
BATALHA CONTRA A COVID  

Mais de 70 milhões de 
brasileiros imunizados  
Marca foi atingida no fim de semana e equivale a quase 50% das pessoas 
com mais de 18 anos habilitadas para receber a primeira dose da vacina 
no país. Em Santa Catarina, 2,47 milhões estão nessa condição. Página 4
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Área onde hoje está construído o prédio do Moinho Joinville será transformada em um grande complexo educacional com foco na formação de jovens no ensino fundamental, médio e superior. Página 3
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As novas regras do sistema de medidas 
em obras entraram em vigor neste mês e 
tratam, entre vários pontos, a remuneração 
da mão de obra, as notas fiscais, as faturas 
e recibos de prestação de serviços. Para tirar 
dúvidas e esclarecer o novo regramento, 
a Associação Catarinense de Construtores 
e Afins faz hoje um encontro às 20h, 
no Salão de Negócios da Expoville. 

Entre os convidados está João Victor 
Ribeiro, presidente da Federação Nacional 
dos Pequenos Construtores. O evento 
será híbrido, ou seja, presencial e com 
transmissão online pelo canal oficial 
da ACCA no YouTube. O link de acesso 
é o https://tinyurl.com/wah7mbhr.

Novo sistema 
de medidas 
em obras

Fim do estoque de insulinas 
Uma realidade que volta a preocupar pacientes com 
diabetes em Joinville: o fim do estoque de insulina na 
Secretaria Municipal de Saúde. Nesta quarta-feira, 
uma comitiva de vereadores irá a Florianópolis para 
pressionar alguma medida do governo estadual. O 
tema é delicado, pois envolve uma ação judicial que 
possibilitou há alguns anos o acesso às chamadas 
insulinas análogas, que dão mais qualidade de vida 
no tratamento do diabetes a muitos pacientes.

O vereador Cassiano Ucker, que é médico, explicou 
que a Secretaria de Saúde chegou a distribuir o 
medicamento por um tempo, mas que agora a 
reserva acabou. A ida a Florianópolis é uma tentativa 
de cobrar um posicionamento do governo do Estado 
e uma definição de qual ente federativo pagará 
pela compra do medicamento. Mais um capítulo de 
uma dolorosa luta de muitos pacientes de Joinville.

Isenção do  
Imposto de Renda
O deputado federal Rodrigo Coelho 
acompanha de perto a revisão da 
tabela do Imposto de Renda, já 
entregue ao Ministro da Economia 
Paulo Guedes. Coelho chegou a 
apresentar, no início do mandato, 
um projeto de lei para corrigir 
os valores e ampliar a faixa de 
isenção, e agora vê a mudança 
mais próxima de acontecer. 

A faixa de ampliação sugerida para 
pessoas físicas é de R$ 1,9 mil para R$ 
2,5 mil, o que deve dobrar o número 
de brasileiros que ficam livres do Leão. 
Deverá haver a atualização da tabela 
para quem ganha mensalmente 
mais que o novo limite de isenção. 
Com isso, cerca de 30 milhões de 
brasileiros terão redução de impostos. 
Para pessoas jurídicas (empresas), 
a proposta reduz a alíquota de 15% 
para 12,5% a partir de 2022, e 10% 
em 2023. O deputado acompanhou 
de perto a vinda do presidente Jair 
Bolsonaro no Oeste de Santa Catarina. 

“Penso que a atual tabela, defasada 
há anos, é uma grande injustiça 
tributária que faz a população 
carregar um peso insustentável 
do Estado. Estamos prontos para 
aprovar o projeto o mais rápido 
possível. O Brasil merece essa 
mudança”, disse Coelho.

Concurso de 
hortas nas casas
O concurso de hortas nas casas é 
uma iniciativa bem positiva de 
valorizar o que muita gente vem 
praticando nos últimos anos, 
ainda mais nos últimos meses, 
em tempos de pandemia, que 
é ter a própria horta em casa. 
Em São Francisco do Sul, ocorre 
a quarta edição do Concurso 
de Hortas Comunitárias e 
Domiciliares que foi denominada 
“Plantando Sabores e Saberes”. 
Vale para as comunidades, 
entidades, unidades de saúde, 
equipamentos socioassistenciais 
e residências que cultivam 
hortas. As inscrições podem ser 
feitas pelo telefone (47) 3444-
5577 ou no e-mail conselhos@
saofranciscodosul.sc.gov.br. 

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

SABRINA AGUIAR
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O resgate 
do Moinho 
Joinville
Empreendimento tombado pelo Patrimônio 
Histórico e desativado desde 2013, vai abrigar 
um centro educacional do Sistema Fiesc. 
Investimento projetado é de R$ 100 milhões

Imagens do projeto mostram 

como ficará a construção 

após sua conclusão, bem 

como o uso dos espaços 
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Projeto de revitalização 
do moinho é o principal 
investimento, diz Aguiar

Mario Cezar de Aguiar desta-
cou que o principal investimento 
para a cidade para o período de 
2021/2025 é o projeto de revi-
talização do Moinho Joinville, 
área adquirida em 2018. A Fiesc 
prevê investimentos da ordem 
de R$ 510 milhões em todas as 
regiões do Estado, sendo R$ 
128 milhões para Joinville. 

“Estamos resgatando um dé-
bito que temos com Joinville que 
pretendemos recuperar com os 
investimentos previstos”, garan-
tiu o presidente da Fiesc. Também 
foram citados os investimentos 
para a unidade Senai Norte e o 
Instituto Senai de Inovação em 
Sistemas de Manufatura e Laser.

O prefeito Adriano Silva, que tam-
bém participou da reunião, destacou 
que a revitalização do moinho é 
um projeto revolucionário. “Não é 
só um investimento na área edu-
cacional, que tanto a gente precisa 
do desenvolvimento dessa mão de 
obra qualificada. Com as mudanças 
tecnológicas, precisamos desde 
cedo fomentar na cabeça do jovem a 
construção dessas novas ideias, no-
vos conceitos e habilidades para se 
adaptar ao novo mundo dos negó-
cios”, disse Adriano, acrescentando 
que a Prefeitura agiliza a análise da 
documentação enviada pela Fiesc 
para viabilizar o começo das obras.  

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

Construído em 1913 às margens 
do rio Cachoeira, no centro de 
Joinville, e sem qualquer atividade 
desde 2013, o Moinho Joinville, um 
prédio tombado pelo patrimônio 
municipal, está prestes a iniciar 
um novo capítulo na sua história. 
Isso porque a Fiesc (Federação 
das Indústrias de Santa Catarina) 
planeja investir R$ 100 milhões em 
um projeto inovador e que promete 
dar uma nova cara ao antigo prédio. 

Lideranças da entidade estive-
ram em Joinville na última se-
mana e detalharam o que deve 
acontecer nos próximos meses. 
O projeto atualmente tramita na 
Prefeitura de Joinville e a Fiesc 
vem atendendo a todas as exi-
gências para que o projeto saia 
do papel e vire uma realidade. A 
expectativa é iniciar as obras no 
segundo semestre deste ano.

“A Prefeitura de Joinville faz uma 
série de exigências que estamos 
cumprindo e, tão logo seja apro-
vado o projeto, nós vamos partir 
para os projetos complementares 
e dar início à licitação da obra. O 
estudo de impacto de vizinhança 

já foi protocolado. Nossa expec-
tativa é iniciar as obras no segun-
do semestre de 2021 e entregar a 
primeira etapa em no máximo um 
ano e meio”, afirma o presidente 
da Fiesc, Mario Cezar de Aguiar.

Adquirido em 2018 pelo Sesi 
(Serviço Social da Indústria), o 
Moinho Joinville passará por obras 
em duas etapas. A primeira delas 
compreende a disponibilização 
de um bloco voltado totalmente à 
educação, além de áreas de lazer 
e esportes. A segunda etapa é uma 
nova edificação, que será cons-
truída quando houver demanda.

“Estamos avaliando ainda a recu-
peração do moinho porque  rece-
bemos diversas propostas para a 
restauração do espaço que será aber-
to ao público, com acesso pela rua 
lateral”, diz o presidente da Fiesc.

 Mario Cezar participou da 
reunião do Conselho da Acij (As-
sociação Empresarial de Joinville) 
no dia 21 de junho e, na oportu-
nidade, apresentou um overview 
da conjuntura do Estado e da 
região Norte; além dos investi-
mentos previstos para Joinville.

O PROJETO

n O projeto do Moinho Joinville 
idealizado pela Fiesc prevê a 
implantação de um complexo 
educacional (do ensino básico 
ao superior e capacitação 
empresarial) e de inovação, 
além do Museu da Indústria. 

n A área tem 53 mil metros 
quadrados, com 19 mil metros 
quadrados de área construída. 
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Brasil supera marca de 
70 milhões de vacinados
Volume representa quase 50% da população habilitada (mais de 18 anos) a receber a primeira dose do imunizante. Em 
Santa Catarina, mais de 2,47 milhões de pessoas estão nessa condição e cerca de 790 mil completaram o ciclo vacinal  
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Lote de 936 mil doses da Pfizer chega ao país 
Um lote com 936 mil doses da 

vacina Pfizer/BioNTech chegou 
no Aeroporto Internacional de 
Viracopos, em Campinas (SP), 
na manhã de ontem. Com essa 
entrega, o laboratório com-
pleta 2,4 milhões de imuni-
zantes fornecidos ao Brasil 
em menos de uma semana. 

Na terça-feira, foram 529 
mil doses entregues e, na 
quinta, outras 936 mil. Se-
gundo o Ministério da Saúde, 
até a atualização mais recente, 
mais de 10,6 milhões de do-

ses da Pfizer já tinham sido 
distribuídas para estados e o 
Distrito Federal. A previsão é 
de que o novo lote siga para os 
estados nos próximos dias.

As doses fazem parte do 
contrato do Ministério da Saúde 
com a farmacêutica, que prevê 
a entrega de 100 milhões de 
doses até setembro. Outras 100 
milhões de doses estão pre-
vistas para serem entregues 
entre setembro e dezembro, 
totalizando 200 milhões de 
doses da Pfizer neste ano.

Região Nordeste volta  
para o nível gravíssimo

O governo do Estado e a Secretaria da Saúde 
divulgaram no sábado a nova classificação 
da Matriz de Risco Potencial para a Covid-19. 
Quinze das 16 regiões de saúde estão em alerta 
gravíssimo (vermelho), inclusive a região Nor-
deste, que inclui Joinville. Na última semana, 
a região Nordeste havia evoluído para uma 
classificação mais baixa, de nível grave (grave). 

Agora, somente a região do Extremo 
Oeste encontra-se nesse nível. A matriz 
avalia minuciosamente os índices de trans-
missibilidade, monitoramento, dimen-
sões, mortalidade e capacidade de atenção 
nas 16 regiões de saúde do Estado.

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

O Brasil superou no último 
sábado a marca de 70 milhões 
de pessoas imunizadas com 
a primeira dose das vacinas 
contra a Covid-19. Segundo 
o Ministério da Saúde, 71,152 
milhões de brasileiros já 
receberam a primeira dose do 
imunizante. O total equivale a 
45% da população de 158,095 
milhões de pessoas com mais 
de 18 anos que vivem no país.

Em Santa Catarina, os nú-
meros indicam que até ago-
ra 2,47 milhões de pessoas  
(34,1%) receberam a primei-
ra dose e 790 mil (10,8%), 
a segunda dose. No total, 
são mais de 3,26 milhões de 
doses aplicadas na popula-
ção catarinense, incluindo as 
duas doses ou a dose única. 

Em Joinville, o número 
total de vacinados supera os 
246 mil vacinados - 187 mil 
(31,3%) receberam a primei-
ra dose e, pouco mais de 59 
mil (10%), a segunda dose.   

Um total de 25,583 milhões 
de brasileiros já receberam 
as duas doses da vacina ou a 
dose única da Janssen, com-
pletando o ciclo de imuniza-
ção. Isso equivale a 16,2% da 
população vacinável no país e a 
36,2% do total de pessoas que 
receberam a primeira dose.

As informações estão no 
painel de vacinação do Locali-
zaSUS, plataforma do Minis-
tério da Saúde que registra o 
andamento da campanha de 
imunização contra a Covid-19. 
Ao todo, 96,736 milhões de 
doses, distribuídas entre 
primeira dose, segunda e dose 
única, foram aplicadas desde o 
início da vacinação, em janeiro. 

O Ministério da Saúde distri-
buiu 129,720 milhões de doses 
aos estados desde o início da 
campanha de imunização. Até 
a semana passada, o Brasil 
contava apenas com vacinas de 
duas doses para conclusão do 
ciclo vacinal. Eram os imuni-
zantes AstraZeneca, Corona-
Vac e Pfizer. Desde a última 
terça-feira, no entanto, o Brasil 
também passou a receber a va-
cina da Janssen, de dose única.

Em algumas cidades 
brasileiras, a 
aplicação da vacina 
é feita também no 
sistema drive thru, 
ou seja, dentro do 
carro do imunizado

AVISO DE SUSPENSÃO 
O Município de Joinville, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Joinville, leva ao 

conhecimento dos interessados que está SUSPENDENDO "sine die", para análise e deliberação 

acerca das impugnações apresentadas, o processo licitatório de Pregão Eletrônico nº 114/2021, 

UASG  460027, destinado a aquisição de tiras reagentes e lanceta para medição de glicemia capilar 

com fornecimento de Glicosímetros em comodato para atender as necessidades da Secretaria 

Municipal da Saúde de Joinville e Hospital São José.

Joinville, 25 de junho de 2021. 

Jean Rodrigues da Silva, Secretário Municipal de Saúde. 

Fabrício da Rosa, Diretor Executivo.
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O susto de ter sido surpreendida juntamente com 
a família com o rompimento da lagoa de efluentes 
tratados da Casan (Companhia Catarinense de Águas 
e Saneamento) na Lagoa da Conceição, em janeiro 
passado, fez com que a adolescente Eloá Makiyama 
da Rocha desenvolvesse um aplicativo de celular para 
avisar sobre desastres ambientais. Eloá é aluna do 9º 
ano da Escola Básica Municipal de Florianópolis Hen-
rique Vera criou o app no programa da Technovation 
- competição mundial que tem o objetivo de inserir 
meninas de 10 a 18 anos no mundo da tecnologia. 
Vinculado à ONU (Organização das Nações Unidas) é 
comandado pelo grupo da Technovation Girls Floripa.  

Para desenvolver a ideia do aplicativo chamado de 
DAA (Denúncias e Avisos Ambientais), Eloá contou a 
com a parceria das colegas Mariana Santini, que estu-
da na EBM Virgílio dos Reis Várzea, Micaela Previatti, 
da EBM Herondina Medeiros Zeferino, e a Nalu Rutz 
Mick, do Colégio de Aplicação UFSC (Universidade 
Federal de Santa Catarina). Na escola, a incentivadora 
de Eloá foi a professora Rosângela Martins dos Santos.

PROTÓTIPO
“Foi muito divertido! O que eu mais gostei do apli-

cativo é que ele vai ajudar a comunidade, informando 
sobre possíveis desastres ambientais. O app ficou 
como nós esperávamos!”, relata Mariana. “Eu gos-
tei da ideia do app, gostei de desenvolvê-lo e achei o 
projeto bem interessante”, opina Micaela Previatti.

Foi necessário que elas pesquisassem muito para 
que o projeto se concretizasse, conta Eloá: “Fi-
zemos o projeto em etapas, primeiro encontra-
mos um problema ambiental no cotidiano que nos 
deixou desconfortáveis, que foi o rompimento da 
barragem na Lagoa, e em seguida, procuramos 
soluções para o problema. Na parte prática cria-
mos o aplicativo, relatando o acontecimento.”

O aplicativo ainda é um protótipo e está em fase 
de testes. Mas, a equipe pretende fazer parce-
rias futuramente para a concretização do projeto: 
“Como estamos lidando com áreas ambientais, 
pensamos em falar com os órgãos públicos de Flo-
rianópolis, como a Casan e a prefeitura”, diz Eloá.

Estudante da Capital cria aplicativo 
para avisar sobre desastres ambientais
Aluna do 9º ano, moradora da Lagoa da Conceição, teve a ideia de criar a ferramenta após o rompimento 
da lagoa de efluentes tratados da Casan. O sistema ainda não está disponível e criadora busca parceria

Eloá fez 
extensa 
pesquisa para 
desenvolver 
o app
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Baixas temperaturas

SC tem alerta para frio 
intenso, chuva congelada 
e formação de neve 

A previsão meteorológica 
é que a partir de hoje San-
ta Catarina terá um declínio 
acentuado de temperatura, 
com previsão de chuva con-
gelada e neve no Meio-oeste 
e Planalto Sul. Na região da 
Grande Florianópolis, a tem-
peratura pode chegar a 4°C 

na quarta-feira. De acordo 
com a Defesa Civil do Esta-
do, o deslocamento da fren-
te fria deixa o dia nublado, 
com pancadas de chuvas em 
todas as regiões. Para hoje, a 
previsão é de 10°C (mínima) 
e 15°C (máxima) na Gran-
de Florianópolis litorânea. Termômetros podem chegar a 4°C em Florianópolis

LEO MUNHOZ/ND

PREVISÃO PARA 
FLORIANÓPOLIS

 Segunda-feira 
   11 °C

 Terça-feira  
   7 °C

 Quarta-feira  
   4 °C

 Quinta-feira  
   6 °C

 Sexta-feira  
   7 °C

Tecnologia para a sociedade
Eloá teve o auxílio de três 

mentores da Technovation: 
Juliana Jacinto da Silva, Beatriz 
Ruthes dos Santos e Bernardo 
da Costa Santos. Juliana relatou 
que a proposta do aplicativo é 
conectar a população e órgãos 
responsáveis, podendo ser um 
meio de comunicação entre a 
associação de moradores ou 
pessoas da comunidade em 
geral.  A comunidade sinaliza 
quaisquer tipos de problema 
que tivessem enfrentando, 
denunciando possíveis riscos 
na área onde vivem, e que as 
autoridades possam dar um 
retorno para a comunida-
de, atuando na resolução das 
denúncias. “Foi muito incrí-
vel porque são meninas de 10 

até 14 anos construindo um 
aplicativo do zero, pensando 
em um problema real e em uma 
possível solução”, diz Juliana.  

“Uma iniciativa como essa 
é muito importante, pois dá 
oportunidade para a juventu-
de mostrar o seu interesse em 
fazer parte de um bem maior 
para a nossa sociedade, usan-
do-se da tecnologia, que faz 
cada vez mais parte do nosso 
cotidiano”, afirma o secre-
tário Municipal de Educação, 
Maurício Fernandes Pereira. 

“Tenho que admitir que 
não me interessava por tec-
nologia, mas me surpreendi 
com o resultado. Gostei, e 
faria tudo de novo”, men-
ciona Eloá, orgulhosa.  

Uma iniciativa como essa 
dá oportunidade para a 
juventude mostrar o seu 
interesse em fazer parte 
de um bem maior para 
a nossa sociedade.”

Maurício Fernandes Pereira,
secretário Municipal de Educação



“Mergulhado na sopa 
ideológica que o STF 
cozinhou em torno 
da Covid, o ministro 
acabou se metendo 
numa sinuca de bico. 
Denuncia a “inação” 
do governo federal mas 
nada diz sobre o fiasco 
das autoridades locais...”

Escrevem neste espaço:  Segunda J.R. Guzzo  Terça Guilherme Fiuza  
Quarta Alexandre Garcia Sexta Luís Ernesto Lacombe  Fim de semana Rodrigo Constantino
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O último surto
O ministro Marco Aurélio, que se prepara para se aposentar do STF e entregar 

ao Brasil, com a sua saída, a melhor realização dos 31 anos que passou no cargo, 
parece ter guardado para essas últimas horas o pior que poderia fazer para 
fechar sua carreira. Pensava-se que a chave de ouro tinha sido a sua ordem para 
tirar de uma cadeia de segurança máxima, tempos atrás, um dos mais notáveis 
criminosos que constam nas anotações da polícia, o traficante André do Rap 
- que sumiu do mapa e está solto até hoje. Que nada. Antes de ir para casa, o 
quase ex-ministro conseguiu se superar e criar uma alucinação jurídica que não 
existe em nenhum lugar do mundo - o “Estado de Coisas Inconstitucional”.

Essa aberração impõe uma espécie de toque de recolher, ou estado de sítio, para 
todo e qualquer setor da administração pública que, segundo algum dos 11 ministros, 
esteja com problemas. Não é preciso que alguém, ali, desrespeite qualquer dos 250 
artigos da Constituição; basta que o Psol, o PT ou coisa parecida - sempre eles - 
queiram bloquear o que está sendo feito na área e exigir uma intervenção do STF. 

Uma vez decidido pelos ministros que há um “Estado de Coisas 
Inconstitucional” em algum pedaço da máquina do Estado, é o tribunal que 
passa a mandar ali, diretamente ou através de interventores nomeados por 
ele. Não há nenhuma sílaba na Constituição que permita uma coisa dessas.

Algumas semanas atrás, Marco Aurélio baixou o “Estado de Coisas 
Inconstitucional” nas penitenciárias 
brasileiras - todas, sem exceção, das 
que investem fortunas nos presídios e 
cumprem todos os requisitos legais em 
sua manutenção, como as de São Paulo, 
até os mais sinistros chiqueiros onde se 
enfiam presos por esse interiorzão afora.

O ministro disse que é tudo igual; deu 
três meses para o governo apresentar um 
“plano” que “resolva completamente”, 
nos próximos “três anos”, um problema 
de séculos. O interventor encarregado de 
mandar na área é o Conselho Nacional 
de Justiça - uma aglomeração de 
burocratinhas que jamais colocaram 
o pé num xadrez em toda a sua vida.

Agora, com a aposentadoria 
roncando no calendário, Marco 
Aurélio inventou o “Estado de Coisas 
Inconstitucional” para a Covid e o seu 
tratamento. Se o plenário do STF aceitar esse novo surto, os “entes federados”, 
sob “a coordenação do Executivo” ficam obrigados, entre outros disparates, a 
fazer “análise diária dos impactos na redução dos casos, fornecer “máscaras de 
pano multicamadas” para 210 milhões de pessoas, adotar “medidas de bloqueio”, 
orientar a população a ficar em casa e outros despropósitos que circulam entre 
a ignorância, a burrice e a preguiça mental. Marco Aurélio não ouviu, ao baixar 
essa sua bula, o Conselho Federal de Medicina ou qualquer outra entidade da área 
médica ou científica; apenas executou o pedido de “18 entidades de trabalhadores”.

Mergulhado na sopa ideológica que o STF cozinhou em torno da 
Covid, o ministro acabou se metendo numa sinuca de bico. Denuncia a 
“inação” do governo federal mas nada diz sobre o fiasco das autoridades 
locais a quem o próprio STF deu autonomia plena para gerir a Covid. 
Não foram elas que criaram o “Estado de Coisas Inconstitucional”? 

E agora: quem vai mandar na área? Os mesmos que fracassaram? Marco Aurélio 
não sabe. Também não sabe quem vai fazer, na prática, “a política concertada” 
que, segundo ele, é indispensável para lidar com a epidemia. O ministro diz 
apenas que o STF vai atuar “incentivando a formulação e a implementação de 
políticas públicas”. Fica reservado ao “Legislativo e ao Executivo” o “campo 
democrático das escolhas”. Deu para entender alguma coisa de útil?

GuzzoJ.R.
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A bordo de uma motocicleta Honda NC 750 de cor azul-marinho, 
Bolsonaro levou o prefeito João Rodrigues na garupa

Manifestação

Motociata de Bolsonaro 
reúne quase 30 mil motos e 
40 mil pessoas no Oeste

O presidente Jair Bolsonaro partici-
pou no sábado, em Chapecó, de uma 
motociata que reuniu quase 30 mil 
motocicletas e a participação de 40 
mil pessoas, de acordo com estimativa 
extraoficial da organização do encontro. 
A PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a 
PM (Polícia Militar) ainda não divulga-
ram as estimativas de público. O evento, 
que começou às margens da SCT-480, 
em Chapecó, atraiu motociclistas de 
Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do 
Sul, Mato Grosso, São Paulo e Acre.

O representante comercial Hélio 
Vanderlei Vaz saiu de Pranchita, no 
Paraná, na sexta-feira, para parti-
cipar do encontro. “Viemos prestar 
apoio ao nosso presidente e a nos-
sa nação. O que me motivou vim 
para cá foi o patriotismo”, disse.

A organização do evento também 
comemorou o resultado da motociata 
em Chapecó. “Em conversa com quem 
trabalhou nestes 10 dias, avaliamos que 
essa foi a motociata mais organizada do 
país, o que facilitou o trabalho das equi-
pes de segurança. Não foi a maior, mas 
foi a mais organizado”, afirmou o orga-
nizador do evento, Cleverson Dalmora. 

O presidente Bolsonaro chegou ao 
evento a galope em um cavalo. De-
pois, assumiu uma motocicleta Honda 
NC 750 de cor azul-marinho, com 
o prefeito João Rodrigues (PSD) na 
garupa. Eles deixaram a concentra-
ção perto das 9h. O comboio seguiu 
pelas principais avenidas de Chapecó, 
passou por Cordilheira Alta, Xaxim 
e Xanxerê. Perto do fim da manhã, 
eles retornaram para Chapecó. 

PROTESTOS 
Enquanto Bolsonaro participava 

da motociata, em outras regiões do 
Estado houve manifestações contra 
o governo. Em Florianópolis, mani-
festantes se reuniram com faixas e 
cartazes no Centro da cidade. Jaraguá 
do Sul, na região Norte, também teve 
mobilização contra o presidente. Os 
participantes reivindicam mais ce-
leridade na campanha de vacinação 
contra a Covid-19, o aumento do auxílio 
emergencial, além de protestarem 
contra os indícios de fraude na compra 
da vacina Covaxin, apurados pela CPI 
da Covid no Senado. Um novo ato está 
programado para o dia 3 de julho.

Protestos contra o governo ocorreram no mesmo dia da motociata
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O assassino Lázaro Barbosa, de 32 
anos, teria usado um celular rou-
bado para criar um perfil falso no 
Facebook. Na rede social, ele teria 
assumido o nome de Patrik Sousa 
e postado fotos de sua própria ca-
çada. O perfil é atribuído a Lázaro 
porque ele foi criado a partir do 
aparelho roubado por ele no dia 15 
junho, quando invadiu uma chácara 
no interior de Goiás e fez três pes-
soas da mesma família de reféns.

Depois de conseguir escapar 
do cerco policial, o fugitivo teria 
ficado até o dia 18 com o celu-
lar. Mesmo no meio da mata, em 
uma região que dizem que ele 
conhece muito bem, acredita-se 
que foi lá que criou o perfil com 
nome de Patrik. Investigadores 
acreditam que ele usou a rede 
social para acompanhar notícias 
do caso e ver reações do público.

A imagem usada pelo assassino 
como foto de perfil foi, justamen-
te, de um helicóptero realizando 

as buscas, que completam 20 dias 
hoje. Na foto, está escrito: “As 
buscas não param. Breve esta-
rá nas mãos da polícia. Não volta 
em viatura, volta com o IML”. Na 
rede social, há apenas um ami-
go, uma adolescente que mora 
no mesmo bairro de parentes de 
Lázaro, em Águas Lindas (GO).

ESCONDIDO EM FAZENDA
A perseguição ao assassino Lá-

zaro Barbosa por uma força-tarefa 
formada por centenas de traba-
lhadores de forças de segurança 
prossegue por cidades do interior 
de Goiás há 20 dias. Na sexta-fei-
ra (25), a Justiça mandou soltar o 
caseiro Alain de Santana, 33 anos, 
um dos dois presos sob suspeita de 
facilitar a fuga do criminoso. Já o 
fazendeiro Elmi Caetano Evange-
lista, de 74 anos, continua preso.

Alain admitiu em depoimento 
que Lázaro esteve por cinco dias 
escondido na casa de Caetano, 

que ele tomava conta. Disse que 
não avisou a polícia porque sofreu 
ameaças do fugitivo durante o 
tempo em que ele esteve na fazen-
da. “Sei onde sua família mora”, 
teria dito o fugitivo ao caseiro.

O advogado de Alain disse ain-
da que dois fatores podem ter 
comprometido o caseiro e in-
fluenciado sua prisão. Ele cumpre 
pena em regime semi-aberto por 
roubo e receptação e sua mulher 
mora nos fundos da casa do pai 
de Lázaro. “Ele conhecia o pai do 
Lázaro, tem essa coincidência que 
a esposa dele mora anos fundos 
da casa do pai do Lázaro, talvez 
essa coincidência tenha preju-
dicado ele”, disse à Record TV.

O caseiro também disse que seu 
patrão foi quem o orientou a não 
deixar a polícia fazer buscas na 
fazenda. Justamente esta fal-
ta de vontade do fazendeiro em 
colaborar foi o que acabou por 
chamar a atenção da polícia.

Lázaro teria criado perfil no Facebook
Caçada ao assassino que se tornou homem mais procurado do país no momento entra no 20º dia no interior de Goiás

No alto, a 
imagem da 
busca usada 
no perfil de 
Patrik Sousa, 
ao lado, o 
fugitivo Lázaro
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Os desafios
O Cosemesc (Conselho 
Superior das Entidades 
Médicas) promove amanhã 
de reunião com o secretário 
da Saúde, André Motta 
Ribeiro. Na pauta, uma 
avaliação sobre o cenário 
do coronavirus debater 
os atuais e novos desafios 
sobre tratamento das 
síndromes respiratórias e 
doenças de inverno, que 
se agravam em agosto e 
setembro. O evento será 
mediado pelo presidente 
da ACM, Ademar 
Oliveia Paes Junior. 
Será transmitido pelo 
Youtube: www.youtube.
com/user/acmedicina1.

moacir.pereira@ndmais.com.br
MOACIR PEREIRA

A viagem do presidente 
Jair Bolsonaro ao Oeste 
catarinense teve um balanço 
considerado acima das 
expectativas pelas lideranças 
federais e, sobretudo, 
pelas representações mais 
expressivas do Estado. 
Pela primeira vez, falando 
em nome do presidente, o 
ministro Tarcísio de Freitas 
transmitiu decisões de 
impacto na infraestrutura 
da região. E o senador 
Jorginho Mello (PL), também 
credenciado por Bolsonaro, 
confirmou outras decisões 
de relevância esperadas 
para o setor rodoviário.

A recepção que o Oeste 
ofereceu ao presidente foi 
um verdadeiro fenômeno, 
tanto na chegada, como nos 

eventos de que participou. 
Culminou com a motociata no 
sábado, com a participação 
de 15 mil motociclistas, 
segundo a PM, e 30 mil 
participantes, de acordo com 
os organizadores. Sobretudo, 
o carinho do povo oestino.

As notícias de interesse 
catarinense foram: 1. 
Autorização para contrato do 
projeto final de engenharia 
da duplicação da BR-282 
entre Chapeco e Irani, com 
previsão de 12 meses; 2. 
Construção de terceiras 
faixas da BR-282, entre 
Palhoça e São Miguel do 
Oeste, no total de 150 km, 
já com recursos garantidos; 
3. Federalização do trecho 
Descanso-Itapiranga da BR-
163, conhecida como SCT-163.

A população deu um show 
de educação, disciplina, 
civismo e entusiasmo durante 
a visita presidencial. Milhares 
de pessoas acenando com 
bandeiras do Brasil ou 
vestidas de verde e amarelo 
postaram-se ao longo do 
trajeto da motociata para 
aplaudir Bolsonaro. Grupos 
nas calçadas, famílias no alto 
das colinas, apoiadores ao 
longo do acostamento, todos 
com acenos espontâneos 
e gritos de aprovação. 

O senador Jorginho 
Mello, que foi na garupa 
de Bolsonaro no trajeto 
entre Xanxerê e Chapecó, 
passando por Xaxim, com a 
população na rua empolgada, 
resumiu: “É realmente um 
fenômeno inexplicável”.

Bolsonaro: viagem histórica a SC

Ofensiva - Ao se despedir do Oeste, em discurso para um 
grande público, o presidente Bolsonaro voltou a criticar 
governadores e prefeitos que decretaram lockdown e 
toque de recolher, causando fechamento de milhares de 
empresas e milhões de desempregados. Proclamou: “Não 
fechei um único botequim”. Sobre a CPI: “Temos uma 
CPI com sete pilantras”. E sobre o Supremo: “Tiraram um 
vagabundo da cadeia. E tornaram o vagabundo elegível.”   
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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+

Chapecoense
Durante o longo período em que permaneceu na Arena Índio 
Condá, o presidente Bolsonaro recebeu um apelo dramático do 
jogador Neto e do senador Esperidião Amin (PP).  Que reunisse os 
ministros da Justiça, das Relações Exteriores e da Economia para 
tentar uma decisão da seguradora principal do governo federal 
no pagamento das indenizações pela tragédia da Chapecoense 
na Colômbia. Ação judicial tramita há quatro anos e só não 
foi arquivada porque o procurador da República, Carlos Prola 
Júnior, entrou com ação penal quatro dias antes da prescrição.              

O retorno
O Tribunal de Justiça do 
Estado anunciou para o dia 1º 
de julho a retomada gradual 
das atividades presenciais 
em todo o Estado. Começam 
com 20% do pessoal 
nas comarcas com risco 
gravíssimo (vermelho), 
de 30% com nível grave 
(laranja) e de 50% do 
quadro de pessoal com risco 
potencial alto (amarelo).
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João Rodrigues, Bolsonaro, Jorginho Mello, 
Caroline De Toni e Daniela Reinehr

O Fundador 
- O programa 
come-
morativo do 
cinquen-
tenário de 
fundação da 
Federação 
das 
Associações 
Comerciais 
e Industriais 
de Santa 
Catarina 
prevê para 
hoje um 
encontro dos 
presidentes 
para o 
resgate da 
história. A Facisc foi fundada em 26 de 
junho de 1971, liderada pelo empresário 
Ody Varella (foto), seu primeiro presidente. 
Realizada no Clube 12 de Agosto, a 
reunião de criação teve a participação 
das Associações de Florianópolis, 
Blumenau, Joinville, Itajaí, São Bento 
do Sul, Caçador, Laguna, Criciúma, São 
Francisco do Sul, Tubarão e Rio do Sul.

Ody Varella, considerado o “pai 
do esporte catarinense” recebeu 
consagradora homenagem da Federação 
Catarinense de Atletismo e da 
Assembleia Legislativa. Ele completará 
100 anos no dia 3 de dezembro.

Fora 
Covid-19
Quanto mais 
setores das 
esquerdas radicais 
e das oposições 
combatem o 
tratamento 
precoce, mais 
se multiplicam 
as pesquisas e 
relatos sobre o uso 
de ivermectina 
e outros 
medicamentos 
para conter o 
avanço da doença 
nos primeiros 
sintomas. A famosa 
Universidade de 
Oxford anunciou 
resultados 
positivos sobre 
a ivermectina 
e doxiciclina. 
Pesquisas 
patrocinadas 
pelo governo 
britânico. O mesmo 
medicamento vem 
sendo usado com 
sucesso na Índia 
e no México.
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Seminário tenta salvar 
sambaqui joinvilense
Pesquisadores de oito instituições do Brasil e do exterior vão escavar e pesquisar novamente o Sambaqui Cubatão I 
que, nas últimas décadas, vem sofrendo um forte processo de erosão. Iniciativa quer resguardar o material arqueológico
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Cidade Editor: Jean Balbinotti jean.balbinotti@ndmais.com.br

O Museu Arqueológico de 
Sambaqui de Joinville (MASJ) 
e mais 17 pesquisadores, de 
oito instituições do Brasil 
e do exterior, vão escavar e 
pesquisar novamente o Sam-
baqui Cubatão I. Os samba-
quis contam a história de um 
dos sistemas culturais mais 
bem-sucedidos da pré-histó-
ria brasileira e das Américas.

O Seminário online que 
inicia nesta segunda-feira 
marca a contagem regressi-
va para o próximo campo de 
pesquisa e escavação. Desta 
vez, o objetivo é o salvamento 
arqueológico deste samba-
qui que nas últimas décadas 
vem sofrendo um processo de 
erosão. A meta será discutida 
tecnicamente com apoio de 
recursos destinados pelo Ins-
tituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (IPHAN).

Aberto à participação do 
público em geral, o evento 
será realizado de 28 a 30 de 
junho, no período da manhã, 
e vai reunir pesquisadores 
de diversas instituições para 
apresentar e discutir as di-
versas frentes de pesquisas 
multidisciplinares que estão 
participando do projeto. A 
transmissão será pela plata-
forma Google Meet (https://
meet.google.com/xeh-rnkv-r).

Esta será a quarta campanha 
de escavação neste samba-
qui. O novo projeto parte dos 

dados e dos conhecimentos 
gerados na última pesqui-
sa, mas desta vez o objetivo 
principal é resgatar uma parte 
do Cubatão I, especialmente 
o perfil que vem desmoro-
nando ao longo dos anos pela 
própria condição do sítio às 
margens do rio Cubatão.

O projeto é coordenado pelo 
MASJ, sob a responsabilidade 
das técnicas arqueólogas Dione 
da Rocha Bandeira e Fernanda 
Borba. Ele foi desenvolvido 
com a parceria de muitos pes-
quisadores e vem sendo desen-
volvido desde julho de 2020. O 
recurso é proveniente de um 
Termo de Ajustamento de Con-
duta (TAC), no valor de R$ 200 
mil, com o gerenciamento da 
Associação de Amigos do MASJ. 

NOVA ESCAVAÇÃO
“Quando iniciamos a defesa e 

as justificativas para esse TAC, 
a proposta era abrir uma nova 
escavação para continuarmos 
os estudos das campanhas 
de 2007, 2008 e 2009. Po-
rém, nos últimos dois anos, 
a erosão foi muito acelerada 
e redimensionamos o proje-
to para o salvamento, com o 
objeto de trabalhar no perfil 
que hoje está muito instá-
vel”, explica Roberta Meyer 
Miranda da Veiga, gerente 
de Patrimônio e Museus da 
Secretaria de Cultura e Turis-
mo da Prefeitura de Joinville.

Sítio arquelógico está localizado às margens 
do rio Cubatão, próximo à foz com a Baía da 
Babitonga, na zona Norte da cidade, e tem 
uma grande importância para a região

INFORMAÇÃO
DO JEITO QUE
VOCÊ GOSTA.
SEG A SEX ÀS 13H20 
COM NILSON GONÇALVES
E RICARDO MOREIRA 



O primeiro módulo de cadastro eletrôni-
co de contribuintes completou 18 anos. Ele 
foi lançado no dia 3 de junho de 2003, na 
Secretaria da Fazenda, na minha gestão 
como secretário de Estado da Fazenda de 
Santa Catarina, com a presença do então 
governador Luiz Henrique e autoridades. 
Havia empenho em modernizar e facilitar 
a vida do contribuinte e auditores fiscais.

Além do SAT, já havia iniciado providên-
cias para facilitar a vida dos pequenos 
contribuintes, setorizar a fiscalização e 
concorrer com outros estados na conces-
são de benefícios fiscais. Foi abandona-
do o arcaico sistema de fiscalização em 
que os fiscais atuavam individualmen-
te por critério territorial. O fiscal res-
ponsável, por exemplo, pelo bairro Boa 
Vista, em Joinville, apenas ele, poderia 
fiscalizar contribuintes dali. Isso mesmo 
que os contribuintes exercessem ativi-
dades diversas. Pelo sistema novo, fo-
ram criados vários setores para a fisca-
lização. Assim, a fiscalização seria feita 
por dois fiscais do grupo. Um posto de 
combustíveis teria que sempre ser fis-
calizado por dois integrantes do setor.

Com as medidas e a gradual im-
plantação do SAT, em 2005 o Esta-

do atingia o primeiro superávit fi-
nanceiro dos últimos 10 anos.

O SAT teve a consultoria especializa-
da do Centro Interamericano de Admi-
nistração Tributária (CIAT). Trata-se de 
um sistema integrado em que são coor-
denados diversos subsistemas. São eles: 
conta-corrente tributária, arrecada-
ção, movimento econômico, tratamen-
tos tributários diferenciados e outros. 
Pelo credenciamento eletrônico, conta-
bilistas, advogados tributaristas e con-
tribuintes podem acessar com facilida-
de o sistema SAT, proporcionando maior 
agilidade na coleta de informações. Entre 
os profissionais que trabalham no siste-
ma destacam-se os analistas fazendários 
e os servidores do Centro de Informáti-
ca e Automação do Estado (Ciasc). Eles 
mantêm o sistema sempre atualizado e 
apto a fornecer as informações da própria 
Fazenda, contabilistas e contribuintes.

É importante ressaltar a dedicação ao SAT 
do gerente do Sistema de Informações Tri-
butárias, Omar Afif Alemsan; da diretora 
de Administração Tributária, Lenai Mi-
chels; e do secretário de Estado da Fazen-
da, Paulo Eli. Todos merecem reconheci-
mento, especialmente os contribuintes!

A evolução do SAT de SC
Max Roberto Bornholdt 
advogado, ex-Secretário da 
Fazenda de Santa Catarina

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

10 segunda-feira, 28 de junho de 2021

Charge

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

Pequenas conquistas

O Brasil foi confirmado no fim de semana na 3ª 
posição entre os países que mais vacinaram 
contra a Covid-19 no mundo, em números ab-
solutos. Em números proporcionais, ou seja, na 

relação por 100 habitantes, está em 86º lugar. No come-
ço do mês, o país aparecia em 4º e 66º no ranking glo-
bal, respectivamente, nesses critérios de análise.

Os dados foram reunidos na sexta-feira (25) pelo R7, 
com base na Our World in Data, plataforma alimentada por 
pesquisadores da Universidade de Oxford, do Reino Unido. 
Os Estados Unidos seguem na liderança dos números ab-
solutos, com mais de 320 milhões de doses aplicadas. Na 
sequência vem a Índia, com pouco mais de 300 milhões.

Apesar da estatística em termos de números abso-
luto ter subido um ponto, a semana passada teve vá-
rios percalços no processo de vacinação, quando algumas 
capitais e grandes cidades do país, incluindo Florianó-
polis, acenderam sinal de alerta e tiveram que por al-
guns dias suspender a abertura de novos grupos por causa 
da incerteza em relação à chegada de novas doses.

Este cenário de incertezas teve uma reviravolta positi-
va no fim de semana, quando mais lotes de vacinas foram 
distribuídos no Estado e um grande reforço chegou com 
as doses únicas da Pfizer. Ainda no sábado, servidores da 
Prefeitura de Florianópolis comemoraram com uma me-
recida dança de quadrilha o encerramento da campanha 
de vacinação no drive-thru do antigo aeroporto. A equi-
pe técnica dançou em comemoração ao dia bem-suce-
dido de trabalho na nobre missão de salvar vidas. 

Na Capital, o número de doses aplicadas no sábado ba-
teu seus próprios recordes, demonstrando a alta capacidade 
de aplicação de doses pelo SUS municipal. Também em São 
José, as equipes comemoraram no sábado um dia de suces-
so com a aplicação de todas as doses da Pfizer recebidas.

O balanço do fim de semana é um alento diante de ou-
tro número significativo, de que o Brasil superou, no sá-
bado, a marca de 70 milhões de pessoas imunizadas com 
a primeira dose das vacinas contra a Covid-19, segundo 
o Ministério da Saúde. São 71,152 milhões de brasileiros, 
o equivalente a 45% das 158,095 milhões de pessoas com 
mais de 18 anos no país, que estão parcialmente imuniza-
das com a primeira dose. Imunizados, com as duas doses 
ou agora com a dose única, são quase 12% dos brasileiros.

Para que a campanha possa fluir, que seus prazos e obje-
tivos sejam alcançados e novos grupos sejam chamados é 
importante que as pessoas que pertencem aos grupos priori-
tários já contemplados e que por algum motivo ainda estejam 
resistindo em se vacinar, ou a tomar a segunda dose, que o 
façam o mais rápido possível. Lembre-se que a vacina é a 
única esperança para a retomada segura que todos aspiram.
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A Havan, com sede na cidade 
de Brusque, completou no sába-
do 35 anos de fundação. Uma das 
maiores redes varejistas do país 
possui, atualmente, 160 mega-
lojas em 18 Estados e no Distrito 
Federal, e conta com mais de 20 
mil colaboradores, 700 forne-
cedores e Centro de Distribuição 
referência na América Latina.

Os números da empresa 
catarinense impressionam. 
A Havan teve um crescimen-
to médio de 40% nos últimos 
anos. No ano passado, obteve 
um faturamento de quase R$ 
11 bilhões. Segundo a empresa, 
100 milhões de clientes passam 
nas lojas da Havan. Até o final 
do próximo ano, a rede quer 
chegar a 200 megalojas no país. 

“Um dos nossos grandes 
diferenciais é a capacidade 
constante que temos de nos 
transformar. Quando foi fun-
dada, a Havan comercializava 
um único produto, que era o 
tecido, e hoje temos mais de 350 
mil itens”, disse o presidente 
da rede, Luciano Hang. Desse 
total de itens comercializados 
nas lojas Havan, mais de 90% 
são de empresas nacionais.

A empresa também tem 
investido em ações sociais, 
com incentivos a projetos e 
pessoas que contribuem com 
a comunidade, geram opor-
tunidades, desenvolvimento 
e buscam fazer a diferença 
onde estão inseridos. Desde 
2011 já foram mais de R$117 
milhões destinados a cerca de 
650 projetos através de leis de 
incentivo e patrocínios diretos.

Havan comemora 35 anos de 
fundação com crescimento de 40% 
Empresa, que nasceu de uma pequena loja de tecidos, obteve um faturamento 
de quase R$ 11 bilhões no ano passado e projeta entrar na Bolsa de Valores

Megalojas da Havan estão presentes em 18 Estados e no Distrito Federal
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Sugestão infantil 
virou marca

A Havan surgiu em 1986 de uma 
iniciativa empreendedora do en-
tão vendedor de uma fábrica de te-
cidos, Luciano Hang, com o sócio 
Vanderlei Rogério de Limas. O nome 
da empresa é a junção dos nomes 
deles. A sociedade foi até 1991.

Em 25 de julho de 1994 foi inaugurada 
a primeira loja com a fachada inspira-
da na Casa Branca (residência oficial e 
principal local de trabalho do presidente 
dos Estados Unidos). A ideia de Luciano, 
após uma visita aos EUA, era transfor-
mar a loja não apenas em um espaço 
de compra, e ser um ponto turístico.

E sabe aquelas estátuas da liber-
dade que estão fixadas nas entra-
das das lojas? Ela surgiu em 1995, 
após uma sugestão de um menino 
de sete anos ao empresário Luciano 
Hang, e se transformou num sím-
bolo de marketing da empresa.

Live de comemoração
Para comemorar a data, a rede vare-

jista realizou a “Live de Outro Mundo”. 
Foram mais 250 mil de visualizações 
e contou a presença das duplas ser-
tanejas Israel e Rodolffo e Marcos e 
Belutti e ainda, da apresentadora Lí-
gia Mendes. O show foi um presen-
te para os clientes da rede varejista.

Luciano Hang falou sobre o evento 
agradeceu os 20 mil colaboradores da 
Havan, os mais de 700 fornecedores e 
os milhões de clientes da Havan. “Acre-
ditamos no Brasil e por isso, seguimos 
investindo no país, gerando emprego 
para os brasileiros. Eu jamais imaginei 
que de uma lojinha de 45m² chegaría-
mos onde estamos. O melhor é saber 
que ainda temos muito a fazer, quere-
mos colocar lojas em todos os Estados 
e seguir crescendo. Não temos limites 
para os nossos sonhos e realizações”.

Acreditamos no Brasil e por isso, seguimos 
investindo no país, gerando emprego para os 
brasileiros. Eu jamais imaginei que de uma 
lojinha de 45m² chegaríamos onde estamos.

Luciano Hang,
presidente da Havan

Live com 
sertanejos 

teve público 
de 250 mil 

pessoas



Publicidade

CAMPANHA dO 

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

ndmais.com.br/campanhadoagasalho
acesse e confira o ponto de coleta mais próximo.

Realização:

CADA PEÇA DE ROUPA
VALE POR UM ABRAÇO.

Patrocínio:

12   quinta-feira, 24 de junho de 2021      



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 0 x 1 Peru
27/6, 18h Brasil 1 x 1 Equador   

TCHAU CR7

Bélgica vence  
e tira Portugal  
da Eurocopa

A Bélgica adotou uma postura cautelosa 
neste domingo, diante de Portugal, atual 
campeão da Eurocopa, e contou com um 
lance de talento de Thorgan Hazard para 
bater os adversários por 1 a 0, em partida 
válida pelas oitavas de final do torneio 
continental. O triunfo sobre Cristiano Ro-
naldo e seus companheiros define a seleção 
comandada por Roberto Martínez como 
adversária da Itália nas quartas de final.

Com isso, os belgas voltam a campo 
na próxima sexta-feira, quando jogam 
contra os italianos, na Allianz Arena, 
em Munique, por uma vaga nas semi-
finais. Já os campeões de 2016 voltam 
para casa, lamentando o fim do so-
nho da conquista do bicampeonato.

Ainda menos intensa e criativa, a Bél-
gica encontrava bastante dificuldade 
para encontrar espaços na defesa portu-
guesa. Um lance de talento de Thorgan 
Hazard, contudo, garantiu que o time 
fosse para o intervalo com a vanta-
gem no placar. Aos 41 minutos, o meia 
do Borussia Dortmund, irmão de Eden 
Hazard, acertou uma pancada de fora da 
área e viu a bola morrer dentro da rede.

No segundo tempo, entre os 36 e 37 
minutos, Courtois defendeu cabeceio 
forte de Rúben Dias e Raphael Guer-
reiro acertou o travessão, após chute 
rasteiro. O goleiro belga ainda traba-
lhou aos 42 minutos, para evitar gol de 
André Silva, e garantiu a classificação.

O Brasil empatou com o 
Equador por 1 a 1, no Estádio 
Olímpicio, em Goiânia, pela 
fase de grupos da Copa Améri-
ca. O gol brasileiro foi marcado 
por Éder Militão, de cabeça, 
ainda na primeira etapa. Mena 
empatou no segundo tempo. 
Neymar, referência técnica do 
time, não entrou na partida.

Com o resultado, os coman-
dados de Tite mantém a inven-
cibilidade no torneio, com três 
vitórias e um empate. Porém, 
esse resultado trava uma sequñ-
cia de 10 vitórias em sequên-
cia. Em um jogo considerado 
como teste pelo treinador, a 
formação inicial teve mudan-
ças em todos os setores. Ape-
nas os titulares Marquinhos 
e Alisson foram mantidos.

DOMÍNIO
O primeiro tempo foi de 

domínio absoluto da seleção 
brasileira, que mantinha a posse 
de bola e controlava as ações. O 
Equador pouco ameaçou a meta 
de Alisson, mas o Brasil também 
pouco produziu. Gabigol teve 
boa oportunidade para mar-
car, após belo passe por cima 
de Paquetá, mas chutou fraco, 
nas mãos do goleiro Galíndez.

O gol saiu num dos pontos 
fortes do time de Tite: o jogo 
aéreo. Marquinhos atraiu a mar-
cação na cobrança de Éverton 
Cebolinha e Éder Militão apa-
receu por trás, mais alto que 
todo mundo. O zagueiro testou 
firme, no canto invertido de 
Galíndez, sem chande de defesa. 

Na volta do intervalo, o 
Equador voltou decidido a lutar 
pela vaga nas quartas de final 
e empatou no início da etapa 
complementar. Em bate e rebate 
após cobrança de escanteio, 
Valencia escorou para trás e 
Mena, nas costas de Danilo,  
fuzilou a meta de Alisson.

O Brasil teve dificuldade para 
criar chances reais após levar 
o empate e as substituições 
promovidas por Tite não sur-
tiram efeito. A melhor chegada 
foi com Vinícius Jr, após boa 
jogada de Cebolinha e Paque-
tá. O atacante, no entanto, não 
foi feliz na finalização. O Brasil 
ainda não sabe o adverário na 
próxima fase. Mas está certo que 
o jogo será no Nilton Santos, na 
próxima sexta-feira (2), às 21h.

Brasil empata e segue 
invicto na Copa América
Em Goiânia, Tite optou por fazer experiências na escalação 
da Seleção Brasileira; equipe saiu na frente com Éder Militão
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Cai uma das favoritas

A Holanda é a primeira favori-
ta a dar adeus à Eurocopa. Neste 
domingo, a seleção de Frank de 
Boer pagou caro por causa dos 
erros apresentados em Budapes-
te e, com derrota por 2 a 0 para a 
República Checa, na Arena Púskas, 
se despede nas oitavas de final 
após primeira fase perfeita. Os 
checos terão a Dinamarca pela 
frente por vaga nas semifinais.

Dona de ataque poderoso na Eu-
rocopa, com oito gols em três jogos, 
a Holanda viu seu setor ofensivo fa-
lhar no momento chave das oitavas 
e, ao esbarrar na forte defesa checa, 
sai precocemente numa competição 
na qual tinha recursos e qualidade 
para ir bem longe. O artilheiro Stich 
mais uma vez deixou sua marca. Ele 
fechou a conta na Arena Púskas e 
já soma quatro gols na Eurocopa.

República Tcheca despacha a Holanda

Primeiro gol da equipe checa saiu em jogada de bola parada
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Thorgan Hazard fez um golaço 
no primeiro tempo
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EUROCOPA
  OITAVAS DE FINAL 
 26/6, 13h País de Gales 0 x 4 Dinamarca
26/6, 16h Itália 2 x 1 Áustria
27/6, 13h Holanda 0 x 2 Rep. Tcheca
27/6, 16h Bélgica 1 x 0 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  

 

  1 X 1  

Brasil
Alisson, Emerson, Éder 

Militão, Marquinhos, 
Renan Lodi (Danilo), 

Fabinho, Douglas Luiz 
(Casemiro), Everton 
(Richarlison), Lucas 

Paquetá ( Everton Ribeiro), 
Roberto Firmino (Vini Jr.) 

e Gabigol. Técnico: Tite

Equador
Galíndez, Preciado, 
Arboleda, Hincapié, 
Palacios (Plata), Moisés 
Caicedo (Mena), Jhegson 
Méndez, Franco, 
Estupiñán, Valencia, 
Campana, Ayrton 
preciado (Pineida). 
Técnico: Gustavo Alfaro.

Local: Estádio Olímpico de Goiás, Goiânia. Horário: 18h. 
Data: 27\06\2021. Gols: MIlitão (BRA) e Mena (EQU)
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Falta de entrosamento do time 
e marcação forte do Equador 
complicaram o jogo brasileiro



Em jogo válido pela 4ª rodada 
da Série D do Brasileiro, JEC e 
Marcílio Dias ficaram no empa-
te por 1 a 1, sábado, no Estádio 
Dr. Hercílio Luz, em Itajaí. O gol 
tricolor foi anotado por Paulo 
Victor, enquanto que Anderson 
Ligeiro, de pênalti, deixou tudo 
igual para o Marinheiro. Com 
o resultado, o JEC soma oito 
pontos em quatro jogos e divide 
a liderança com o FC Cascavel.

O Tricolor entrou em campo 
mostrando movimentação e 
troca de posições. Em alguns 
momentos, o JEC se posicio-
nava em um 3-5-2, em outros 
avançava em um 4-3-3, com 
a mobilidade do trio: Paulo 
Victor, Yann Rolim e Chrys-
tian. O JEC manteve o que vem 
apresentando, a saída curta e 
a troca de passes. Só que essa 
saída desde a defesa, mui-
tas vezes gera sustos. Rafael 
Pascoal tocou para Naldo na 
pequena área, o volante se 
atrapalhou e deixou a bola 
escapar. David Batista, es-
perto, aproveitou e mandou 
para o gol, mas Rafael Pascoal 
conseguiu salvar com os pés.

Pressionando a saída de jogo 
do Marcílio Dias, o Tricolor teve 
sua primeira chance no jogo. 
Naldo fez o desarme no meio-
-campo e tocou para Chrys-
tian, o camisa 10 bateu e Victor 
Hugo colocou para escanteio. 

Com 17 minutos jogados, o 
JEC levou perigo mais uma vez. 
Paulo Victor recebeu lançamen-
to da defesa, venceu na vontade 
e bateu cruzado, a bola bateu 
na trave antes da zaga afastar. 
Depois dessa blitz no ataque, o 
JEC precisou se ajustar na de-
fesa. O Marcílio Dias criou três 
boas oportunidades, a prin-
cipal delas com Fernando. Ele 
finalizou de fora, a bola raspou 
a trave antes de sair. A pri-
meira etapa acabou sem gols.

OSCILAÇÃO NO  
SEGUNDO TEMPO

No segundo tempo, o Trico-
lor marcou logo nos primeiros. 
Davi Lopes e Chrystian tabe-
laram, o garoto avançou pelo 
lado esquerdo e cruzou. Paulo 
Victor de cabeça, mandou para 

a rede. Porém, mais uma vez, 
quando bastava ao Joinville 
manter a pressão e controlar 
o jogo para assegurar a vitó-
ria, a defesa comete um erro. 
Anderson Ligeiro foi derru-
bado por Edson Ratinho na 
área, o juiz marcou pênalti. O 
jogador do Marinheiro con-
verteu, igualando o marcador. 

O JEC ainda teve uma ótima 
chance, após escanteio cobra-
do por Davi Lopes, Fernando 
mandou no travessão. Sendo 
assim, o empate permaneceu 
no placar, assim como o tabu.

Na coletiva, o técnico Lean-
dro Zago comentou que a 
oscilação da equipe dentro dos 
jogos faz parte do processo 
de aprimoramento da tática. 
“A nossa queda ao longo do 
jogo, sempre fazendo início 
de jogos muito fortes, depois 
a gente perdendo isso é um 
processo mesmo. Os jogado-
res quando estão em um nível 
inicial de concentração muito 
alto, exige mais deles e com 
o passar da partida, aca-
bam voltando para algo mais 
habitual deles”, explicou.
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Tudo igual

Joinville fica no 1 a 1 
com o Marcílio Dias
Com o empate, Tricolor chegou aos oito pontos na tabela 
e agora divide a liderança da Série D com o FC Cascavel  

Esporte

Em um jogo equilibrado, Joinville e Marcílio Dias ficaram 
no 1 a 1, sábado, em Itajaí, pela Série D. Paulo Victor e 
Anderson Ligeiro, de pênalti, anotaram os gols da partida. 
O Joinville mostrou, mais uma vez, pressão na saída de 
bola, troca de passes e de posição entre os jogadores. Porém, 
a qualidade das finalizações segue precisando melhorar, 
assim como a concentração também. Edson Ratinho, em um 
lance bobo, cometeu a penalidade que deu ao Marinheiro a 
igualdade no placar. Com esse empate, o JEC mantém sua 
invencibilidade. O próximo jogo do Tricolor é no domingo, 
dia 4, contra o Rio Branco-PR, às 15h, fora de casa.

Próximos desafios 
Boscardin agora vai disputar o Grand Slam de Wimbledon na 
categoria juvenil, a partir do dia 3 de julho. Antes, a partir 
desta segunda-feira, ele disputa o torneio juvenil preparatório 
no clube Roehampton, também em Londres. Pepe, como é 
chamado, fez oitavas de final em Roland Garros no começo 
do mês e é o nono do mundo do ranking mundial júnior.

Vice-campeonato na Itália 
O joinvilense Pedro Boscardin Dias (na foto abaixo, à esquerda), 
atleta da RS Tennis, disputou no sábado a sua primeira final 
em um torneio profissional. No ITF de Bérgamo, na Itália, o 
jovem de 18 anos sagrou-se vice-campeão em duplas, evento 
que foi disputado no saibro. Ao lado do americano Dali Blanch, 
Boscardin acabou sendo derrotado pelos argentinos Roman 
Burruchaga e Juan Galarza por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/3. 

Tabu 
O Marcílio Dias manteve o tabu de não tropeçar em Itajaí 
quando recebe o Joinville. Com esse resultado, o Marinheiro 
chegou aos cinco pontos na tabela. Agora, o Marcílio deve 
focar no próximo jogo, quando encara outro catarinense, 
o Juventus, de Jaraguá do Sul, no Estádio João Marcatto, 
domingo, dia 4, às 16h, pela quinta rodada da Série D.

FOTO VITOR FORCELLINI/DIVULGAÇÃO/ND

FOTO DIVULGAÇÃO/ND

Paulo Victor (C) vibra com o gol 

marcado contra o Marcílio Dias

 Editor: Jean Balbinotti jean.balbinotti@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



Com um gramado bastante 
prejudicado pela forte chuva 
em Caxias do Sul, o Flamen-
go não conseguiu impor seu 
futebol e perdeu para o Ju-
ventude, por 1 a 0, no estádio 
Alfredo Jaconi, ontem. O único 
gol da partida que abriu a 7ª 
rodada do Campeonato Brasi-
leiro foi marcado por Matheus 
Peixoto. O resultado freia a 
expectativa do time carioca 
em subir na classificação. 

A forte chuva que caiu em 
Caxias do Sul na madrugada de 
domingo prejudicou o grama-
do do Alfredo Jaconi. Os dois 
times tiveram dificuldades para 
tocar a bola, forçando lon-
gos lançamentos em meio às 
inúmeras poças de água. Com 
um time muito mais técnico, o 
Flamengo foi quem mais sofreu 
nos primeiros 45 minutos. 

O Flamengo insistindo em 
toques curtos, viu o Juven-
tude abrir o placar. Aos 24, 

Matheuzinho tentou toque 
por baixo e foi traído pela 
poça de água. Matheus Pei-
xoto dominou e arriscou de 
fora da área, sem chances de 
defesa para Diego Alves Um 
belo gol do centroavante.

Nos minutos finais, o Fla-

mengo foi para o tudo ou 
nada e ficou reclamando de 
um possível pênalti de Michel 
Macedo em cima de Pedro, 
lance em que o árbitro mandou 
seguir, frustrando as expecta-
tivas do time carioca em pelo 
menos empatar fora de casa.

01 03 05 09 10
11 12 13 15 16
19 21 23 24 25

Premiação Ganhadores Prêmio

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

2266

Federal Concurso
Quarta e sábado
Premiação Bilhete Prêmio

5574

   

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

Premiação Ganhadores Prêmio

5590

   

2384Mega-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 

2240

02 09 10 26 27 50

Premiação Ganhadores Prêmio 

15 19 31 33 34 44

   
   
   
   
   

   
   

Timemania Concurso
Terça, quinta e sábado

LONDRINA        PR
TIME DO CORAÇÃO

1655

02 03 06 16 24 28 31

Premiação Ganhadores Prêmio

Time coração Ganhadores Prêmio

Dia de Sorte Concurso
Terça, quinta e sábado

MÊS DA SORTE: 

473

02 09 11 16 20 27 28

Premiação Ganhadores Prêmio

JULHO            

LOTERIAS

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

15 acertos 3 R$ 251.757,90
14 acertos 357 R$ 633,70
13 acertos 12763 R$ 25,00
12 acertos 119608 R$ 10,00
11 acertos 539098 R$ 5,00

1 acertos 027751 R$ 1.350 mil
2 acertos 059180 R$ 15.500,00
3 acertos 054129 R$ 14 mil
4 acertos 029305 R$ 13 mil
5 acertos 025013 R$ 12.227,00

Quina 8 R$ 25.601.717,66
Quadra 2143 R$ 9.276,34
Terno 158391 R$ 188,73

25 28 36 60 61

Sena Acumulado R$ 20 milhões
Quina 57 R$ 28.668,57
Quadra 3781 R$ 617,41

09 13 22 25 26 31

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$ 8 milhões
Quina 38 R$ 2.973,17
Quadra 1589 R$ 81,25

Sena 0 R$ 0,00
Quina 23 R$ 4.420,98
Quadra 1351 R$ 95,57

7 acertos Acumulado R$ 7.400 mil
6 acertos 7 R$ 13.513,57
5 acertos 199 R$ 679,07
4 acertos 2776 R$ 9,00

LONDRINA        PR 6006 R$ 7,50

7 acertos Acumulado R$ 500 mil
6 acertos 35 R$ 2.428,20
5 acertos 1298 R$ 20,00
4 acertos 16109 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.

  7ª RODADA 
 27/6, 11h Juventude 1 x 0 Flamengo
27/6, 16h Fluminense 1 x 1 Corinthians
27/6, 20h Palmeiras 3 x 2 Bahia
27/6, 20h Grêmio 0 x 0 Fortaleza
27/6, 20h Athletico-PR 2 x 2 Chapecoense
27/6, 20h30 Santos 2 x 0 Atlético-MG
27/6, 20h30 América-MG 1 x 1 Internacional
27/6, 20h30 Ceará 1 x 1 São Paulo
27/6, 20h30 Sport 0 x 0 Cuiabá
28/6, 20h Atlético-GO  x  Bragantino  

  8ª RODADA 
 30/6, 16h Fluminense  x  Athletico-PR
30/6, 16h Fortaleza  x  Chapecoense
30/6, 19h Internacional  x  Palmeiras
30/6, 19h Bahia  x  América-MG
30/6, 20h30 Santos  x  Sport
30/6, 21h30 Corinthians  x  São Paulo
30/6, 21h30 Juventude  x  Grêmio
1/7, 16h Bragantino  x  Ceará
1/7, 19h Atlético-MG  x  Atlético-GO
1/7, 20h Cuiabá  x  Flamengo 
 

Bragantino 14 6 4 2 0 16 9 7 77.8
Athletico-PR 13 6 4 1 1 10 5 5 72.2
Palmeiras 13 7 4 1 2 13 9 4 61.9
Fortaleza 12 7 3 3 1 10 5 5 57.1
Bahia 11 7 3 2 2 12 9 3 52.4
Santos 11 7 3 2 2 9 7 2 52.4
Atlético-GO 10 5 3 1 1 5 2 3 66.7
Atlético-MG 10 7 3 1 3 6 7 -1 47.6
Fluminense 10 7 2 4 1 6 5 1 47.6
Flamengo 9 5 3 0 2 7 5 2 60
Corinthians 9 7 2 3 2 6 6 0 42.9
Ceará 9 7 2 3 2 9 10 -1 42.9
Internacional 9 7 2 3 2 8 11 -3 42.9
Juventude 9 7 2 3 2 5 9 -4 42.9
Sport 5 7 1 2 4 4 7 -3 23.8
Cuiabá 4 5 0 4 1 4 5 -1 26.7
São Paulo 4 7 0 4 3 4 9 -5 19
Chapecoense 4 7 0 4 3 6 12 -6 19
América-MG 3 7 0 3 4 3 8 -5 14.3
Grêmio 2 5 0 2 3 4 7 -3 13.3

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 0 x 0 Goiás
26/6, 16h30 Samp. Corrêa 2 x 0 Botafogo
26/6, 18h30 Vitória 1 x 2 Londrina
26/6, 21h Náutico 1 x 1 Remo
27/6, 20h30 CSA 2 x 1 Cruzeiro
27/6, 21h Vasco 2 x 1 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 17 7 5 2 0 11 3 8 81
Coritiba 13 6 4 1 1 7 3 4 72.2
Goiás 12 7 3 3 1 8 3 5 57.1
Samp. Corrêa 12 7 3 3 1 6 2 4 57.1
Operário-PR 12 7 3 3 1 7 6 1 57.1
Vasco 10 7 3 1 3 9 9 0 47.6
Brusque 10 6 3 1 2 7 7 0 55.6
CRB 10 7 3 1 3 11 13 -2 47.6
Guarani 9 7 2 3 2 9 9 0 42.9
Botafogo 8 6 2 2 2 9 8 1 44.4
CSA 8 6 2 2 2 4 4 0 44.4
Confi ança 8 7 2 2 3 8 10 -2 38.1
Cruzeiro 7 7 2 1 4 10 13 -3 33.3
Avaí 7 6 2 1 3 5 8 -3 38.9
Londrina 7 7 1 4 2 5 6 -1 33.3
Remo 7 6 1 4 1 4 6 -2 38.9
Vitória 6 7 1 3 3 5 6 -1 28.6
Bras. Pelotas 6 7 1 3 3 6 8 -2 28.6
Vila Nova 6 7 1 3 3 3 6 -3 28.6
Ponte Preta 3 7 0 3 4 3 7 -4 14.3

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 1 x 1 Joinville
26/6, 19h Esportivo 1 x 1 Caxias
27/6, 15h Aimoré 1 x 3 FC Cascavel
27/6, 15h Juventus-SC 0 x 0 Rio Branco-PR  
  

FC Cascavel 8 4 2 2 0 8 5 3 66.7
Joinville 8 4 2 2 0 6 4 2 66.7
Esportivo 6 4 1 3 0 4 3 1 50
Caxias 5 4 1 2 1 7 4 3 41.7
Marcílio Dias 5 4 1 2 1 4 6 -2 41.7
Aimoré 4 4 1 1 2 6 6 0 33.3
Juventus-SC 2 4 0 2 2 2 4 -2 16.7
Rio Branco-PR 2 4 0 2 2 1 6 -5 16.7

Juventude surpreende 
Flamengo em Caxias
Com pouca bola rolando por conta das condições do gramado, 
Alviverde soube aproveitar a chance mais clara que teve no jogo

Flamengo teve dificuldades para se adaptar ao campo encharcado
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Inter arranca empate 
Em uma partida instável, mas aguerrida, o 
Inter buscou o empate com o América, em 1 a 
1, no Independência. Depois de sair atrás no 
placar, o time colorado buscou o empate com 
Rodrigo Dourado e teve que jogar os últimos 
minutos com um a menos, pois Daniel não 
pôde seguir e Edenilson precisou ir para o gol. 

América-MG

 1X 1 

Internacional

Grêmio se escapa na Arena
Em jogo movimentado, com dois pênaltis 
desperdiçados, um por cada equipe, o Grêmio 
só empatou com o Fortaleza por 0 a 0, na 
Arena, em Porto Alegre, e segue na lanterna 
do Brasileirão. O próximo compromisso 
gremista é na quarta-feira, às 21h30, 
contra o Juventude, em Caxias do Sul.  

Grêmio

 0 X 0 

Fortaleza

Tudo igual no Rio de Janeiro
No jogo que o técnico Sylvinho queria usar para mostrar que o 
Corinthians pretende mesmo brigar na parte de cima da tabela, 
o time alvinegro teve todas as chances de sair de campo com a 
vitória, mas acabou ficando no 1 a 1 com o Fluminense, em São 
Januário, no Rio. O resultado deixa o time “estacionado” na 
tabela, mas ao menos mostra que a equipe começa a encontrar 
regularidade no Brasileirão. Jô e Cazares marcaram os gols.

Fluminense

 1 X 1 

Corinthians
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Ministro da Saúde  
pede demissão
O ministro da Saúde do Reino Unido, 
Matt Hancock, pediu demissão do cargo 
no sábado (26), após admitir que violou 
o distanciamento social. Ontem, o jornal 
britânico Sun publicou fotos em que ele 
aparecia em seu escritório abraçando uma 
mulher com quem supostamente teve um 
caso. De acordo com a reportagem, as imagens 
tiradas de um circuito fechado de televisão 
são de seis de maio, 11 dias antes de o governo 
flexibilizar a quarentena. O ex-chefe do 
Tesouro do Reino Unido Sajid Javid substituirá 
Matt Hancock como ministro da Saúde do 
país. Em sua carta de demissão, Hancock 
pediu desculpas por quebrar as regras 
sanitárias em meio à pandemia de Covid-19.

Serena Williams está 
fora da Olimpíada

A americana Serena Williams é mais um grande nome 
do tênis a anunciar que não estará nos Jogos Olímpicos de 

Tóquio, que tem início previsto para daqui a menos de um 
mês. Aos 39 anos, a dona de quatro medalhas de ouro disse 
que não merece representar o país caso fosse chamada.
Questionada se estará nos Jogos do Japão, ela foi enfática 

ao afirmar: "Não estou na lista olímpica então, não que 
eu saiba", falou. E mostrou humildade ao assumir que 

nem mereceria uma vaga atualmente. "Se estivesse, não 
deveria estar", endossou a campeã de Londres em 2012.

Novo golpe do PIX
O Procon (Programa de Proteção e Defesa 
do Consumidor) de Tubarão lançou 
um alerta para um possível novo golpe 
utilizando a ferramenta PIX de transações 
bancárias. Os supostos criminosos 
utilizam uma falsa transferência para 
realizarem o golpe e subtrair uma 
quantia de dinheiro das vítimas.
“Eles fazem o contato com a vítima, como 
se tivesse feito agendamento desse PIX 
e ao indagar o cliente ele questiona que 
precisa que faça devolução porque foi 
feita equivocadamente essa transação. 
Então o consumidor/cliente naquele 
momento fica apreensivo não vai 
consultar e se ele vier fazer o depósito na 
verdade esse agendamento ele não foi 
oficializado”, explica o coordenador do 
Procon de Tubarão, Ângelo Danilo Pulita.

+notícias

Prova de vida 
do INSS
Desde o início de junho, o 
INSS (Instituto Nacional do 
Seguro Social) retomou a 
obrigatoriedade da prova 
de vida para aposentados 
e pensionistas. Até 
o dia 15 de junho, 
23,6 milhões já 
haviam realizado 
o procedimento, 
sendo 12,1 milhões 
no ano passado e 
11,4 milhões neste 
ano. Segundo o 
instituto, dos 
36 milhões de 
segurados, 
ainda faltam 
12,3 milhões.

146  
mil anos

Essa é o tempo de um fóssil da espécie 
mais próxima ao Homo sapiens. A ossada 

foi descoberta na China. O crânio de 
Harbin, datado em 146 mil anos recebeu 

o nome de Homo longi, ou homem 
dragão, em homenagem ao local onde foi 
descoberto, Long Jiang, ou Dragon River 
(Rio Dragão, em português). O local onde 
o fóssil estava fica na capital da província 

de Heilongjiang, no nordeste do país.
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A seleção brasileira masculina de vôlei chegará aos Jogos Olímpicos de Tóquio com 
confiança em alta, na busca pela medalha de ouro. Com uma grande apresentação 
no domingo, conquistou o inédito título da Liga das Nações com vitória de 
virada sobre a Polônia, em Rimini, na Itália, por 3 a 1, parciais de 22/25, 25/23, 
25/16 e 25 a 14. Foi uma apresentação de gala do conjunto verde e amarelo.
A festa linda dos comandados de Carlos Schwanke ao fim do jogo mostrou 
muito o espírito de garra e união da seleção brasileira. Wallace foi muito bem 
nos saques e no ataque, sendo o destaque da decisão com 22 pontos, Maurício 
apareceu nos bloqueios em pontos importantes, Bruninho apresentou todo o seu 
repertório e Leal, mais uma vez, também se destacou, com 17 bolas certeiras.
Chegar a Tóquio com o moral elevado é importante, pois a seleção caiu 
num grupo complicado na Olimpíada, ao lado de muitos favoritos: Rússia, 
Argentina, França e Estados Unidos. A Tunísia completa a chave.

Mortes em 
desabamento 
chegam a nove 
Com a contagem de mortes 
chegando a nove, equipes 
de resgate tentaram no 
domingo encontrar mais de 
150 moradores desaparecidos 
entre os escombros do 
prédio que desabou há 
três dias na Flórida. Há 
questionamentos sobre a 
integridade estrutural da torre.
É certo que a contagem de 
mortes subirá. Equipes de 
resgate em Surfside, cidade 
costeira perto de Miami, 
receberam a ajuda de equipes 
de Israel e especialistas do 
México. “Todo mundo que 
é necessário está no local 
trabalhando e continuamos 
nossos esforços para encontrar 
pessoas vivas”, afirmou 
a prefeita do Condado de 
Miami-Dade, Daniella Levine, 
à emissora de televisão CBS.
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