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PRESIDENTE EM CHAPECÓ 

Bolsonaro se rende à 
força do agronegócio

SC-418

Erosão de 
rodovia causa 
preocupação
Trecho que liga Joinville 
a Campo Alegre tem uma 
cratera no km 27. Reforma 
depende de aprovação de 
projeto. Página 8 
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JEC encara o 
Marcílio Dias 
neste sábado 
Invicto da competição, 
Tricolor enfrenta o rival em 
Itajaí, às 15h, tentando se 
manter na ponta. Página 16 

DANÇA  
Produção “Quando as cortinas se 
abrem”, que será transmitida pelo 
Canal do YouTube, neste domingo, 
marca o retorno do Bolshoi ao palco 
do Teatro Juarez Machado. PÁGINA 14

FOTO DIVULGAÇÃO/ND

FOTO DIVULGAÇÃO/ND

F I M  D E  S E M A N A

x - 02/01 - 18H45.

VALE MAIS 
QUE UMA 
FERRARI 

SABRINA

Os 110 anos de 
história da 
Acij em livro  
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REFERÊNCIA EM INFORMAÇÃO DO NORTE CATARINENSE

Ao falar do cenário atual, o presidente admitiu que a boa fase da economia se deve ao 
potencial das atividades no campo e ao empenho dos trabalhadores rurais. Páginas 3, 4 e 5 

Setor equino ganha importância em Joinville e tem profissionais dedicados à doma e ao manejo. 
Inspiração vem de Lúcido da Figueira (foto), cavalo avaliado em R$ 5 milhões. Páginas 6 e 7 
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A distribuição começa já nesta segunda-feira, 28 de junho, 
para lideranças que tomam posse em todos os órgãos e 
instâncias da Acij. O livro “ACIJ na História de Joinville – 
110 anos de legados econômicos e sociais” é de autoria 
do jornalista e escritor Joel Gehlen, com prefácio do 
jornalista e historiador Apolinário Ternes. 
 
Para atender os protocolos contra a Covid-19, a posse será realizada 
em dois momentos. Às 8h30 e no final da tarde, a partir das 18 horas. 
O livro relata, ao longo de suas 272 páginas, como a história dos 110 anos da Acij se 
entrelaça nos 170 anos de Joinville. A publicação também será entregue para associados, 
autoridades, imprensa, instituições de ensino e bibliotecas, entre outros. Mas possui 
uma edição digital no site da Acij para ser baixada e lida a qualquer momento.

Livro resgata os 
110 anos da Acij 

Corte de árvores 
no fim de semana
Neste fim de semana, a Defesa 
Civil e a Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos fará a 
retirada de quatro grandes árvores 
na Rua Presidente Epitácio Pessoa, 
no Centro de Jaraguá do Sul. Uma 
das pistas da via ficará interditada 
para o tráfego de veículos, já que 
será necessário até guindaste 
para a execução do serviço.

Espetáculo 
do Bolshoi  
Dica para este domingo (27), 
às 19h, no perfil da Escola 
Bolshoi no YouTube é o 
espetáculo inédito “Quando 
as cortinas se abrem”. Mais 
uma produção, desta vez 
composta por dança clássica, 
contemporânea e estreias, 
que marcam o retorno do 
Bolshoi ao palco do Teatro 
Juarez Machado e a parceria 
da instituição com a Casa da 
Cultura, unidade da Secult 
- Secretaria de Cultura 
e Turismo de Joinville.

Parecer contrário  
ao estudo em casa
A proposta tramita na Alesc e teve 
parecer contrário na Comissão de 
Educação, Cultura e Desporto. O autor 
da (PLC) 3/2019, deputado Bruno 
Souza (Novo), pretende regulamentar 
o ensino domiciliar em Santa Catarina, 
conhecido como “homeschooling”. A 
proposta segue, agora, para análise 
da Comissão de Defesa dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. Pode facilitar 
para alguns, mas a falta de socialização 
pode prejudicar muitas das crianças. O 
método é realidade em muitos países.

Voluntários para 
pré-vestibular
A busca é por professores voluntários 
para atuarem no Edusca - Curso Pré-
Vestibular Comunitário. Universitários 
e pessoas graduadas podem se 
inscrever até 2 de julho.O Edusca é 
um programa de extensão com o 
objetivo de oportunizar chances reais 
de ingresso na Udesc. Os participantes 
do cursinho terão aulas de Física, 
Inglês, Matemática, Química e 
Redação, além de mentoria e guia de 
estudos. Todas as informações sobre 
o programa estão disponíveis na 
página udesc.br/cct/edusca.  

Semana de 
combate 
às drogas
Na Semana Nacional 
de Combate às 
Drogas, cerca de 
uma tonelada de 
maconha e cocaína 
foram incineradas, 
num trabalho 
coordenado pelo 
delegado da 
Central de Plantão 
Policial, Adriano 
Boni. O local não 
foi divulgado por 
segurança, mas 
simboliza a luta 
para vencer o 
tráfico e acabar 
com o consumo.

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

SABRINA AGUIAR
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O presidente da República, Jair Bolso-
naro (sem partido), chegou a Chapecó 
na sexta-feira para passar dois dias no 
Oeste catarinense. Na agenda de sexta-
-feira ele visitou a Arena Condá (com 
direito a chute no gol), a empresa Au-
rora Alimentos e palestrou no centro de 
eventos da cidade. Neste sábado a ex-
pectativa é pela motociata, que vai re-
unir apoiadores em um trajeto que será 
realizado entre Chapecó e Xanxerê. 

O presidente chegou a Chapecó às 14h36 
de sexta-feira no Aeroporto Serafin Enoss 
Bertaso. Antes de deixar o aeródromo, ele 
cumprimentou dezenas de apoiadores que 
o aguardavam no lado de fora com ban-
deiras do Brasil e aos gritos de “mito”. 
Eles aproveitaram para conversar com o 
presidente, tirar fotos e pedir autógrafos.

VISITAS PELA CIDADE
Do aeroporto, Bolsonaro foi a Arena 

Condá, que está em obras, realizadas com 
recursos federais. Do investimento de 
R$ 18,4 milhões, R$ 15,6 milhões são do 
governo federal, que foram repassados 
pelo Ministério da Cidadania, via Caixa 
Econômica Federal. Estes recursos foram 
provenientes de emendas parlamentares 
do então deputado federal João Rodri-
gues (PSD), atual prefeito de Chapecó. 

Na arena, Bolsonaro conheceu as áreas 
internas do estádio, deu uma volta no 
campo e bateu três pênaltis: um com 
o prefeito de Chapecó, João Rodrigues 
(PSD), de goleiro, e os outros dois com 
profissionais da base da Chapecoen-
se. Ele posou para fotos com jovens jo-
gadores das categorias de base e com 
o mascote do time, o Índio Condá.

Depois da visita à Arena Condá, Bolso-
naro visitou a sede da Cooperativa Central 
Aurora Alimentos, também em Chapecó. 
Ele foi recebido pelo presidente Nei-
vor Canton, pelo vice-presidente Mar-
cos Antonio Zordan e pelo secretário do 
conselho de administração, Romeo Bet.

Participaram da agenda do presidente 
em Chapecó a vice-governadora de Santa 
Catarina Daniela Reinehr (PSL), o depu-
tado federal Eduardo Bolsonaro (PSL), o 
presidente da Caixa Econômica Federal, 
Pedro Duarte Guimarães, o secretário da 
Aquicultura e Pesca, Jorge Seif Júnior, os 
senadores Jorginho Mello (PL), Esperi-
dião Amin (PP) e Luis Carlos Heinze (PP), 
do secretário da Agricultura de SC, Altair 
Silva (PP), dos deputados federais Caroline 
de Toni (PSL), Guga Peixoto (PSL), José 
Medeiros (Pode) 
e Rodrigo Coelho 
(PSB), além de 
outros políticos.

Bolsonaro bate pênalti, é 
tietado e defende governo
Em visita a Chapecó na sexta-feira, presidente participou de encontro com políticos, empresários e apoiadores

Chefe do Executivo esteve acompanhado da vice-governadora do Estado, Daniela Reinehr, dos senadores 
catarinenses Jorginho Mello, Esperidião Amin, e de outros políticos e integrantes do governo federal
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“Poderiam seguir um exemplo 
nosso que é não roubar”

Às 19h45, Bolsonaro fez uma palestra, em evento 
fechado, com participação de cerca de 800 empresá-
rios e políticos no Centro de Cultura e Eventos Plinio 
Arlindo de Nes. Em clima descontraído, Bolsonaro 
falou durante 45 minutos sobre vários temas, des-
de sua eleição como presidente até a escolha de seus 
ministros em 2018. Lembrou que Santa Catarina 
“foi o primeiro que me deu a dianteira na corri-
da presidencial” e disse que aceitou o desafio de ser 
presidente diante das “duas ou três denúncias con-
cretas de corrupção” nos governos anteriores. 

Bolsonaro voltou a dizer que foi eleito em pri-
meiro turno em 2018, defendeu o voto impresso 
auditável e disse que tem total dos presidente da 
Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pache-
co. “Quem ganha com isso somos todos nós”.

Ao falar sobre a pandemia, criticou os governadores e 
prefeitos que fizeram lockdown, e exaltou medidas como 
o auxílio emergencial dado pelo governo federal e o 
Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas). “Hoje estamos vendo o Brasil saindo 
da situação complicada em que estava na pandemia, 
devemos isso em grande parte ao agronegócio. Às vezes 
me cobram que não uso máscara, mas poderiam seguir 
um exemplo nosso que é não roubar”, disse Bolsonaro.

Criticou os senadores Renan Calheiros, relator da CPI 
da Pandemia, e Omar Aziz, presidente da comissão e, 
ao criticar o STF (Supremo Tribunal Federal), disse que 
vai indicar para o próximo cargo de ministro “quem 
toma cerveja” com ele. “É o critério da confiança, da 
lealdade mútua. Não basta apenas ter um bom currí-
culo, mas tem que falar a minha linguagem”, disse. 

Bolsonaro conheceu detalhes das obras na Arena Condá
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Comitiva presidencial continua neste sábado no Estado
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Leia mais nas

páginas 4 e 5
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Neste sábado o principal compromisso do 
presidente Jair Bolsonaro no Oeste é uma mo-
tociata que, segundo os organizadores, deve 
reunir cerca de 50 mil participantes.

O passeio de motociclistas está previs-
to para acontecer as 9h, a partir do Distri-
to Industrial Flávio Baldissera. Segundo os 
organizadores do evento, motociclistas de vá-
rios Estados devem participar do evento, que 
objetiva demonstrar apoio ao presidente. 

A motociata vai fechar por três horas o trânsito na 
BR-282, a rodovia Ulysses Guimarães, no trecho que 
liga Chapecó a Xanxerê. O passeio terá forte esque-
ma de segurança organizado pelo Palácio do Pla-
nalto. A Polícia Militar mobilizou quatro regionais e 
quatro grupamentos para prestar apoio. As equipes 
de segurança do presidente passaram a semana 
em Chapecó para organizar o roteiro do evento.  

O grupo seguirá até Xanxerê, onde haverá a 
inauguração de uma agência da Caixa Econômi-
ca Federal. O presidente retorna para Chapecó, 
onde encerrará o passeio no centro de eventos.

Para abrigar todos os participantes do evento, 
os clubes de motociclistas solicitaram à prefeitu-
ra que seja cedido o espaço dos três pavilhões do 
Parque de Exposições Tancredo de Almeida Neves, 
a Efapi, para pessoas de outros estados que quei-
ram acampar no local. Os viajantes, que devem 
chegar na cidade em motocicletas e motorho-
mes, poderão se hospedar no local sem custos.

O MPF (Ministério Público Federal) recomendou à 
PRF (Polícia Rodoviária Federal) para que adote as 
medidas necessárias quanto à aplicação das penali-
dades previstas no CTB (Código de Trânsito Brasi-
leiro) aos participantes da motociata. As infrações 
a serem evitadas são: cobrir a placa do veículo; não 
usar capacete ou utilizá-lo de forma incorreta; ou 
utilizar capacete não homologado pelo Contran.

EVENTO EM FLORIANÓPOLIS
No último dia 12 de junho, Bolsonaro participou 

da última motociata em favor de seu governo. O 
evento foi organizado por dezenas de motoclu-
bes de São Paulo e de outros Estados. O presiden-
te percorreu cerca de 100 quilômetros ao lado de 
milhares de motociclistas e, no fim do evento, 
discursou para os apoiadores. Na semana pas-
sada, o presidente confirmou que fará uma mo-
tociata em Florianópolis em agosto, em agenda 
que também inclui encontro com empresários. 

“Temos previsão de um reforço orçamentário 
focado em Santa Catarina”, diz ministro

Desde quinta-feira o Ministro da In-
fraestrutura, Tarcísio Gomes de Frei-
tas, está em Santa Catarina. Na sexta, 
participou de reunião com o prefeito 
de Chapecó, João Rodrigues, para tra-
tar sobre ferrovia e rodovias federais.

“Temos previsão de um refor-
ço orçamentário focando muito no 
Estado de Santa Catarina. Também 
estamos investindo em ferrovias. Uma 
delas é a ligação de Maracaju-MS a 
Cascavel-PR. Depois pretendemos 
que chegue também ao Oeste Cata-
rinense. Acreditamos que em 10 a 15 
anos a ferrovia vai chegar ao Oeste 
Catarinense”, disse o ministro.

O ministro Tarcísio de Freitas 
falou que a duplicação da BR-282 

é algo distante, mas que a rodovia 
está recebendo melhorias que aju-
dam a melhorar o fluxo. Ele afirmou 
que a BR-282 já teve 36 quilômetros 
restaurados, entre Chapecó e Nova 
Erechim, e que a obra seguirá até 
Maravilha e São Miguel do Oeste. 
Também estão sendo construídos 
33 quilômetros de terceira faixa, de 
Chapecó até São Miguel do Oeste. 
Além disso há projetos para du-
plicação em travessias urbanas.

Sobre a BR-163, o ministro disse 
que está em andamento a conclusão 
do viaduto em São José do Cedro, 
com previsão de mais recursos para 
ir reconstruindo a pista em direção a 
Guarujá do Sul e Dionísio Cerqueira. 

Bolsonaro autografou 
fotos de fãs na chegada 

ao aeroporto de Chapecó, 
na tarde de sexta-feira
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Tarcísio Gomes de Freitas (à esq.) esteve reunido com o prefeito de 
Chapecó, João Rodrigues, para tratar de rodovias federais e ferrovias

Presidente e apoiadores participam de motociata sábado

Presidente foi recepcionado por trabalhadores da Aurora Alimentos
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50 mil
pessoas é o público estimado 

pelos organizadores da 
motociata de Santa Catarina, 

que deverá percorrer as 
rodovias do Oeste a partir 

das 9h deste sábado



INFORMAÇÃO
DO JEITO QUE
VOCÊ GOSTA.

SEG A SEX ÀS 13H20 
COM NILSON GONÇALVES

E RICARDO MOREIRA 
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Exaltação à ciência e à tecnologia em evento 
5G para o agronegócio em Sorocaba

“Países sem investimentos 
em ciência estão ‘condena-
dos a serem escravizados’ 
por outras nações”, advertiu 
o presidente Jair Bolsona-
ro na manhã de sexta-feira, 
antes de dirigir-se a Santa 
Catarina, durante cerimônia 
de apresentação da Tecno-
logia 5G para o Agro, em 
Sorocaba (SP). Ele voltou a 
destacar a importância do 
agronegócio no desenvolvi-
mento econômico e afirmou 
que o Brasil, atualmente, 
exporta matérias-primas 
"sem valor agregado".

"O Brasil tem, em seu solo, 
praticamente tudo aquilo 
que existe na tabela perió-
dica, mas mandamos para 
fora esses minerais sem que 
tenha agregado valor", disse 
o presidente, que admitiu que 
os problemas relacionados 
à pandemia persistem. "Os 
problemas que tínhamos no 
ano passado, e temos ainda 
no corrente ano, eram gra-
víssimos: o vírus e o de-
semprego. O agro segurou 
nossa economia", afirmou.

O presidente também rea-
firmou o objetivo de integrar 
comunidades indígenas à 
cadeia da agricultura. "Temos 
14% do território brasilei-
ro demarcado para reservas 
indígenas. Nós queremos cada 
vez mais, via Funai, inte-
grar o índio na sociedade."

Durante a cerimônia, Bol-
sonaro, que costuma co-

mentar política por meio de 
comparações com relações 
matrimoniais, parabenizou 
o ministro de Ciência, Tec-
nologia e Inovações, Marcos 
Pontes, pelo "casamento" 
que a pasta realizava com 
o projeto. "O Marcos Pon-
tes é afeito à poligamia na 
ciência e tecnologia", brin-
cou, ao elogiar o ministro.

Presidente recebe segunda multa 
por falta de máscara em São Paulo

Pela segunda vez em menos de um mês, o presi-
dente Jair Bolsonaro foi multado na sexta-feira pelo 
governo de São Paulo por não usar máscara. Du-
rante o evento em Sorocaba, Bolsonaro novamente 
infringiu a lei que determina o uso de proteção facial 
a fim de conter a contaminação pelo coronavírus.

Além do presidente, outros três ministros e 12 
autoridades também foram multadas em R$ 552,71 
cada. O prazo para apresentação da defesa é de 
10 dias e, a partir de então, de 30 dias para qui-
tação dos débitos. Se não pagar, Bolsonaro deve 
ter seu nome inscrito na dívida ativa do Estado.

Também foram autuados os ministros da Ciência 
e Tecnologia, Marcos Pontes; das Comunicações, 
Fábio Faria; e da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento, Tereza Cristina; bem como o senador 
Luis Carlos Heinze (PP-RS), os deputados fede-
rais Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), Carla Zambelli 
(PSL-SP), Caroline De Toni (PSL-SC) e Guilherme 
Muraro Derrite (PP-SP) e os deputados estaduais 
Gil Diniz, Frederico DÁvila, Danilo Balas, e auto-
ridades de Sorocaba e São Bernardo do Campo.

Bolsonaro já havia sido multado no dia 12 de junho, 
ao participar de "motociata" com apoiadores sem 
respeitar regras sanitárias. Na quinta, ele havia vol-
tado a criticar o uso do acessório dizendo que seu uso 
é defendido por pessoas que não acreditam na imu-
nização por vacinas. Pouco mais de 11% da popula-
ção brasileira recebeu as duas doses da vacina contra 
a Covid-19 e, por isso, estaria protegida contra o 
vírus. Para ele, a multa "está servindo para arranjar 
dinheiro para alguns governadores como este de 
São Paulo". (Com informações da Agência Estado)

Bolsonaro e maioria dos presentes dispensaram a máscara
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Paixão  
por cavalos
Com a 
qualificação de 
profissionais, 
setor cresce 
e já supera 
a indústria 
automobilística 
em termos de 
movimentação 
financeira. 
Manejo e 
doma de 
animais requer 
especialização
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A base principal 
para qualquer 
um é ter um 
sentimento 
diferente porque, 
do contrário, você 
não lida com o 
cavalo. Ele não 
é uma máquina, 
não é um ferro 
ou um pedaço 
de madeira. Ele 
sente tudo e o 
sentimento é o 
primeiro ponto 
dessa relação”.

João Cabral, domador 
e treinador de cavalos

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

Maikon Costa* 
maikonjornal@gmail.com

 “Inferior a todos seus pares no 
reino animal, o homem fatalmen-
te seria um escravo sobre a ter-
ra. Mas o cavalo fez dele um rei.”

O poema de Ephrem Houêi, do século 
X, ilustra fielmente a relação de amor 
entre homem e esse animal majestoso. 
Mesma paixão que acompanha o pu-
blicitário Nelson Mota desde criança. O 
publicitário tem dois cavalos em Joinvil-
le e, além do lazer, compete em rodeios. 

“Hoje, a gente trabalha o dia todo 
dentro de um escritório. Então, quan-
do chega o fim de semana, a gente vai 
para um rodeio, para uma prova ou algo 
assim e renova as baterias”, afirma.

O amor pelos cavalos é também o 
que motiva João Cabral, domador e 
treinador de cavalos na Cabanha Dom 
Cabral. Gaúcho de Bagé, ele mora há 
15 anos em Joinville. Mas a experiên-
cia com os equinos começou muito 
antes disso. Foi aos 11 anos de idade 
que ele domou o primeiro xucro (ani-
mal selvagem) e nunca mais parou. 

“Hoje as coisas evoluíram. A doma 
cresceu e somos profissionais do ca-
valo. O que as pessoas precisam en-
tender é que o cavalo é o retrato do 
seu cavaleiro. Se ele for nervoso, o 

cavalo vai ser nervoso. Se for tranqui-
lo, ele vai ser tranquilo. O manejo, a 
maneira que você lida, como escova 
o pêlo, os cuidados que têm o ani-
mal são a chave para tudo”, diz.

A rotina na Cabanha Dom Cabral 
começa bem cedo. Os animais rece-
bem alimentação da melhor qualidade, 
escovação, banhos e, principalmen-
te, muito amor e respeito. Algo que 
para João é imprescindível na lida com 
cavalos. “A base principal para qual-
quer um é ter um sentimento diferente 
porque, do contrário, você não lida com 
o cavalo. Ele não é uma máquina, não é 
um ferro ou um pedaço de madeira. Ele 
sente tudo e o sentimento é o primeiro 
ponto dessa relação”, completa João.

O domador Fernando Harger her-
dou do pai e do avô a experiência no 
manejo com os equinos. É ele que toca 
o Centro de Treinamentos Chapar-
ral, na Estrada da Ilha, em Joinville. 
Todos os dias, os cavalos são traba-
lhados e aprendem as técnicas para 
se tornarem animais de excelência.

“Tem a parte técnica, dentro de 
pista, temos dentro de redondel, mas 
também temos a parte campeira que 
é uma identidade minha e da minha 
família. Por isso, tento fazer os meus 
animais, desde o início, trabalha-
rem no campo”, destaca Fernando.
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João vive há 

15 anos em 

Joinville e tem 

uma cabanha 

onde presta 

os serviços de 

doma e manejo 

para equinos 

Lúcido da Figueira, 

cavalo mais valioso 

do Brasil, tem 

preço superior ao 

de uma Ferrari 

812 Superfast
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Setor já 
movimenta 
mais de R$ 
16 bi por ano    Foi no lombo do cavalo 
que, por muitos séculos, 
os povos fizeram história. 
Venceram guerras, conquis-
taram terras e ergueram 
nações. E ainda hoje é no 
lombo do cavalo que muita 
gente ganha a vida. E os nú-
meros comprovam. O Brasil 
possui o terceiro maior re-
banho de equinos do mundo. 

O setor movimenta mais 
R$ 16 bilhões ao ano e gera 
3,5 milhões de empregos 
diretos e indiretos. É mais 
do que emprega a indús-
tria automobilística, por 
exemplo. Santa Catarina 
concentra boa parte do 
rebanho nacional, per-
dendo apenas para Minas 
Gerais e Rio Grande do Sul. 

“Hoje, não é só um ani-
mal de trabalho, mas um 
animal de esporte e muito 
valorizado. Ele carrega todo 
um ramo de pessoas que 
trabalham direta e indireta-
mente, desde ração, ferreiro 
e tratadores, profissões 
que hoje tem muito valor. 
Uma equipe completa ajuda 
muito no resultado final. 
Não adianta ter um bom 
treinador e um mau vete-
rinário. Todos os pontos 
precisam estar bem ajus-
tados”, ressalta Fernando.

Hoje, não é só um animal de trabalho, mas um animal de 
esporte e muito valorizado. Ele carrega todo um ramo de 
pessoas que trabalham direta e indiretamente, desde ração, 
ferreiro e tratadores, profissões que hoje tem muito valor. 
Uma equipe completa ajuda muito no resultado final.” 

Fernando Harger, domador

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

Mais caro que 
uma Ferrari

No ano passado, o destaque ficou 
para os animais da raça mangalar-
ga marchador que apresentaram um 
crescimento de 10% em número de 
negócios. A imponência dos cavalos 
não está apenas na postura deles, mas 
também nos preços. Avaliado em R$ 5 
milhões no ano passado, Lúcido da Fi-
gueira, um mangalarga marchador, é o 
cavalo mais valioso do Brasil. Ele custa 
até mais que uma Ferrari 812 Superfast 
que está avaliada em R$ 4 milhões.

“É a performance do cavalo, o ápi-
ce dele, onde pode chegar o conjun-
to cavaleiro e amazona. É aí que está 
o segredo do valor do cavalo”, ex-
plica o empresário Edson Leme.

Mas para garantir bons resultados, 
a saúde é primordial. Tiago Teixei-
ra, médico veterinário, explica que os 
cuidados vão de uma boa alimentação 
a manejo correto e vacinação em dia.

“O manejo alimentar, para quem é 
leigo, pode incomodar bastante, prin-
cipalmente se você não tem noção. 
Vai ter surpresa desagradável quan-
do o animal aparecer com cólica ou 
desnutrição por causa da quantidade 
e qualidade do alimento fornecido”, 
informa o veterinário Tiago Teixeira. 

Um trabalho duro, recompen-
sado pela lealdade do animal.

* Repórter da Record TV Joinville
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Trecho da rua Albano Schmidt terá interdição total neste sábado
A Companhia Águas de 

Joinville informa que, em 
função da realização de 
obras no bairro Boa Vista, 
a rua Albano Schmidt terá 
interdição total entre as 
ruas São Miguel e Alcântara, 

durante este sábado (26).
O trabalho será realizado 

das 7h30 às 17h. Os desvios 
poderão ser feitos pelas 
ruas São Miguel, Corveta 
e Alcântara. A Companhia 
Águas de Joinville pede a 

compreensão dos usuários 
e orienta os motoristas 
a redobrarem a atenção 
ao trafegar no local. Mais 
informações podem ser ob-
tidas pela Central de Aten-
dimento, no telefone 115. 

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

Cortina de fumaça
O Brasil Paralelo, empresa de mídia que mais cresce no 

Brasil, lançou um novo documentário chamado “Cortina 
de Fumaça”, sobre a conspiração global contra nosso 
agronegócio. É simplesmente imperdível. A qualidade da 
produção é de primeira, e o conteúdo é bastante rico. Conta 
como poderosos interesses internacionais buscam explorar 
o sentimentalismo para manter nossas terras inexploradas, 
já que o Brasil tem vantagens comparativas no setor.

Até 1980 o Brasil precisava importar alimentos. Uma 
revolução verde ocorreu ainda durante a gestão Geisel, 
e com tecnologia importada do mundo todo foi possível 
resgatar a fertilidade do cerrado. Hoje o Brasil é o maior 
exportador de carnes e grãos do mundo, sendo responsável 
por colocar comida na boca de quase um bilhão de pessoas. 

Tudo isso mantendo intocados cerca de dois terços do nosso 
gigantesco território, da forma que Pedro Álvares Cabral 
encontrou. Nossa produção é realizada em menos de 10% do 
território. Algo como 14% da nação é para reservas indígenas, 
e a floresta amazônica está quase inteiramente preservada. 
São dados ignorados pela campanha de desinformação, 
que tenta pintar o Brasil como o vilão do desmatamento e 
das emissões de CO2 no planeta, algo totalmente falso. 

O documentário entrevistou ex-ministros, especialistas, 
gente de esquerda e de direita. Até o comunista Aldo Rebello 
participou, denunciando os esquemas globais que mentem 
por interesses obscuros. E não é teoria da conspiração, mas 
uma conspiração documentada, como na campanha que pede 
recursos abertamente para manter fazendas americanas e 
florestas no Brasil. Macron chegou a se referir à Amazônia 
como “nossa”, ignorando nossa soberania nacional. E ONGs 
ambientais completam o quadro nessa grande conspiração.

Um dos fundadores do Greenpeace, Patrick Moore, concedeu 
entrevista também, e denuncia o jogo político por trás 
dessas entidades hoje, que se tornaram grandes corporações 
que mentem por dinheiro. Com orçamento bilionário, e 
simbiose com governos, essas ONGs disseminam imagens 
comoventes para seduzir pela emoção, criando uma narrativa 
catastrófica incompatível com os fatos. Basta pensar no 
uso que fazem de adolescentes como Greta Thunberg.

Alarmismo vende. Desde Malthus uma parcela do mundo tem 
medo de faltar comida para alimentar os seres humanos, que 
crescem em progressão geométrica. Um misto de misantropia 
com paranoia torna o homem a praga do planeta, numa 
espécie de seita religiosa secular que enaltece Gaia. O mito 
do bom selvagem de Rousseau acalenta os corações da elite 
cosmopolita culpada, que enxerga no índio um mascote e 
romantiza a natureza, ignorando que a selva é cruel. 

Índio quer progresso, mas ele está impedido por 
essa grande conspiração. Cenas de queimadas legais se 
confundem com as ilegais para espalhar a mentira de 
que a Amazônia está toda em chamas. Tudo Fake News. 
O que o documentário faz é levantar essa cortina de 
fumaça e revelar a verdade. Parabéns aos envolvidos!

ConstantinoRODRIGO

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

Uma grande erosão às 
margens da SC-418, em 
Joinville, coloca os moto-
ristas em alerta. “É uma 
tragédia anunciada”, disse 
um morador que transita 
pelo local com frequência. 
Quem passa pela rodovia 
que liga Joinville a Campo 
Alegre pode não perceber, 
de dentro dos veículos, o 
tamanho da erosão. Porém, 
ao parar no local é possível 

ver que uma grande parce-
la de terra cedeu, inclusive 
por baixo da pista, tornan-
do a passagem perigosa.

O trecho, que fica no km 
27, já está sinalizado, com a 
limitação da passagem dos 
veículos por apenas uma das 
faixas. Porém, o problema que 
começou com as chuvas inten-
sas de fevereiro ainda deve 
demorar a ser resolvido. 
“Com as chuvas, houve um 

deslizamento lateral de pista. 
Está em licitação pelo órgão 
separadamente do projeto de 
restauração da rodovia. Como 
é uma obra de grande porte, 
não conseguimos fazer com 
o contrato de manutenção”, 
explicou Andréa Cristina Tei-
xeira, coordenadora regional 
de Infraestrutura da região 
Norte de Santa Catarina. Se-
gundo ela, a entrega do pro-
jeto deve ser feita em 60 dias. 

Erosão na SC-418 
preocupa motoristas
Causada pelas chuvas intensas de fevereiro, o reparo da rodovia 
ainda deve demorar. Somente a entrega do projeto da obra deve 

FOTOS MARCELO THOMAZELLI/ND

Localizado no km 27 da SC-418, o trecho que sofreu a erosão  

está com o tráfego liberado em apenas uma das faixas
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Brasil recebe mais  
de 7 milhões de doses 

Ao todo,  a Fundação Oswaldo 
Cruz já repassou ao Programa 
Nacional de Imunização 
62,9 milhões de unidades de 
vacina contra a Covid-19

 F
O

TO
S 

D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O
/N

D

Média móvel de mortes cai e número de casos aumenta
 O número de casos diários 

de covid-19, segundo a média 
móvel de sete dias, atingiu na 
quarta-feira (23) e na quinta-
-feira (24) seu maior patamar 
desde o início da pandemia, com 
77.327,57 e 77.264,71 novos 
casos diários, respectivamen-
te. Esses números superam, 
inclusive, o ápice de casos da 
segunda onda, em 27 de mar-
ço, com 77.129 casos diários.

Os dados do Monitora Co-
vid-19, da Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), registraram 
na quarta-feira e quinta-fei-
ra da semana passada, dias 
16 e 17 de junho, a média de 
72.244,43 e 70.237,29 casos 
diários, respectivamente.

As mortes, por outro lado, 
apresentaram tendência de 
queda nos últimos dias. Nos 
dias 23 e 24 de junho, foram 
1.916, 57 e 1.876,71 mortes 
diárias, respectivamente, frente 
a 2.025,43 e 1.997,86 mortes 
diárias dos dias 16 e 17 de junho. 
O ápice de óbitos da segunda 
onda ocorreu no dia 12 de abril 
com 3.123,57 mortes diárias.

O pesquisador do Instituto 
de Comunicação e Informação 
em Saúde (Icict), da Fiocruz, 

Christovam Barcellos, disse 
que houve aumento do núme-
ro de casos em torno de 8% na 
última semana. “Infelizmente 
o que a gente está prevendo é 
que o aumento do número de 
casos puxa mais ou menos duas 
semanas depois o aumento 
do número de óbitos também. 
Primeiro sobem os casos, depois 
sobem os óbitos com umas 
duas semanas de atraso”.

O pesquisador afirmou que 
o descolamento do número de 
casos e de óbitos também pode 
ser resultado do avanço da 
vacinação, principalmente dos 
idosos com mais de 70 anos, 

que já estão com uma cober-
tura de segunda dose bastante 
expressiva. “Muita gente está 
tendo a infecção, mas feliz-
mente morrendo menos”.

Barcellos destacou a neces-
sidade de ampliar a testagem 
para evitar a superlotação dos 
hospitais, pois com o inverno, 
aumentam os casos de doenças 
respiratórias para além da co-
vid-19. “É uma competição per-
versa por leitos. Por isso, antes 
de chegar ao hospital, a pessoa 
tem que ser testada. Por exem-
plo, a maior parte das pneumo-
nias pode ser tratada em casa, 
sem necessidade de internação”.

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

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) en-
tregou na sexta-feira (25)  4,1 milhões de 
doses da vacina Oxford/AstraZeneca ao 
Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Com este lote, a Fiocruz já entregou 62,9 
milhões de doses, sendo 58,9 milhões 
produzidos pelo Instituto de Tecnologia 
em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/
Fiocruz) e quatro milhões importa-
dos pelo Instituto Serum, da Índia.

Também na sexta-feira, três milhões de 
doses da vacina da Janssen - que exige apenas 
uma aplicação -, desembarcaram no Aeroporto 
Internacional de Viracopos, em Campinas (SP). 
Avaliado em R$ 145 milhões, o lote foi doado 
ao Brasil pelo governo dos Estados Unidos.

KIT INTUBAÇÃO
O Ministério da Saúde vai receber uma doa-

ção de 47 mil medicamentos utilizados no 
chamado kit intubação. Os insumos, con-
siderados pela pasta da Saúde como essen-
ciais para tratar casos graves de covid-19, 
foram enviados pelo governo da Irlanda.

De acordo com o ministério, foram dis-
tribuídos, este ano, mais de 14 milhões de 
medicamentos hospitalares – incluindo 
aqueles utilizados para intubação orotraqueal, 
“garantindo os estoques e o atendimento” a 
pacientes internados com quadros graves.

O Brasil vai receber, nos próximos dias, 47 mil medicamentos utilizados no 
chamado kit intubação. Os insumos foram doados pelo governo da Irlanda

PROTESTO EM JOINVILLE - No final da tarde de sexta-feira, pelo menos 500 velas foram acesas 
na Praça da Bandeira, no Centro de Joinville, em uma ação em homenagem às mais de 500 mil pessoas mortas pela Covid-19 
no Brasil, desde o início da pandemia. De acordo com os organizadores do evento, que se repetiu em diversos pontos do País, a 
manifestação foi uma forma de demonstrar indignação pelo fato de milhares de pessoas estarem perdendo suas vidas quando 
já existem vacinas que protegem contra o novo coronavírus. Os organizadores aproveitaram a manifestação também para 
reforçar a necessidade do uso de máscaras e do álcool gel, bem como de se continuar respeitando o distanciamento social.



moacir.pereira@ndmais.com.br
MOACIR PEREIRA

O governador Carlos Moisés 
está decidindo pessoalmente 
os últimos pontos mais 
polêmicos do Projeto de 
Emenda Constitucional e do 
Projeto de Lei Complementar, 
que serão remetidos à 
Assembleia Legislativa na 
próxima segunda-feira, 
dia 28 de junho, às 17h, 
dispondo sobre a reforma da 
Previdência dos servidores. Já 
as propostas sobre reposição 

salarial dos servidores públicos 
continuam em exame e serão 
remetidas ao parlamento 
na medida em que forem 
concluídas as negociações.

Decisões tomadas em 
relação às reivindicações de 
várias corporações e que são 
consideradas inafastáveis: as 
emendas que impliquem em 
aumento das despesas durante 
a tramitação na Assembleia 
deverão ser autofinanciáveis. 

Outra posição: o governo 
não admite que melhorias 
financeiras sejam repassadas 
ao contribuinte catarinense.

O secretário Eron Giodarni, 
que vem conduzindo as 
negociações, admitiu algum 
avanço em relação a dois 
itens: 1. A redução das 
pensões para 50% do valor 
do vencimento do titular 
falecido que poderão chegar 
a 60%, mediante condições; 

2. As regras de transição, 
fixadas em 100% do tempo 
de pedágio. Quer dizer: se o 
servidor precisa trabalhar mais 
dois anos para se aposentar 
no sistema atual terá que 
permanecer mais quatro anos.

Outra questão que 
deverá merecer atenção 
dos deputados refere-se à 
previdência complementar 
a ser implantada na 
estrutura estadual.

Licitação anulada
A Secretaria de Estado da Saúde anulou pela segunda vez licitação 
para locação de avião destinado a atender urgências médicas. Desde 
agosto de 2019, a pasta tenta contratar serviços de uma aeronave para 
atender as demandas da Superintendência de Urgência e Emergência. 
O primeiro certame foi anulado em abril de 2020, já dentro dos 
problemas causados pela pandemia. O valor estimado da despesa é de 
R$ 7.834.320,00 por um ano, sendo R$ 4.570.020,00 para o exercício de 
2021, e já com reserva orçamentária de R$ 3.264.300,00 para 2022.

Previdência: a reforma definida

A visita - Recebido com manifestações de “mito, mito”, logo no 
desembarque em Chapecó, o presidente Bolsonaro foi direto à Arena Condá, 
que está sendo ampliada e modernizada. Ali são investidos R$ 15,6 milhões. 
Acompanhado do prefeito João Rodrigues, do senador Esperidião Amin e 
de lideranças, o presidente fez gol batendo um pênalti e depois misturou-
se aos jogadores de base da Chapecoense para a foto oficial da visita.
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Pensionistas - Um dos 
pontos considerados críticos 
no projeto de reforma da 
Previdência em análise no 
governo trata do pagamento 
de pensão.  Vem sendo 
rejeitado pelos poderes e 
por várias corporações da 
Segurança Pública e do 
funcionalismo. A proposta 
prevê a redução das pensões 
para apenas 50% dos 
vencimentos dos titulares que 
vierem a falecer. O governo 
admite elevar para 60%.

A lista - O sistema de eleição 
direta para a composição da lista 
de advogados visando a nomeação 
do desembargador estadual será 
aprimorada pela OAB/SC. Foi o que 
anunciou o presidente Rafael Horn, 
ao entregar ao presidente do Tribunal 
de Justiça, desembargador Ricardo 
Roesler, a lista homologada sexta-feira 
(25) pelo Conselho Estadual. O Pleno 
do TJSC elegerá agora três nomes entre 
Diogo Nicolau Pítsica (Florianópolis), 
Wilson Pereira Júnior (Joinville), Carlos 
Werner Salvalaggio (Criciúma), Patricia 
Uliano Effting (Tubarão), Tammy 
Fortunato (São José) e Romualdo 
Paulo Marchinhacki (Blumenau).

D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O
/N

D

Segurança
No mesmo momento em que 
a Associação dos Delegados 
de Polícia emitia nota de 
esclarecimento sobre o 
movimento “Segurança 
em Alerta”, destacando a 
adesão dos associados em 
todo o Estado, o governo 
estadual anunciava sua 
posição sobre o projeto da 
reforma previdenciária. 
E enfatizava: “O governo 
(Casa Civil) está aberto ao 
diálogo. Mas não aceita 
negociar sob pressão”.
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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+

O dedo 
de Deus
Terminado 
o afresco do 
teto da Capela 
Sistina, os 
cardeais 
curadores do 
empreen-
dimento 
determinaram 
a Michelangelo: 
"Refaça 
este detalhe". O dedo indicador da mão 
esquerda de Adão originalmente aparecia 
encostado no dedo indicador direito de Deus. 
"É do homem, não de Deus, a iniciativa de se 
tocarem. A isso chamamos livre-arbítrio". 
Então, Michelangelo dobrou uma das falanges do 
dedo indicador da mão de Adão para simbolizar 
que a escolha de se aproximar de Deus é do 
homem. Este e outros detalhes estão em "A arte 
secreta de Michelangelo, uma lição de anatomia 
na Capela Sistina", de Gilson Barreto e Marcelo 
G. de Oliveira. (Do escritor Deonisio da Silva).

Respiradores
O Ministério Público de Santa 
Catarina tem pronta a minuta 
de ação civil pública por crime 
de improbidade administrativa 
contra os responsáveis pela fraude 
dos respiradores. É resultante da 
Operação Oxigênio, deflagrada pelo 
Gaeco. A impetração da ação está 
dependendo apenas de análise de 
mérito, pelo Conselho Nacional do 
Ministério Público, sobre suspensão 
de julgamento no Conselho Estadual 
do MP de processo sobre decisão do 
procurador-geral de Justiça, Fernando 
Comin, isentando o governador de 
responsabilidade na polêmica compra 
dos respiradores. O julgamento em 
Brasília deverá ocorrer somente em 
agosto, após o recesso de julho.

Bloco X
A diretoria da Federação das CDLs está 
comemorando junto à decisão do governo 
de prorrogação até 2022 da vigência do 
Bloco X. Este novo procedimento consiste 
no envio de arquivos obtidos no Programa 
Aplicativo Fiscal do Emissor de Cupom 
Fiscal (PAF-ECF) para a base de dados 
da Secretaria da Fazenda. São arquivos 
gerados de forma automática, que 
devem ser enviados diariamente no caso 
de tributação e venda de mercadorias 
para acompanhamento do estoque. 

Entrevista Presidente da Facisc, Sérgio Alves

“É um absurdo SC ter que 
brigar pelo que merece”
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Inquérito
Outra investigação realizada 
pelo Ministério Público de Santa 
Catarina sobre a compra de 200 
respiradores e o pagamento 
antecipado de R$ 33 milhões está na 
dependência da remessa de todos os 
documentos que foram enviados ao 
Superior Tribunal de Justiça sobre 
a Operação Oxigênio. Trata-se do 
inquérito criminal instaurado na 
Promotoria de Justiça da Capital. 
Fernando Comin vai pedir ao 
ministro Benedito Gonçalves, 
do STJ, urgência no envio da 
documentação complementar 
que se encontra em Brasília.

A Federação das Associações Comerciais 
e Industriais de Santa Catarina (Facisc) 
comemora neste sábado 50 anos de fun-
dação. Congrega hoje 148 Associações Em-
presariais e 34 mil empresas. O presidente 
Sérgio Alves, recentemente eleito, fala das 
bandeiras e das queixas dos empresários.

Quais as bandeiras da Facisc 
na celebração dos 50 anos?

A Facisc vem ao longo de sua 
história lutando por mui-
tas bandeiras, em defesa do 
setor produtivo catarinense. 
Em especial nesses 50 anos, 
reforçamos nossa luta pelas 
reformas necessárias ao nosso 
país, como a tributária. Aqui 
em Santa Catarina apoiamos 
a reforma da Previdência, 
justa e necessária ao Estado. 
Também continuamos na luta 
pelo desenvolvimento susten-
tável, e um dos nossos focos 
tem sido o turismo. Facisc é 
líder no player do turismo no 
Brasil. Somos reconhecidos 
pela Alemanha pelo traba-
lho que fazemos no turismo. 
Santa Catarina é um Estado 
que tem crescimento. Temos 
uma carência muito grande 
em infraestrutura e sabemos 
que é imprescindível para o 
desenvolvimento do turismo.

E quais as principais quei-
xas dos empresários hoje?

As queixas são históricas. Lu-
tamos incansavelmente há anos 
pelos mesmos temas. Vemos 
avanços, mas também vemos 
muitos retrocessos. A alta carga 
tributária e a má gestão dos re-
cursos é um dos grandes temas. 
Precisamos urgente de uma 
reforma tributária para poder 
ter um Brasil mais eficiente. 
Outra questão é a deficiência 
que temos em infraestrutura. 
Os empresários se viram como 
podem, mas são muitos os 
gargalos. Santa Catarina po-
deria ter muito mais se tivés-
semos uma malha rodoviária 
bem acabada, uma ferrovia em 
pleno funcionamento, por-
tos e aeroportos. Outro ponto 
é justamente o orçamento. É 
um absurdo que nosso estado 
tenha que ainda brigar com o 
governo federal para receber 
o que deveria ser de direito.

Fiesc reconduz a diretoria
Toda a atual diretoria da Federação das Indústrias de Santa Catarina foi 
reconduzida pela unanimidade dos sindicatos. O industrial Mario Cezar de Aguiar 
(à esq.) foi reeleito para a gestão 2021-2024. O empresário Gilberto Seleme 
(à dir.) é o 1° vice-presidente e a mesa diretora também é composta pelos 
industriais Edvaldo Angelo, diretor 1º secretário; Ronaldo Baumgarten Júnior, 
diretor 2º secretário; Alexandre D’Ávila da Cunha, diretor 1º tesoureiro, e Rita 
Cássia Conti, diretora 2ª tesoureira. A posse está marcada para 12 de agosto.

Ridículos
Do ex-secretário da Casa Civil dos 
governos do MDB, Danilo Cunha, 
intitulando a CPI da Pandemia de 
“Circo Parlamentar de Inverdades”: 
“É um grupo de investigados e 
histéricos. Até está sendo bom, pois 
o povo brasileiro, que despertou em 
2018, está se conscientizando, cada 
vez mais, das mudanças necessárias 
na política nacional. É não só no 
Senado e na Câmara, mas também 
no STF, onde o festival está a toda 
velocidade e sem qualquer noção 
de realidade ou de ridículo”.



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.

E D I T O R I A L

Nas redes do 
A notícia de que a eficácia da ivermectina contra 
a Covid-19 está sendo testada pela universidade 
de Oxford, repercutiu entre os catarinenses. 

/ndmais @ndmais
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O ritmo da vacinação 
em Joinville

A chegada de um novo lote de vacinas contra a 
Covid-19 na sexta-feira ampliou o número de 
pessoas que serão imunizadas em Joinville. De 
acordo com a oferta de horários disponibilizados 

para agendamento, 18 mil aplicações serão feitas entre este 
sábado e a próxima sexta-feira, dia 2. Passados pouco mais 
de cinco meses desde o início da vacinação, o número de 
pessoas imunizadas com as duas doses ainda é relativamente 
baixo. Apenas 59.115 pessoas completaram o ciclo vacinal até 
agora, o que dá um percentual de aproximadamente 10%. 
Já o número de pessoas que recebeu a primeira dose é bem 
maior (184.171), o que representa 30,8% da população. 
       O recebimento de 4.300 doses da vacina da Janssen Far-
macêutica traz uma nova perspectiva porque é um imuni-
zante de dose única, diferentemente das outras vacinas. Isso 
significa que a pessoa que recebeu essa vacina não precisará 
voltar ao posto de imuniza-
ção para fazer uma segunda 
aplicação, o que é um grande 
diferencial. Ainda assim, o 
caminho a ser percorrido é 
bastante longo e deixa uma 
grande dúvida: conseguirá o 
governo federal alcançar a 
meta de vacinar toda a popu-
lação brasileira até o fim de 
outubro, conforme anun-
ciado? É difícil estabelecer 
um prognóstico, ainda mais 
quando ele está atrelado ao 
trabalho de terceiros, como 
é o caso das farmacêuticas 
contratadas para fornecer os imunizantes. Até o momento, 
os brasileiros estão sendo vacinados com doses da Corona-
Vac, da AstraZeneca, da Pfizer e da Janssen. O município de 
Joinville recebeu uma remessa da Pfizer há poucas semanas 
e agora amplia o seu escopo de aplicações com o imunizante 
da Janssen. O mais importante é que as doses, ainda que num 
ritmo mais lento, estão chegando e renovando as esperança 
da população para o fim da pandemia.  
       O País ainda convive com taxas elevadíssimas de mor-
tes diárias e já superou a marca de 500 mil óbitos por 
Covid-19. É muita coisa. Em Joinville, 1.524 óbitos ha-
viam sido registrados até sexta-feira, o que também 
causa perplexidade e medo na população. O que todo 
mundo quer é poder voltar à normalidade, sair de casa 
sem receios, curtir os amigos e a família sem preocupação 
com o contágio pela doença. Esse momento está próxi-
mo e se deve, principalmente, ao avanço da vacinação.    

O que todo mundo 
quer é poder voltar 
à normalidade, 
sair de casa sem 
receios, curtir os 
amigos e a família 
sem preocupação”.

Nas redes do 

/ndmais

Isa Póvoas: Eu já 
tomo desde o ano 
passado e vou conti-
nuar mesmo vacinada.

Charles Steuck: Tem 
gente aí já soltando 
foguete, mas o fato 
de testarem a eficácia 
não se traduz que te-
nha qualquer eficácia.

Emília Silva: Deve 
ajudar em alguma 
coisa, mas ser eficaz 
como a vacina jamais.

Carlos Charl: Até 
agora deu certo com 
todos em casa. Nin-
guém pegou ain-
da. Tomamos duas 
vezes por mês.

Maga Papke: Vamos con-
fiar na medicina. Nos-
sos políticos nunca fo-
ram exemplo para nada, 
cada um deve ir ao médi-
co, cada caso é um caso.

Janete de Miranda: 
Tome o que você quiser. 
Só não confunda ciência 
com opinião. Sem com-
provação científica é um 
placebo. Nada mais.

Claudio Peres: Vários médi-
cos estão receitando, então 
se quem entende do assun-
to receita, quem somos nós 
para dizermos o contrário.

Soninha Reis: Ago-
ra que a Oxford vai estu-
dar quem sabe dão valor.

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



Por que não privatizar os portos?
Almir Wagnera
conselheiro da administração 
do Porto de São Francisco do Sul

Em ação semelhante à iniciativa de eliminação 
de incentivo fiscal aos agrotóxicos que pode-
ria ter implodido a agricultura catarinense, o 
governo do Estado anunciou, em dezembro 
passado, que os portos públicos de São Francisco 
do Sul e Imbituba serão devolvidos à União para 
serem privatizados.  
 
Como naquele caso, está claro o mau assesso-
ramento e o desconhecimento das implicações 
de tal decisão. A começar pelo impacto sobre as 
duas cidades portuárias. 
 
No caso de São Francisco, 70% da economia 
está diretamente ligada ao porto. O que poucos 
sabem é que esta dependência está relaciona-
da à parte privada dos portos. No modelo atual 
de gestão dos portos públicos, o Estado cuida da 
infraestrutura (profundidade, sinalização náu-
tica, meio ambiente, acessos etc) e a iniciativa 
privada se encarrega das operações portuárias, 
o ”filé mignon” do negócio, que alimenta uma 
enorme e complexa cadeia logística responsável 
por mais de 80% dos empregos do setor. 
 
As consequências irão além. Enquanto público, 
o porto é obrigado a seguir o princípio da mo-
dicidade tarifária, diferentemente dos privados 
que possuem total liberdade comercial podendo 
preferir ou preterir cargas e praticar preços à sua 

conveniência. Os preços dos serviços portuários, 
portanto, não serão os mesmos. 
 
Os maiores problemas do porto de São Francisco 
do Sul, atualmente, são a BR-280, estrangulada, 
e a ferrovia, obsoleta. A propósito, esta foi pri-
vatizada na década de 90 a pretexto da melhor 
eficiência e disponibilidade de recursos do setor 
privado mas continua, passados 30 anos, com a 
mesma bitola, mesma velocidade e capacidade 
de carga e a com locomotivas ultrapassadas. 
 
Duplicar a BR-280 e modernizar a ferrovia, 
estas sim, deveriam ser prioridades do gover-
no. Não se trata de ser contra a privatização de 
forma cega. A questão é que trata-se de setor 
sensível que tende naturalmente ao monopó-
lio. Ambos os portos são superavitários e sus-
tentáveis e funcionam como um instrumento 
de regulação do setor nas mãos do Estado. Em 
suma, contrariamente ao que estão fazendo os 
estados vizinhos, o governo de Santa Catari-
na quer privatizar dois portos superavitários 
e sustentáveis tendo que assumir a folha de 
pagamento dos servidores públicos sem levar 
nenhum centavo das possíveis outorgas, que 
irão para a União. Tudo isso num momen-
to econômico péssimo para o país, em que os 
ativos estão a preço de banana. Lamentável.

50 anos de luta por Santa Catarina 
Sérgio Rodrigues Alves
Presidente da Facisc (Federação das 
Associações Empresariais de Santa Catarina)

Comemorar 50 anos tem uma importância 
e um significado não só para a Facisc, mas 
para todas as associações, empresários e 
para toda uma comunidade. O trabalho de 
uma federação é um trabalho representa-
tivo que serve como uma forma de con-
tribuir com conhecimento, com troca de 
experiência, com informação, com tudo 
que venha ao encontro do desenvolvimen-
to do associativismo. Palavra fundamental 
dentro de todo esse processo. Esse ato de 
se associar e buscar alternativas que sir-
vam para o bem comum é o que nos move. 

A contribuição de uma entidade como a 
Facisc, em seu cinquentenário, é um pro-
cesso de superação, de construção de ini-
ciativas, sempre com o objetivo de be-
neficiar a classe produtiva. E o trabalho 
voluntário exercido por cada empresário 
que doa o seu tempo é de suma importân-
cia, porque é ele que faz toda a diferença. 
Essa dedicação em prol do associativismo, 
em prol da construção de uma cidade me-
lhor, de um Estado mais equilibrado, en-
fim, de um mundo mais justo é o que nos 
dá sustentação para chegarmos aos nossos 
50 anos. São mais de 34 mil empresas, as-
sociadas a 148 associações, em 220 cida-
des de Santa Catarina, buscando sim, um 

lugar melhor para viver. Que lutam no seu 
dia-a-dia pelas melhorias constantes que 
precisamos em infraestrutura, em saú-
de, em educação, em segurança pública. 
Lutando para que nossos impostos sejam 
aplicados de forma correta e tenhamos 
um retorno justo para toda a população. 

É por todas essas lutas, que comemoramos 
neste dia 26 de junho, nossos cinquen-
ta anos. Batalhas que não foram poucas, 
mas que no final são gratificantes. Quan-
do vemos a conclusão de uma obra por 
exemplo, que beneficia toda uma cida-
de ou região. Quando vemos um impos-
to ser extinto, ou a concretização de um 
novo sistema que traz mais possibilidade 
de empregos e de renda para as empresas. 

Na sua trajetória, a Federação defen-
de os anseios da classe produtiva e tem 
como principais bandeiras a luta contra a 
alta carga tributária e a justa distribui-
ção dos tributos, a melhoria da infraes-
trutura e já encampou batalhas históricas 
como a duplicação da BR-101 e conti-
nua na luta por outras rodovias. A es-
truturação de portos e aeroportos, e a 
Ferrovia do Frango também estão sem-
pre no radar da entidade e são essenciais 
para o desenvolvimento catarinense. 

O STF dos togados imperiais decidiu validar o entendimento da 
Segunda Turma, que declarou que Sergio Moro atuou com parcialidade 
na condenação do ex-presidente no caso do triplex de Guarujá. 
Mas pelo visto isso era pouco para festejar, daí o ministro Gilmar 
“beiçudo” Mendes atendeu recursos dos advogados de defesa, que 
ele homenageou quando se empenhava na suspeição do ex-juiz 
Sergio Moro, e estendeu para mais dois processos. Atuações parciais 
e ilegítimas emolduraram a atuação de Moro, contaminando o 
processo, segundo os ministros do STF, com ações irregulares. 

Não há justificativa para julgamentos manipulados, embora as 
leis hoje sustentem a impunidade em suas entrelinhas muito bem 
aproveitadas por competentes e bem pagos advogados. Fica praticamente 
impossível punir exemplarmente corruptos de tradição utilizando nosso 
Código de Processo Penal, que está sendo remodelado no Congresso. 

E um dos pontos polêmicos é a prisão em segunda instância, que 
o STF da mesa dos vinhos caros e iguarias, proibiu. Parlamentares 
se digladiam para tentar manter esse troféu da impunidade. Daí 
se levanta uma suspeição em relação aos que não admitem essa 
possibilidade de prisão em segunda instância. Seria para defender 
os honestos? Essa proposta de modernizar o Código Penal, vigente 
desde 1941, vem da gestão José Sarney em 2009, com emendas 
parlamentares desde 1997. Passou a tramitar na Câmara em 2011, sendo 
debatido em 2016, e interrompido agora por conta da pandemia. 

A reação do Ministério Público é de que estão em discussão os 
privilégios ao garantismo e não a avanços na relação de acolhimento 
das vítimas. Outro ponto de contradição é a redução do poder de 
investigação, além de garantir prescrição a crimes mais graves. 

As leis nascem no Congresso, onde a Justiça interpreta e aplica. 
E nos dias atuais estamos presenciando que as interpretações 
dessas leis carregadas de atalhos e desvios, não se direcionam para 
a punição, mas em muitos casos, seguem a trilha da proteção ao 
malfeito. Olha o assassino Lázaro, beneficiado com saidinha. 

Além disso, assistimos absurdos como um ministro da 
Suprema Corte, no caso Dias “bons vinhos” Toffoli votar numa 
ação que impediria de ser investigado pela Polícia Federal. 
Não se colocou impedido, mostrando poder e despreocupação 
com reações contrárias. Ou seja, se considera intocável. 

Depois de todas as delações de companheiros com requintes 
de detalhes, a culpa de tudo que Lula produziu nos labirintos do 
poder é do ex-juiz. Pelo visto, na concepção do ex-presidente, 
desta vez, o Olimpo dos togados imperiais não se acovardou, 
como ele acusou o STF em 2016. Por que segundo ele, pelo visto, se 
acovardar é não atendê-lo. E os ataques a uma Corte de decisões 
contestáveis, e que estão envergonhando magistrados, não partiram 
exclusivamente do atual governo, é só relembrar as críticas de 
guru vermelho José Dirceu dizendo que tinham que tirar todos os 
poderes do Supremo e deixar só como Corte Constitucional. 

Judiciário não é Poder de República. Integrantes do partido, 
PT, e parlamentares pedindo o fechamento do STF. Nenhum deles 
acabou na prisão ou sofreu alguma condução coercitiva. E graças 
às decisões de Mendes e Fachin, o companheiro, o ex-presidente se 
transformou em Lula Inocente da Silva, e já está no palanque do pais 
da impunidade institucionalizada, fazendo o que mais sabe, enganar.

E A VIDA SEGUE
A Índia está processando a cientista chefe da OMS por suprimir 

dados referentes à eficácia da Ivermectina para tratamento da 
Covid-19. A Universidade de Oxford está realizando testes, pagos 
pelo governo britânico, para constatar se há concretamente efeitos 
positivos no uso do antiparasitário no combate ao vírus. No México 
foi liberada oficialmente a ivermectina, embora não haja dados 
definitivos de sua eficácia na redução de internações. Nos Estados 
Unidos senadores criticam a imprensa por narrativas falsas. E condenam 
a mídia por nunca se retratar. Não seria crime negar o tratamento 
precoce? Essa é uma guerra na qual os maiores interesses estão no 
lucro. Só para se ter uma ideia, em 2020 a indústria farmacêutica 
aqui no Brasil cresceu 13%, movimentando de janeiro a outubro R$ 
113,02 bilhões. O mais assustador é que a politização tenta acabar 
com a relação médico/paciente. E o vírus continua matando.

Lula Inocente da Silva

paulo.alceu@ndmais.com.br
PauloALCEU
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Produção “Quando as cortinas se abrem”, que será transmitida pelo Canal 
do YouTube, marca o retorno do Bolshoi ao palco do Teatro Juarez Machado

14   sábado e domingo, 26 e 27 de junho de 2021

Um domingo para  
curtir o BOLSHOI

No repertório, obras consagradas serão apresentadas por bailarinos. 

Um dos destaques do espetáculo é a interpretação da “Morte 

do Cisne” (foto de cima), onde dança e música se encontram 
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Duas estreias  
compõem o  
espetáculo   
      “A Morte de Basílio”, de 
Guilherme Riku, um trabalho 
contemporâneo, que, segundo 
o coreógrafo, mostra que o 
casamento de Basílio com 
Kitri, do Balé Don Quixote, 
nunca aconteceu. Será? E 
“Dolce Luna”, do jovem 
bailarino e coreógrafo Rafael 
Vedra. Uma história de amor, 
onde um trio neoclássico traz 
os sentimentos mais utópicos 
ao ápice da sensibilidade 
entre três corpos. 
 
Escola Bolshoi

A Escola do Teatro Bolshoi no 
Brasil é a única filial do Teatro 
Bolshoi de Moscou e tem 
transformado vidas de crianças 
e jovens. A sua missão é formar 
artistas cidadãos, promovendo 
e difundindo a arte e educação. 
Seus alunos, vindos de vários 
cantos do país e do exterior. 
Atualmente, alunos vindos 
de 22 Estados Brasileiros e 
2 países (Argentina e Para-
guai) fazem parte da escola.

 
 

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

A Escola Bolshoi apresenta 
neste domingo (27), às 19 horas, 
o espetáculo inédito “Quando as 
cortinas se abrem”. Tudo pelo 
canal do You Tube. Trata-se de 
mais uma produção da institui-
ção composta por dança clássica, 
contemporânea e estreias, que 
marcam o retorno do Bolshoi ao 
palco do Teatro Juarez Macha-
do e a parceria da instituição 
com a Casa da Cultura, unidade 
da Secult  (Secretaria de Cul-
tura e Turismo de Joinville).

No repertório, obras consa-
gradas serão apresentadas por 
bailarinos convidados, como 
Jovani Furlan, solista do New 
York City Ballet; Luana Gon-
dim e Maitê Nunes, solistas da 
Ópera de Perm e Bruno Miran-
da, bailarino do Joburg Ballet.

Os bailarinos da Cia. Jovem 
Bolshoi Brasil também sobem 
ao palco, com estreias e tre-
chos de balés que fazem parte 
do repertório da Escola, como 
“Águas Primaveris”, “O Cor-
sário”, “Paquita”, “Três Atos 
por Acaso”, entre outros.

Um dos destaques do espetá-
culo é a interpretação da “Morte 
do Cisne”, onde dança e músi-
ca se encontram. A pianista da 

Escola Bolshoi, acompanhada 
do violoncelista Thibault De-
lor, interpretam este clássico.

Thibault Delor, coordenador 
da Escola de Música Villa-Lo-
bos da Casa da Cultura, é um 
músico francês radicado no 
Brasil desde 1997, tem ínti-
ma relação com o balé, por ter 
trabalhado quatro anos na Ópera 
de Paris e no teatro do Palais 
Garnier, na capital francesa.

Os músicos se apresentam en-
quanto a bailarina Maitê Nunes 
simula o último voo de um cisne, 
antes de sua morte. A peça, de 
apenas dois minutos, criada 
em 1907, com música de Saint 
Saens, tem como passo básico 
o pas de bourrée – simples sob 
o ponto de vista da técnica de 
pontas, mas cada movimento 
do torso e dos braços exige uma 
tal capacidade de expressão, 
com dramaticidade e emoção de 
voo, que torna esta performance 
dificílima e de uma beleza única.

Ao falar da conexão entre a 
música ao vivo e o ballet, os ar-
tistas das duas áreas envolvidos 
pela beleza dos movimentos e 
dos sons fazem chegar ao espec-
tador todas sutilezas e emo-
ções contidas na obra de arte. 

Serviço
ESPETÁCULO 
Quando as cortinas  
se abrem 
 
DATA 
27 de junho, domingo 
 
HORÁRIO 
19h 
 
LOCAL 
Canal do You Tube 
Escola Bolshoi Brasil



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

COMERCIAL

COMPRA VENDA

R$ 4,935 R$ 4,936

TURISMO

COMPRA VENDA

R$ 4,947 R$ 5,11

+0,789%

 Dólar

COMPRA VENDA

R$ 5,873 R$ 5,875

-0,0357%

COMPRA VENDA

R$ 0,0512 R$ 0,0517

+0,7797%
 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$ 281,30

R$ 1100,00

Selic

CUB-SC

Salário Mínimo

Ouro

Data Pontos Variação
25/JUN 127.255,61 -1.74%

24/JUN 129.513,62 0.85%

23/JUN 128.427,98 -0.26%

Data fi nal Rendimento
25/JUNHO 0,2019%

24/JUNHO 0,2019%

23/JUNHO 0,2019%

Ibovespa

Poupança

Comissão Permanente de Licitação

O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC-SC torna público para conhecimento dos 
interessados que realizará as licitações abaixo relacionadas. Os editais estão disponíveis na 
Rua Felipe Schmidt, nº 785, Centro, Florianópolis/SC e nos endereços: www.sesc-sc.com.br 
(licitações) e www.licitacoes-e.com.br.

Modalidade: Concorrência nº 34/2021
Objeto: Registro de preço para aquisição de hortifrutigranjeiros in natura para as unidades do 
Sesc-SC em Canoinhas e Blumenau.
Acolhimento das propostas: até as 14h do dia 13/7/2021.

Modalidade: Pregão eletrônico nº 35/2021
Objeto: Registro de preço para aquisição de descartáveis para o Hotel Sesc Cacupé/SC
Acolhimento das propostas: até as 8h do dia 5/7/2021.

RETIFICATIVO
Modalidade: Pregão eletrônico nº 30/2021
Objeto: Registro de preço para aquisição de luvas de látex para ao centro de distribuição do 
Sesc-SC.
Prorrogação do acolhimento das propostas: até as 8h do dia 6/7/2021.
Alteração no item 6.2 do edital.

RETIFICATIVO
Modalidade: Concorrência nº 31/2021
Objeto: Registro de preço para aquisição de amenities para o centro de distribuição do Sesc-
SC.
Prorrogação do acolhimento das propostas: até as 14h do dia 14/7/2021.

 COMUNICADO DE EXTRAVIO
A empresa BC SERVICE ENERGETICA S.A , com CNPJ Nº 09.395.012/0001-37, estabelecida 
na Estrada Geral de Rio São Sebastião S/N Barra Clara, Cidade de Angelina , Estado de Santa 
Catarina, informa que foi extraviado o Livro de Transferência de Ações Nominativas, conforme 
Boletim de Ocorrência REGISTRO 0485876/2021-BO-00598.2021.0011089. A mesma não se 
responsabiliza por atos indevidos cometidos em seu nome.

 Poder Judiciário JUSTIÇA ESTADUAL Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina Vara de 
Sucessões e Registro Público da Comarca de Florianópolis (Capital) - Eduardo Luz Rua José 
da Costa Moellmann, 197 - Bairro: Centro - CEP: 88020-17 - Fone: (48)3287-6900 - Email: capital.
sucessoes@tjsc.jus.br USUCAPIÃO Nº 5013861-89.2019.8.24.0023/SC AUTOR: SERGIO SIDNEI 
RODRIGUES PEREIRA AUTOR: FABIANA ELENIRA CUENCAS PEREIRA EDITAL Nº 310015793175 
JUIZDO PROCESSO: Rudson Marcos - Juiz(a) de Direito Citando(a)(s): Confrontantes e seus 
cônjuges, réus incertos e não sabido e eventuais interessados Prazo do Edital: 20 dias Descrição do(s) 
Bem(ns): Um terreno com área de 444,38m², localizado na Rua Antônio Francisco da Silveira, nº 529, 
bairro Pantanal, município de Florianópolis-SC, com as seguintes medidas e confrontações: Frente: 
com distância de 16,18m, confrontando com Rua Antônio Francisco da Silveira; Lateral Direita: com 
distância de 26,93m, confrontando José Alfredo Vieira; Fundos: com distância de 15,71m, confrontando 
com Rosimeri de Borba; Lateral Esquerda: com distância de 29,07m confrontando com Etanager Vieira 
e Clea Fernandes Vieira. Prazo Fixado para a Resposta: 15 (quinze) dias. Pelo presente, a(s) pessoa(s) 
acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, bem como seu(s) cônjuge(s), se 
casada(o)(s) for(em), confrontante(s) e aos eventuais interessados, FICA(M) CIENTE(S) de que 
neste Juízo de Direito tramitam os autos do processo epigrafado e CITADA(S) para responder à ação, 
querendo, no lapso de tempo supramencionado, contado do primeiro dia útil seguinte ao transcurso do 
prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-
se-ão verdadeiras as alegações formuladas pelo autor (art. 344 do CPC). Será nomeado curador 
especial no caso de revelia (art. 257, IV do CPC).E para que chegue ao conhecimento de todos, partes 
e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado 01 (uma) 
vez em jornal local de ampla circulação, sem intervalo de dias, na forma da lei.
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Desconto simplificado de 
20% e atualização de valores 

No caso do desconto simplificado de 
20% de Imposto de Renda, ele fica-
rá limitado a quem ganha até R$ 40 mil 
por ano. De acordo com a Economia, ele 
foi criado para facilitar o preenchimen-
to da declaração em uma época em que 
era feita apenas em papel. Ainda assim, 
o governo quer manter a simplifica-
ção para pessoas com menor renda.

A proposta permite ainda a atualização 
de valores de imóveis na declaração de 
renda, com incidência de apenas 5% de 
imposto sobre o ganho de capital. Hoje, 
na declaração, os imóveis são declarados 
pelo valor original de compra e, ao vender 
o bem, o cidadão precisa pagar entre 15% e 
22,5% de imposto sobre o ganho de capital.

Os lucros e dividendos 
distribuídos pelas empresas 
passarão a ser tributados em 
20% na fonte no IRPF (Impos-
to de Renda de Pessoa Física). 
Atualmente, essa distribuição 
de recursos é isenta de impos-
to. A medida foi proposta pelo 
governo na segunda fase da 
reforma tributária, entregue 
na sexta-feira pelo ministro da 
Economia, Paulo Guedes, para 
análise do Congresso Nacional.

De acordo com o secretário 
especial da Receita Federal, José 
Barroso Tostes Neto, a mudan-
ça deixa o sistema mais justo 
ao evitar que as pessoas mais 
ricas deixem de pagar impos-
tos. “Essa alteração corrige o 
tratamento diferenciado para 

tributação de renda de assala-
riados versus a tributação de 
lucros e dividendos”, disse.

A medida também atinge re-
messas para o exterior. Em caso 
de remessas para os chamados 
paraísos fiscais, a alíquota sobe 
para 30%. No caso das micro 
e pequenas empresas, haverá 
uma isenção dessa tributação 
em até R$ 20 mil por mês.

Para a equipe econômi-
ca, a nova tributação deve 
incentivar novos investi-
mentos já que estimula o 
reinvestimento dos lucros.

ATUALIZAÇÃO 
DA TABELA

Além da tributação de lucros 
e dividendos, a reforma do 

IRPF abrange a atualização da 
tabela, o limite de renda para 
uso do desconto simplificado 
e a atualização de imóveis.

Pela tabela proposta, quem 
recebe até R$ 2,5 mil estará 
isento. Hoje, a faixa de isenção 
vai até R$ 1.903,98 e esta-
va congelada desde 2015.

De acordo com Tostes, será 
aplicado o princípio da pro-
gressividade e todas as faixas 
serão beneficiadas com alguma 
redução. A correção impli-
cará a redução de impostos 
para 30 milhões de brasileiros 
que hoje entregam a declara-
ção de IR e isenção para mais 
5,6 milhões, totalizando 16,3 
milhões de isentos. (Andreia 
Verdélio/Agência Brasil)

Proposta prevê taxa 
de 20% sobre lucros 
Segunda fase da reforma tributária sugere também redução de 
imposto para empresas e isenção para quem recebe até R$ 2,5 mil

IR de empresas 
será reduzido 
para 10%

O governo propôs a redução de IRPJ 
dos atuais 15% para 10%. A mudan-
ça na alíquota deve ocorrer em duas 
etapas: para 12,5%, em 2022 e para 
10% em 2023. A medida vale para 
empresas de todos os setores, com 
exceção daquelas que aderiram ao 
Simples Nacional, que têm regime de 
tributação diferenciado. Além da alí-
quota geral, hoje as empresas pagam 
um adicional de 10% para lucros aci-
ma de R$ 20 mil por mês. Pelo pro-
jeto, esse adicional vai permanecer.

Com a redução dos impostos para 
empresas, a expectativa do gover-
no é favorecer os investimentos e a 
geração de novos postos de trabalho.

Ministro Paulo Gues (esq.) entregou proposta a Arthur Lira 
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 Após vencer o Juventus, o 
JEC vai em busca da sua tercei-
ra vitória consecutiva no Cam-
peonato Brasileiro da Série D. 
O Tricolor viaja até Itajaí para 
enfrentar o Marcílio Dias, nes-
te sábado (26), às 15h, no es-
tádio Dr. Hercílio Luz. Invicto e 
líder do grupo, o Tricolor quer 
manter o bom momento. Mas 
o Marinheiro também vem de 
um bom momento, já que con-
quistou sua primeira vitória 
na Série D, diante o Rio Branco 
(PR), no último fim de semana.

O confronto entre JEC e 
Marcílio tem uma importância 
histórica dentro do Estado, pelas 
decisões em Catarinenses e, mais 
recente, pela contratação do 
meia Xavier pelo Joinville, que 
defendia a equipe do Marinhei-
ro. O negócio criou uma certa 
rivalidade. Para o técnico Leandro 
Zago, esse fator é combustível 
para aumentar a importância do 
confronto, mas ele e os joga-
dores focam em outra coisa.

“Para o torcedor, para quem 
acompanha, aumentar essa 
proporção do jogo é muito 
legal. Mas, para nós, o que 
acaba mudando é o nosso 
desempenho no jogo, e isso 

vai ser conquistado através 
da preparação no dia a dia, 
na preparação mental para o 
jogo. É nisso que a gente acaba 
se concentrando”, afirma.

Além disso, o Marcílio Dias 
sustenta um tabu de mais de 
dez anos sem perder para o JEC 
jogando no Dr. Hercílio Luz. No 
período, foram seis empates 
e duas vitórias do Marinheiro. 
“Temos certeza de que o jogo 
será muito equilibrado, muito 
duro. A não ser que ele se dese-
nhe, por alguma circunstância, 
para um lado ou para o outro”, 
afirmou o técnico. Já sobre o 
tabu, ele diz que as estatísticas 
só têm importância histórica. 
“Cada jogo, isoladamente, tem 
uma história, personagens e 
trabalhos próprios”, disse Zago.

Para ele, o grupo tem que 
focar é no objetivo maior do 
ano. “A nossa motivação tem 
de ser maior. Nossa ambição é 
o acesso e o título”, finalizou.

RETORNO 
Nos trabalhos desta semana, 

o treinador pode contar com o 
retorno de alguns jogadores. 
Fernando, que foi liberado para 
acompanhar o funeral do pai, 

voltou aos treinamentos. Naldo e 
Paulo Victor, que estavam lesiona-
dos, tiveram liberação do Depar-
tamento Médico e podem entrar 
como titulares no confronto. 

Atual líder do grupo, o JEC, 
caso vença, pode aumentar ain-
da mais sua vantagem na tabela. 
Para o Marcílio Dias, a vitória 
seria a segunda consecutiva e 
deixaria o Marinheiro com os 
mesmo sete pontos do Tricolor. 
A partida está marcada para esse 
sábado (26), às 15h, no estádio 
Dr. Hercílio Luz. O jogo é válido 
pela quarta rodada da Série D. 
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Novidades

Joinville busca a terceira  
vitória seguida na Série D
Há mais de dez anos sem vencer o Marcílio em Itajaí, o Tricolor quer 
vencer  mais uma para ampliar a vantagem na liderança do grupo A8

Esporte

O JEC pode ter novidades em campo, no confronto diante 
o Marcílio Dias, neste sábado (26), às 15h, em Itajaí. 
Depois de apresentar lesão na coxa antes da estreia no 
Campeonato Brasileiro da Série D, o volante Naldo poderá 
fazer seu primeiro jogo na competição. Além dele, Paulo 
Victor também se recuperou e participou dos treinamentos 
da semana. O zagueiro Fernando também retornou, 
após ter sido liberado para acompanhar o funeral do pai. 
É possível que o trio entre como titular na partida. 

Moleque Travesso 
O outro time catarinense do grupo também estará em 
campo, mas neste domingo (27). Jogando no João Marcatto, 
o Juventus recebe o Rio Branco (PR), buscando sua primeira 
vitória na competição. Tanto o Moleque Travesso, quanto 
o time do Paraná, vem de derrota. O Juventus, perdeu de 
1x0 para o JEC, enquanto o Rio Branco (PR) foi superado 
pelo Marcílio Dias, também pelo placar mínimo.

Tabu 
Um longo tabu também estará em campo neste confronto. 
Há mais de 10 anos, o JEC não sabe o que é vencer o 
Marcílio Dias jogando em Itajaí. A última vitória do 
Tricolor na cidade aconteceu em 13 de março de 2011, pelo 
estadual daquele ano. De lá para cá, foram disputados 
oito jogos com seis empates e duas vitórias do Marinheiro, 
a última em janeiro deste ano, pelo placar de 3x1.

 Marcílio Dias está confiante 
Já o Marinheiro, após conquistar sua primeira vitória 
na competição, está confiante para o confronto. Caso 
vença, o Marcílio chegaria aos mesmos sete pontos do 
JEC, encostando ainda mais na parte de cima. O auxiliar 
técnico Rogélio Santos ainda comandará a equipe, 
já que o treinador Carlos Alberto Teco segue em São 
Paulo para terminar a Licença A da CBF Academy.

 
PROVÁVEL EQUIPE TITULAR 
Rafael Pascoal; Fernando, 
Naldo e Helerson; Edson 
Ratinho, Xavier, Davi Lopes, 
Yann Rolim e Renan Castro; 
Chrystian e Paulo Victor.  
MARCÍLIO DIAS X JEC 
Sábado (26), às 15h 
Local: Estádio Dr. Hercílio Luz.  
Árbitro: Gabriel dos Santos 
Queiroz. Assistentes: 
Clair Dapper e Gianlucca 
Perrone de Vasconcellos

Dúvidas 
Apesar das boas notícias, o técnico Leandro Zago segue 
com um bom número de jogadores no Departamento 
Médico. Thiago Santos, Banguelê, Thiaguinho, Caio 
Monteiro e Vinicius Freitas continuam em tratamento 
de lesões, segundo boletim divulgado pelo clube. 
Outro possível grande desfalque é o zagueiro Jaques. 
Titular da posição, o jogador tem suspeita de lesão 
e realizou exames, sendo dúvida para o duelo. 

FOTOS VITOR FORCELLINI/DIVULGAÇÃO/ND

Recuperado de contusão, Naldo (camisa branca) está cotado para voltar  

ao time do JEC na partida deste sábado à tarde contra o Marcílio Dias 

 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

SERVIÇO



02 04 05 07 09
10 12 13 14 15
16 18 19 20 22

Premiação Ganhadores Prêmio

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

2265

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

2190

   

   

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$ 562.913,38
14 acertos 460 R$ 733,10
13 acertos 13795 R$ 25,00
12 acertos 137802 R$ 10,00
11 acertos 672255 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$ 200 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$ 4 milhões
19 acertos 4 R$ 67.057,62
18 acertos 80 R$ 2.095,55
17 acertos 782 R$ 214,37
16 acertos 4991 R$ 33,58
15 acertos 22256 R$ 7,53
0 acertos 0 R$ 0,00

09 20 25 34 35
37 40 42 47 51
59 62 63 65 68
80 81 82 91 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

  7ª RODADA 
 25/6, 16h30 Avaí 1 x 0 CRB
25/6, 19h Operário-PR 0 x 0 Confi ança
25/6, 19h Bras. Pelotas 1 x 1 Ponte Preta
25/6, 19h Guarani 0 x 2 Coritiba
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  

  8ª RODADA 
 28/6, 18h Operário-PR  x  Vila Nova
29/6, 19h Confi ança  x  Coritiba
29/6, 21h30 Remo  x  Samp. Corrêa
29/6, 21h30 CRB  x  Náutico
30/6, 16h30 Ponte Preta  x  CSA
30/6, 17h Brusque  x  Bras. Pelotas
30/6, 19h Goiás  x  Vasco
30/6, 19h Londrina  x  Avaí
30/6, 19h Cruzeiro  x  Guarani
30/6, 21h30 Botafogo  x  Vitória 
 

Náutico 16 6 5 1 0 10 2 8 88.9
Coritiba 13 6 4 1 1 7 3 4 72.2
Operário-PR 12 7 3 3 1 7 6 1 57.1
Goiás 11 6 3 2 1 8 3 5 61.1
Brusque 10 5 3 1 1 6 5 1 66.7
CRB 10 7 3 1 3 11 13 -2 47.6
Samp. Corrêa 9 6 2 3 1 4 2 2 50
Guarani 9 7 2 3 2 9 9 0 42.9
Botafogo 8 5 2 2 1 9 6 3 53.3
Confi ança 8 7 2 2 3 8 10 -2 38.1
Vasco 7 6 2 1 3 7 8 -1 38.9
Cruzeiro 7 6 2 1 3 9 11 -2 38.9
Avaí 7 6 2 1 3 5 8 -3 38.9
Vitória 6 6 1 3 2 4 4 0 33.3
Bras. Pelotas 6 7 1 3 3 6 8 -2 28.6
Remo 6 5 1 3 1 3 5 -2 40
CSA 5 5 1 2 2 2 3 -1 33.3
Vila Nova 5 6 1 2 3 3 6 -3 27.8
Londrina 4 6 0 4 2 3 5 -2 22.2
Ponte Preta 3 7 0 3 4 3 7 -4 14.3

SÉRIE C
  GRUPO A 

 TIME P J V E D GP GC SG %
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

CLASSIFICADOS  REBAIXADOS 

  5ª RODADA 
 25/6, 20h Botafogo-PB 2 x 0 Altos
26/6, 15h Jacuipense  x  Ferroviário
26/6, 17h Manaus  x  Tombense
26/6, 19h V. Redonda  x  Santa Cruz
27/6, 15h30 Floresta  x  Paysandu  

   6ª RODADA 
 3/7, 15h Ferroviário  x  V. Redonda
3/7, 16h30 Manaus  x  Jacuipense
3/7, 17h Tombense  x  Botafogo-PB
3/7, 19h Santa Cruz  x  Paysandu
4/7, 16h Altos  x  Floresta  

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

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

  5ª RODADA 
 26/6, 11h Paraná  x  São José-RS
26/6, 17h Mirassol  x  Ituano
27/6, 11h Botafogo-SP  x  Oeste
27/6, 16h Criciúma  x  Novorizontino
28/6, 20h Ypiranga-RS  x  Figueirense 

   6ª RODADA 
 3/7, 11h Oeste  x  Ypiranga-RS
3/7, 17h Novorizontino  x  Botafogo-SP
4/7, 11h São José-RS  x  Mirassol
4/7, 18h Criciúma  x  Paraná
5/7, 20h Ituano  x  Figueirense   

Botafogo-PB 8 5 2 2 1 5 2 3 53.3
V. Redonda 7 4 2 1 1 7 4 3 58.3
Altos 7 5 2 1 2 8 7 1 46.7
Ferroviário 7 4 2 1 1 2 3 -1 58.3
Manaus 6 4 2 0 2 6 9 -3 50
Tombense 6 4 1 3 0 7 4 3 50
Floresta 5 4 1 2 1 3 2 1 41.7
Paysandu 5 4 1 2 1 3 3 0 41.7
Santa Cruz 2 4 0 2 2 2 5 -3 16.7
Jacuipense 2 4 0 2 2 3 7 -4 16.7

Novorizontino 10 4 3 1 0 6 1 5 83.3
Ypiranga-RS 9 4 3 0 1 8 3 5 75
Criciúma 8 4 2 2 0 3 1 2 66.7
Mirassol 7 4 2 1 1 6 4 2 58.3
Botafogo-SP 6 4 2 0 2 3 6 -3 50
Figueirense 5 4 1 2 1 3 3 0 41.7
Ituano 4 4 1 1 2 3 6 -3 33.3
Oeste 2 4 0 2 2 0 2 -2 16.7
São José-RS 2 4 0 2 2 0 2 -2 16.7
Paraná 1 4 0 1 3 2 6 -4 8.3

SÉRIE D
  GRUPO 8 

 TIME P J V E D GP GC SG %
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

CLASSIFICADOS  

  4ª RODADA 
 26/6, 15h Marcílio Dias  x  Joinville
26/6, 19h Esportivo  x  Caxias
27/6, 15h Aimoré  x  FC Cascavel
27/6, 15h Juventus-SC  x  Rio Branco  
  

Joinville 7 3 2 1 0 5 3 2 77.8
FC Cascavel 5 3 1 2 0 5 4 1 55.6
Esportivo 5 3 1 2 0 3 2 1 55.6
Caxias 4 3 1 1 1 6 3 3 44.4
Aimoré 4 3 1 1 1 5 3 2 44.4
Marcílio Dias 4 3 1 1 1 3 5 -2 44.4
Juventus-SC 1 3 0 1 2 2 4 -2 11.1
Rio Branco-PR 1 3 0 1 2 1 6 -5 11.1

COPA AMÉRICA
  GRUPO A 
  5ª RODADA 
 28/6, 21h Uruguai  x  Paraguai
28/6, 21h Bolívia  x  Argentina  

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

EUROCOPA
  OITAVAS DE FINAL 
 26/6, 13h País de Gales  x  Dinamarca
26/6, 16h Itália  x  Áustria
27/6, 13h Holanda  x  Rep. Tcheca
27/6, 16h Bélgica  x  Portugal
28/6, 13h Croácia  x  Espanha
28/6, 16h França  x  Suíça
29/6, 13h Inglaterra  x  Alemanha
29/6, 16h Suécia  x  Ucrânia  

 

Para a partida 
diante do 
Equador, no 
domingo, Renan 
Lodi pode 
ganhar nova 
oportunidade

LUCAS FIGUEIREDO/CBF/DIVULGAÇÃO/ND

BRASIL

Tite faz testes em treinamento
A Seleção Brasileira voltou a 

campo para dar sequência aos 
trabalhos para a Copa América 
2021. O técnico Tite coman-
dou um treinamento no CT da 
Seleção, em Teresópolis (RJ), 
e começou a projetar o time 
que enfrentará o Equador no 
próximo domingo (25), às 16h.

No gramado da Granja Co-
mary, Tite conduziu um treino 
de balanço defensivo e de 
construção ofensiva, testando 
possíveis formações para o 
jogo contra o Equador. O Brasil 

já está classificado para a 
próxima fase da Copa América 
e garantiu, na última rodada, a 
primeira posição no Grupo B.

Depois do exercício tático, 
os jogadores fizeram ajustes 
de bola parada de ataque e 
de defesa, seguidos por um 
complemento de finalização.

Neste sábado, a Seleção 
ainda faz mais um trei-
no na Granja Comary antes 
de embarcar para Goiânia, 
onde enfrenta o Equa-
dor pela Copa América.

Aguirre fará ajustes
Depois de vencer a Chapecoense, 
em Santa Catarina, na sua estreia 
no comando do Internacional, 
o técnico Diego Aguirre tem 
como desafio equilibrar a defesa, 
uma das piores do Campeonato 
Brasileiro - com dez gols sofridos 
em seis jogos - no duelo contra 
o América-MG, neste domingo, 
às 20h30, em Belo Horizonte. 
A ideia do treinador uruguaio é 
proteger mais a zaga, pois o time 
foi mais ofensivo do que era com 
o espanhol Miguel Ángel Ramírez 
e conseguiu 25 finalizações 
na partida em Chapecó.

Tiago Nunes 
repetirá time
O Grêmio espera terminar 
a rodada do fim de semana 
fora da lanterna do 
Brasileiro. Para isso, o time 
do técnico Tiago Nunes 
precisa necessariamente 
derrotar o Fortaleza, na 
Arena, neste domingo, 
20h. Os gaúchos vêm de 
um empate com o Santos, 
também em Porto Alegre, 
que proporcionou o único 
ponto conquistado na 
competição. Tiago Nunes 
deve manter a equipe que 
esteve em ação no meio 
de semana. O treinador 
gremista, mais uma vez, não 
poderá contar com o goleiro 
Brenno, que completou 
dez dias de diagnóstico 
positivo para Covid-19.  
Douglas Costa deve começar 
no banco de reservas.

*NÃO FINALIZADO ATÉ O FECHAMENTO DESTA EDIÇÃO
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Feirão da Caixa oferece 
180 mil imóveis
A Caixa iniciou na sexta-feira um feirão por meio 
do qual coloca em oferta 180 mil imóveis novos em 
condições especiais de financiamento. O 1º Feirão 
Digital da Casa Própria vai até o dia 4 de julho e 
contará com a participação de 800 incorporadoras 
imobiliárias e 1,1 mil correspondentes Caixa Aqui. 
Esta é a primeira edição on-line do feirão, que será 
feito por meio de uma plataforma disponibilizada 
no site. De acordo com a Caixa, para o negócio 
ser fechado basta o interessado apresentar um 
documento oficial de identificação e um comprovante 
de renda atualizado, emitido no máximo há 2 meses. 

Brasil fica com o 2º lugar 
na Liga das Nações
A seleção brasileira feminina de vôlei perdeu a 
final da Liga das Nações, em Rimini, na Itália, de 
virada, na sexta-feira, para os Estados Unidos, 
por 3 sets 1, com parciais de 28/26, 23/25, 23/25 e 
21/25 e ficou com o vice. Foi o terceiro título norte-
americano na competição.O técnico José Roberto 
Guimarães colocou em quadra como titulares Macris, 
Tandara, Carol, Gattaz, Gabi, Garay e Brait. 

Campanha do Agasalho da NDTV já 
ajudou 11 mil famílias nesta edição

Em quase um mês de arrecadações da Campanha 
do Agasalho da NDTV l Record TV já foram doadas 
cerca de 276 mil peças, que beneficiaram mais 
de 11 mil famílias e 55 mil pessoas em todo o 
Estado. A campanha é realizada há mais de 
duas décadas e reforça o compromisso social 
do Grupo ND. Podem ser doadas roupas novas 
e usadas, cobertores, luvas, toucas e acessórios, 
ainda em bom estado de uso. Tudo que for 
arrecadado será entregue para instituições, 
como o Lar Fabiano de Cristo (foto), que farão o 
repasse às suas comunidades. A campanha conta 
com pontos de coleta espalhados na Grande 
Florianópolis e demais regiões catarinenses.

+notícias

R$ 6,82 bilhões 
foi o valor gasto, em 2019, pelo governo do 
Estado com a previdência. No mesmo ano, 
foram aplicados R$ 3,51 bilhões em saúde 
pública. Os dados foram apresentados na 
sexta-feira pelo presidente do Iprev (Instituto 
de Previdência do Estado de Santa Catarina), 
Marcelo Panosso Mendonça, durante 
reunião com a diretoria da Fiesc (Federação 
das Indústrias de Santa Catarina).

Assassino de Floyd pega 22 
anos e meio de cadeia
O ex-policial de Minneapolis Derek Chauvin, 
condenado pelo assassinato do negro George 
Floyd, foi sentenciado, na sexta-feira, a 22 anos 
e 6 meses de prisão. O crime provocou a maior 
onda de protestos contra a injustiça racial nos 
EUA em várias décadas. Chauvin rompeu ontem 
mais de um ano de silêncio e falou brevemente no 
tribunal antes de ouvir sua sentença: “Quero dar 

Canta Comigo 
chega à semifinal
O Canta Comigo chega a sua primeira 
semifinal neste domingo. Com isso, os 
candidatos precisam apostar tudo que 
sabem no palco se quiserem chegar até a 
final, com apresentações que prometem 
agradar a todos os gostos. Neste 
décimo episódio, o público acompanha 
interpretações de sucessos como: 
“Força Estranha”, clássico de Caetano 
Veloso; “Un-Break My Heart”, hit romântico 
de Toni Braxton; “Domingo”, do grupo de 
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