses. É claro que há problemas por aqui 
também, muito deles localizados em áreas vulneráveis, 
e que precisam ser combatidos. Mas em comparação com 
o Brasil, estamos à frente em muitas questões sociais.

A desigualdade social no país vem desde os tempos 
do Brasil Colônia. E desde então avançamos vagarosa-
mente para solucionar ou amenizar os problemas en-
frentados pela população. Chegamos ao século 21 com 
algumas localidades e comunidades ainda vivendo nos 
séculos 16 ou 17, tamanha a falta de infraestrutura. O 
país precisa, com urgência, de mais investimentos pú-
blicos e privados. Para o bem do Brasil e dos brasileiros. 

A desigualdade social  
no país vem desde os 
tempos do Brasil Colônia. 
E desde então avançamos 
vagarosamente para 
solucionar ou amenizar 
os problemas”.
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STF mantém decisão que 
declarou Moro parcial

O STF (Supremo Tribunal Federal) concluiu ontem 
o julgamento sobre a decisão da Segunda Turma 
que declarou a suspeição do ex-juiz federal Sergio 
Moro ao condenar o ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT) na ação do tríplex do Guarujá. Por sete 
votos a quatro, os ministros confirmaram o en-
tendimento de que Moro foi parcial ao condenar o 
petista. Restavam apenas os votos do presidente da 
Corte, Luiz Fux, e do decano Marco Aurélio Mello.

Com situação favorável ao petista - sete vo-
tos a dois no início da sessão -, o julgamento 
foi retomado após dois meses de paralisação 
em decorrência de pedido de vista (mais tem-
po para análise) apresentado pelo decano.

Primeiro a votar, Mello foi enfático na de-
fesa do ex-juiz da Lava Jato e seguiu a linha 
dissonante que predominou em seus 31 anos 
de atuação na mais alta Corte do país, votan-
do de acordo com a ala minoritária na leitu-
ra do habeas corpus que compreendeu não ter 
havido parcialidade Moro ao julgar Lula.

"O juiz Sergio Moro surgiu como verdadei-
ro herói nacional e então, do dia para a noite, 
ou melhor, passado algum tempo, é tomado 
como suspeito. E aí caminha-se para dar o dito 
pelo não dito em retroação incompatível com 
os interesses maiores da sociedade, os interes-
ses maiores do Brasil", afirmou o decano.

Sobre Moro, o decano disse ainda que se ca-
minha “para execração de magistrado que hon-
rou o Judiciário, que adotou postura de imensa 
coragem ao enfrentar a corrupção”. (Rayssa 
Motta e Weslley Galzo / Estadão Conteúdo)

Exoneração

Ricardo Salles pede demissão do Ministério do 
Meio Ambiente e novo ministro é anunciado

O ministro do Meio Ambiente, 
Ricardo Salles, pediu demissão 
do cargo ontem. A exoneração, 
assinada pelo presidente Jair 
Bolsonaro, foi publicada em 
edição extra do Diário Oficial 
da União. No lugar de Salles, o 
presidente nomeou Joaquim 
Álvaro Pereira Leite, que até 
então ocupava o cargo de se-
cretário da Amazônia e Serviços 
Ambientais do ministério.

Ricardo Salles, que ocupava o 
cargo desde o início do mandato 
de Bolsonaro, em 2019, é in-
vestigado em dois inquéritos no 
STF (Supremo Tribunal Federal).

No mês passado, por de-
cisão do ministro Alexandre 
de Moraes, do STF, Salles foi 
alvo de mandados de busca e 
apreensão e teve seus sigilos 
bancário e fiscal quebrados, no 
âmbito da Operação Akuanduba, 
deflagrada pela Polícia Federal. 
O órgão apura crimes de corrup-
ção, advocacia administrativa, 
prevaricação e facilitação de 
contrabando, praticados por 
agentes públicos e empresários.

A suspeita é da existência de 

um esquema internacional de 
exportação ilegal de madeira. 
Além do agora ex-ministro, ou-
tras 17 pessoas são investigadas. 

Salles afirmou que pediu 
demissão para que, de for-
ma "mais serena possível", 
o país alcance "uma união 
muito forte de interesses, 
de anseios e esforços".

CONTESTAÇÕES
Em manifestação no Palácio 

do Planalto após o pedido de 
demissão, Salles relacionou 
medidas que adotou à frente da 
pasta e reclamou das críticas.

"Experimentei ao longo 
destes dois anos e meio mui-
tas contestações, tentativas 
de dar a essas medidas caráter 
de desrespeito à legislação, o 
que não é verdade", declarou.

Segundo ele, a sociedade 
espera "respeito" ao setor 
produtivo e à iniciativa privada. 
Salles destacou a necessidade 
de o Brasil ampliar as obras de 
infraestrutura e "continuar 
sendo o grande líder do agro-
negócio" (Com agências).

Ex-ministro é alvo de dois 
inquéritos que tramitam no STF
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Joaquim Álvaro Pereira Leite foi 
escolhido para comandar a pasta
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Publicidade

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:
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Indicadores
Confira a variação das moedas, os índices de inflação e da 
poupança, além do comportamento do mercado financeiro Índice IPCA/

IBGE
INPC/

IBGE
IGP-DI/

FGV
IGP-M/

FGV
ICV FPOLIS
UDESC ESAG

0,83%

0,31%

0,93%

0,86%

2,38%

8,06%

MAIO

ABRIL

MARÇO

FEVEREIRO

ACUM. ANO

ACUM. 12 MESES

0,96%

0,38%

0,86%

0,82%

2,89%

8,9%

3,40%

2,22%

2,17%

2,71%

15,67%

36,55%

4,10%

1,51%

2,94%

2,53%

14,89%

37,06%

1,27%

0,33%

0,90%

0,87%

4,13%

8,31%

Inflação (%)

COMERCIAL

COMPRA VENDA

R$ 4,964 R$ 4,965

TURISMO

COMPRA VENDA

R$ 4,957 R$ 5,113

-1,35%

 Dólar

COMPRA VENDA

R$ 5,974 R$ 5,977

-0,3783%

COMPRA VENDA

R$ 0,0515 R$ 0,052

-1,32%
 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$ 286,53

R$ 1100,00

Selic

CUB-SC

Salário Mínimo

Ouro

Data Pontos Variação
22/JUN 128.767,45 -0.38%

21/JUN 129.264,96 0.67%

18/JUN 128.405,35 0.27%

Data fi nal Rendimento
22/JUNHO 0,2019%

21/JUNHO 0,2019%

20/JUNHO 0,2019%

Ibovespa

Poupança
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Após queda, produção 
industrial cresce em maio

Cooperativismo
A Ocesc (Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina) e o Sescoop/SC 
promovem, de 28 de junho a 2 de julho, a Semana do Cooperativismo Catarinense. As 
atividades serão todas on-line e visam realçar o Dia Internacional do Cooperativismo, 
comemorado sempre no primeiro sábado de julho e os 50 anos de fundação da Ocesc. 
As inscrições para o evento podem ser feitas no site semanacoopcatarinense.com.br.

Mercadoredacao@ndmais.com.br

Agropecuária
O Ipea (Instituto de 
Pesquisa Econômica 
Aplicada) aumentou sua 
projeção de crescimento 
para o PIB (Produto 
Interno Bruto) da 
agropecuária este ano, 
de um avanço esperado 
de 2,2% para uma 
expansão de 2,6%. No 
entanto, o órgão alerta 
que a crise hídrica é um 
fator de risco que pode 
atrapalhar a expectativa 
de crescimento do 
setor. As estimativas 
do Ipea consideram 
uma elevação de 2,7% 
na produção vegetal 
em 2021, além de 
aumento de 2,5% na 
produção animal.

Nova moeda - O presidente do Banco Central, Roberto 
Campos Neto, defendeu ontem que a moeda digital 
brasileira, em fase de estudo pela instituição, é uma nova 
forma de representação da moeda já emitida pela autoridade 
monetária - ou seja, o real. Segundo Campos Neto, ela 
não se confunde com os criptoativos, como o bitcoin, que 
não têm característica de moeda, mas sim de ativos. 

Pix agendado
Previsto para tornar-se obrigatório a todas as instituições 
financeiras a partir de 1º de setembro, o Pix agendado é 
seguro e não permite brechas para golpe, afirmou ontem 
o Banco Central. O órgão reagiu a boatos que circulam 
nas redes sociais de que criminosos poderiam usar a 
opção de agendamento para aplicarem golpes. Segundo 
mensagens compartilhadas na internet, correntistas 
estariam recebendo notificações de Pix agendado de um 
desconhecido. Em seguida, o autor da mensagem entra em 
contato com o destinatário dizendo que a transferência 
foi feita por 
engano e pede 
a devolução 
do dinheiro. 
Em seguida, 
o golpista 
cancelaria o 
agendamento 
inicial, fazendo 
a vítima ficar 
no prejuízo.

Nota 
eletrônica
Para auxiliar empreendedores e 
escritórios de contabilidade na 
migração para a NFC-e (nota fiscal de 
consumidor eletrônica), o Sindicato 
das Empresas de Serviços Contábeis 
da Grande Florianópolis disponibiliza 
em seu site um emissor gratuito de 
NFC-e. Disponibilizado na nuvem, 
entre os benefícios do emissor gratuito 
para a operação varejista, está o baixo 
investimento, já que não será mais 
necessário o uso de impressoras fiscais, 
bobinas de papel e demais custos com 
manutenção desses equipamentos. 

Novas operações 
no Beiramar
O Beiramar Shopping anuncia novas 
operações, sendo dois novos espaços 
de saúde e beleza e uma nova opção 
de moda. Ontem, inaugurou o Bressan 
Cabeleireiros. O salão de beleza, que 
irá funcionar de segunda a segunda, 
nos mesmos horários do shopping, 
conta com uma equipe de mais de 
20 profissionais, entre cabeleireiros, 
maquiadores, esteticistas e manicures. 
Já no início do segundo semestre, 
inaugura a clínica Espaço Alta, da 
médica gastroenterologista Luciane 
Cardoso de Moura, com um novo 
conceito de saúde e bem-estar.
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A Sondagem Industrial, 
pesquisa da CNI (Confederação 
Nacional da Indústria), aponta 
para resultados positivos em 
maio de 2021, após a queda 
na produção em abril. O índice 
ficou em 52,8 pontos e é o 
melhor resultado para o mês 
desde 2017. O índice varia de 0 
a 100, com linha de corte em 50 
pontos, os dados acima desse 
valor indicam crescimento e 
abaixo, queda na comparação 
com o mês anterior.
Além disso, o índice de evolução 
do número de empregados subiu 
para 51,1 pontos. De acordo com 
a CNI, já são 11 meses seguidos 
sem que o índice registre queda 
do emprego na indústria.
A UCI (utilização da capacidade 

instalada) alcançou 70% em 
maio de 2021, após crescimento 
de dois pontos percentuais 
em relação a abril. A UCI se 
encontra 15 pontos percentuais 
acima da registrada em maio 
de 2020, primeiro mês após 
a crise da primeira onda de 
Covid-19. O percentual é o 
maior para o mês desde 2014, 
quando alcançou 71%.
O índice de estoque efetivo em 
relação ao planejado registrou 
49,2 pontos em maio, um recuo 
de 0,4 ponto na comparação 
com abril. Ainda assim, o índice 
permanece relativamente 
próximo à linha de 50 pontos, 
o que, para a CNI, indica que 
os estoques estão próximos ao 
planejado pelas empresas. 
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O aperfeiçoamento profissional é uma 
exigência cada vez maior do mercado de 
trabalho. Os empregados precisam estar 
preparados para atender às demandas das 
empresas que investem na formação dos 
colaboradores. Desta forma, as empresas 
capacitam os profissionais e se qualificam 
para os desafios e avanços do mercado. 
A partir do diagnóstico das necessidades 
da empresa, o Senai desenvolve e realiza 
Cursos Rápidos In Company, com forma-
ções de curta duração e personalizadas. A 
ideia é levar praticidade e formação rápida 
e versátil. “Desenhamos o melhor cur-
so, de qualificação ou aperfeiçoamento 
profissional, para desenvolver os traba-
lhadores, além de definir em conjunto o 
melhor local para realizá-lo: nas unidades 
do Senai ou na própria empresa”, desta-
ca o líder de negócios de cursos rápidos 
Senai, Rômulo Thales Azevedo. “Os tra-
balhadores mais qualificados aumentam 
a produtividade e a eficiência operacional, 
além do que a formação promove a inte-
gração e a retenção dos profissionais”.

Entre janeiro de 2019 e junho de 2021, 
cerca de 3 mil empresas foram aten-
didas em cursos rápidos do Senai. En-
tre as empresas que optaram por esse 
tipo de formação está a Librelato Im-
plementos Rodoviários, de Içara.

O curso de solda, por exemplo, já aten-
deu cerca de 220 alunos em 12 turmas. 
Outro exemplo é o de Gestão da Pro-
dução, que já qualificou 300 pessoas

A Zen S.A, de Brusque, é uma das em-
presas que aposta na qualificação de seus 
colaboradores. A fabricante de peças 
automotivas realiza treinamentos opera-
cionais customizados para funcionários das 
linhas de produção. “O desenvolvimento 
faz parte da estratégia da empresa, na busca 
da excelência operacional e de conquistar e 
manter o orgulho do nosso time”, afirma a 
gerente de RH da Zen, Schirlei Knihs Freitas.

Mais de 200 colaboradores da Zen já 
passaram pelos treinamentos do Se-
nai desde setembro de 2018, em cursos 
como Introdução a Metrologia Dimen-
sional e Leitura Interpretação de Dese-
nho Técnico Mecânico e Tecnologia de 
Usinagem e Operação de Torno CNC. “A 
ZEN acredita que ter colaboradores qua-
lificados é um diferencial competitivo 
importante”, complementa a gerente.  

Segundo ela, já na primeira semana 
de trabalho, os novos colaboradores das 
áreas de usinagem e conformação são 
encaminhados para o Senai.“Receber 
esse investimento facilita a integração no 
posto de trabalho, já que todo o treina-
mento é realizado conforme os processos 
da empresa”, complementa Schirlei.

Capacitação rápida e 
dentro das empresas

Serviço 

Flagrante de curso de promovido pelo Senai, antes do período da 
pandemia, na indústria de peças para automóveis ZEN S.A., de Brusque

O Senai oferece cursos que atendem às necessidades específicas das empresas. 
A iniciativa eleva a produtividade e engajamento dos colaboradores
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Próximos dias

No Estado

FONTE: CIRAM EPAGRI

Sol com chuva à noite

Tempo em FlorianópolisTempo em Florianópolis

07h04
17h28

     24°C   14°C  

Áries 21/3 a 20/4 
Tudo que você conquistou até aqui tem certo 
valor, porém, o maior valor reside no que ain-
da está para ser conquistado. Tenha isso em 
mente para não se acomodar nas memórias, 
porque um dias essas decaem e desaparecem.

Touro 21/4 a 20/5
Continue estudando, nunca pare de investigar 
novos horizontes, porque o mundo está em 
mutação e as coisas não param de aconte-
cer. Estacionar em seu conhecimento seria, 
por isso, um atraso de vida. Não permita.

Gêmeos  21/5 a 20/6 
As potencialidades que não são desenvolvi-
das e expressas da melhor maneira possível, 
são recursos que se desvalorizam ao longo do 
tempo. Por menores que sejam seus recursos, 
faça uso desses, aprimore o desempenho.

Câncer   21/6 a 22/7 
Discórdias sempre acontecerão, mas es-
sas hão de servir como base para a 
construção e aprimoramento dos re-
lacionamentos, que não chegam pron-
tos à vida de ninguém. Relacionamen-
to é uma perpétua obra em andamento.

Leão 23/7 a 22/8  
Ainda que tudo esteja sendo mais difícil que 
de costume, você não deve tirar conclusões 
precipitadas a respeito do seu futuro por 
isso. Este é um momento peculiar da histó-
ria humana, todos somos afetados por isso.

Virgem  23/8 a 22/9 
Procure se aproximar às pessoas com 
que você possa desenvolver ativida-
des em conjunto, com todas lutando a 
favor de um mesmo objetivo. De iní-
cio, isso pode parecer muito difícil, mas 
com o tempo se tornará agradável.

Libra  23/9 a 22/10
Tudo que você experimentou é importante, 
porém, mais importante ainda é o que você 
tem ainda para experimentar. Se lance ao fu-
turo com atrevimento, evite se acomodar na 
dimensão que você já conquistou. Em frente.

Escorpião 23/10 a 21/11 
Compreender não é suficiente, é preci-
so desenvolver a comunicação mais simples 
possível, para que qualquer pessoa enten-
da o que você compreendeu. Para isso, você 
precisa se colocar no lugar do ouvinte.

Sagitário  22/11 a 21/12 
Sempre haverá um amanhã preocupante, mas 
também uma perspectiva que alivie a angús-
tia. Sempre se apresenta uma escolha sobre 
a mesa da consciência, tratar o futuro com 
ansiedade ou se despreocupar totalmente.

Capricórnio 22/12 a 20/1 
Confiança é a moeda mais rara entre as pes-
soas, que se olham mutuamente como es-
tranhas a maior parte do tempo. Porém, que 
tipo de relacionamento poderia ser construí-
do assim? Para que a convivência, então?

Aquário 21/1 a 19/2
Entre o que você precisa fazer e o que 
você gostaria de fazer não precisa ha-
ver um abismo intransponível, mas se 
por desventura houver, então chegou 
a hora de começar a construir as pon-
tes que o transponham. Só isso.

Peixes  20/2 a 20/3
Entre continuar andando por entre o céu e a 
terra tendo a si como exclusiva companhia, 
com tudo sob controle, e compartilhar seu ca-
minho com outrem, com o consequente des-
controle, o que você escolheria? Sinceridade.

Horóscopo
Oscar QuirOga/ EstadãO cOntEúdO



O cavaleiro João Vitor Mar-
cari Oliva, filho da ex-jogado-
ra de basquete Hortência, será 
o representante brasileiro no 
hipismo adestramento nos Jo-
gos Olímpicos de Tóquio 2020, 
que começam no dia 23 de ju-
lho. A CBH (Confederação Bra-
sileira de Hipismo) confirmou 
a convocação dele e do cavalo 
Escorial Horsecampline.

Nas redes sociais, a meda-
lhista olímpica comemorou 
o feito do filho. “Orgulhosa 
demais”, disse Hortência, que 
compartilhou no seu Twitter a 
carta de convocação e parabe-
nizou o filho. “Muita emoção 
com a convocação do meu fi-
lho para mais uma Olimpíada! 
Orgulhosa demais! Você mere-
ce tudo isso, pela sua dedica-
ção. Te amo, filho”, escreveu.

Participante apenas da prova 
individual, João Victor, de 
25 anos, fará a sua estreia na 
Olimpíada de Tóquio já no dia 
24 de julho. O evento no Japão 
será sua segunda participa-
ção em Jogos Olímpicos. O 
cavaleiro fez parte da equipe 
brasileira no Rio-2016. O País 
ficou em 10.º lugar na pro-

va por equipes e João Victor 
acabou em 46.º no individual.

Com três índices técnicos, 
o cavaleiro paulista conquis-
tou a única vaga do Brasil no 
hipismo adestramento ao 
apresentar a melhor média 
(70,565%), considerados 
os dois melhores resultados 
entre os conjuntos (cavalo/
cavaleiro) que atingiram o 
requisito estabelecido pela Fe-
deração Equestre Internacio-
nal (FEI, na sigla em francês).

Na carreira, João Victor já 
conquistou o Prêmio Bra-
sil Olímpico, do COB (Co-

mitê Olímpico do Brasil), 
em cinco edições, de 2014 a 
2018, além de ter sido in-
dicado em 2013 e 2012.

Para a reserva do hipismo 
adestramento nos Jogos de 
Tóquio-2020 está convoca-
do Pedro Tavares de Almei-
da, de 27 anos, que também 
fez a sua estreia olímpica no 
Rio-2016. Ele é o primeiro 
reserva com o cavalo Famous 
do Vouga (68,598%) e segun-
do reserva com Xaparro do 
Vouga (66,108%) - dois puro 
sangue lusitanos de criação 
de sua família em Itu (SP).
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Marinheiro

Filho de Hortência vai 
disputar as olimpíadas
João Victor e o cavalo Escorial Horsecampline foram convocados 
para os jogos de Tóquio. Estreia do cavaleiro está marcada para o 

Esporte

Após vencer o Rio Branco (PR) pelo placar de 1x0, o 
elenco do rubro-anil iniciou a semana de trabalhos com 
o ânimo renovado. Os titulares fizeram um trabalho 
regenerativo e os que não atuaram ou que participaram 
de poucos minutos do jogo realizaram uma atividade 
específica com a preparação física do clube. O foco do 
Marinheiro é o confronto de sábado (26), contra o JEC, no 
Gigantão das Avenidas, em partida válida pela Série D.

Rumo a europa 
Rodrigo Leitzke, de 25 anos, assinou contrato com o 
Schönenwerd Volley, da Suíça. Nascido em Timbó, o 
jogador iniciou sua carreira no vôlei na cidade. Porém, em 
2011, chegou em Jaraguá do Sul e alavancou a carreira. 
Em três temporadas na equipe, o atleta conquistou 
todos os títulos possíveis. Mostrando talento, Rodrigo 
teve chance de atuar em equipes do cenário nacional. 
Sesi (SP), Maringá (PR), São Bernardo (SP) e, por 
último, estava na equipe do Ribeirão Preto (SP). 

Moleque Travesso 
Outro catarinense que estará em campo pela Série D é o 
Juventus. Buscando sua primeira vitória na competição, 
o Moleque Travesso irá receber, no João Marcatto, 
a equipe do Rio Branco (PR), no domingo, às 16h. O 
jogo é válido pela quarta rodada da competição.

Trio definido 
A arbitragem para o confronto entre Marcílio Dias e 
Joinville já está definida. O goiano Gabriel dos Santos 
Queiroz será responsável pelo apito. Ele será auxiliado por 
uma dupla catarinense: Clair Dapper e Gianlucca Perrone 
de Vasconcellos.Também de Santa Catarina, William 
Machado Steffen será o quarto árbitro. Lembrando que 
a partida acontece no sábado (26),às 15h, em Itajaí.

Novo site 
O Marcílio Dias já colocou no ar seu novo site. O 
departamento de Comunicação e Marketing foi o responsável 
pelo desenvolvimento do portal, com o objetivo de deixá-
lo mais moderno. Segundo o Marinheiro, ainda serão feitas 
algumas atualizações nos próximos dias, mas o site já pode 
ser acessado no endereço www.marciliodias.com.br. 
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Medalha de prata nos Jogos de Atlanta em 1996, 

Hortência usou o Twitter para elogiar seu filho João 

Vitor pela classificação para os jogos de Tóquio
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A COLUNISTA DRIKA EVARINI ESTÁ DE FÉRIAS E VOLTA NO DIA 1º DE JULHO.
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Premiação Ganhadores Prêmio 

2238

04 19 20 22 41 50

Premiação Ganhadores Prêmio 

18 27 33 46 47 49

   
   
   
   
   

   
   

Timemania Concurso
Terça, quinta e sábado

ATLETICO        GO
TIME DO CORAÇÃO

1653

05 17 39 40 55 65 73

Premiação Ganhadores Prêmio

Time coração Ganhadores Prêmio

Dia de Sorte Concurso
Terça, quinta e sábado

MÊS DA SORTE: 

471

02 03 11 12 19 24 27

Premiação Ganhadores Prêmio

NOVEMBRO         

LOTERIAS

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

15 acertos 5 R$ 287.642,00
14 acertos 367 R$ 1.173,84
13 acertos 9499 R$ 25,00
12 acertos 110541 R$ 10,00
11 acertos 570882 R$ 5,00

1 acertos 010745 R$ 500 mil
2 acertos 022747 R$ 27 mil
3 acertos 015741 R$ 24 mil
4 acertos 098827 R$ 19 mil
5 acertos 099655 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$ 2.783.717,00
Quina 47 R$ 32.152,36
Quadra 2151 R$ 1.003,62

13 15 16 20 40 41

20 acertos Acumulado R$ 3 milhões
19 acertos 2 R$ 124.015,71
18 acertos 68 R$ 2.279,70
17 acertos 564 R$ 274,85
16 acertos 3614 R$ 42,89
15 acertos 16714 R$ 9,27
0 acertos 0 R$ 0,00

07 16 33 34 38
43 44 54 55 59
67 74 78 79 81
91 95 96 97 98

Sena Acumulado R$ 7 milhões
Quina 29 R$ 4.047,21
Quadra 1350 R$ 99,35

Sena 0 R$ 0,00
Quina 35 R$ 3.018,06
Quadra 1613 R$ 83,15

7 acertos Acumulado R$ 6.800 mil
6 acertos 3 R$ 31.546,21
5 acertos 109 R$ 1.240,34
4 acertos 2175 R$ 9,00

ATLETICO        GO 7383 R$ 7,50

7 acertos 1 R$ 380.918,30
6 acertos 35 R$ 2.384,64
5 acertos 1532 R$ 20,00
4 acertos 19810 R$ 4,00
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  GRUPO a 

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

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

   5ª rodada 
 28/6, 21h Uruguai  x  Paraguai
28/6, 21h Bolívia  x  Argentina  

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

1º
2º
3º
4º
5º

  4ª rodada 
 23/6, 18h Equador 2 x 2 Peru
23/6, 21h Brasil 2 x 1 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 9 3 3 0 0 9 1 8 100
Colômbia 4 4 1 1 2 3 4 -1 33.3
Peru 4 3 1 1 1 4 7 -3 44.4
Equador 2 3 0 2 1 4 5 -1 22.2
Venezuela 2 3 0 2 1 2 5 -3 22.2

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 0 x 1 Inglaterra
22/6, 16h Croácia 3 x 1 Escócia 

    GRUPO e 
  3ª rodada 
 23/6, 13h Suécia 3 x 2 Polônia
23/6, 13h Eslováquia 0 x 5 Espanha 

    GRUPO f 
  3ª rodada 
 23/6, 16h Portugal 2 x 2 França
23/6, 16h Alemanha 2 x 2 Hungria   

COPA AMÉRICA

Em jogo duro, Brasil vira sobre a Colômbia
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Espanha 
e Suécia 
avançam
Depois de duas 
atuações abaixo das 
expectativas, a Espanha 
mostrou um bom 
futebol e conseguiu a 
classificação às oitavas 
de final da Eurocopa. 
A vaga veio com a 
goleada por 5 a 0 sobre 
a Eslováquia. Porém, 
a liderança ficou com 
a Suécia, que com um 
gol de Claesson nos 
acréscimos do segundo 
tempo derrotou a 
Polônia por 3 a 2. 
Nas oitavas de final, 
a Espanha já sabe 
que terá pela frente a 
Croácia, atual vice-
campeã da Copa do 
Mundo, na próxima 
segunda-feira, às 13h, 
no estádio Parken, 
em Copenhague, 
na Dinamarca. 

O Brasil venceu a Colômbia 
por 2 a 1, de virada, na noite 
de ontem, no Estádio Nilton 
Santos, no Rio de Janeiro, e 
se manteve 100% na Copa 
América. Os colombianos 
abriram o placar logo no 
início com Luiz Díaz, que 
acertou um lindo voleio.

O empate brasileiro veio 
apenas na etapa final, com 
Roberto Firmino, depois de 
cruzamento de Renan Lodi. 
A dupla havia entrado em 
campo minutos antes. O 
gol brasileiro gerou muita 
reclamação dos visitantes 
porque a bola bateu no árbi-
tro argentino Nestor Pitana 
antes de chegar em Lodi. 
Mas, como a posse de bola já era do Brasil, o lance 
não foi paralisado e o gol acabou confirmado. No 
último ataque, já aos 54 minutos, Casemiro apa-
receu livre na área para aproveitar a batida de es-
canteio de Neymar e decretar a virada brasileira. O 
resultado deixou a Seleção de Tite na liderança do 
Grupo B, com nove pontos. A Colômbia, na segun-
da colocação, segue com quatro pontos. A Seleção 
comemorou muito a vitória. A partida foi tensa, 
com muitas entradas duras e jogadas mais violen-
tas. O jogo acabou indo para esse lado muito por 
conta da atuação ruim do árbitro Néstor Pitana. 

No próximo domingo, o Brasil vai enfrentar o 
Equador, no Estádio Olímpico de Goiás, às 18h, 
para encerrar a participação nesta primeira fase.

Casemiro anotou de cabeça, aos 54 minutos, o gol da vitória brasileira

  2 X 1  

Brasil
Weverton, Danilo, Marquinhos, 

Thiago Silva, Alex Sandro (Renan 
Lodi), Casemiro, Fred (Paquetá), 

Everton Ribeiro (Firmino), Neymar, 
(Gabigol) Gabriel Jesus e Richarlison 

(Cebolinha). Técnico: Tite.

Colômbia
Ospina, Muñoz, Davinson 
Sánchez, Mina e Tesillo, Uribe, 
Barrios, Cuadrado, Luis Días, 
Borré (Cuella), (Zapata) Borja. 
Técnico: Reinaldo Rueda.

Arbitragem: Néstor Pitana (Argentina). Data: 23/06/2021. 
Horário: 21h. Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ). Gols: 

Luís Diaz (14’/1t). Firmino (34’/2t) e Casemiro (54’/2t).

Eurocopa

França e Portugal empatam, 
enquanto Alemanha sofre

Pelo Grupo F, as favoritas 
passaram: França, Portugal e 
Alemanha avançaram às oitavas 
de final da Eurocopa. Mas, para 
isso, os times sofreram. Cristia-
no Ronaldo salvou mais uma vez 
Portugal. Com dois gols, ambos 
de pênalti, o craque garantiu o 
empate com a França, por 2 a 2, 
e também a vaga da sua seleção 
nas oitavas de final da Eurocopa. 
Pelo mesmo Grupo F, a Alema-
nha avançou ao mata-mata.

O confronto entre portugueses 
e franceses contou com o prota-
gonismo de Cristiano Ronaldo, 
Karim Benzema, autor também 
de dois gols, e Paul Pogba. Os 
portugueses saíram na fren-
te, mas os franceses viraram 
o placar e estiveram perto de 
eliminar os atuais campeões 
europeus. Mas o ídolo português 
evitou a decepção ao anotar o 
gol de empate aos 14 minutos do 
segundo tempo. Os resultados 
da rodada deixaram a França na 

primeira colocação do Grupo F, 
com cinco pontos. A Alemanha, 
que empatou com a Hungria 
também por 2 a 2, chegou aos 
mesmos quatro pontos de Por-
tugal, em terceiro por conta da 
derrota no confronto direto com 
os alemães. Os húngaros, com 
dois pontos, foram eliminados.

Cristiano 
Ronaldo 
marcou 
duas vezes

DIVULGAÇÃO/ND

Oitavas de final

rodada única

7/06, 16h Bélgica x Portugal
6/06, 16h Itália x Áustria
8/06, 16h França x Suíça
8/06, 13h Croácia x Espanha
9/06, 16h Suécia x Ucrânia
9/06, 13h Inglaterra x Alemanha
7/06, 13h Holanda x Rep. Tcheca
6/06, 13h País de Gales x Dinamarca

Frustrante
O Equador caminha para ser 
a grande decepção da Copa 
América. Depois de abrir 2 
a 0 diante do Peru, a equipe 
cedeu o empate e pode ser 
eliminada na primeira fase.
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Gambá albino raro é 
resgatado em Porto Belo
Um animal raro foi resgatado no Balneário 
Perequê, em Porto Belo, ontem. O gambá de 
orelha branca albino (Didelphis albiventris) 
chegou a ser confundido com um gato doméstico. 
De pelagem completamente branca, o animal 
é “extremamente raro”, segundo o biólogo 
do Grupo de Operações e Resgates de Porto 
Belo, Carlos Rocha. O gambazinho ficará em 
observação aos cuidados da veterinária local.

As concessionárias que administram as rodovias 
catarinenses devem ser responsáveis pelo 
atendimento aos animais recolhidos nas estradas. O 
entendimento é do Procon de Santa Catarina após 
analisar uma denúncia feita em maio passado. Um 
porco (foto) caiu de um caminhão, em rodovia de 
concessão, e o socorro ao animal foi negado pela 
concessionária, ficando a cargo de uma motorista 
que passava pelo local no momento da queda. Por se 
tratar de uma relação de consumo, o que determina 
o reconhecimento da responsabilidade pelo serviço, 
conforme dispõe o artigo 14 do Código de Defesa 
do Consumidor, o órgão emitiu Nota Técnica que 
determina que as concessionárias catarinenses se 
responsabilizem por prestar atendimento aos animais 
recolhidos em rodovias, onde há cobrança de pedágio. 
De acordo com o Procon/SC, os órgãos públicos, 

por si ou suas empresas, concessionárias, 
permissionárias ou sob qualquer outra forma 
de empreendimento, são obrigados a fornecer 
serviços adequados, eficientes e seguros.

+notícias

Motociata em Chapecó 
deve reunir 50 mil pessoas
A Prefeitura de Chapecó informou que são esperadas 
30 mil motocicletas para o evento que contará com a 
presença do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) 
no sábado. Os organizadores esperam cerca de 50 mil 
pessoas. Grupos de cinco Estados confirmaram presença 
na motociata.  As equipes de segurança do presidente 
estão em Chapecó há uma semana para organizar o 
roteiro do evento. Para abrigar todos os participantes 
do evento, os clubes de motociclistas solicitaram à 
prefeitura que seja cedido o espaço dos três pavilhões 
do Parque de Exposições Tancredo de Almeida Neves.

Abatedouro ilegal é fechado
Um abatedouro ilegal que vendia carne de cavalo 
foi fechado em Lauro Müller, na Serra catarinense. 
O local estava sendo monitorado após denúncias 
recebidas pela Vigilância Sanitária. Ao perceber que o 
crime estava em andamento, a polícia foi chamada.  
Segundo a Vigilância Sanitária, as suspeitas são de 
que as carnes eram vendidas nas cidades de Tubarão 
e Braço do Norte, mas não se sabe ainda para quais 
estabelecimentos. A Polícia Civil investiga o caso. 
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Concessionárias devem atender 
animais recolhidos em rodovias

PR
EF

EI
TU

R
A

 D
E 

PO
R

TO
 B

EL
O

/D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O
/N

D R$ 2,74 bilhões 
é valor arrecadado pelas loterias federias no primeiro 
quadrimestre de 2021. O valor é 13% maior do que os 
R$ 2,42 bilhões em repasses contabilizados durante 
o mesmo período de 2020, informa o 1º Relatório do 
Mercado Brasileiro de Loterias divulgado ontem pelo 
Ministério da Economia. De acordo com o ministério, 

esses valores incluem tanto os repasses sociais via 
Tesouro Nacional quanto o Imposto de Renda.

John McAfee, criador do 
antivírus, morre na prisão 
O pioneiro dos programas de antivírus John McAfee foi 
encontrado morto, em uma prisão em Barcelona, na 
Espanha. As autoridades acreditam que o empresário, 
de 75 anos, se matou após a decisão judicial que 
autorizava a extradição dele para os Estados Unidos, 
onde iria cumprir pena pelo crime de evasão fiscal.

Brasil vai às finais em Doha - Quatro dos 
sete atletas brasileiros que estrearam ontem 
na Copa do Mundo de Ginástica Artística, em 
Doha (Catar) garantiram presença nas finais 
da competição. A paulista Rebeca Andrade 
(foto), já com presença garantida na Olimpíada 
de Tóquio, Lorrane Oliveira, Arthur Zanetti e 

Caio Souza, decidem o ouro amanhã, a 
partir das 10h. E hoje tem estreia de  

Arthur Nory, na barra fixa, e Flávia 
Saraiva, já com vaga em 

Tóquio 2020, na trave.

R
ICA

R
D

O
 B

U
FO

LIN
/CB

G
/D

IV
U

LG
A

ÇÃ
O

/N
D

REDAÇÃO
(47) 3419-8020

PUBLICIDADE 
(47) 3419-8010

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


