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Servidores públicos municipais recebem benefício nesta sexta-feira. Estimativa é injetar mais de R$ 42 milhões na economia 
local com o pagamento. Comércio recebe notícia com otimismo e acredita em um aquecimento importante das vendas. PÁGINA 5

Mais de 265 mil doses das vacinas Janssen 
(aplicada em dose única), Pfizer e CoronaVac 
começaram a ser distribuídas ontem. Joinville 
receberá pouco mais de 16 mil doses. PÁGINA 4
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Prefeitura antecipa a  
1a parcela do 13o salário

ELAS CHEGARAM

Dinheiro no bolso  
 

Aposentados e pensionistas do INSS já 
estão recebendo a segunda parcela do 13o 

salário. Valor pago nesta etapa pode ser 
inferior ao da primeira parcela em razão do 
desconto do Imposto de Renda. PÁGINA 13
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O secretário de Habitação de Joinville, 
Rodrigo Andrioli, garantiu ontem, em 
entrevista ao programa Balanço Geral, da 
Record TV, que a regularização fundiária 
da Praia da Vigorelli não é coincidência. 
Ele explicou que assim que foi selecionado 
para assumir a pasta, o prefeito Adriano 
Silva colocou a regularização da área 
como uma das prioridades do governo. 
Desde então, uma equipe se desdobrou 
com a Justiça Federal para chegar ao 
resultado mais coerente e dentro da 
legalidade.  Muitos chegaram a pensar 
que o Termo de Ajustamento de Conduta 
(TAC) foi acertado só agora e, por conta 

disso, seria uma coincidência. Mas o 
secretário esclareceu que se não fosse o 
empenho de todos técnicos que avaliaram 
de perto a situação, os moradores 
da Vigorelli não estariam com essa 
regularização tão bem encaminhada.  
Duas são as prioridades: energia 
elétrica e pavimentação do acesso. 
Em relação a energia, a Celesc já foi 
contatada para fazer uma leitura da 
área e saber quantidade de postes e 
a fiação necessária para realizar as 
ligações. Não há prazo definido, mas ele 
espera em cerca de 60 a 90 dias ter algo 
encaminhado dessas duas questões. 

Vigorelli entre as prioridades 
do governo Adriano Silva

Joinville ganha nova 
agência de comunicação
Uma nova agência de comunicação corporativa e negócios entrou em 
operação neste mês em Joinville. Trata-se da Braga’s Inteligência, 
Comunicação e Negócios, que tem como diretor e idealizador 
o experiente jornalista Marco Aurélio Braga, ex-secretário de 
comunicação da Prefeitura de Joinville na gestão Udo Döhler e que já 
passou pelas redações dos principais jornais de Santa Catarina. 

A empresa está instalada no Àgora Tech Park e iniciou suas atividades no 
último dia 15. Composta por profissionais das áreas de jornalismo, publicidade 
e marketing, a Braga’s propõe o relacionamento próximo com os seus clientes e 
suas conexões. O objetivo é estar sempre em atividade para o fortalecimento de 
ações e estratégias de comunicação. 
  
A nova agência conta com expertise para oferecer produtos de comunicação, 
geração de leads (atração de clientes), produção e monitoramentos de redes 
sociais, além de pesquisa de mercado, difusão da marca e treinamentos.  
“A percepção do cenário que o cliente está envolvido é o indicativo de como deve 
ser o posicionamento no mercado. Entender a personalidade da empresa, suas 
peças criativas e seu público é o básico. Mas o diferencial é saber ter profundidade 
no relacionamento entre as partes interessadas”, afirma Marco Aurélio.

Recursos para projetos e ações sociais
São R$ 500 mil que estão disponíveis para projetos e ações sociais com 
foco na educação, cultura e esporte inclusivo para crianças e adolescentes. 
Os beneficiários podem receber o valor mínimo de R$ 2 mil e o máximo de 
R$ 10 mil. Se aprovado, o projeto pode ser contemplado em sua totalidade 
do valor ou com valores parciais. As inscrições estarão abertas até o dia 
16 de julho pelo site www.sicredinortesc.com.br/fundosocial. A entrega da 
verba aos projetos selecionados será a partir de setembro. As entidades 
contempladas poderão executar os projetos até o final do ano e prestar 
contas em janeiro de 2022. No ano passado, com a mesma ação, R$ 300 
mil foram repassados para diversos projetos sociais aqui da região. 

Manifestação 
indígena em Araquari
O movimento que está acontecendo 
em várias cidades do País, inclusive 
em Santa Catarina, tem uma data 
aqui na região. Será na próxima 
quarta-feira, dia 30 de junho, em 
frente à Aldeia Tarumã, na BR-101, 
entre os kms 63 e 64, em Araquari. 
O protesto é contra o projeto de lei 
490, que, se aprovado, pode alterar 
as atuais regras para demarcação 
de terras indígenas. 

TJSC retoma as 
atividades presenciais 
em 10 de julho
Após manifesto pela retomada gradual 
das atividades presenciais no Judiciário 
feito pelas lideranças da advocacia 
no 100º Colégio de Presidentes de 
Subseções da OAB/SC, no último 
sábado, em Joinville, o Tribunal de 
Justiça de Santa Catarina anunciou que 
serão restabelecidos o atendimento 
ao público e os serviços presenciais de 
forma gradativa a partir de 1o de julho.

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

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

No Dia Nacional de Conscientização 
sobre a Fissura Labiopalatina, a família 
do médico Marco Aurélio Lopes Gam-
borgi recebeu uma bela homenagem dos 
profissionais e pacientes do Centrinho 
Prefeito Luiz Gomes, em Joinville. 

O sorriso do profissional, como é 
lembrado por todos que convive-
ram com ele, está agora estampado 
em uma das paredes da ala onde são 
realizados os tratamentos para pa-
cientes com fissura labiopalatal. 

Marco Aurélio foi uma das vítimas 
da Covid-19 e morreu em dezem-
bro do ano passado, aos 57 anos. “O 
Centrinho de Joinville é referência no 
Brasil pelo trabalho de excelência que 
desenvolve. Resultado do esforço de 
uma equipe muito dedicada. Optamos 
por fazer este grafite como homena-
gem e para que os pacientes lembrem 
com carinho do doutor Marco”, explica 

Roni Anderson Schiochet, coordena-
dor do Centrinho Prefeito Luiz Gomes.  

Durante o período em que se dedicou 
a transformar o sorriso de pacientes, o 
cirurgião plástico se destacou pelo tra-
balho realizado no Centrinho de Joinville 
onde operou mais de 3 mil pacientes, 
no Centro de Atendimento Integral ao 
Fissurado Lábio Palatal (CAIF) e no 
Hospital Pequeno Príncipe, de Curitiba. 

Marco Aurélio também era voluntário 
da ONG Operação Sorriso do Brasil e fazia 
cirurgias em locais onde o serviço não 
era oferecido, como tribos indígenas. 

Segundo Lorena Gamborgi, esposa do 
médico, o Centrinho era a menina dos 
olhos do cirurgião plástico. “Era um lugar 
que ele tinha paixão por trabalhar e uma 
conexão muito boa com todos. Um dos 
destaques profissionais dele era a qua-
lidade cirúrgica e a qualidade do trata-
mento, no todo. Ele se preocupava muito 

com o paciente. Ele tinha alegria de ver os 
pacientes que retornavam na idade adulta 
e vê-los reabilitados”, conta Lorena.

Uma das crianças operadas por Gam-
borgi foi o pequeno Estheban Garcia, 
que passou pela primeira cirurgia em 
2019, aos 2 anos de idade. “O doutor 
Marco Aurélio foi uma pessoa mui-
to especial em nossa vida. Além do 
grande trabalho na cirurgia, foi mui-
to gentil com todos da nossa família, 
muito querido em todas as consultas 
e atencioso em todo o processo de 
recuperação do Estheban”, afirma 
Oscarina Garcia, mãe do menino.

“Ele nunca dizia não. Ele se desdobra-
va, fazia de tudo para resolver problemas 
até nos seus dias de folga. A medicina 
era uma grande paixão. Sua morte foi 
uma grande perda para a medicina, 
especialmente, para a área de atuação 
dele”, completa Lorena Gamborgi.

Profissionais 
que atuam no 
Centrinho Luiz 
Gomes prestam 
a homenagem 
ao médico que 
agora está 
com seu rosto 
emoldurado em 
uma das paredes 
da unidade 

Homenagem para 
quem fez a diferença 

Vítima da Covid-19, 
médico Marco Aurélio 
Gamborgi está com 
seu rosto estampado 
em uma ala do 
Centrinho Prefeito 
Luiz Gomes, que é 
referência nacional 
no tratamento 
de pacientes com 
fissura labiopalatal
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Mais vacinas chegam a SC 
para acelerar imunização
Distribuição das doses para as 17 regionais de Saúde do Estado teve início ontem e prossegue hoje. Para a região de 
Joinville, que inclui oito municípios, serão entregues pouco mais de 21 mil imunizantes da CoronaVac, Pfizer e Janssen 
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Governador recebe 
primeira dose 

O governador Carlos Moi-
sés recebeu ontem a primei-
ra dose da vacina contra a 
Covid-19. O chefe do Execu-
tivo estadual foi imunizado 
na Unidade Básica de Saúde 
da Passagem da Barra, em 
Laguna, no Sul do Estado, 
onde mantém residência. 

Ao deixar o posto de saú-
de, o governador ressaltou 
a importância de que toda 
a população tome as duas 
doses da vacina para com-
pletar o ciclo de imuniza-
ção. “Não escolhi a vacina, 
escolhi ser vacinado. Daqui 
a 12 semanas, estarei de 
volta ao posto de saúde para 
tomar a segunda dose. É 
muito importante que todos 
façam o mesmo, quando 
chegar a sua vez. Saio daqui 
ainda mais motivado para 
que este momento chegue 
o quanto antes para todos 
os catarinenses”, afirmou.

Não escolhi a vacina, escolhi ser vacinado. 
Daqui a 12 semanas, estarei de volta ao posto 
de saúde para tomar a segunda dose. É muito 
importante que todos façam o mesmo, quando 
chegar a sua vez. Saio daqui ainda mais 
motivado para que este momento chegue o 
quanto antes para todos os catarinenses”.

Carlos Moisés, governador do Estado

É importante reforçar que os municípios 
só devem avançar para a próxima faixa 
etária, antes das datas estabelecidas pelo 
Estado, caso a cobertura vacinal do grupo 
que estiver sendo vacinado for superior a 
75%. Essa medida é importante para que 
uma parte considerável da população seja 
vacinada antes de avançar para a próxima”.

João Augusto Brancher Fuck, diretor da Dive

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

Santa Catarina recebeu ontem três remes-
sas de vacinas contra a Covid-19, totalizan-
do mais de 265 mil doses. São imunizantes 
da CoronaVac, da Pfizer e da Janssen, esta 
última com o diferencial de ser dose úni-
ca. Desse montante, pouco mais de 200 
mil serão distribuídas agora - uma parte 
será reservada para a aplicação da segun-
da dose (D2) - e 16.562 doses virão para 
Joinville e 4.900 para os sete municípios 
da região Nordeste - São Francisco do Sul, 
Balneário Barra do Sul, Araquari, Itapoá, 
Garuva, Barra Velha e São João do Itaperiú.

De acordo com a Dive (Diretoria de 
Vigilância Epidemiológica), a distri-
buição de todas as doses recebidas 
começou ainda ontem na Grande Floria-
nópolis e terá continuidade nesta sexta-
-feira para as demais regiões do Estado.

As doses para as centrais de Tubarão, 
Criciúma e Araranguá, Jaraguá do Sul e 
Joinville, Blumenau, Itajaí e Rio do Sul serão 
entregues por meio rodoviário. Também 
no período matutino, as doses das centrais 
de São Miguel do Oeste, Chapecó, Xan-
xerê e Concórdia são encaminhadas pelo 
avião do Corpo de Bombeiros Militar.

Na parte da tarde, as centrais de Mafra, 
Videira, Joaçaba e Lages recebem as doses 
por via aérea. Nesta remessa, serão en-
caminhadas aos municípios catarinenses 
202.030 doses - as 86.580 doses da Pfizer 
e as 52.350 doses da Janssen, que vão ser 
distribuídas integralmente para aplicação da 
D1 e da dose única, no caso da Janssen. Já a 
CoronaVac terá, neste momento, metade das 
doses recebidas distribuídas, ou seja, 63.100 
doses, tendo em vista a necessidade de re-
servar uma parte para a segunda dose (D2).

GRUPOS PRIORITÁRIOS
Com mais remessa, o Estado dará con-

tinuidade à vacinação dos grupos prio-
ritários e da população com idade entre 
50 e 54 anos e dará início à vacinação da 
população com idade entre 45 e 49 anos. 

“É importante reforçar que os municí-
pios só devem avançar para a próxima faixa 
etária, antes das datas estabelecidas pelo Es-
tado, caso a cobertura vacinal do grupo que 
estiver sendo vacinado for superior a 75%. 
Essa medida é importante para que uma par-
te considerável da população seja vacinada 
antes de avançar para a próxima”, afirma o 
diretor da Dive, João Augusto Brancher Fuck.

Com a chegada de mais vacinas, a ex-
pectativa é que pessoas de faixas etá-
rias mais baixas e sem comorbidades 
possam ser imunizadas imediatamen-
te. Em Joinville, a última faixa atendida 
foi a de pessoas com 49 anos ou mais.  
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Prefeitura antecipa hoje 
a 1a parcela do 13o salário
Estimativa é injetar mais de R$ 42 milhões na economia com o pagamento do benefício para os servidores públicos 
municipais de Joinville. Prefeito Adriano Silva diz que medida é uma maneira de reconhecer o trabalho dos profissionais

Com mais dinheiro no bolso dos servidores, lojistas esperam lucrar com as vendas de produtos
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Comércio aposta no aquecimento das vendas
A antecipação da primeira 

parcela do 13º salário para 
funcionários e aposentados 
do município de Joinville foi 
bem recebida pelo comér-
cio da cidade. O presidente 
da CDL, José Manoel Ra-
mos, afirma que a medida 
ajudará a movimentar o 
comércio local, pois a ten-
dência é a potencialização 
do poder de compra dos 
servidores e aposentados 
da Prefeitura. “O dinheiro 
extra anima os beneficia-
dos e também os lojistas, 

que esperam impulsionar 
as vendas”, afirma Ramos. 

Segundo ele, o dinheiro 
extra e o começo do inverno 
- inclusive com a previsão 
de uma estação mais rigo-
rosa - permite a projeção de 
aquecimento dos negócios. A 
expectativa é que as vendas 
de roupas e outros artigos 
para esquentar os joinvi-
lenses aumente nos próxi-
mos dias. “A injeção deste 
dinheiro no comércio num 
período de final do mês, com 
previsão de queda de tem-

peraturas, deixa os comer-
ciantes mais otimistas após 
sofrerem muitas perdas com 
a pandemia”, conta Ramos.

Ramos destaca ser neces-
sário tomar todos os cuida-
dos de prevenção à Covid-19 
nos estabelecimentos, para 
segurança dos funcionários e 
dos clientes. “Uso de más-
cara, higienização constante 
das mãos e distanciamento 
social precisam ser manti-
dos até que a imunização dos 
joinvilenses seja completa”, 
reforça o presidente da CDL.

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

A Prefeitura de Joinville anun-
ciou ontem a antecipação do pa-
gamento da primeira parcela do 
décimo terceiro salário dos ser-
vidores públicos municipais. A 
medida vai proporcionar a inje-
ção de aproximadamente R$ 32,6 
milhões na economia da cidade.

“Esta é uma maneira de reconhecer 
os servidores que estão se dedicando 
diariamente para o crescimento e o 
desenvolvimento da cidade, mesmo 
com os desafios impostos pela pande-
mia”, afirmou o prefeito Adriano Sil-
va. De acordo com ele, a decisão ajuda 
na retomada econômica do município.

O depósito cai na conta bancá-
ria dos servidores públicos hoje. 
Atualmente, 12,6 mil pessoas 
integram a equipe da prefeitu-
ra em todas as áreas, como saúde, 
educação e assistência social.

 
IPREVILLE TAMBÉM  
ANTECIPA PAGAMENTO

O Instituto de Previdência Social 
dos Servidores Públicos Munici-
pais de Joinville (Ipreville) tam-
bém anunciou a antecipação do 
pagamento da primeira parcela do 
décimo terceiro salário dos apo-
sentados e pensionistas. Com isso, 
mais R$10,7 milhões serão injeta-
dos na economia do município.

“Com esta medida, os aposen-
tados e pensionistas vão poder 
antecipar os investimentos plane-
jados com o décimo terceiro salá-
rio”, assinalou Guilherme Casali, 
diretor-presidente do Ipreville.

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 174/2021, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual contratação de empresa 
especializada na locação de grades de isolamento (GRADIL) para a realização de eventos promovidos 
pela Secretaria de Cultura e Turismo, na Data/Horário: 08/07/2021 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 

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 
175/2021, destinado a aquisição de brinquedos necessários para atender as necessidades dos eventos 
promovidos pela Secretaria de Esportes, na Data/Horário: 09/07/2021 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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Para nocautear 
narrativas

São muitas narrativas. Estão prontinhas para enganar 
principalmente os leitores de manchetes. Mentiras completas 
e meias verdades que arrastam os desavisados, desatentos 
e desinformados e estimulam os já mal-intencionados. 
Há uma turma que se especializou nisso, em tentativas de 
assassinato de reputação. Sua falta de caráter, sua leviandade, 
desonestidade, seu mau-caratismo não têm limites.

Grande parte da imprensa, infelizmente, está nessa, como 
cúmplice até de senadores da República, de juízes da Suprema 
Corte, de uma oposição destrutiva, até de parlamentar que 
se diz governista. Não se constrange com a inconsistência, 
com linhas tortas que não estão nem aí para a realidade, 
por falas que não resistiriam a duas ou três perguntas que 
um bando não quer fazer e tenta impedir que se façam.

Quem pode perguntar? De quem desejam “respostas”? 
É sério que acham normal a tentativa de impor narrativas 
contra aqueles que definem como seus inimigos? Políticos, 
jornalistas, médicos, cientistas, empresários... Não é como nas 
guerras, que têm regras. Está valendo tudo. E eu pergunto: é 
assim que vamos estabelecer a moralidade pública, a ética?

Quem somos nós, afinal? Quais são os critérios, os 
parâmetros, os referenciais, as leis, os códigos, as regras que 
usamos para decidir o 
que é legal e moral, ou 
ilegal e imoral? O que 
está atrelado ao bem, 
o que está atrelado 
ao mal? Quem tem o 
direito de definir isso? 
Quanta manipulação, 
quantas interpretações 
equivocadas, grosseiras, 
maldosas serão 
permitidas, em doses 
de veneno distribuídas 
diariamente, a 
todo instante?

Há falsas promessas de salvação e segurança. E toda 
indecência e todo indecente devem ser rechaçados. Chega 
de narrativas! Não podemos aceitar passivamente a 
condenação a um mundo de enganações e mentiras.

Não importa quem seja, em que área profissional 
atue, toda pessoa deveria ter algumas características 
imprescindíveis a qualquer jornalista. Precisamos ser, todos 
nós, desconfiados, curiosos. Nunca houve, aliás, e agora 
está muito claro, os detentores da verdade. Há os que se 
vendem assim, com arrogância e prepotência. É preciso 
questioná-los, apurar profundamente tudo o que propalam.

Deixo aqui uma pergunta final, fazendo uma analogia com 
um dos esportes que pratico: o boxe. Se você entrasse num ringue 
como deve ser, calçando luvas, e visse no outro canto o seu 
adversário usando soco-inglês nas duas mãos e tendo uma faca 
na cintura, o que faria? Sairia do ringue e voltaria a ele também 
portando armas? Ou faria de tudo para convencer seu oponente 
a jogar dentro das regras? Eu não vou tirar minhas luvas.

LUÍS ERNESTO 

Lacombe

Há falsas promessas 
de salvação e 
segurança. E toda 
indecência e todo 
indecente devem ser 
rechaçados. Chega 
de narrativas!”

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

Ontem, forças de segurança percorreram o trajeto pelo qual o presidente irá passar em Chapecó
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Os moradores de Chapecó 
puderam acompanhar on-
tem uma prévia do esquema 
de segurança que está sendo 
preparado para a visita do 
presidente da República, Jair 
Bolsonaro (sem partido), 
que estará hoje e amanhã 
no Oeste de Santa Catarina.

A estrutura conta com 
dezenas de policiais, car-
ros e motocicletas. Na ma-
nhã de ontem, os agentes 
de segurança percorre-
ram, por diversas vezes, 
o trajeto por onde o pre-
sidente deve passar hoje, 
quando chegar à cidade.

Os policiais da Rocam 
(Rondas Ostensivas com 
Apoio de Motocicletas) che-
garam a bloquear as ruas que 
dão acesso à avenida General 
Osório, na saída para o Rio 
Grande do Sul, para a pas-
sagem de um comboio de 
motos da PRF (Polícia Rodo-
viária Federal) que estarão 
na escolta do presidente. 

Jair Bolsonaro deve desem-
barcar no aeroporto Sera-
fin Enos Bertaso às 15h de 
hoje. De lá, ele segue para o 
Centro de Cultura e Eventos 
onde vai participar de um 
encontro com empresários. 
Ele também deve visitar a 
Arena Condá. Esses locais 

também estavam no roteiro 
do treinamento de ontem.

DE VÁRIOS ESTADOS
Já no sábado, o presidente 

vai participar de uma moto-
ciata em Chapecó. A Prefeitu-
ra de Chapecó informou que 
são esperadas 30 mil moto-
cicletas. Os organizadores 
esperam cerca de 50 mil pes-

soas. Grupos de cinco Estados 
já confirmaram presença na 
segunda motociata, como do 
Acre, Bahia e Mato Grosso. 

Ainda no treinamento de 
quinta, os agentes passa-
ram pelas ruas e avenidas 
por onde o presidente deve 
passar com a motociata. 
No entanto, o roteiro ofi-
cial não foi divulgado. 

Bolsonaro estará 
hoje e amanhã no 
Oeste catarinense 

Esquema de segurança é montado
O esquema de segurança 

conta com a participação da 
PM (Polícia Miliar), PF (Po-
lícia Federal), PC (Polícia 
Civil), Polícia Militar Am-
biental, Guarda Municipal, 
Bombeiros e SAER (Serviço 
AeroPolicial de Fronteira. 

A largada da motociata 
será no Distrito Indus-
trial Flávio Baldissera, 
com concentração a partir 
das 8h e previsão de saí-
da para as 9h no sábado. 

“Está tudo organizado. 
A comitiva do presidente 
está na cidade e estamos 
preparando a recepção dos 
motociclistas nos acessos 
do município”, garante 
Cleverson Dalmora, or-
ganizador da motociata. 

O grupo seguirá até 
Xanxerê, onde Bolsonaro 
inaugura uma agência da 
Caixa Econômica Fede-
ral. A motociata retorna-
rá a Chapecó e encerrará 
no Centro de Eventos.

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, a Efapi, 
para pessoas de outros Es-
tados que queiram acampar 
no local. Os viajantes, que 
devem chegar na cidade em 
motocicletas e motorho-
mes, poderão se hospe-
dar no local sem custos.

Presidente da República deve passar por Chapecó e Xanxerê, e 
participar de motociata, encontro com empresários e políticos
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Fiesc renova
O sistema Fiesc realiza hoje eleições da nova diretoria, 
com chapa única, renovando por mais três anos o 
mandato do presidente Mário Cezar de Aguiar. Toda a 
diretoria continuará no comando da Federação. Terá 
Gilberto Seleme (1º vice-presidente), Edvaldo Angelo 
(diretor 1º secretário), Ronaldo Baungarten Júnior 
(diretor 2º secretário) e Rita Cassia Conti (diretora 
2ª tesoureira). A posse será no dia 12 de agosto.

moacir.pereira@ndmais.com.br
MOACIR PEREIRA

O projeto de reforma da Previdência 
dos servidores públicos continua 
sendo negociado entre o governo do 
Estado, os poderes e as corporações. 
Um dos pontos considerados críticos 
por várias instituições está nas 
regras de transição que, segundo 
várias autoridades fora do Executivo, 
não estão definidas. Há servidores 
próximos da aposentadoria que 
precisarão permanecer no serviço 
ativo por tempo muito maior.

Outro item que está sendo 
contestado por setores do Ministério 
Público, dos delegados e da Polícia 
Civil é o regime de pensão. A 
remuneração cai para 30% ou 35% 
da remuneração do titular. Ponto 
também tido como inaceitável.

Os delegados de polícia deflagraram 
a “Segurança em alerta” como 
forma de pressionar politicamente o 
governo para uma efetiva negociação. 
A presidente da Adepol, Vivian 

Selig, informou que ocorreram 
duas reuniões com o secretário da 
Casa Civil, Eron Giordani, mas que 
as negociações não avançaram.

O deputado Mauricio Eskudlark, 
principal interlocutor da Polícia Civil 
no Executivo, manteve conversações 
com o governo tentando uma saída 
negociada. Quer evitar grandes 
polêmicas e emendes na Assembleia 
Legislativa, para onde a reforma 
vai na próxima segunda-feira.

O governo bateu o martelo também 
em relação à reposição salarial dos 
funcionários da Segurança Pública. 
Durante reunião com dirigentes de 
16 entidades de policiais militares e 
policiais civis, IGP e sistema prisional, 
o secretário da Administração Jorge 
Tasca entregou planilhas setoriais 
com a proposta final do governo.

Anunciou, então, que a proposta 
entregue é a que será remetida ao 
Legislativo na próxima segunda-feira.

Os entraves na reforma previdenciária

Intervenção - 
Diretor técnico 
do Hospital São 
Francisco do Sul, 
médico Fernão 
Bittencourt, está 
denunciando 
ação partidária e 
ilegal do prefeito 
de Santo Amaro 
da Imperatriz, 
Ricardo Costa, do 
MDB. Decretou 
intervenção naquela 
unidade hospitalar, 
com uso de força 
policial e abuso de 
autoridade. Alega 
que o hospital é 
uma instituição 
civil, sem fins 
lucrativos, com 50 
leitos, que atende 
mais de 4.000 
pacientes por mês.

Vacinado - O governador Carlos Moisés foi 
vacinado na Unidade Básica de Saúde da 
Passagem da Barra, em Laguna. Ali ele mantém 
residência há anos. Indagado sobre qual a dose 
aplicada, respondeu: “Não escolhi vacina, 
escolhi ser vacinado”. Santa Catarina já vacinou 
3,2 milhões de pessoas com a primeira dose, 
o que representa 33,6% da população.
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Acompanhe meus 
comentários no Balanço 
Geral, na NDTV, de segunda 
a sexta, a partir das 12h, e 

mais notícias no blog do portal nd+

Hospital
O secretário André Motta Ribeiro está hoje em Lages 
inspecionando as obras do anexo do Hospital Tereza 
Ramos, para entrega de mais dois andares. Já viabilizou 
30 leitos de UTI e vai abrir mais 20, além de entregar 
um novo tomógrafo. Ele tem expectativa de fazer 
funcionar todos os andares do anexo até agosto.

Delegados 
protestam
Os delegados de polícia 
de Santa Catarina 
iniciaram ontem a 
“Operação segurança 
alerta” contra a posição 
do governo no projeto da 
reforma previdenciária. 
A presidente da Adepol, 
Vivian Selig, afirma que 
“não houve negociações”. 
Os delegados devolveram 
os coletes balísticos e as 
algemas acauteladas 
e decidiram realizar 
“operação padrão”: 
não farão intimações 
e nem cumprirão 
mandados de prisão, 
buscas e apreensões.

Eventos 
mantidos
Um veto oriundo da 
Vigilância Sanitária 
sobre a programação de 
eventos gerou uma reação 
no setor turístico e de 
convenções. O secretário 
de Estado da Saúde, André 
Motta Ribeiro, entrou no 
circuito e assegurou que o 
calendário de eventos-teste 
começa no dia 15 de julho 
e tem várias atividades 
previstas, todas mantidas. 
Disse que o governo tem 
clareza dos prejuízos 
dos empreendedores 
de eventos e vai 
garantir seu retorno.

A lista
O Conselho Estadual da OAB/SC estará reunido 
hoje, a partir das 9h30, para homologar a 
eleição dos seis advogados que integram 
agora a lista que culminará com a nomeação 
do novo desembargador do Tribunal de 
Justiça pelo quinto constitucional. Às 
14h30, o presidente Rafael Horn entregará a 
relação ao presidente do Tribunal de Justiça, 
desembargador Ricardo Roesler. Caberá 
ao Pleno do TJ eleger três advogados, para 
remessa da lista tríplice ao governador, 
que escolherá o novo desembargador.

IMA reage -  
A Associação dos 
Servidores do IMA 
(Assima) iniciou uma 
campanha estadual 
pela aprovação do 
plano de carreira. Há 
mais de três anos, 
desde que a Fatma 
foi extinta e sucedida 
pelo IMA (Instituto 
do Meio Ambiente de 
Santa Catarina), os 
funcionários aguardam 
cumprimento 
de promessa de 
classificação de cargos. 
Iniciaram operação 
padrão, que vai até 
1º de julho. Provam 
dedicação: em 100 dias 
aprovaram licenças 
de investimentos 
empresariais de 
R$ 6 bilhões.
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Você já ouviu falar em ceratocone? Esta 
palavra esquisita, de origem grega, é o 
nome de uma doença ocular que inci-
de, principalmente, em pessoas mais 
novas - na faixa etária entre 10 e 25 
anos – e faz com que a córnea, nos-
sa lente natural dos olhos, se projete 
para frente, formando uma espécie de 
cone. Daí vem o nome: Kerato significa 
córnea e Konos, cone. Para conscienti-
zar as pessoas e alertá-las sobre os ris-
cos, sintomas e o tratamento adequado 
do ceratocone, foi criada uma campa-
nha mundial intitulada Junho Violeta.  

Segundo dados do Conselho Brasileiro 
de Oftalmologia (CBO), a enfermidade 
atinge cerca de 150 mil pessoas no país 
todos os anos.  Os primeiros sintomas são 
alterações frequentes do grau dos óculos, 
dificuldade de foco e alteração nos refle-
xos luminosos. A doença pode gerar um 
grau alto de astigmatismo e miopia. A 
boa notícia é que, na maioria dos casos, 
a partir dos 25 anos, ela se estabiliza. 

Embora alguns estudos apontem que 
ela pode ter origem genética, ain-
da não se sabe exatamente as cau-
sas. Algumas pesquisas demostram 

que pessoas com alergia – asma e ri-
nite alérgica - têm mais predisposi-
ção a desenvolver a doença. Além dos 
alérgicos, a doença é comum em pes-
soas com síndrome de Down ou com 
alterações oculares congênitas.

Sabe-se, ainda, que coçar os olhos com 
frequência – atitude aparentemente ino-
fensiva, pelo menos até antes da pande-
mia – enfraquece o colágeno da córnea 
e isso pode estimular o aparecimento do 
ceratocone. Por isso, uma das técnicas é o 
crosslinking, uma intervenção para for-
talecer o colágeno da córnea. O médico 
raspa a superfície da córnea, depois apli-
ca um colírio e, por fim, um feixe de luz 
ultravioleta. O procedimento é simples 
e a pessoa não precisa ficar internada. 

Outro tratamento é o uso lente de con-
tato rígida, que oferece uma subs-
tancial melhoria na visão do pacien-
te, como também o implante dos anéis 
na córnea, igualmente eficaz no com-
bate à enfermidade. No entanto, se o 
ceratocone estiver em estágio avan-
çado é indicado o transplante de cór-
nea.  Por isso, é sempre recomendá-
vel a vista regular ao oftalmologista.

Junho Violeta e os 
perigos do ceratocone

Cláudia Nascimento
Médica e diretora clínica do Hospital 
de Olhos de Florianópolis (HOF)

Artigos ou cartas, envie para opiniao@ndmais.com.br ou
redacao@ndmais.com.br. Artigos devem ter 2.300 caracteres
e ser acompanhados do nome do autor, e-mail e foto.

OpiniãoND
E D I T O R I A L
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Charge

Injeção de ânimo  
na economia 

Desde o segundo semestre do ano passado, Joinville 
vem se destacando na geração de empregos. Líder 
no Estado e destaque entre as cidades brasileiras, a 
conhecida Manchester Catarinense segue trilhando 

o caminho da resiliência e vencendo os obstáculos provocados 
pela pandemia da Covid-19.  
      A nova gestão municipal, empossada em janeiro, se mostra 
sensível à necessidade de contribuir com os empresários que 
investem e também com aqueles dispostos a empreender na 
cidade. Na quarta-feira, por exemplo, a prefeitura entregou o 
alvará para a construção de uma megaloja da Havan no bairro 
Aventureiro, o mais populoso da cidade. Nesta que será a ter-
ceira unidade da rede na cidade, entre 150 e 200 empregos de-
vem ser gerados diretamente. Sem falar claro, da mão de obra 
necessária para a construção da loja. 
      Na solenidade, o prefeito Adriano Silva foi claro: “Que-
remos colocar o 
governo a serviço da 
geração de negó-
cios e empregos, 
pois essa retomada 
econômica é fun-
damental para o 
desenvolvimento  
do país”. 
      E, mais do que 
discurso, ele vem 
cobrando uma dina-
mização dos servi-
ços prestados pelo 
município. Incluindo 
aí, por exemplo, a 
própria liberação do alvará de construção da loja da Havan. 
      Ontem, a Prefeitura deu mais um passo para contribuir com 
a manutenção do bom momento da economia da cidade. O 
prefeito anunciou o pagamento da primeira parcela do 13o, be-
neficiando 12,7 mil servidores. Mais ainda, o Ipreville também 
anunciou a liberação do abono aos aposentados e pensionistas. 
No total, são mais de R$ 43 milhões para animar ainda mais a 
economia do município. 
      O presidente da CDL, José Manoel Ramos, diz que os 
recursos extras vêm em boa hora: no começo do inver-
no e num período em que as baixas temperaturas já se-
riam motivo suficiente para elevar as vendas. Com mais 
dinheiro girando na cidade e com o avanço da imuni-
zação e do combate à Covid-19, Joinville prepara o ter-
reno para manter sua economia em alta e puxando os 
índices de emprego também no segundo semestre.

O pagamento do 13o 
a servidores públicos 
e aposentados de 
Joinville injetará mais 
de R$ 43 milhões na 
economia, prometendo 
aquecer o comércio”.

GRUPO ND

MARIO J. GONZAGA PETRELLI
IN MEMORIAM / FUNDADOR E PRESIDENTE 

EMÉRITO GRUPO ND E GRUPO RIC

ALBERTINO ZAMARCO JR.
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

SILVANO SILVA
DIRETOR REGIONAL 
JOINVILLE
silvano@ndtv.com.br

DRICA FERMIANO
GERENTE DE JORNALISMO E OPERACIONAL NDTV
drica@ndtv.com.br

FLÁVIA BORBA VIEIRA
GERENTE COMERCIAL
fl avia.vieira@ndtv.com.br

MAURO GERES EDITOR CHEFE
maurocgeres@gmail.com.br

RAQUEL SCHWARZ EDITORA PORTAL ND
raquel.schwarz@ndmais.com.br

TELEFONES:
(47) 3419-8000 / GERAL
(47) 3419-8010 / COMERCIAL
(47) 3419-8020 / REDAÇÃO

DERLY MASSAUD ANUNCIAÇÃO
DIRETOR DE PLANEJAMENTO

GILBERTO KLEINÜBING
DIRETOR COMERCIAL

LUÍS MENEGHIM
DIRETOR DE CONTEÚDO

MARCELLO CORRÊA PETRELLI
PRESIDENTE EXECUTIVO GRUPO ND

mauro.geres@ndmais.com.br



10    sexta-feira, 25 de junho de 2021 Política

A suspeita de irregularidades na 
compra de vacinas indianas pelo 
governo federal dominou a primei-
ra parte da reunião de ontem da 
CPI da Pandemia. O relator, Re-
nan Calheiros (MDB-AL), acusou 
Onyx Lorenzoni, ministro-chefe da 
Secretaria-Geral da Presidência, de 
intimidar os depoentes previstos 
para hoje — Luis Ricardo Miranda, 
servidor do Ministério da Saúde, e 
seu irmão, o deputado Luis Miranda 
(DEM-DF) —, que fizeram denúncias 
sobre o tema. Os senadores aliados 
do governo negaram as acusações.

O presidente da CPI, Omar 
Aziz (PSD-AM), anunciou ter 
pedido à Polícia Federal prote-
ção para os irmãos Miranda. 

Reportagens recentes na imprensa 
lançaram suspeitas de superfatu-

ramento na compra da Covaxin, da 
empresa Bharat Biotech. Chamou a 
atenção o valor unitário das doses da 
vacina indiana, em torno de R$ 80, 
mais elevado que o de outros imuni-
zantes, e a participação de um inter-
mediário, a Precisa Medicamentos, o 
que não ocorreu em outras negocia-
ções do gênero. Luis Ricardo Mi-
randa, responsável pela importação 
de insumos no Ministério da Saúde, 
afirmou ter alertado o presidente so-
bre as suspeitas em torno da compra.

Em pronunciamento na quarta-

-feira, Onyx Lorenzoni negou com 
veemência as acusações e anunciou 
a abertura de investigação con-
tra o servidor. Para Renan, Onyx 
pode ter cometido um crime, o de 
obstrução aos trabalhos da CPI.

Fernando Bezerra Coelho (MDB-
-PE), líder do governo no Senado, 
pediu que a apreciação da convo-
cação de Onyx fique para depois do 
depoimento dos irmãos Miranda 
desta sexta. Ele disse discordar que 
tenha havido coação. (com Agên-
cia Senado e Estadão Conteúdo).

Suspeitas sobre compra 
da Covaxin dominam CPI
Denúncia sobre o preço pago pelo governo 
no imunizante foi tema ontem dos 
debates, que continuam hoje no Senado

“Me acusam de tudo, até 
comprar vacina que não chegou 
no Brasil”, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro reafirmou on-
tem que a CPI da Covid não conseguirá retirá-lo 
do poder e rebateu acusações do deputado Luis 
Miranda (DEM-DF), que afirma tê-lo alerta-
do de possíveis irregularidades no contrato do 
Ministério da Saúde para compra da Covaxin.

“Me acusam de tudo, até de comprar uma 
vacina que não chegou no Brasil”, disse. “Sete 
senadores, estando à frente deles Renan Ca-
lheiros, dizem que eu não dou bom exem-
plo na pandemia. Renan Calheiros, siga meu 
exemplo e seja honesto”, completou.

Senadores governistas da CPI informaram ontem 
que o presidente repassou para o então ministro 
da Saúde, Eduardo Pazuello, verificar as possíveis 
irregularidades no contrato da compra da Covaxin.

A informação foi dada durante coleti-
va de imprensa dos senadores Jorginho Mel-
lo (PL-SC) e Marcos Rogério (DEM-RO), 
após reunião com o ministro Onyx Loren-
zoni no Palácio do Planalto, em Brasília.

“O presidente da República determinou, quando 
soube, entre diversos assuntos que esse depu-
tado (Luis Miranda) foi tratar, o presidente fa-
lou para o ministro Pazuello verificar. Como não 
tinha nada de errado, a coisa continuou”, afirmou 
Mello. “Todos os procedimentos serão encami-
nhados conforme ele anunciou ontem: perícias, 
documentos que não são verdadeiros, apresen-
tados por esse deputado e pelo irmão dele, que é 
servidor público, que deveria zelar pelo serviço 
público. Todas as perícias e encaminhamen-
tos, o próprio governo já encaminhou para todas 
as esferas de poder”, completou o senador. 

Parlamentares 
vão ouvir hoje o 

deputado federal 
Luis Miranda

EDILSON RODRIGUES/AGÊNCIA SENADO/DIVULGAÇÃO/ND
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O governo da Rússia convocou 
o embaixador do Reino Unido 
no país para protestar contra 
o incidente militar entre um 
navio de guerra britânico e caças 
russos no Mar Negro na quar-
ta-feira. Segundo a chancelaria 
russa, as ações do navio britânico 
foram perigosas e provocati-
vas e, caso se repitam, podem 
ser retaliadas por via políti-
ca, diplomática e até militar.

“Se isso ocorrer novamente, o 
Reino Unido será totalmente res-
ponsável pelas consequências”, 
disse a chancelaria russa em 
nota, segundo a agência estatal 
RIA. Na quarta-feira, aviões de 
guerra russos dispararam contra 
o destróier HMS Defender, depois 
de a embarcação supostamente 
ter entrado em águas territo-
riais russas próximas à Crimeia, 
anexada da Ucrânia em 2014. O 
Reino Unido nega o relato russo. 
(Com agências internacionais)

Rússia ameaça 
bombardear 
navio de guerra 
britânico

Incidente militar

Parte de um prédio de 12 andares com 
vista para o mar desabou na madru-
gada de ontem, na região de Surfside, 
em Miami, no Estado norte-americano 
da Flórida, matando pelo menos uma 
pessoa. Equipes de resgate trabalham 
desde a madrugada tentando localizar 
possíveis sobreviventes e vítimas que 
estão presas sob os escombros. O condo-
mínio foi construído em 1981 e tem 136 
apartamentos. Algumas unidades de dois 
quartos são negociadas atualmente no 
mercado com preços entre US$ 600 mil 
e US$ 700 mil, segundo a polícia local 
(entre R$ 3 milhões e R$ 3,5 milhões na 
cotação atual). Dez pessoas ficaram feri-
das, duas foram levadas para o hospital. 
Pelo menos 99 estão desaparecidas.

O desabamento ocorreu por volta das 
2 horas (3 horas em Brasília), na parte 
do prédio voltada para o mar. Mais de 80 
equipes do Corpo de Bombeiros traba-

lham no local desde a madrugada em 
busca de sobreviventes, mas, além do 
óbito já confirmado, autoridades anteci-
pam que o número de mortos deve subir.

O prefeito de Surfside, Charles Burkett, 
disse que o administrador do condomínio 
confirmou que muitas pessoas estavam 
em casa no momento do desabamento. 

A comissária de Surfside, Eliana 
Salzhauer, disse que cães farejadores 
estão sendo usados na busca por sobre-
viventes, mas “ninguém está comemo-
rando ninguém sendo retirado”, disse.

A causa do desmoronamento ain-
da não está clara para as autoridades. 
Burkett afirmou que havia um serviço 
de manutenção sendo feito no telha-
do do condomínio, mas acrescentou 
que o mesmo era realizado em ou-
tros prédios, não acreditando que isso 
possa ter causado o colapso da estru-
tura. (Com agências internacionais)

Desabamento deixa 99 
desaparecidos em Miami
Imóvel com 136 apartamentos ficou parcialmente destruído. As causas ainda são 
desconhecidas. Equipes de resgate trabalham desde a madrugada de ontem

Construção da década de 1980 está 
localizada em frente ao mar

MIAMI-DADE FIRE RESCUE/DIVULGAÇÃO/ND
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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$ 4,902 R$ 4,904

TURISMO

COMPRA VENDA

R$ 4,903 R$ 5,07

-1,16%

 Dólar

COMPRA VENDA

R$ 5,875 R$ 5,877

-0,6877%

COMPRA VENDA

R$ 0,0508 R$ 0,0513

-1,34%
 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$ 281,70

R$ 1100,00

Selic

CUB-SC

Salário Mínimo

Ouro

Data Pontos Variação
24/JUN 129.513,23 0.85%

23/JUN 128.427,98 -0.26%

22/JUN 128.767,45 -0.38%

Data fi nal Rendimento
24/JUNHO 0,2019%

23/JUNHO 0,2019%

22/JUNHO 0,2019%

Ibovespa

Poupança

A Microsoft divulgou ontem o 
lançamento do Windows 11. O 
novo sistema operacional contará 
com uma loja de aplicativos em 
colaboração com a Amazon - 
que já opera sua própria loja de 
aplicativos Android - e permitirá 
que as pessoas usem em seus 
computadores a interface de 
seus smartphones e tablets.
A atualização do software foi 
projetada para reposicionar o 
sistema operacional em uma era 
em que o uso de aplicativos domina 
cada vez mais a interação das 
pessoas com a tecnologia. Além dos 
aplicativos do próprio Windows, os 
usuários poderão escolher entre os 
aplicativos Android que a Amazon 
oferece para instalar em seus PCs. 
A Amazon oferece centenas de 
milhares desses aplicativos, entre 
eles o TikTok e o serviço de carona 
Uber. A parceria faz com que esses 
aplicativos se tornem facilmente 
acessíveis pelo computador.
As vantagens da computação em 
nuvem ajudaram a impulsionar 

a Microsoft a novos patamares. A 
empresa atingiu uma capitalização 
de mercado de mais de US$ 2 
trilhões pela primeira vez na terça-
feira juntando-se brevemente à 
Apple nesse nível. A ação fechou 
ligeiramente em baixa na quarta-
feira. Apesar de não possuir 
mais o software dominante do 
mercado, a Microsoft teve US$ 22,3 
bilhões em vendas relacionadas 
ao Windows no ano financeiro 
mais recente, um aumento de 
9% em relação ao ano anterior.

Microsoft lança Windows 11 com  
interação com o Android 

Tirol inicia exportação
A Lacticínios Tirol iniciou a sua operação 
de exportação direta para novos países 
da América do Sul. Para isso, a empresa 
investiu em capacitação de pessoal, 
adequações das embalagens e alinhamentos 
de processos internos e de sistema. 
Atualmente, a Lacticínios Tirol possui 
fábricas em Treze Tílias, Pinhalzinho 
e Chapecó, em Santa Catarina.

Mercadoredacao@ndmais.com.br

Atualização gratuita 
- O Windows 11 será 
instalado em novos PCs 
adquiridos no início da 
temporada de compras 
natalinas deste ano. 
Ele estará disponível 
como uma atualização 
gratuita para usuários 
atuais do Windows 10 
com PCs que atendam 
aos requisitos de 
hardware necessários.

Cartões próprios 
em alta
Também conhecidos como “private labels”, 
os cartões de crédito próprio das lojas, 
supermercados e atacadistas vêm conquistando 
a preferência do consumidor. É o que aponta 
a Associação Brasileira de Cartões de Crédito 
e Serviços, que estima que até 2022 estes 
cartões devem superar a marca de R$ 293 
bilhões. Um exemplo deste cenário é o Vuon 
Card, cartão lançado em 2019 pelo Grupo 
Pereira, que comanda bandeiras como o Fort 
Atacadista, Comper e Farmácia SempreFort, 
e que até o momento já emitiu mais de 430 
mil cartões. O tíquete médio do cliente que 
utiliza o cartão da empresa é 50% maior 
do que o de outros meios de pagamento.

Confiança do 
consumidor
O Índice de Confiança do Consumidor, 
medido pela Fundação Getúlio Vargas, 
subiu 4,7 pontos de maio para junho 
deste ano. Com a alta, o indicador 
atingiu 80,9 pontos, em uma escala 
de zero a 200 pontos, o maior valor 
desde novembro de 2020 (81,7 pontos). 
O Índice de Situação Atual, que mede 
a confiança no presente, subiu 2,9 
pontos e chegou a 71,6 pontos. Já o 
Índice de Expectativas, que mede a 
percepção dos consumidores sobre o 
futuro, cresceu 5,9 pontos e atingiu 
88,3 pontos, com destaque para a alta 
do componente que registra o ímpeto 
de compras para os próximos meses.
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Inteligência artificial
A healthtech catarinense Sensorweb concluiu o piloto do Sensorweb Insights, um sistema de 
inteligência artificial para gestão de alerta inteligente em aplicações de Internet das Coisas, que 
será lançado no segundo semestre de 2021. A primeira versão do software baseado em nuvem 
foi testada em parceria com a Engie Brasil, maior geradora privada de energia do país, para a 
predição de falhas em condicionadores de ar instalados em edifícios comerciais e escritórios. A 
solução, no entanto, vai servir principalmente ao setor da saúde por permitir detectar, analisar 
e prever falhas de máquinas e processos com capacidades de inteligência muito superiores às 
técnicas de telemetria, tele-diagnóstico ou de manutenção preditiva disponíveis no mercado.
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O Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) já iniciou o pagamento da segun-
da parcela do 13º salário de aposentados 
e pensionistas. Até 7 de julho, o insti-
tuto concluirá o pagamento para cerca 
de 31 milhões de segurados. A data do 
depósito é de acordo com o número fi-
nal do benefício (começa pelo 1), sem 
levar em conta o dígito verificador.

O pagamento é feito em duas parcelas. A 
primeira, correspondente a 50% do be-
nefício devido no mês de maio de 2021, 
foi paga com os benefícios dessa com-
petência – de 25 de maio a 8 de junho. A 
segunda parcela está sendo paga junto 
com os benefícios da competência do mês 
de junho de 2021 – de 24 de junho a 7 de 
julho. Normalmente, o pagamento ocorre 
nas competências de agosto e novembro.

Quem passou a receber o bene-
fício depois de janeiro, terá o va-
lor calculado proporcionalmente.

Imposto de Renda
A segunda parcela do 13º salário pode 

ter um valor diferente da primeira devi-
do ao desconto do Imposto de Renda (IR). 
Essa tributação varia conforme a idade: 
para aposentados a partir de 65 anos, há 
isenção extra do Imposto de Renda e só é 
cobrado se o benefício superar R$ 3.807,96. 
Já o segurado com idade até 64 anos paga 
IR caso receba acima de R$ 1.903,98.

Tem direito ao 13º salário quem, durante 
o ano, recebeu benefício previdenciário de 
aposentadoria, pensão por morte, auxí-
lio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-
-reclusão. Não têm direito ao abono anual 
os que recebem benefícios assistenciais, 
como Benefício de Prestação Continuada 
da Lei Orgânica da Assistência Social (BPC/
Loas) e Renda Mensal Vitalícia (RMV).
 
Impacto econômico

A expectativa da Secretaria da Previdência 
do Ministério da Economia é injetar cer-
ca de R$ 52,7 bilhões na economia, com o 
pagamento do 13º salário. De acordo com 
o ministério, a medida não tem impacto 
orçamentário, já que haverá somente a an-
tecipação do pagamento do benefício, sem 
acréscimo na despesa prevista para o ano. 

INSS começa a pagar 
segunda parcela do 13º 

Serviço 

Até 7 de julho, cerca de 31 milhões de segurados recebem os recursos. Em 
razão do desconto do IR, o valor desta parcela deve ser diferente da  primeira

Sol

Sol com nuvens

Nublado

Sol com chuva

Chuva leve

Chuva

tempo

Manhã Tarde Noite

Chapecó
Blumenau

Criciúma

Lages
Florianópolis

Itajaí

 18°C 24°C
 18°C 22°C

 15°C 21°C

 12°C 20°C

 9°C 16°C

 14°C 16°C

SANTA CATARINA

Pôr do sol: 07:00

Segunda
 Min. 15°C

Máx. 20°C  

Nascer do sol: 17:26

Sábado
Min. 20°C
Máx. 22°C 

Domingo
Min. 18C
Máx.  24°C 

Joinville

17°C 22°C 18°C

Sol

Sol com nuvens

Nublado

tempo
Manhã Tarde Noite

Chuva

Chuva leve

Sol com chuva

Chapecó

Blumenau

Criciúma

Lages

Joinville

Itajaí

Nascer do sol:
Pôr do sol:

 Sábado  

Máx.  22°C 
Mín.  17°C 

 Domingo 

Máx.   23°C 
Mín.  16°C 

 Segunda 

Máx.   15°C 
Mín.  11°C 

 Máx. 23°C 
Mín.  16°C    

   21°C   14°C 

    23°C   15°C  

     22°C   17°C   

      18°C          12°C    

       23°C   15°C     

Próximos dias

No Estado

FONTE: CIRAM EPAGRI

Sol com chuva à noite

Tempo em FlorianópolisTempo em Florianópolis

07:04
17:28

    19°C   12°C  

Áries 21/3 a 20/4 
Abençoe tudo que você experimentou até 
aqui, as agruras e as celebrações, porque se 
algo tivesse sido diferente, você não estaria 
aqui e agora lendo estas linhas. Abençoe 
tudo e ingresse a um novo ciclo. Em frente.

Touro 21/4 a 20/5
Tudo que você pensava conhecer bem 
andou mudando com tamanha rapi-
dez, que é possível você ir dormir num 
mundo e acordar noutro completa-
mente diferente, com a alma perple-
xa, sem saber ao certo o que aconteceu.

Gêmeos  21/5 a 20/6 
Não importa tanto o que você tem, importa 
mais o que você fizer com o que você tem. É o 
uso dos recursos que dá valor a esses, porque, 
senão, fica tudo em estado potencial, impos-
sível de ser apreciado por outras pessoas.

Câncer   21/6 a 22/7 
A construção de relacionamentos é o maior 
desafio de todos para um ser humano, por-
que não depende apenas de sua força e em-
penho, mas da possibilidade de haver enten-
dimentos, a despeito de quaisquer discórdias.

Leão 23/7 a 22/8  
Os acontecimentos pesam na sua alma, 
porque você ainda não os digeriu, e pro-
vocam congestão. Porém, isso é tem-
porário, porque sua alma vai meta-
bolizar tudo e seguir em frente, na 
aventura da vida. Esse é o processo.

Virgem  23/8 a 22/9 
Encontrar um ponto em comum en-
tre as pessoas, para se unirem e luta-
rem a favor do mesmo objetivo, este é o 
desafio mais importante a ser supera-
do, porque sem haver nada em comum, 
as potencialidades serão desperdiçadas.

Libra  23/9 a 22/10
Apesar de ser arriscado, valerá mais a pena 
se lançar ao futuro com atrevimento do que 
se acomodar no território conhecido e conso-
lidado. É uma tentação se acomodar, porque 
se lançar ao futuro dá trabalho e é arriscado.

Escorpião 23/10 a 21/11 
Quando você se colocar no lugar das outras 
pessoas ao seu respeito, então terá desen-
volvido empatia suficiente para se fa-
zer entender, mesmo nos seus raciocínios 
mais complicados. É preciso comunicar.

Sagitário  22/11 a 21/12 
Nada é de ninguém verdadeiramente, porque 
tudo, na existência humana, é temporário. 
Por isso, viva com o maior desapego possível, 
desfrutando do tempo existencial com des-
preocupação, como se não houvesse amanhã.

Capricórnio 22/12 a 20/1 
A presença próxima de pessoas complica 
tudo, porque agrega olhares e julgamentos. 
Porém, não se pode imaginar a existência 
humana sem a convivência, nossa consciên-
cia precisa de referências, feitas pessoas.

Aquário 21/1 a 19/2
Ainda que haja, aparentemente, um abismo 
intransponível entre suas práticas diárias 
e aquilo que você gostaria de ser, isso não 
há de servir para nutrir o desânimo, mas 
incentivar a erguer as pontes necessárias.

Peixes  20/2 a 20/3
Compartilhar seu caminho nunca será ta-
refa fácil, porque não se pode ter todo o 
controle em suas mãos. Porém, as com-
panhias enriquecem o coração, o in-
telecto e a capacidade criativa de pra-
ticar coisas novas e instigantes.

Horóscopo
Oscar QuirOga/ EstadãO cOntEúdO



A seleção feminina de vô-
lei está na decisão do título 
da Liga das Nações, disputa-
da em Rimini (Itália). Ontem 
(24), as brasileiras superaram 
o Japão na semifinal por 3 
sets a 1 (25/15, 25/23, 28/30 e 
25/16) e enfrentarão os Esta-
dos Unidos na final hoje (25), 
às 14h30 (horário de Brasília).

A seleção busca o título inédito 
na competição e a final terá 
ares de revanche. Em 2019, 
a equipe brasileira também 
encarou os EUA na decisão 
pelo ouro, mas as norte-a-

mericanas levaram a melhor 
com vitória por 3 sets a 2.

A oposto Tandara, com 23 
pontos, sendo 22 de ataque, 
foi o grande nome do Brasil 
na partida. A ponteira Gabi, 
com 18 pontos (17 de ataque), 
também se destacou. As japo-
nesas iniciaram três dos quatro 
sets com melhor desempenho 
em quadra, mas em dois deles 
(no primeiro e no quarto), as 
brasileiras se recuperaram 
a tempo de virar a parcial.

Os EUA, por sua vez, der-
rotaram a Turquia na outra 

semifinal por 3 sets a 0 (25/21, 
25/23 e 25/20). As norte-a-
mericanas fizeram a melhor 
campanha da primeira fase, 
com 14 vitórias em 15 partidas. 

Uma delas justamente diante 
do Brasil, em 27 de maio, pela 
terceira rodada, por 3 sets a 1 
(17/25, 19/25, 25/23 e 22/25). 
É a segunda temporada seguida 
que a seleção do técnico José 
Roberto Guimarães chega à final 
da Liga das Nações. Em 2018, o 
Brasil caiu na semifinal para as 
turcas e perdeu a disputa pelo 
terceiro lugar para as chinesas. 
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Nas quartas

Brasil pega os EUA 
na final da Liga 
Com grande atuação de Tandara, a seleção feminina de 
vôlei garantiu vaga na decisão que será disputada hoje

Esporte

A Federação Internacional 
de Tênis confirmou ontem 
(24) a classificação de Tiago 
Monteiro na chave de sim-
ples nos Jogos Olímpicos de 
Tóquio, após desistências de 
atletas com melhor pontuação 
no ranking mundial. Aos 27 
anos, o tenista, número um 
do país, vai disputar a pri-
meira Olimpíada da carreira.

Impactado com a confirma-
ção da vaga olímpica, o tenista 
compartilhou sua alegria com 
uma publicação no Instagram. 
“Mais um sonho de infância 
realizado, nos classifica-
mos para as Olimpíadas de 
Tóquio. Sem palavras para 
descrever a emoção, ape-
nas desfrutar e agradecer”, 
afirmou Monteiro, 81º colo-

cado no ranking mundial.
O Brasil também será re-

presentado em Tóquio pelo 
mineiro João Menezes, que 
assegurou a vaga de forma 
direta ao conquistar a medalha 
de ouro nos Jogos Pan-Ameri-
canos de Lima (Peru). O nome 
do tenista, que já constava 
da lista do COB, foi confir-
mado ontem (24) pelo ITF. 

Thiago Monteiro, n01 do tênis nacional, é confirmado em Tóquio

O Jaraguá Futsal recebeu a 
equipe do Guarani (RS), na 
Arena Jaraguá, pelo jogo de 
volta da Copa do Brasil. Em um 
jogo extremamente disputado 
e com boa apresentação das 
duas equipes, o resultado não 
poderia ter sido outro, empate 
de 2x2. Como o placar igual 
era favorável aos donos da 
casa, o Aurinegro garantiu a 
vaga nas quartas de final da 
competição. Os gols do Jaraguá 

foram marcados por Jhony e Pirulito, enquanto os dos 
visitantes foram anotados por Deivd e Halison.

Elevadores 
Mesmo funcionando, mas com diversos problemas, os 
elevadores da Arena Joinville finalmente receberão uma 
reforma. Após uma semana com vários relatos de pessoas 
que ficaram presas nele, o JEC anunciou a manutenção 
dos elevadores, após acerto com uma empresa do ramo. 
O investimento, em um dos elevadores, passa dos R$ 
40 mil, e a obra deve ser concluída em 45 dias.

JEC e Católica SC 
Em parceria com o Centro Universitário Católica SC, 
o JEC abriu as inscrições para a Pós-Graduação em 
futebol. Esse é o primeiro curso relacionado diretamente 
ao esporte na cidade. As aulas serão online e semanais, 
nas segundas e terças, no período noturno. O curso 
tem duração de um ano. Os sócios e funcionários do 
Tricolor terão 20% de desconto nas mensalidades. 

Reataram 
O Nação Esportes e a Prefeitura de Canoinhas reataram 
a parceria para o Campeonato Catarinense da Série B. 
Nas últimas semanas, o clube havia dito que a prefeitura 
não teria cumprido as promessas feitas e que encerraria 
o projeto. Porém, na tarde de ontem (24), o prefeito 
de Canoinhas, Beto Passos, e o presidente do Nação, 
Tiago Reis, fizeram uma live na página da prefeitura 
para confirmar o retorno da parceria. Sem dar muitos 
detalhes, ambos afirmaram que o auriazul irá representar 
a cidade de Canoinhas, mandando os seus jogos no 
estádio Benedito Therézio de Carvalho Júnior, o Ditão.

Basquete 3x3 
O Circuito Catarinense de Basquete 3x3 FCB 2021 sofreu 
alteração nesta semana. A Federação Catarinense de 
Basketball (FCB) anunciou que a estreia da competição 
será no dia 9 de julho, na etapa sul, em Criciúma. A 
mudança foi feita para dar mais tempo aos atletas da 
modalidade se registrarem na FCB. Dessa forma, os meses 
de julho e agosto terão as quatro etapas regionais e a 
etapa estadual em cinco finais de semana consecutivos. A 
data da etapa estadual também já está definida, será em 
Florianópolis, de 6 a 8 de agosto. O período de inscrição 
será divulgado em breve, mas o registro já está disponível.

FOTO DIVULGAÇÃO/ND

Jogo com o Japão foi difícil. O Brasil teve que 

virar dois sets para fechar o jogo em 3 a 1

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

EvariniDrika

adrieli.evarini@ndmais.com.br

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

KAUE VEZENTAINER- INTERINO
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Premiação Ganhadores Prêmio

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

2264

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 

2239

07 10 17 24 35 37

Premiação Ganhadores Prêmio 

02 07 23 24 36 37

   
   
   
   
   

   
   

Timemania Concurso
Terça, quinta e sábado

INTERNACIONAL   RS
TIME DO CORAÇÃO

1654

01 08 33 42 43 59 76

Premiação Ganhadores Prêmio

Time coração Ganhadores Prêmio

Dia de Sorte Concurso
Terça, quinta e sábado

MÊS DA SORTE: 

472

05 07 09 10 22 25 29

Premiação Ganhadores Prêmio

MAR��O            

LOTERIAS

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

15 acertos 2 R$ 567.662,48
14 acertos 313 R$ 1.086,49
13 acertos 8078 R$ 25,00
12 acertos 86990 R$ 10,00
11 acertos 475737 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$ 7.600 mil
Quina 25 R$ 4.807,40
Quadra 1604 R$ 85,63

Sena 0 R$ 0,00
Quina 37 R$ 2.923,42
Quadra 1610 R$ 85,31

7 acertos Acumulado R$ 7.200 mil
6 acertos 1 R$ 84.122,69
5 acertos 75 R$ 1.602,33
4 acertos 1718 R$ 9,00

INTERNACIONAL   RS 13968 R$ 7,50

7 acertos Acumulado R$ 350 mil
6 acertos 70 R$ 1.249,27
5 acertos 2110 R$ 20,00
4 acertos 20687 R$ 4,00
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SÉRIE A
 TIME P J V E D GP GC SG %

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

LIBERT. PRÉ-LIBERT SUL-AM. REBAIX.

  6ª RODADA 
 23/6, 19h Flamengo 2 x 1 Fortaleza
23/6, 19h São Paulo 2 x 2 Cuiabá
23/6, 19h Bragantino 3 x 1 Palmeiras
23/6, 19h Atlético-GO 1 x 0 Fluminense
24/6, 16h América-MG 1 x 1 Juventude
24/6, 19h Corinthians 2 x 1 Sport
24/6, 19h Ceará 2 x 1 Atlético-MG
24/6, 19h Chapecoense 1 x 2 Internacional
24/6, 21h30 Grêmio 2 x 2 Santos
24/6, 21h30 Bahia 2 x 1 Athletico-PR  

  7ª RODADA 
 27/6, 11h Juventude  x  Flamengo
27/6, 16h Fluminense  x  Corinthians
27/6, 20h Palmeiras  x  Bahia
27/6, 20h Grêmio  x  Fortaleza
27/6, 20h Athletico-PR  x  Chapecoense
27/6, 20h30 Santos  x  Atlético-MG
27/6, 20h30 América-MG  x  Internacional
27/6, 20h30 Ceará  x  São Paulo
27/6, 20h30 Sport  x  Cuiabá
28/6, 20h Atlético-GO  x  Bragantino 
 

Bragantino 14 6 4 2 0 16 9 7 77.8 
Athletico 12 5 4 0 1 8 3 5 80 
Fortaleza 11 6 3 2 1 10 5 5 61.1 
Bahia 11 6 3 2 1 10 6 4 61.1 
Palmeiras 10 6 3 1 2 10 7 3 55.6 
Atlético 10 5 3 1 1 5 2 3 66.7 
Atlético 10 6 3 1 2 6 5 1 55.6 
Flamengo 9 4 3 0 1 7 4 3 75 
Fluminense 9 6 2 3 1 5 4 1 50 
Santos 8 6 2 2 2 7 7 0 44.4 
Corinthians 8 6 2 2 2 5 5 0 44.4 
Ceará 8 6 2 2 2 8 9 -1 44.4 
Internacional 8 6 2 2 2 7 10 -3 44.4 
Juventude 6 6 1 3 2 4 9 -5 33.3 
Sport 4 6 1 1 4 4 7 -3 22.2 
Cuiabá 3 4 0 3 1 4 5 -1 25 
São Paulo 3 6 0 3 3 3 8 -5 16.7 
Chapecoense 3 6 0 3 3 4 10 -6 16.7 
América-MG 2 6 0 2 4 2 7 -5 11.1 
Grêmio 1 4 0 1 3 4 7 -3 8.3

SÉRIE B
 TIME P J V E D GP GC SG %

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

ACESSO À SÉRIE A REBAIXAMENTO

  6ª RODADA 
 22/6, 16h30 Confi ança 1 x 0 Vila Nova
22/6, 16h30 Brusque 0 x 0 Samp. Corrêa
22/6, 19h Ponte Preta 0 x 0 Operário-PR
22/6, 19h Goiás 3 x 0 Avaí
22/6, 21h30 Remo 0 x 0 Guarani
22/6, 21h30 Coritiba 1 x 0 Vitória
22/6, 21h30 CRB 2 x 1 Bras. Pelotas
23/6, 16h Londrina 0 x 0 Náutico
24/6, 21h30 Cruzeiro 2 x 1 Vasco
A defi nir Botafogo  x  CSA  

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

Náutico 16 6 5 1 0 10 2 8 88.9 
Goiás 11 6 3 2 1 8 3 5 61.1 
Operário 11 6 3 2 1 7 6 1 61.1 
Coritiba 10 5 3 1 1 5 3 2 66.7 
Brusque 10 5 3 1 1 6 5 1 66.7 
CRB 10 6 3 1 2 11 12 -1 55.6 
Guarani 9 6 2 3 1 9 7 2 50 
Sampaio Corrêa 9 6 2 3 1 4 2 2 50 
Botafogo 8 5 2 2 1 9 6 3 53.3 
Vasco da Gama 7 6 2 1 3 7 8 -1 38.9 
Cruzeiro 7 6 2 1 3 9 11 -2 38.9 
Confi ança 7 6 2 1 3 8 10 -2 38.9 
Vitória 6 6 1 3 2 4 4 0 33.3 
Remo 6 5 1 3 1 3 5 -2 40 
CSA 5 5 1 2 2 2 3 -1 33.3 
Brasil 5 6 1 2 3 5 7 -2 27.8 
Vila Nova 5 6 1 2 3 3 6 -3 27.8 
Avaí 4 5 1 1 3 4 8 -4 26.7 
Londrina 4 6 0 4 2 3 5 -2 22.2 
Ponte Preta 2 6 0 2 4 2 6 -4 11.1

COPA AMÉRICA
  GRUPO A 

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

  4ª RODADA 
 24/6, 18h Bolívia 0 x 2 Uruguai
24/6, 21h Chile 0 x 2 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
Paraguai 6 3 2 0 1 5 2 3 66.7 
Chile 5 4 1 2 1 3 4 -1 41.7
Uruguai 4 3 1 1 1 3 2 1 44.4
Bolívia 0 3 0 0 3 1 6 -5 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

Tudo igual 
em Minas
América-MG e 
Juventude marcaram em 
cobranças de pênaltis e 
só empataram por 1 a 1, 
na tarde de ontem, na 
Arena Independência, 
em Belo Horizonte (MG), 
pela sexta rodada do 
Campeonato Brasileiro. 
Matheus Peixoto fez para 
os gaúchos e Juninho 
Valoura deixou tudo 
igual para os mineiros, 
que jogaram com um a 
menos em parte do duelo.

 

América-MG

 1 X 1 

Juventude

 

Ceará bate o Galo
Ceará e Atlético-MG fizeram 
um jogo equilibrado no 
Castelão, em que cada um 
dominou uma das etapas. 
O time cearense conquistou 
a vitória por 2 a 1 com um 
gol no lance derradeiro, 
aos 49 minutos. Lima e 
Gabriel Lacerda marcaram 
para o Vozão e Gabriel 
anotou para o Galo.

Ceará

 2 X 1 

Atlético-MG

Bahia martela e 
vence o Furacão
O Bahia recebeu o Athletico-
PR ontem à noite e venceu por 
2 a 1. Patrick de Lucca  abriu o 
placar de cabeça para os baianos 
aos 16 minutos do primeiro 
tempo. No final da primeira 
etapa, aos 39 minutos, em bela 
jogada pela esquerda, Terans 
recebeu, tirou a marcação e 
deu uma pancada de perna 
esquerda para deixar tudo igual. 
No segundo tempo, o Tricolor 
tentou pressionar e acabou 
marcando o segundo com o 
atacante Rossi, em lance confuso.

Bahia

 2 X 1 

Athlético-PR

Vitória do alívio
O Corinthians venceu a primeira 
partida em casa sob o comando 
de Sylvinho. Mais organizado 
ofensivamente, o time derrotou 
o Sport por 2 a 1, na Neo Química 
Arena. Jô, em seu primeiro 
jogo após a polêmica da 
chuteira verde, foi o destaque. 
Ele marcou o segundo gol da 
equipe e teve participação no 
primeiro (contra, de Maidana).

Corinthians

 2 X 1 

Sport

Deixou escapar
Na Arena, o Grêmio esteve 
duas vezes na frente do 
Santos, mas a equipe 
paulista buscou o resultado. 
No começo, Diego Souza 
marcou. O Peixe respondeu 
rápido. Marcos Guilherme 
deixou tudo igual. Antes do 
intervalo, Matheus Henrique 
fez o segundo. No segundo 
tempo, Marinho fez 2 a 2. 

Grêmio

 2 X 2 

Santos

SÉRIE A

 Inter quebra tabu contra a Chapecoense
Em jogo elétrico, em especial 

no segundo tempo, o Inter teve 
boa atuação, empilhou opor-
tunidades de gol, controlou a 
Chapecoense e venceu por 2 a 
1 na noite de ontem, em Cha-
pecó, pela 6ª rodada, na rees-
treia do técnico uruguaio Diego 
Aguirre. O resultado representa 
maior tranquilidade para o novo 
comandante desenvolver seu 
trabalho, iniciado na última 
segunda-feira.  Logo no começo, 
nem parecia que o Inter enfren-
tava um tabu sem nunca vencer 
na Arena Condá pela competição 
nacional, tamanha a facilidade 
com que construiu o resultado no 
primeiro tempo. Marcando com 
maior intensidade e numa faixa 
avançada do campo, o time de 

Aguirre saiu na frente logo aos 5 
minutos, com Caio Vidal. Aos 34, 
Yuri Alberto ampliou em roubada 
de bola no meio de campo frágil 
dos donos da casa. Após o inter-
valo, a Chape se lançou mais à 
frente e levou perigo, principal-

mente na bola parada – que foi 
de novo um dos pontos fracos da 
equipe colorada. Aos 10, Derlan 
descontou de cabeça. O placar 
fez com que o jogo ficasse lá e 
cá, com ambos os times tendo 
oportunidades e defesas abertas.

O atacante Yuri 
Alberto marcou 

o segundo do 
Colorado na 

vitória por 2 a 1 
na Arena Condá

IN
TER

\D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O
\N

D



Um laudo do Laboratório de Virologia Aplicada da 
UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) 
aponta que existe a presença de adenovírus humano 
na água da Lagoa da Conceição, no Leste da Ilha 
de Santa Catarina. Estes agentes infecciosos são vírus que possuem rota fecal-oral, transmitidos por alimentos e 
águas contaminadas por esgoto, pois são excretados em fezes dos indivíduos contaminados. São causadores de 
doenças gastrointestinais (gastroenterite), respiratórias (faringite, doença respiratória aguda e pneumonia), genitais 
(uretrite e cervicite) e conjuntivite. A Floram (Fundação Municipal do Meio Ambiente de Florianópolis) informou 
que ainda aguarda o recebimento do relatório da UFSC para se posicionar. A Casan não retornou o contato.

16 sexta-feira, 25 de junho de 2021

Deputado federal 
Daniel Silveira é preso 
no Rio de Janeiro
O ministro Alexandre de Moraes, do 
STF (Supremo Tribunal Federal), 
restabeleceu ontem a prisão do 
deputado federal Daniel Silveira 
(PSL-SP). A ordem foi dada porque 
o parlamentar não pagou a multa 
de R$ 100 mil estabelecida pelas 
sucessivas violações à tornozeleira 
eletrônica. Daniel Silveira está preso 
em regime domiciliar desde março, 
quando publicou um vídeo nas redes 
sociais defendendo a destituição dos 
ministros do STF Em sua decisão, 
Moraes disse que o deputado agiu 
com 'total desrespeito à Justiça'.

Lagoa da 
Conceição está 
contaminada, 
aponta UFSC

+notícias

Rafael Ilha e a mulher são 
condenados por tráfico de armas
Rafael Ilha (vencedor de A Fazenda 2018) foi condenado, 
ontem, pela 8ª Turma do TRF4 (Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região) por tráfico de armas. A mulher do artista, Aline 
Kezh, também foi sentenciada no processo. O casal foi preso 
em flagrante em 2014, quando viajavam do Paraguai para o 
Brasil. Na ocasião, eles foram detidos logo após passarem pela 
Ponte da Amizade, em Foz do Iguaçu, no Paraná, portando 
uma espingarda calibre 12 e 50 cartuchos de munição.

341.263 
é o número de ULs (unidades locais) de 

empresas e outras organizações atuantes em 
2019 em Santa Catarina. O número de ULs 
no Estado foi o 6º maior entre as Unidades 
da Federação e representava 5,9% do total 
nacional. Os dados são do Cadastro Central 
de Empresas divulgados ontem pelo IBGE.

DIVULGAÇÃO/ND

Catarinense acelera no 
Porsche Cup Brasil

O piloto catarinense André Gaidzinski 
acelera na etapa número dois do 
ano da Porsche Cup Brasil. O desafio 
acontece no Autódromo Internacional 
de Curitiba (PR), amanhã. André 
Gaidzinski disputa a Porsche Cup 
Brasil desde 2018, na categoria Sport 
GT3 3.8 e na última etapa, em Mogi 
Guaçu (SP), subiu ao pódio com a 
bandeira de Santa Catarina para 
receber mais um troféu. O carro 
alemão utilizado por Gaidzinski 
foi destaque por levar para a pista 
uma homenagem ao time campeão 
do Campeonato Catarinense de 
Futebol, o Avaí Futebol Clube.
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Hotel Glória será  
prédio de escritórios
Hotéis abandonados no Rio de Janeiro estão em 
vias de se transformar em residências e escritórios. 
A prefeitura carioca autorizou, na semana passada, 
que o Hotel Glória (foto), primeiro cinco estrelas do 
Brasil, volte a abrir suas portas, transformando-se 
em um prédio de apartamentos e escritórios. No 
momento, o Executivo municipal analisa outros 
pedidos semelhantes. Inaugurado em agosto de 
1922, o Glória foi palco de reuniões dos membros da 
Assembleia Nacional Constituinte, em 1988, e teve 
suas portas fechadas em 2013, após a falência do 
Grupo EBX, do empresário Eike Batista, que havia 
adquirido o imóvel em 2008, por R$ 80 milhões.
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