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A NDTV | Record TV é apoiadora ao lado da Prefeitura de 
Joinville na feira que acontece, no domingo, 4 de julho, 
no Museu de Arte de Joinville. Moda, decoração, produtos 
coloniais, entre outras opções, incluindo música ao vivo 
com voz e violão, a partir das 14h30. 
 
Na parceria com a NDTV | Record TV, quem for até 
lá vai poder doar roupas em bom estado para a 
Campanha do Agasalho 2021 promovida pelo Grupo 
ND. O acesso é gratuito e a feira vai respeitar todos 
os protocolos contra a pandemia. Participe! 

Feira Jardim Criativo
- edição de Inverno

Todas obras em 
um só lugar
Hoje, o Escritório de Gestão de Projetos de 
Santa Catarina lança o portal da transparência 
de todas as obras do Estado. Uma ferramenta 
importante aos gestores públicos dos municípios 
catarinenses. A transmissão será no canal do 
YouTube do governo de Santa Catarina.

Garuva já vacina pessoas 
acima de 40 anos
A imunização começou ontem e coloca a cidade pelo 
menos 15 dias antes da previsão do governo do Estado 
para essa faixa etária. Foi também ontem que o prefeito 
de Garuva, Rodrigo Adriany David, tomou a primeira 
dose. Ele que é médico, já poderia ter tomado a vacina, 
mas como não está atuando deixou para a faixa etária. 
O prefeito já ganhou notoriedade nacional porque há 
alguns anos, um médico não compareceu para trabalhar 
e ele foi atender na unidade de saúde da cidade.  

Alistamento militar prorrogado
Atenção ao prazo, porque a data para alistamento militar agora vai até o dia 31 de agosto. O 
alistamento pode ser feito gratuitamente pela internet, no site www.alistamento.eb.mil.br, ou 
presencialmente, na Área da Junta Militar de Joinville, serviço da Secretaria de Proteção de Segurança 
Pública (Seprot), mas nos municípios aqui da região existem outras áreas de Junta Militar também. 

Lixo entope drenagem 
pluvial em Jaraguá do Sul
A imagem em Jaraguá do Sul chamou a 
atenção pela irregularidade. Um bloco de 
concreto na tubulação da rede pluvial, no 
bairro Água Verde. Trata-se de restos de 
construção civil. Foi encontrada também 
argamassa por técnicos da Samae.  
 
O problema tem sido comum no 
município: de cimento a esgoto 
doméstico, de óleo de cozinha a fraldas 
e absorventes íntimos, de garrafas 
a sacolas plásticas. Há todo tipo de 
material que não deveria estar ali. O 
que é importante são as punições: a 
multa pode chegar a cerca de R$ 20 mil 
ao infrator. Denúncias podem ser feitas 
pelo 156 e pelo 2106-9100 do Samae.

Durante os dois momentos da 
posse das lideranças da Acij, 
o associativismo foi o tema 
mais abordado. O presidente 
da associação, Marco Antonio 
Corsini, na mesma linha, fez 
questão de dar dois exemplos: 
os 83 novos leitos do Hospital 
São José para a luta contra a 
Covid-19 e os projetos do Eixo de 
Desenvolvimento Norte, reforços 
para a saúde e infraestrutura, 
respectivamente. Quem 
compareceu e falou em nome 
dos conselheiros foi o sócio-
benemérito Udo Döhler, por cinco 
vezes presidente da Acij. 
 
 “É uma honra e uma enorme 
responsabilidade receber a missão 
de presidir a Acij por um novo 
mandato. A diretoria conta com 
a parceria de todos para, juntos, 
trabalharmos fortemente no 
tripé que levará Joinville a um 
novo ciclo de desenvolvimento: 
inovação, investimentos em 
infraestrutura e as reformas que o 
nosso Brasil tanto precisa”. Marco 
Antonio Corsini, presidente da Acij 

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

SABRINA AGUIAR

Reafirmado compromisso com o associativismo
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ri intenso 
em  oinvill

Epagri/Ciram diz que o 
amanhecer desta quarta-feira 
na cidade pode chegar a 2ºC. 
Apenas em 2013, quando caiu 
neve na divisa com Campo 
Alegre, termômetros marcaram 
temperatura inferior, de 0ºC

Na manhã de ontem, moradores de Joinville saíram às ruas mais protegidas 

TEMPERATURAS  
JOINVILLE              + 7.90 

JARAGUÁ DO SUL  + 4.90 

CORUPÁ                  + 3.70 

RIO NEGRINHO      - 1.50

ITAIÓPOLIS             - 1.60 

No Planalto Norte do Estado, a geada caiu em vários municípios

Em algumas cidades, finas camadas de gelo cobriram a paisagem natural 
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EspecialND Editor: Jean Balbinotti jean.balbinotti@ndmais.com.br

Joinville pode registrar nesta quarta-
-feira um dos amanheceres mais gelados 
deste século. Isso porque existe a chan-
ce de os termômetros registrarem 2ºC, 
temperatura que dificilmente é verifi-
cada na cidade mais populosa do Estado. 
Apenas no ano 2013, quando uma onda 
de frio intenso atingiu Santa Catarina, 
a mínima em Joinville foi menor, che-
gando a 0ºC. À época, houve ocorrência 
de neve na parte mais alta do relevo do 
município, na divisa com Campo Alegre.  

Segundo a Eapgri/Ciram, as baixas 
temperaturas neste ano decorrem de uma 
massa de origem polar que passa por San-
ta Catarina. Ontem, a temperatura mais 
baixa em Joinville foi registrada às 7h, 
quando os termômetros marcaram 7,9°C. 
Em cidades próximas como Jaraguá do 
Sul e Corupá, as mínimas foram inferio-
res, com 4,9ºC e 3,7ºC, respectivamente. 

Os meteorologistas preveem para hoje a 
ocorrência de geada nas áreas altas do Es-
tado, como o Meio-Oeste, o Planalto Sul e 
o Planalto Norte. “O amanhecer será tão 
frio quanto o de hoje. Em algumas cida-
des, pode ser até mais”, reforça a meteo-
rologista da Epagri/Ciram, Gilsânia Cruz. 

Em âmbito estadual, as temperaturas 
podem chegar a -5°C na Serra catarinense. 
No Planalto Norte, a geada proporcionou 
um espetáculo à parte ontem. A área rural de 
Canoinhas, por exemplo, ficou com os pastos 
cobertos por cristais de gelo. Cercas, plantas 
e telhados de casas ficaram branquinhos.

Segundo a Epagri/Ciram, o município 
de Itaiópolis foi o que registrou a tempe-
ratura mais baixa no Norte catarinense 
ontem, com -2°C. Um engenheiro am-
biental filmou a queda de chuva congela-
da no alto da Serra Smith, na madrugada 
de ontem. O local fica no limite das 
cidades de Campo Alegre e Joinville.

Pelo menos 10 cidades da região 
também registraram temperaturas 
abaixo de zero. São elas: Três Barras, 
Irineópolis, Itaiópolis, Major Vieira, 
Monte Castelo, Canoinhas, Papandu-
va, São Bento do Sul, Rio Negrinho e 
Mafra, todas com mínimas de -1°C.
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A menor temperatura do ano 
em Santa Catarina foi registrada 
ontem em Bom Jardim da Serra, 
com -7,5°C, seguida de -6.5ºC 
em Urupema. Até o momen-
to, o recorde do ano era para a 
temperatura de -5,8ºC regis-
trada no dia 26 de maio tam-

bém em Bom Jardim da Serra.
Com o afastamento da 

frente fria de SC, o tempo 
seco passa a predominar 
favorecendo as madrugadas 
geladas, a permanência do 
frio e a condição de geada 
nos próximos dias. A intensa 

massa de ar polar que atin-
giu o Oeste catarinense no 
domingo (27) provocou o 
declínio acentuado da tem-
peratura em todo o Estado. 

A chuva e o frio dos últimos 
dias favoreceram a ocorrência 
de neve na segunda-feira.  

Bom Jardim da Serra 
registra a menor 
temperatura do ano
Termômetros da cidade do Planalto Sul do Estado 
marcaram -7,5ºC às 8h da manhã. Outros municípios 
da região também ficaram com mínimas negativas  

Serra do Rio do Rastro é interditada
Com gelo na pista, a Serra 

do Rio do Rastro (SC-390), 
que fica entre os municí-
pios de Lauro Müller e Bom 
Jardim da Serra, foi bloquea-
da ontem para o tráfego de 
veículos pelo menos até as 
18h desta quarta-feira.

De acordo com a Polícia Mi-
litar Rodoviária (PMRv), a in-
terdição foi necessária devido 
a falta de segurança no trecho. 

Existe a possibilidade de 
novos bloqueios de acordo 

com as condições climáticas. 
A orientação da Secretaria 
de Estado da Infraestru-
tura e Mobilidade é que os 
motoristas trafeguem com 
muita atenção devido às 
baixas temperaturas regis-
tradas na região serrana. 

Já as obras de contenção 
que estão ocorrendo na Serra 
do Rio do Rastro seguem 
normalmente. Pela realização 
dos trabalhos, a SC-390 já 
ficava completamente fecha-

da das 7h às 18h de segunda 
à sexta-feira. Já nos finais de 
semana, o tráfego é liberado.

A previsão é que as obras 
no local estejam concluí-
das em outubro deste ano. 
Os trabalhos iniciaram em 
julho de 2020 e tiveram 
um atraso de cinco meses, 
já que o primeiro prazo de 
entrega seria em maio. Isso 
ocorreu devido às aberturas 
para o tráfego de veículos 
na Serra do Rio do Rastro.
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Com a pista em obras e camada de gelo sobre o asfalto, 

tráfego de veículos foi totalmente bloqueado na rodovia

A torcida  
de Lázaro

Testemunhamos tempos muito estranhos. Semana 
passada, quando o número de mortos por Covid 
chegou a 500 mil, para alguns foi como chegar 
a uma meta almejada, como em algum torneio 
mundial. O vírus parece ter uma grande torcida. Na 
mesma semana, aparece no palco uma figura que se 
escafedera de Brasília para continuar suas aventuras 
financeiras na Flórida e voltou eleito deputado 
federal pelo DF com mais de 65 mil votos. No 
entanto, encontrou uma torcida que lhe deu crédito, 
como se todos fossem ingênuos. Sua performance 
forneceu combustível à CPI que minguava em 
audiência. Até quem têm o ceticismo como dever 
profissional, cedeu à fraqueza da ingenuidade.

Valores são postos de lado. Na CPI, é como se 
recusássemos a memória, ter Renan Calheiros como 
relator e como presidente Omar Aziz,  que nunca 
gaguejou tanto como ontem, diante do deputado 
amazonense. Aliás, passou-se a adotar raciocínios 
que obliteram a razão e lógicas que amordaçam a 
lógica. Gente manifestamente alheia a um tema tem 
sido apresentada como especialista, a inventar regras. 
A ciência que usam é fechada como um dogma; uma 
ciência que recusa a 
experiência, os fatos, a 
dúvida. O contraditório 
é exorcizado 
com o rótulo de 
negacionismo.

Agora veio o 
caso Lázaro a 
continuar a lógica da 
inversão de valores. 
Significativamente, 
durante quase três 
semanas, ocupou 
o pódio no lugar 
dos neo-heróis da 
CPI. Matador de 
aluguel, jagunço ou 
psicopata homicida, 
já vinha aparecendo como o herói que humilha 
a polícia. Morto, tornou-se mais uma vítima 
da opressão da sociedade. Para a CPI, mais um 
alívio para poder resgatar a audiência perdida.

O italiano Cesare Battisti, asilado no Brasil, atirou 
num menino de 13 anos e o deixou paraplégico, e 
assassinou quatro. Lázaro matou o dobro. Battisti 
tinha torcida por aqui. Seria a mesma de Lázaro? 
Ainda bem que a maioria fica indignada com 
essa torcida que subestima a  inteligência das 
pessoas. Uma torcida contra os valores e raízes 
de quem vive com ética, lei e ordem. Valores que 
ficam ao lado das vítimas e não dos bandidos.

GarciaALEXANDRE

Ainda bem que a 
maioria fica indignada 
com essa torcida 
que subestima 
a  inteligência das 
pessoas. Uma torcida 
contra os valores e 
raízes de quem vive 
com ética, lei e ordem.”

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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Mais de 68 mil pessoas 
não tomaram a 2a dose
Dado preocupa a Secretaria de Estado da Saúde, que lança a campanha “Segunda dose é essencial” para mobilizar 
os “esquecidos”.  Autoridades sanitárias destacam que só o ciclo vacinal completo garante a eficácia do imunizante
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Nova portaria estabelece regras para eventos
Uma nova orientação para 

o setor de eventos de massa 
ou de grande porte, com mais 
de 500 pessoas, foi anunciada 
pelo governo de SC na segun-
da-feira. A portaria reforça 
que, para qualquer autorização 
do tipo, a organização preci-
sa encaminhar um plano de 
contingência para ser avaliado 
pela Diretoria de Vigilância 
Sanitária (Divs). Além disso, 
devem seguir os protocolos 
sanitários já estabelecidos.

Os eventos de grande porte 
ou de massa são caracteriza-
dos por atividades coletivas 
de natureza cultural, espor-
tiva, comercial, religiosa, 
social ou política, por tempo 
pré-determinado, confor-
me o primeiro parágrafo do 
artigo 1 da Portaria 681º. 

O documento encaminhado 
para a Divs também é avalia-

do pela prefeitura da cidade 
sede do evento, e pela Comis-
são Intergestores Regional 
(CIR), formado pelo colegiado 
de secretários municipais de 
saúde, onde a decisão é tomada.

“A portaria regulamenta o flu-
xo para a solicitação da realização 
de eventos de grande porte ou de 
massa, atendendo ao disposto 
em decreto estadual. Não se trata 
de liberação, mas de regulamen-
tação. Já possuíamos regras es-
pecíficas para eventos menores, 
como eventos sociais, corpora-
tivos, entre outros que perma-
necem os mesmos. Mas faltava 
um regramento específico para 
eventos de grande porte”, desta-
ca o superintendente de Vigilân-
cia em Saúde, Eduardo Macário.

De acordo com Macário, 
houve a necessidade de deixar 
mais claro como se darão os 
trâmites para solicitação. 

Jaraguá do Sul suspende 
aplicação da primeira dose

O município de Jaraguá do Sul suspen-
deu, temporariamente, ontem, a aplica-
ção da primeira dose da vacina contra a 
Covid-19. Segundo a Secretaria Municipal 
de Saúde do município, isso ocorre por 
causa da falta de vacinas. Contudo, a apli-
cação da segunda dose (D2) segue nor-
malmente aos grupos já contemplados. 

A vacinação será retomada assim que 
o município receber nova remessa de 
vacinas. Jaraguá do Sul ultrapassou, no 
fim de semana, a marca de 50 mil pes-
soas vacinadas com a primeira dose. 
Foram aplicadas, até o domingo, 52.106 
primeiras doses e 15.725 segundas doses. 
Isso equivale a 28,8% e 8,68% da po-
pulação imunizada, respectivamente.

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

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou on-
tem um dado preocupante referente à vacinação de 
pessoas contra a Covid-19. Mais de 68 mil pessoas 
deixaram de tomar a segunda dose do imunizante.

Por conta disso, a secretaria reforça o pedi-
do para que a população não deixe de tomar 
a segunda dose da vacina contra o coronaví-
rus no tempo adequado com o lançamento da 
campanha “Segunda dose é essencial”.

Do total de pessoas que não tomaram a segun-
da dose, 47.650 são de pessoas vacinadas com 
a CoronaVac e 20.361 pessoas com a AstraZe-
neca. Na semana passada, esse contingente era 
ainda maior, de quase 100 mil pessoas.

O vacinômetro SC aponta que 813.684 pes-
soas tomaram a segunda dose, o que representa 
11,22% do total da população catarinense e 35,16% 
da cobertura dos grupos prioritários. O esque-
ma vacinal só é completo com a segunda dose.

“A vacina é a nossa única maneira de superar-
mos essa pandemia, e assim termos a retomada 
da normalidade no nosso dia a dia. Por isso, re-
forçamos para que todos façam a segunda dose”, 
afirma o governador Carlos Moisés, que rece-
beu a primeira dose na última quinta-feira.

O secretário de Estado da Saúde, André Motta 
Ribeiro, destaca que a chegada de novas doses de 
vacina contra o coronavírus irá permitir que mais 
de 20% da população de Santa Catarina seja com-
pletamente imunizada nas próximas semanas. 
De acordo com os dados do Ministério da Saúde, a 
população vacinável no Estado (excluindo crian-
ças e adolescentes) é de 5.663.975 pessoas.

“Com a chegada deste novo lote das vaci-
nas, teremos mais de 1,2 milhão de pessoas 
com a primeira e segunda doses aplicadas, o 
que representa mais de 20% da população va-
cinável já imunizada”, destaca o secretário.

IMUNIZAÇÃO EVITA A MORTE
Um estudo desenvolvido pela Universidade Federal 

de Pelotas (UFPel), no Sul do Rio Grande do Sul, em 
parceria com a Universidade Harvard, dos Estados 
Unidos, afirma que a imunização evitou a morte de 
43.082 pessoas por Covid-19 em 2021 no Brasil. 

“É muito importante a aplicação da D2 para com-
pletarmos o esquema vacinal e avançarmos na imuni-
zação dos catarinenses”, complementa André Motta.

O intervalo recomendado entre a aplicação da dose 
1 e dose 2 da CoronaVac é de 28 dias, e da AstraZe-
neca, de 12 semanas. “Por mais que a primeira dose 
da vacina ofereça uma pequena proteção, não é 
suficiente. Quem não toma as duas doses da vacina 
não está protegido e ainda pode ficar com uma falsa 
sensação de segurança”, acrescenta o secretário.

Por esse motivo, o Governo de Santa Catarina re-
força o pedido para que a população não se esqueça de 
retornar para tomar a segunda dose. O calendário de 
vacinação catarinense prevê que todos os maiores de 
18 anos recebam a primeira dose até o fim de outubro.

Até o momento, 
pouco mais 
de 11% da 
população 
catarinense 
recebeu as 
duas doses da 
vacina contra 
a Covid-19

AVISO DE ERRATA
O Município de Joinville, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Joinville, torna público 
que está promovendo alterações no Pregão Eletrônico SRP nº. 114/2021, destinado a Aquisição 
de tiras reagentes e lanceta para medição de glicemia capilar com fornecimento de Glicosímetros m 
comodato para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde de Joinville e Hospital 
São José, transferindo a data de abertura das propostas para o dia 12/07/2021 às 09:00 horas. 
A Errata na íntegra encontra-se à disposição dos interessados nos sites www.joinville.sc.gov.br/
editalpublico e www.gov.br/compras/pt-br - UASG 460027.

Joinville/SC, 29 de junho de 2021.
Jean Rodrigues da Silva – Secretário Municipal de Saúde.

Fabrício da Rosa – Diretor Executivo.

Com a chegada deste novo 
lote das vacinas, teremos 
mais de 1,2 milhão de 
pessoas com a primeira e 
segunda doses aplicadas, 
o que representa mais 
de 20% da população 
vacinável já imunizada

André Motta Ribeiro,
secretário de Estado da Saúde
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Joinvilense que morreu em 
lago é cremado na Itália
Assistente de cozinha Felipe Thomazelli tinha 30 anos e perdeu a vida na sexta-feira após salvar dois dos seus três 
filhos de um afogamento. Cerimônia de despedida ocorreu ontem na comuna de Stresa, no Norte do país europeu

Felipe era muito querido pelos amigos e tinha grande apreço dos clientes

Veículos de comunicação da Itália deram destaque à cobertura da tragédia

 F
O

TO
S 

D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O
/N

D

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

A família do joinvilense 
Felipe Thomazelli, 30 anos, 
se despediu dele ontem em 
cerimônia de cremação rea-
lizada na comuna de Stresa, 
região do Piemonte, no Nor-
te da Itália. Felipe morreu 
na sexta-feira (25) no Lago 
Maggiore após salvar dois de 
seus filhos de um afogamen-
to. O ato de heroísmo ganhou 
destaque na imprensa italiana 
e repercutiu em todo o Brasil.

Felipe trabalhava como as-
sistente de cozinha em Stresa 
e deixa esposa e três filhos. 
Nascido em Joinville, ele mo-
rava na Itália havia três anos. 
O Lago Maggiore, onde acon-
teceu a tragédia, era um lugar 
muito querido pela família, 
que costumava visitar o local 
quando tinha um tempo livre.

Segundo os familiares de 
Felipe, no dia da tragédia, 
o joinvilense estava com os 
seus filhos, de 8 e 11 anos, se 
banhando no lago quando um 
redemoinho na água come-
çou a puxar o colchão inflável 
em que estavam as crianças.

Felipe pediu ajuda para 
pessoas que passavam pelo 
local e elas conseguiram tirar 
as crianças do lago. No entan-
to, ao voltarem para buscar o 
joinvilense, ele não foi mais 

encontrado. O corpo de Felipe 
acabou sendo encontrado após 
duas horas de buscas pelas 
equipes de resgate italianas. A 
VCO Azurra TV noticiou o fato.

A morte de Felipe comoveu 
a comunidade local, tanto que 
a prefeita de Stresa, Marcella 
Severino, e o dono do res-
taurante em que ele traba-
lhava deram todo o suporte 
necessário à família neste 
momento de dificuldade. Co-
nhecido por ajudar as pessoas 
do local, Felipe era querido 
pelos moradores da região.

Nas redes sociais, fami-
liares e amigos homena-
gearam o joinvilense. “Te 
admiro muito, pois é o meu 
exemplo de coragem, força 
e alegria. Conseguiu muito 
em pouco tempo nesse lugar 
desconhecido, sempre feliz e 
otimista em busca do melhor 
para seus filhos e esposa e 
conseguiu momentos lin-
dos e inesquecíveis juntos. 
Fique em paz, pois sempre 
vou estar aqui para você e 
seus filhos e esposa tudo o 
que precisar”, escreveu o 
irmão Gean Thomazelli.

Uma vaquinha também está 
sendo realizada pelos amigos 
da comunidade onde Felipe 
morava para ajudar a família.

Te admiro 
muito, pois é o 
meu exemplo 
de coragem, 
força e alegria. 
Conseguiu muito 
em pouco tempo 
nesse lugar 
desconhecido, 
sempre feliz 
e otimista em 
busca do melhor 
para seus 
filhos e esposa 
e conseguiu 
momentos lindos 
e inesquecíveis 
juntos. Fique 
em paz, pois 
sempre vou estar 
aqui para você 
e seus filhos e 
esposa tudo o 
que precisar.

Gean Thomazelli,
irmão de Felipe
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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:



Energia péssima
Projetos de ampliação e modernização de importantes 
indústrias de Caçador e de municípios do Vale do Rio 
do Peixe estão travados. Empresas de peso já cogitam 
de transferência para outros Estados. Motivo: não há 
energia suficiente, o sistema é inseguro e deficiente.  
Revelações do presidente da Associação Empresarial 
de Caçador, Jovelci Gomes, em entrevista ao Conexão 
ND, disponível no portal ND+. Empresários, prefeitos 
e lideranças estarão reunidos hoje em Caçador com 
o presidente Cleito Martins e diretores da Celesc.

moacir.pereira@ndmais.com.br
MOACIR PEREIRA

O ex-governador Raimundo Colombo 
continua em franca oposição ao governo 
de Carlos Moisés. Ao mesmo tempo 
em que segue fazendo declarações 
fortes com críticas ao isolamento 
do atual governante e de equívocos 
da gestão, Colombo movimenta-se 
pelas diferentes regiões do Estado.

O objetivo é consolidar espaços 

dentro do PSD para concorrer a uma 
majoritária ao governo ou ao Senado. Já 
descartou, em vários eventos, a hipótese 
de disputar cadeira na Câmara Federal.

Com esta posição cada vez mais 
forte, Raimundo Colombo entra em 
rota de colisão com o grupo integrado 
pelo deputado Julio Garcia e pelo ex-
senador Jorge Bornhausen. Isto significa 

que distancia-se do ex-prefeito de 
Blumenau, Napoleão Bernardes, o 
favorito de Garcia e Bornhausen. E abre 
caminhos para conversações com o 
prefeito João Rodrigues, que em apenas 
seis meses na administração de Chapecó 
consolidou-se como a nova estrela 
do firmamento político catarinense.

Colombo cumpriu roteiro no 

litoral Norte na semana passada, 
reunindo-se com lideranças em 
Navegantes e Balneário Camboriú. 
E estará nos próximos dias em 
Fraiburgo e municípios do Oeste. 
Sempre defendendo o PSD na 
oposição a Moisés e recordando as 
realizações de sua gestão, muitas 
delas omitidas pelo atual governo.

A versão 
oficial
A explicação do 
Judiciário: “O Núcleo 
de Comunicação 
Institucional do Poder 
Judiciário esclarece 
que a expressão ‘todes’ 
nada mais é que uma 
linguagem informal e 
neutra e seu uso visa 
incluir as pessoas que 
não se identificam com 
os gêneros masculino e 
feminino.   Importante 
ressaltar que a ideia 
não é adotá-la 
como um padrão de 
linguagem nas redes 
sociais do Poder 
Judiciário catarinense 
e, de forma nenhuma, 
ela substitui o uso da 
linguagem formal”.

Colombo quer PSD na oposição

“Todes?” - 
Homenagem 
prestada pelo 
Tribunal de Justiça 
ao Dia do Orgulho 
LGBT no Instagram 
provocou grande 
polêmica nas redes 
sociais.  Incluiu 
a adoção da 
neutralidade de 
gênero. Ao invés de 
“todos” e “todas”, 
exigido pela língua 
portuguesa, destacou 
a expressão “todes”. 
As expressões sobre 
gênero neutro 
são ilegais, pois 
representam um 
atentado contra a 
língua portuguesa. 
E decreto do 
governador proibiu 
a neutralidade 
de gênero em 
todas as escolas e 
instituições públicas 
e privadas do Estado. 
O Poder Judiciário 
incentivando ou 
apoiando Dia do 
Orgulho LGBTI 
é inédito em 
Santa Catarina.
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Curtas
 – Nova diretoria da 
Aemflo e CDL São José 
vai assumir amanhã, 
dia 1º de julho, às 
19h, em solenidade 
em sua nova sede.

 – Secretário da Saúde, 
Motta Ribeiro, presta 
contas hoje, às 9h, na 
Comissão de Saúde 
da Assembleia. Em 
foco, a situação das 
cirurgias eletivas 
que estão represadas 
no Estado, com fila 
de 95 mil pessoas.

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

Ministério Público de Santa Catarina decidiu 
aprofundar as investigações sobre prática de 
nepotismo no município de Governador Celso Ramos 
na gestão do ex-prefeito Juliano Campos. O caso 
foi aberto em agosto de 2019, mas agora ampliado 
por ato do promotor Marco Antonio Schütz de 
Medeiros, da 2ª Promotoria de Justiça de Biguaçu.

Celesc
O governador Carlos Moisés enviou documento à Celesc indicando para 
a Diretoria de Planejamento a economista Pilar Sabino, que integra 
o Conselho Fiscal do Porto de Imbituba. Indicação do PSD.  Para a 
Diretoria de Gestão da estatal foi indicado Marcos Pena, da EDP-
Eletricidade de Portugal. A Diretoria de Planejamento estava prometida, 
originalmente, para o tucano Israel Nunes, do quadro da empresa.          

Posse
Será hoje, às 19h30, 
a posse da professora 
Luciane Ceretta no cargo 
de reitora da Unesc 
(Universidade do Extremo 
Sul Catarinense), com sede 
em Criciúma. Foi reeleita 
com votação majoritária. 
Assumirá a vice-reitoria 
o professor Daniel Ribeiro 
Preve. A Unesc projeta-
se hoje como uma das 
principais instituições 
comunitárias de ensino 
superior de Santa Catarina.
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Doação - O presidente do Tribunal de Justiça, 
desembargador Ricardo Roesler, fez a doação 
de R$ 500 mil ao Hospital Municipal São 
José, de Joinville, destinado às medidas de 
combate à Covid-19. O repasse foi entregue 
ao prefeito Adriano Silva. Presentes, também, 
o diretor do Fórum, juiz Márcio Rocha, e a 
vice-prefeita Rejane Gambin. O Judiciário 
já repassou R$ 3 milhões a seis unidades 
hospitalares do Estado para o enfrentamento 
do coronavírus. Roesler atuou durante anos 
como juiz e diretor do Fórum de Joinville.



Nas últimas oito semanas eu te contei mi-
nha trajetória como empreendedora, os 
desafios, conquistas e percalços. Para fechar 
esse ciclo de artigos, quero listar os princi-
pais aprendizados que tive ao longo destes 
sete anos. São dez: 
 
1 – Números são importantes, mas não re-
presentam tudo. Deixar a intuição fluir pode 
ser decisivo para o sucesso de uma empresa. 
Lógica e sentimento caminham juntas. 
2 – Glamour nunca fez bom empreende-
dor. Fazer o que gosta e também o que não 
aprecia é parte do dia a dia. 
3 - Firmar uma sociedade é um casamen-
to. Tenho duas “maridas”. Viver alegrias, 
conflitos, rotinas, inovação com parceria faz 
com que a empresa seja mais potente. 
4 – Quem quer ir mais longe vai junto. Ter 
sócios que complementam seu perfil agre-
ga à empresa. Ao empreender, a sua ba-
gagem é tão importante quanto a de quem 
caminha com você. 
5 – Empreender e vender são verbos que 
deveriam constar como sinônimos nos di-
cionários. O Motor não gira sem vendas. 
6 – “Feito é melhor do que perfeito”. Grave 
esta frase de Sheryl Sandberg como lema. 
Experimente. Teste. Ajuste. Teste de novo. 
7 – Acreditar e perseguir seu foco. Enten-
der qual é o perfil de cliente que você quer 

atender e ter coragem de dizer não para os 
que não tem fit com seu modelo de negócio. 
Assim você canaliza recursos para onde a 
empresa e o cliente terão resultados. 
8 – Sim e não são palavras mágicas. Na 
Motor somos flexíveis e ágeis, mas não nos 
jogamos do penhasco para ver o cliente fe-
liz. As entregas devem ser factíveis. 
9 – Cultive sua rede de apoio. Tenha a quem 
recorrer para validar ideias, buscar cone-
xões e ouvir conselhos “duros”. Pessoas que 
te ajudem a encurtar caminhos.  
10 – Enfim, não tente abraçar o mundo e 
fazer tudo dentro da sua empresa. Parce-
rias fortalecem e vão te ajudar a entre-
gar serviços mais completos ou, em outros 
casos, distribuir. Na Motor desenvolvemos 
um Ecossistema de Produção de Conteúdo 
Tech, que fica conectado por meio de uma 
plataforma SaaS (Software as a Service). 
Isso é fator chave para aprimorarmos nos-
sos serviços na mesma velocidade que o 
mercado demanda.  
 
Espero que essas lições ajudem a sua 
empresa a ter mais sucesso — seja ela 
uma ideia ou um negócio já valida-
do pelo mercado. Foi gratificante com-
partilhar minha história com você 
até aqui. Nos vemos no mercado?

Dicas para fazer seu ponto de virada na 
carreira e empreender após os 40 anos

Jaqueline Oliveira Hansen
 fundadora da Motor Tech Content - 
Instagram: @jaquelineoliveirahansen   

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

OpiniãoND
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Objetivo único de 
acelerar vacinação

A pesar da demora na aquisição das vacinas, da 
briga política, das supostas irregularidades na 
aquisição, dos fura-filas e de algumas campanhas 
contrárias à vacinação, o Brasil superou a mar-

ca de 70 milhões de pessoas vacinadas contra a Covid-19 
com a primeira dose – o número equivale a 45% das 158 
milhões de pessoas com mais de 18 anos no país. Já o grupo 
de brasileiros com vacinação completa (primeira e segunda 
doses) chega a 25,6 milhões, 16,3% da população vaciná-
vel. É preciso registrar o excelente trabalho e o empenho 
das equipes de saúde do SUS (Sistema Único de Saúde), que 
diuturnamente garantem a imunização dos brasileiros. 

Poderíamos estar mais avançados, como muitos países 
que saíram na frente ao adquirir as vacinas com antece-
dência e hoje suas populações levam uma vida praticamen-
te normal. Mas não 
podemos continuar 
reclamando, levar a 
questão para o lado 
político. É preci-
so, isso sim, que 
mais brasileiros se 
vacinem no menor 
tempo possível. 
O país precisa se 
unir. Os poderes, os 
políticos, os gover-
nos e a iniciativa 
privada devem 
trabalhar com 
um único objeti-
vo: acelerar a vacinação.

No fim de semana, o ministro da Saúde, Marcelo Quei-
roga, convocou os 4 milhões de brasileiros que já têm o 
direito de tomar a segunda dose, mas ainda não compa-
receram aos locais de vacinação. “As vacinas são seguras 
e devem ser utilizadas. Vocês devem confiar nas vacinas”, 
afirmou. Um recado direto para os brasileiros que estão 
escolhendo as vacinas: “Vacina boa é a que está disponí-
vel no posto de vacinação. Em Santa Catarina, até ontem 
68.011 pessoas que tomaram a primeira dose não retor-
naram, no tempo adequado, para tomar a segunda dose.

Não vai demorar para que todos os brasileiros aptos a 
receber a vacina estejam imunizados. A previsão do go-
verno federal é que até dezembro isso aconteça. Mais 
vacinas estão chegando. Por enquanto, vamos seguir 
com os cuidados aos quais já estamos acostumados.  

É preciso que mais 
brasileiros se vacinem 
no menor tempo 
possível. O ministro 
Marcelo Queiroga diz 
que as pessoas devem 
confiar nas vacinas”.



10   quarta-feira, 30 de junho de 2021 Política  Editor: Felipe Alves felipe.alves@ndmais.com.br

Paulo Rolemberg
paulo.rolemberg@ndmais.com.br

A presidência da Assembleia Legislativa definiu 
ontem uma proposta de calendário para dis-
cussão e votação da reforma previdenciária dos 
servidores públicos estaduais. O cronograma será 
discutido nesta manhã com o governo do Estado 
e à tarde será colocado em apreciação no plenário.

“Fizemos uma proposição de calendário. 
Vamos submeter à apreciação do Executivo e à 
tarde daremos conhecimento a todos os parla-
mentares desse calendário, onde todas as etapas 
da reforma da Previdência estarão estipuladas”, 
disse Milton Hobus (PSD), presidente da CCJ 
(Comissão de Constituição e Justiça), que pre-
feriu não antecipar as datas, porque o assunto 
ainda seria discutido com o governo do Estado.

A Alesc também definiu que a tramitação 
das proposições será realizada de forma con-
junta na CCJ; Comissão de Finanças e Tributa-
ção; e Comissão de Trabalho, Administração 
e Serviço Público, para dar celeridade à re-
forma e para que seja apresentada para vota-
ção em plenário no início do mês de agosto.

Segundo Hobus, mesmo com o desejo de 
agilizar a votação da reforma, a Alesc per-
mitirá o amplo debate com as categorias en-
volvidas. Estão previstas audiências públicas. 
“Ter o tempo das diligências dos Poderes, 
tempo para emendas parlamentares, au-
diências públicas e dentro desse calendário 
já estipula a data de votação do relatório e 
data de votação no plenário. Vamos conver-
sar isso com o governo”, contou o deputado.  

VOTAÇÃO EM AGOSTO
O planejamento inicial da Assembleia é 

que a reforma seja votada no início de agos-
to. Para Hobus é perfeitamente possível que 
a proposta esteja em plenário nesta data. “A 
reforma da Previdência está madura, Santa 
Catarina está atrasada e nós queremos vo-
tar o quanto antes possível“, finalizou.

Cronograma da reforma da 
Previdência será definido hoje
Deputados vão apresentar ao governo do Estado proposta de calendário das discussões dos projetos 
que tratam da alteração das regras de aposentadoria dos servidores públicos de Santa Catarina

Impactos financeiros poderão ser sentidos ainda este ano 
O presidente da comissão de 

Trabalho, Administração e Servi-
ço Público da Alesc, Volnei Weber 
(MDB), reforçou as declarações 
de Hobus. Segundo ele, mesmo 
com a vontade de dar celeridade 
na aprovação da reforma, serão 
respeitados prazos e será opor-
tunizada a participação da so-
ciedade com ideias e propostas. 

De acordo com Weber, além do 
calendário, os deputados levarão 
na manhã de hoje ao governador 
Carlos Moisés (PSL) encami-
nhamentos de propostas para 
discutir pontos em que o gover-
no possa flexibilizar dentro do 

projeto. “Lógico que não podemos 
desidratar a proposta. O Estado 
necessita, precisa [da reforma]”, 
afirmou. “Acredito que nós vamos 
ter a oportunidade de aprovar essa 
reforma da Previdência”, concluiu.

Caso a proposta do governo seja 
aprovada, na íntegra, até agos-
to, as mudanças da Previdência 
estadual entrariam em vigor em 
90 dias, ou seja, no mês de no-
vembro, e segundo o Executivo, 
já teria efeitos no orçamento nos 
dois últimos meses do ano e no 13º 
salário. A previsão é de uma redu-
ção de aproximadamente R$ 250 
milhões no desembolso do gover-

no para o sistema previdenciário.
Dados do governo apontam que 

caso a PEC (Proposta de Emenda 
Constitucional) e o PLC (Projeto de 
Lei Complementar) que alteram o 
regime de Previdência dos servi-
dores públicos estaduais (ativos 
e inativos) sejam aprovados, sem 
grandes alterações, trará uma eco-
nomia financeira de R$ 22 bilhões 
em 20 anos. No mesmo período, a 
economia estimada será de R$ 37 
bilhões no método atuarial, que 
considera o montante de recursos 
e contribuições necessários ao 
pagamento de aposentadorias e 
pensões no presente e no futuro. 

Parlamentares da 
CCJ (foto) e de outras 
duas comissões devem 
analisar de forma 
conjunta os dois projetos 
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O entrevero é prato típico 
das regiões serranas do Sul 
do Brasil. Isso inclui a Serra 
catarinense, apontada como 
local da origem do prato. É 
receita rústica, rica em sabores 
marcantes, feita com carnes e 
vegetais diversos, com o pinhão 
como grande astro. Talvez seja 
a receita mais emblemática 
feita com a semente da 
araucária. Tradicionalmente, 
é preparado sobre um disco 
de arado. Mas também 
costuma ser feito em panelas 
de ferro ou tachos de cobre.

Na Serra, o entrevero é 
preparado com carne frescal. 
Geralmente se usam os 
frescais bovino e suíno, bacon 
e linguiça. Há quem coloque 
frango também. Os vegetais 

partem basicamente da cebola, 
do alho, dos pimentões e do 
pinhão. Mas algumas pessoas 
também colocam cenoura, 
tomate, mandioca, vagem 
etc. Já comi entreveros com 
batatas e até com maçãs. 
Se no dicionário entrevero 
significa mistura, confusão, 
desordem, no prato mostra 
atraente riqueza de cores e 
deliciosa harmonia no paladar.

A CARNE FRESCAL
O epicentro da cultura do 

entrevero em Santa Catarina 
é a cidade de Lages. Ali é 
realizada anualmente, em 
julho, a Festa Nacional do 
Pinhão. Muitos pratos com 
a semente são preparados. 
Entre eles, a paçoca de 

pinhão e o entrevero. 
Se o pinhão é o astro, a carne 

frescal é a estrela do entrevero 
na Serra. Essa carne começou 
a ser produzida pelos antigos 
tropeiros, para durar dias e 
ser consumida nas comitivas. 
Um meio termo entre a carne 
fresca e a carne seca. O preparo 

consiste em salgar um corte e 
deixá-lo desidratar por dois 
dias. Os tropeiros juntavam 
esses dois ingredientes aos 
vegetais e cozinhavam tudo em 
suas panelas de ferro presas aos 
tripés de madeira, nas paradas 
para se alimentar e descansar.

O entrevero é prato robusto e pede 
vinhos de corpo e com boa estrutura. 
Os tintos são os melhores. Os tintos 
serranos e catarinenses ficam ótimos. 
As uvas vão das clássicas francesas 
Cabernet Sauvignon, Cabernet 
Franc e Merlot, passando pela Syrah, 
Malbec e Petit Verdot, até as italianas 
Sangiovese, Montepulciano, Refosco 
e Rebo. Vinhos de corte, com várias 
uvas, também são muito bem-vindos.
Fiz um entrevero para celebrar a safra 
do pinhão. E abri dois vinhos maduros, 
de safras antigas. Tive bela surpresa.
Um deles foi o Pisani Panceri Grande 

Reserva Cabernet Sauvignon 2002, 
produzido com uvas da serra do 
Mararí, numa associação entre 
o produtor do Meio-oeste Celso 
Panceri e o saudoso José Carlos 
Pisani, então dono do vinhedo.
Outro foi o Quinta Santa Maria Lote 
1, da extinta Quinta Santa Maria. Um 
corte de Cabernet Sauvignon e Merlot. 
Também estava perfeito, maduro, feito 
com uvas do fim da década de 2000. 
Apresento ambos que, infelizmente, 
não estão mais no mercado. O objetivo 
é mostrar a longevidade dos vinhos 
com uvas das altitudes do Estado.

Entrevero é confusão no
dicionário e harmonia no paladar
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Entrevero Serrano
  500 g de frescal bovino
  500 g de frescal suíno
  200 g de bacon em cubos de 1 cm
  300 g de linguiça campeira
  3 cebolas cortadas em pétalas de 2 cm
  4 dentes de alho grandes laminados
  1 pimentão vermelho e um amarelo 

cortados em cubos de 2 cm
  500 g de pinhões cozidos e descascados
  1 colher de sopa de alecrim fresco
  1 colher de sopa de tomilho fresco
  2 colheres de sopa de salsa fresca
  ½ xícara de azeite de oliva
  Sal e pimenta-do-reino

Modo de fazer:
  Comece refogando, em fogo alto, 

o bacon, as carnes e a linguiça.
  Acrescente os vegetais, o alecrim, o tomilho 

e o pinhão. Deixe os vegetais amaciarem.
  Corrija o sal e dê um toque 

de pimenta-do-reino.
  Para finalizar, polvilhe com a salsa fresca.
  Sirva com arroz ou dentro de um pão italiano.

Vinhos de Altitude 
conquistam 
Indicação de 
Procedência 
O Inpi (Instituto Nacional 
da Propriedade Industrial) 
concedeu ontem o registro de 
IP (Indicação de Procedência) 
para os vinhos elaborados 
nas altitudes de Santa 
Catarina. A IP, solicitada 
pela Vinhos de Altitude 
Produtores Associados, 
entidade que reúne a quase 
totalidade dos produtores 
da região, se estende aos 
vinhos nobres, licorosos, 
espumantes naturais, 
Moscatel espumante e Brandy. 
O registro é grande vitória 
dos produtores de altitude, 
que há cerca de dez anos 
trabalham pela certificação.
A IP delimita o território 
e estabelece regras e 
parâmetros para se obter 
alto padrão de qualidade nas 
uvas e vinhos na região. Os 
produtos que se enquadrarem 
nas regras receberão selo e 
certificado de qualidade.
A entrada do pedido foi feita 
pelo vinicultor José Eduardo 
Bassetti, que presidia a Vinhos 
de Altitude e Associados 
em meados de 2020. “Foi 
resultado de trabalho 
conjunto dos produtores, 
Embrapa, Epagri, Sebrae e a 
UFSC. A união fez a força”, 
afirma Bassetti. “A IP trará 
parâmetro de qualidade para 
os vinhos da região. Ganham 
todos, principalmente 
o consumidor”, diz.

Quinta Santa 
Maria Lote 1 – 
São Joaquim 
(SC) - Cabernet 
Sauvignon e 
Merlot. Estágio 
em barricas de 
carvalho. Aromas 
de frutas negras, 
notas balsâmicas, 
tabaco, cedro, 
especiarias e ervas 
secas. Acidez 
viva, taninos 
maduros, macio 
e equilibrado.

Pisani Panceri Grande 
Reserva Cabernet 
Sauvignon 2002 – 
Tangará (SC) - 100% 
Cabernet Sauvignon. 
Estágio em barricas 
de carvalho. Vermelho 
rubi. Aromas de 
frutas negras, 
notas balsâmicas, 
resina de pinheiro, 
tostado, couro, 
especiarias, pimenta 
preta, sutil vegetal. 
Acidez preservada, 
frutado no paladar.
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A receita
O entrevero pode ser servido com arroz ou 
com pão. Não é preciso mais. Com tantos 
ingredientes, o prato é uma verdadeira 
conjugação de sabores da terra.

Prato exige um vinho robusto

Acompanhe 
minha coluna 
no blog
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Em segunda alta consecutiva, 
o Índice de Confiança do 
Empresário Industrial registrou 
64,2 pontos para o mês de 
junho. Conforme análise do 
Observatório Fiesc, da Federação 
das Indústrias de Santa Catarina, 
que realizou a pesquisa, a 
elevação, que acompanha 
movimento nacional, pode 
ser creditada à perspectiva 
de aceleração na vacinação 
e a ampliação da retomada 
das atividades econômicas, 
bem como à renovação do 
auxílio emergencial, por 
mais três meses, evitando 
redução abrupta da renda 
das famílias e sustentando o 
consumo por mais tempo.

Para os próximos seis meses, 
a expectativa dos empresários 
catarinenses registrou 66,7 
pontos, com crescimento de 
3,4 pontos no mês de junho 
em comparação com o mês 
de maio. Santa Catarina 
segue com as expectativas do 
empresário industrial acima 
da média brasileira, que é 
de 65,1 pontos. Embora o 
Estado ainda sofra com alguns 
reflexos da pandemia sobre as 
cadeias produtivas como, por 
exemplo, distorções de preços, o 
empresário industrial enxerga 
otimismo para a economia 
catarinense nos próximos 
meses, demonstrando inclusive 
aumento na intenção de investir.

SC registra alta no 
índice de confiança do 
empresário industrial

Boeing
A Boeing anunciou ontem a venda de 200 aviões 737 MAX 
para a United Airlines. Serão 150 aeronaves do maior 
modelo da família, o 737-10, e o restante do modelo 737-8, 
que atende ao mercado de corredor único. A nova compra 
prepara a frota da United para atender o crescimento e 
aceleração da demanda por viagens aéreas, informou a 
fabricante. Os valores do contrato não foram informados.

Mercadoredacao@ndmais.com.br

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

IBGE
INPC/

IBGE
IGP-DI/

FGV
IGP-M/

FGV
ICV FPOLIS
UDESC ESAG

-

0,83%

0,31%

0,93%

2,38%

8,06%

JUNHO

MAIO

ABRIL

MARÇO

ACUM. ANO

ACUM. 12 MESES

-

0,96%

0,38%

0,86%

2,89%

8,9%

-

3,40%

2,22%

2,17%

15,67%

36,55%

0,60%

4,10%

1,51%

2,94%

17,96%

35,77%

-

0,33%

0,90%

0,87%

4,13%

8,31%

Inflação (%)

COMERCIAL

COMPRA VENDA

R$ 4,94 R$ 4,941

TURISMO

COMPRA VENDA

R$ 4,93 R$ 5,1

+0,1374%

 Dólar

COMPRA VENDA

R$ 5,885 R$ 5,888

-0,1831%

COMPRA VENDA

R$ 0,0511 R$ 0,0516

+0,1942%
 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$ 280,13

R$ 1100,00

Selic

CUB-SC

Salário Mínimo

Ouro

Data Pontos Variação
29/JUN 127.327,44 -0.08%

28/JUN 127.429,17 0.14%

25/JUN 127.255,61 -1.74%

Data fi nal Rendimento
28/JUNHO 0,2019%

27/JUNHO 0,2019%

26/JUNHO 0,2019%

Ibovespa

Poupança

Crédito imobiliário 
Os financiamentos imobiliários com recursos das 
cadernetas do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo 
somaram R$ 77,38 bilhões nos primeiros cinco meses de 
2021, alta de 127% na comparação anual. Em 12 meses, 
entre junho de 2020 e maio de deste ano, o montante 
somou R$ 167,28 bilhões, avanço 96,5% em relação ao 
período anterior, segundo dados da Abecip (Associação 
das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança).

Alta nos 
seguros 
O setor de seguros faturou 
R$ 10,5 bilhões em abril, 
alta de 17,3% em relação 
ao mesmo mês do ano 
passado, segundo o 
Boletim IRB+ Mercado. O 
faturamento marca a 11ª 
alta mensal consecutiva 
para o setor. Em 2021, 
o ganho acumulado 
é de R$ 42,9 bilhões, 
crescimento de 13,4% ante 
o primeiro quadrimestre 
de 2020, equivalente a R$ 
5 bilhões adicionais. Os 
principais destaques de 
abril foram rural e vida. 

Déficit primário
Pela segunda vez no ano, o Governo Central (Tesouro 
Nacional, Previdência Social e Banco Central) registrou 
déficit primário nas contas. Em maio, o resultado ficou 
negativo em R$ 20,947 bilhões. Esse foi o terceiro maior 
déficit para o mês desde o início da série histórica, em 
1997. O resultado só perde para maio de 2017 (déficit de 
R$ 29,387 bilhões) e para maio do ano passado, quando 
o resultado ficou negativo em R$ 126,63 bilhões por 
causa dos gastos extras e do adiamento de impostos 
promovido no início da pandemia de Covid-19.
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Energia mais cara
A diretoria da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) aprovou ontem o índice 
de reajuste do valor da bandeira tarifária a ser pago pelos consumidores na conta de 
luz a partir de julho. Com isso, o custo da bandeira vermelha 2, o mais alto do sistema, 
aumenta de R$ 6,24 para R$ 9,49 para cada 100 kwh (quilowatt-hora) consumidos 
– um reajuste de 52% sobre o valor que já vinha sendo cobrado desde junho e que a 
agência prevê que siga em vigor até pelo menos novembro, devido ao baixo índice de 
chuvas em boa parte do país e a consequente queda do nível dos reservatórios hídricos.

Gás natural 
A Aresc (Agência de Regulação de Serviços Públicos de 
Santa Catarina) publicou ontem no Diário Oficial do Estado 
de Santa Catarina a aprovação da resolução que autoriza 
o reajuste das tarifas de gás natural canalizados que são 
aplicadas pela SCGás. A resolução entrará em vigor na data 
de sua publicação. Na última projeção, era esperado reajuste 
de 34% para os principais consumidores industriais.
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O Ministério da Educação publicou 
os editais com os prazos e critérios de 
inscrição nos processos seletivos do 
Programa Universidade para Todos 
(Prouni), Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies) e do Sistema de Se-
leção Unificada (Sisu). As regras são 
referentes à seleção do segundo se-
mestre deste ano. Os critérios foram 
publicados na edição desta segun-
da-feira no Diário Oficial da União.

As inscrições para bolsas do Prouni  
começam no dia 13 de julho e vão até 
16 de julho na página do programa. 
Para realizar a inscrição, o candidato 
precisa ter feito o Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) em 2020 e 
ter tirado, no mínimo, 450 pontos 
de média em cinco provas do exame. 
Para concorrer às bolsas integrais, 
o estudante deve comprovar renda 
familiar bruta mensal, por pes-
soa, de até 1,5 salário mínimo. Para 
as bolsas parciais (50%), a renda 
familiar bruta mensal deve ser de 
até 3 salários mínimos por pessoa.

As inscrições para o Fies come-
çam em 27 de julho e vão até 30 de 
julho e estarão disponíveis na página 
do programa na internet. Para se 
inscrever, a exigência é a de que 
o candidato tenha participado do 
Enem, a partir da edição de 2010, e 
tenha obtido média aritmética das 
notas nas cinco provas do exame 
igual ou superior a 450 pontos e 
nota superior a zero na redação. 
Também é necessário possuir renda 
familiar mensal bruta, por pes-
soa, de até 3 salários mínimos. 

As inscrições para o processo 
seletivo do Sisu serão realizadas 
entre 3 e 6 de agosto. É preciso ter 
feito o Enem de 2020 e ter obti-
do nota superior a zero na prova 
de redação, desde que não tenha 
participado como treineiro.

 
Mais informações podem ser en-
contradas na página do Ministé-
rio da Educação: www.mec.gov.br 

MEC publica editais  
do Prouni, Fies e Sisu

Serviço 

Além das notas, os estudantes interessados em bolsas integrais 
também precisam atender alguns critérios econômicos

Confira os prazos 
e critérios de 
inscrição definidos 
pelo Ministério da 
Educação para os 
processos seletivos 
para o segundo 
semestre deste ano

Sol

Sol com nuvens

Nublado

Sol com chuva

Chuva leve

Chuva

tempo

Manhã Tarde Noite

Chapecó
Blumenau

Criciúma

Lages
Florianópolis

Itajaí

 18°C 24°C
 18°C 22°C

 15°C 21°C

 12°C 20°C

 9°C 16°C

 14°C 16°C

SANTA CATARINA

Pôr do sol: 07:00

Segunda
 Min. 15°C

Máx. 20°C  

Nascer do sol: 17:26

Sábado
Min. 20°C
Máx. 22°C 

Domingo
Min. 18C
Máx.  24°C 

Joinville

7°C 18°C 16°C

Áries 21/3 a 20/4 
O silêncio será preferível a tudo num 
dia como hoje, porque assim você evi-
tará enfiar os pés pelas mãos e, além 
disso, a atitude lhe dará tempo para 
observar com imparcialidade o anda-
mento de tudo que é de seu interesse.

Touro 21/4 a 20/5
Tudo que puder ser feito em conjunto, ape-
sar de ser mais complicado administrar, 
trará resultados mais satisfatórios. Agir em 
conjunto é, certamente, muito mais difícil, 
mas dá para encontrar regozijo também.

Gêmeos  21/5 a 20/6 
Agora que sua alma está mais exposta, é o 
momento certo para aprimorar seu desem-
penho, sem esperar resultados imediatos, 
apenas fazendo isso para abrir o precedente 
das melhorias que serão colhidas depois.

Câncer   21/6 a 22/7 
Ampliar o entendimento é preciso, por-
que não se pode existir com a alma 
encerrada em seus próprios e par-
ticulares pontos de vista. A amplia-
ção do entendimento é a oportunida-
de de você aprimorar seu desempenho.

Leão 23/7 a 22/8  
Os sonhos mais lindos são aque-
les que podem ser arrancados do mun-
do das visões e transformados em rea-
lidade concreta. De início, essa proeza 
pode parecer impossível, mas a histó-
ria comprova o quanto isso é viável.

Virgem  23/8 a 22/9 
Entre aliados e adversários se constroem 
todos os vínculos sociais. Nem muito para 
lá nem tanto para cá, sua alma precisa en-
contrar um ponto de equilíbrio para se rela-
cionar cordial e produtivamente com todos.

Libra  23/9 a 22/10
Para não perder de vista as oportunidades 
que se apresentam hoje, você precisa sair do 
modo automático do dia a dia e enxergar a 
rotina com olhos renovados. Faça o mesmo 
de todos os dias, mas com a devida atenção.

Escorpião 23/10 a 21/11 
Celebre a vida somente pelo fato de você 
respirar entre o céu e a terra. Por um ins-
tante, deixe de lado as preocupações e per-
rengues e se dedique a desfrutar de tudo que 
está ao seu alcance. Alívio incondicional.

Sagitário  22/11 a 21/12 
Sua alma não nasceu para ficar estacionada 
em situações que não andam nem desan-
dam, não chovem nem molham. Por isso, a 
paciência se perde e, assim, se torna neces-
sário colocar um ponto final nas indecisões.

Capricórnio 22/12 a 20/1 
As coisas que poderiam ser ditas, mas que 
permanecem em silêncio, acabarão sendo 
expostas de alguma maneira subversiva. 
Seria melhor que você tomasse a iniciativa 
nesse sentido, em vez de deixar tudo ao léu.

Aquário 21/1 a 19/2
Estar em segurança é algo precioso, mas 
não se pode viver dentro de uma bolha 
de proteção, porque assim você perde-
ria algo mais precioso ainda, que é se 
aventurar a desbravar territórios des-
conhecidos. Isso é fundamental.

Peixes  20/2 a 20/3
Agora é um momento propício à ação, por-
tanto, não se acomode na realidade, mas 
intervenha nela de acordo com seus planos 
e desejos. Evite ficar esperando algo acon-
tecer, pelo contrário, faça você acontecer.

Horóscopo
Oscar QuirOga/ EstadãO cOntEúdO



O JEC/Krona embarcou 
rumo a Erechim (RS), onde 
enfrenta o Atlântico, hoje 
(30), às 18h, no Caldeirão 
do Galo, pela oitava rodada 
da Liga Nacional de Fut-
sal (LNF). Ambas as equi-
pes já se enfrentaram, há 
duas semanas atrás, com 
vitória Tricolor por 3 a 0.

Quarto colocado no gru-
po B da LNF, o Coelho soma 
14 pontos nas sete partidas 
que fez até o momento. Já o 
time gaúcho, está em ter-
ceiro e, além de ter um jogo 
a mais, tem um ponto de 
vantagem sobre o Tricolor. 
Por conta disso, o confronto 
desta noite é tão importan-
te para as duas equipes. 

Vale lembrar que os times 
se enfrentaram há 15 dias. No 
Centreventos Cau Hansen, a 

vitória ficou do lado Tricolor, 
com o placar de 3 a 0. Ma-
chado, Willian e Xuxa anota-
ram os gols daquela partida. 
Apesar da recente vitória, 
Xuxa explica que jogar contra 
a equipe gaúcha fora de casa 
não é uma tarefa fácil. “Sabe-
mos que é um jogo muito difí-
cil. Conseguimos uma vitória 
boa em Joinville contra eles, 
mas este jogo será totalmente 
diferente. Jogo bem pegado, 
pois em casa eles são muito 
fortes. Treinamos firme para 
fazer algumas coisas que 
deixamos de fazer no Cen-
treventos, para melhorar e 
buscar os três pontos”, diz. 
Naquela partida, o goleiro 
Willian foi o grande destaque 
do time. Além de fazer de-
fesas importantes, foi dele o 
gol crucial que desestabilizou 

o Atlântico, que pressiona-
va na busca pelo empate.

Para o confronto de hoje, o 
técnico Daniel Jr. não poderá 
contar com o ala-direito Caio. 
O jogador ainda se recupera 
de uma lesão no músculo da 
coxa direita. Mas o treinador 
também tem boas notícias. O 
fixo Machado, que estava fora 
por conta de um entorse no 
tornozelo, já está recuperado 
e fica à disposição do técnico.

Só que essa semana vai 
exigir ainda mais JEC/Kro-
na. É que, 48 horas depois, 
e 71 quilômetros distante 
de Erechim, o Coelho estará 
em quadra mais uma vez. O 
Tricolor vai encarar o Con-
córdia, no Oeste catarinense, 
pelo Catarinense Série Ouro. 
A partida está marcada para 
sexta-feira (2), às 19h30. 
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Jornada dupla

JEC/Krona volta a 
enfrentar o Atlântico
Válido pelo returno da Liga Nacional de Futsal, o  jogo ocorre 15 dias 
depois de o Tricolor derrotar o time gaúcho por 3 a 0 no Centreventos

Esporte

Além do jogo desta noite (30), diante do Atlântico, em 
Erechim, pela Liga Nacional de Futsal (LNF), o JEC/Krona 
terá outra partida nesta semana. Para facilitar as viagens, 
o Tricolor, na saída do Rio Grande do Sul fará uma parada 
estratégica no Oeste catarinense. Pelo Estadual, o JEC Futsal 
encara a equipe do Concórdia, na sexta-feira (2), às 19h30. 

Mais reforços 
Ontem, o Nação anunciou mais três reforços para compor 
o elenco no Estadual. Um deles é o lateral-esquerdo 
Jackson, de 27 anos, que foi eleito o melhor atleta da 
posição no campeonato de 2019, quando defendia o 
Concórdia. Já para a lateral-direita chegou Joshua, 
26 anos, que é atleta formado pela base do Náutico. O 
último reforço anunciado foi o atacante Romarinho, de 
27 anos, com bastante experiência no futebol paraense, 
tendo atuado no Paysandu na Série B do Brasileiro.

Jogo-treino 
Nesta semana, as equipes do JEC e do Nação Esportes 
fizeram um jogo-treino no CT Morro do Meio. A vitória 
ficou com o time Auriazul, pelo placar de 1 a 0. Essa 
foi a última partida preparatória da equipe do Nação, 
antes do início da Série B do Catarinense. A atividade 
foi dividida em dois tempos de 30 minutos e o meio-
campo Wesley foi o autor do único gol do jogo.

Atualização do DM 
O Departamento Médico do JEC segue cheio. Em boletim 
divulgado pelo clube, sete jogadores seguem tratando 
suas lesões. Renan Castro, Charles, Caio Monteiro, 
Vini Freitas, Thiaguinho, Thiago Santos e Banguelê. 
Durante a semana, o Tricolor deve informar quem pode 
retornar e quem deve desfalcar o clube na partida de 
domingo (4), contra o Rio Branco (PR), fora de casa. 

FOTOS JULIANO SCHMIDT/DIVULGAÇÃO/ND

Destaque da partida anterior, goleiro Willian 

está confirmado para o confronto de hoje

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

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

KAUE VEZENTAINER- INTERINO
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Premiação Ganhadores Prêmio

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

2268

Federal Concurso
Quarta e sábado
Premiação Bilhete Prêmio

5574

   

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

Premiação Ganhadores Prêmio

5592

   

2385Mega-Sena Concurso
Quarta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio

Lotomania Concurso
Terça e sexta

Premiação Ganhadores Prêmio

2191

   

   

Primeiro sorteio

Segundo sorteio

Dupla Sena Concurso
Terça, quinta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio 

2241

07 14 18 21 22 50

Premiação Ganhadores Prêmio 

02 05 25 26 30 48

   
   
   
   
   

   
   

Timemania Concurso
Terça, quinta e sábado

BRASILIENSE     DF
TIME DO CORAÇÃO

1656

29 32 41 53 55 72 78

Premiação Ganhadores Prêmio

Time coração Ganhadores Prêmio

Dia de Sorte Concurso
Terça, quinta e sábado

MÊS DA SORTE: 

474

06 08 09 12 14 17 19

Premiação Ganhadores Prêmio

JULHO            

LOTERIAS

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

15 acertos Acumulado R$ 3 milhões
14 acertos 235 R$ 1.186,89
13 acertos 9254 R$ 25,00
12 acertos 108619 R$ 10,00
11 acertos 569094 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 Acumulado R$ 2.200 mil
Quadra 46 R$ 8.368,72
Terno 3333 R$ 173,68

12 30 47 48 74

Sena Acumulado R$ 22 milhões
Quina 32 R$ 44.062,03
Quadra 2340 R$ 860,79

12 24 32 37 43 60

20 acertos 1 R$ 4.063.182,48
19 acertos 8 R$ 34.915,38
18 acertos 85 R$ 2.053,85
17 acertos 648 R$ 269,40
16 acertos 4217 R$ 41,39
15 acertos 19189 R$ 9,09
0 acertos 0 R$ 0,00

04 12 24 25 29
30 34 40 56 60
67 69 72 74 83
88 94 97 98 99

Sena Acumulado R$ 8.700 mil
Quina 25 R$ 5.379,53
Quadra 1504 R$ 102,19

Sena 0 R$ 0,00
Quina 42 R$ 2.881,89
Quadra 1612 R$ 95,34

7 acertos Acumulado R$ 7.800 mil
6 acertos 0 R$ 0,00
5 acertos 90 R$ 1.526,38
4 acertos 1918 R$ 9,00

BRASILIENSE     DF 5578 R$ 7,50

7 acertos Acumulado R$ 700 mil
6 acertos 76 R$ 1.626,91
5 acertos 1810 R$ 20,00
4 acertos 20642 R$ 4,00
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COPA AMÉRICA
  QUARTAS DE FINAL 
RODADA ÚNICA
 2/7, 18h Peru  x  Paraguai
2/7, 21h Brasil  x  Chile
3/7, 19h Uruguai  x  Colômbia
3/7, 22h Argentina  x  Equador  

 

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.

  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  

  9ª RODADA 
 3/7, 19h América-MG  x  Santos
3/7, 19h Athletico-PR  x  Fortaleza
3/7, 21h Corinthians  x  Internacional
4/7, 11h Chapecoense  x  Bahia
4/7, 16h Flamengo  x  Fluminense
4/7, 16h Sport  x  Palmeiras
4/7, 18h15 São Paulo  x  Bragantino
4/7, 18h15 Ceará  x  Juventude
4/7, 18h15 Cuiabá  x  Atlético-MG
4/7, 20h30 Grêmio  x  Atlético-GO 
 

Bragantino 17 7 5 2 0 17 9 8 81
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 6 3 1 2 5 3 2 55.6
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

  8ª RODADA 
 28/6, 18h Operário-PR 1 x 2 Vila Nova
29/6, 19h Confi ança 0 x 1 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  

  9ª RODADA 
 2/7, 19h Náutico  x  Operário-PR
2/7, 19h Coritiba  x  Remo
3/7, 16h30 Vasco  x  Confi ança
3/7, 18h30 CSA  x  CRB
3/7, 19h Samp. Corrêa  x  Londrina
3/7, 19h Bras. Pelotas  x  Cruzeiro
3/7, 21h Avaí  x  Botafogo
3/7, 21h30 Vitória  x  Goiás
3/7, 21h30 Vila Nova  x  Ponte Preta
4/7, 11h Guarani  x  Brusque 
 

Náutico 18 8 5 3 0 11 3 8 75
Coritiba 16 7 5 1 1 8 3 5 76.2
Samp. Corrêa 13 8 3 4 1 6 2 4 54.2
Goiás 12 7 3 3 1 8 3 5 57.1
Operário-PR 12 8 3 3 2 8 8 0 50
CRB 11 8 3 2 3 11 13 -2 45.8
Vasco 10 7 3 1 3 9 9 0 47.6
Brusque 10 6 3 1 2 7 7 0 55.6
Guarani 9 7 2 3 2 9 9 0 42.9
Vila Nova 9 8 2 3 3 5 7 -2 37.5
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 8 2 2 4 8 11 -3 33.3
Remo 8 7 1 5 1 4 6 -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
Vitória 6 7 1 3 3 5 6 -1 28.6
Bras. Pelotas 6 7 1 3 3 6 8 -2 28.6
Ponte Preta 3 7 0 3 4 3 7 -4 14.3

COPA AMÉRICA

Seleção dá ênfase para a bola parada
A Seleção Brasileira rea-

lizou, ontem, o seu primei-
ro treino após a definição 
do confronto com o Chile 
pelas quartas de final. Na 
Granja Comary, em Tere-
sópolis (RJ), Tite coman-
dou um treino técnico com 
ênfase na posse de bola.

Durante a tarde, os za-
gueiros Éder Militão e Léo 
Ortiz (que se apresentou 
pela manhã) fizeram tra-
balhos individualizados na 
academia da Granja Comary. 
O lateral Renan Lodi seguiu 
em tratamento com a fisio-
terapia da Seleção Brasileira. 
Após os trabalhos coletivos, 
os jogadores ainda fize-
ram complementos de bola 
parada e de finalização.

A Seleção Brasileira volta 
a campo para mais um 
treinamento hoje, dando 

sequência à preparação para 
o duelo com os chilenos. 
Brasil e Chile se enfren-
tam na próxima sexta-fei-
ra (2), no Estádio Nilton 
Santos, no Rio de Janeiro 
(RJ). A bola rola às 21h.
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Na Granja Comary, Tite comandou um  
treino técnico e de ajustes nas finalizações

Confronto gaúcho 
no Brasileirão
Com previsão de encarar um 
frio de até três graus na hora do 
jogo, o Grêmio fará o clássico 
regional com o Juventude 
nesta noite, às 21h30, em 
Caxias do Sul, na tentativa 
de iniciar sua recuperação no 
Campeonato Brasileiro Em cinco 
jogos, o time de Porto Alegre 
ainda não venceu e amarga 
a última posição da tabela. 

Juventude

  X  

Grêmio

Partida para 
arrumar a casa
Rivais acostumados a brigar 
pelo título do Brasileirão nos 
últimos anos, Internacional e 
Palmeiras se enfrentam nesta 
noite, às 19h, no Beira-Rio. 
O desafio do time gaúcho é 
quebrar o incômodo jejum 
em sua casa, onde costumava 
ser forte, e o da equipe 
paulista passa por tentar se 
consolidar entre os líderes.

Internacional

  X  

Palmeiras

A Ucrânia é a última seleção 
a garantir vaga nas quartas 
de final da Eurocopa. On-
tem, com um gol nos acrés-
cimos do segundo tempo da 
prorrogação, os ucranianos 
derrotaram a Suécia por 2 
a 1, em Glasgow, na Escó-
cia, após empate em 1 a 1 no 
tempo normal, e garantiram 
seu lugar na próxima fase.

Ucrânia 
passa no 
último lance

Na prorrogação
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Inglaterra elimina a Alemanha
A Inglaterra enfim convenceu na Eurocopa. Em sua primeira 
grande atuação, o time inglês superou a tradicional Alemanha 
por 2 a 0, ontem, e avançou às quartas de final. Em um estádio 
de Wembley com capacidade limitada, mas que parecia lotado, os 
ingleses desencantaram no segundo tempo, com gols de Sterling 
e Harry Kane. O resultado eliminou a Alemanha, hesitante e sem 
convencer nesta Euro, e marcou a despedida precoce do técnico 
Joachim Löw. Ele já havia avisado que deixaria a equipe ao fim da 
Euro - Hansi Flick será o seu substituto. Jogadores, como Thomas 
Müller, também podem ter feito sua despedida pela seleção.

Dovbyk marcou de cabeça 
e classificou a Ucrânia

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 3 x 5 Espanha
28/6, 16h França 3(4x5)3 Suíça
29/6, 13h Inglaterra 2 x 0 Alemanha
29/6, 16h Suécia 1 x 2 Ucrânia  

 

*NÃO FINALIZADO ATÉ O FECHAMENTO DESTA EDIÇÃO



Coronavac tem rápida 
resposta imune 
A vacina Coronavac é segura e 
estimula a produção de anticorpos 
em crianças e adolescentes com 
idade entre 3 e 17 anos, mostra 
estudo científico publicado 
pela revista The Lancet, do 
Reino Unido. Foram feitos 
ensaios clínicos entre outubro 
e dezembro do ano passado na 
província chinesa de Hebei e 
envolveram 552 participantes. 
A produção de anticorpos contra o 
antígeno do coronavírus foi maior 
que 96% após 28 dias da aplicação 
das duas doses. No Brasil, o 
imunizante da biofarmacêutica 
Sinovac é produzido em parceria 
com o Instituto Butantan.

16 quarta-feira, 30 de junho de 2021

Promessa catarinense 
em Tóquio
A menos de um mês para a Olimpíada de Tóquio, 
o Grupo ND conversou com a ginasta catarinense 
Beatriz Linhares, 18 anos. A jovem começou a 
praticar ginástica rítmica aos 9 anos de idade, 
na ADIEE (Associação Desportiva Instituto 
Estadual de Educação), em Florianópolis. Aos, 
15, já estava na seleção e vem fazendo bonito. 
Ela já possui duas medalhas de ouro e duas 
de bronze em Pan-Americano. Agora, ela 
vai participar da sua primeira Olimpíada. 
“Eu penso sempre em dar o meu melhor. A gente 
treina muito, então a gente está muito bem 
preparada para estar ali e eu confio muito no 

nosso trabalho. A gente vem treinando 
e se preparando para isso, para esse 

momento”, contou Beatriz. A jovem 
comentou que segue à 

risca uma dieta ali-
mentar para atingir 
uma melhor perfor-
mance. No momento, 

seu adversário mais 
forte é a saudade, pois 

nesse período de preparação ela está 
longe da família, já que se mudou para 

Aracaju (SE), onde treina com a sele-
ção de conjunto de ginástica rítmica.

Caseiro cobra recompensa por 
ajudar na captura de Lázaro
O caseiro Alain de Santana, 33 anos, quer 
pedir uma recompensa pela denúncia Lázaro 
Barbosa. O advogado do homem enviou uma 
carta ao secretário de segurança pública de 
Goiás, Rodney Miranda, em que ressalta sua 
colaboração para a captura do criminoso, 
que foi morto nesta segunda (28).

Fim da linha 
para um ladrão 
de banco 
 
 A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Divisão de Investigação Criminal (DIC) 
de Joinville, prendeu ontem Odair Nelson Divo Raulino, 50 anos, acusado de furtos a 
bancos e de integrar uma quadrilha especializada em arrombamentos de agências 
bancárias. O mandado de busca e apreensão foi cumprido no bairro Aventureiro, 
na zona Leste de Joinville. O criminoso, que é de Joinville, vinha sendo investigado 
há cerca de um ano por policiais da DIC. Com extensa ficha criminal e registro de 
prisão em pelo menos oito estados brasileiros – Santa Catarina, Rio Grande do Sul, 
Paraná, Paraíba, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo – Odair comete 
esse tipo de crime há pelo menos 15 anos, diz a Polícia Civil. O acusado também 
responde por ameaça e adulteração de veículos. A última prisão dele havia sido feita 
em 2018, no município de Canoas (RS), mas ele conseguiu fugir do Presídio de Lagoa 
Vermelha (RS) em fevereiro do ano seguinte. Só no Rio Grande do Sul, o criminoso foi 
condenado há 12 anos de detenção. Há outras condenações e outros crimes que não 
foram descobertos, segundo a Polícia Civil. De acordo com o delegado Murilo Batalha, 
Odair atuava junto com outros dois comparsas que já foram presos em outras 
ocorrências de arrombamentos. Após ser detido no bairro Aventureiro, o criminoso foi 
levado à DIC onde foi interrogado e encaminhado ao Presídio Regional de Joinville. 

+notícias

Basquete brasileiro começa bem no pré-olímpico - O 
Brasil não teve dificuldades para superar a Tunísia nesta 
terça-feira (29), na estreia do pré-olímpico de basquete 
masculino, que é disputado em Split (Croácia). A seleção 
dirigida por Alexsandar Petrovic venceu por 83 a 57 e deu 
passo importante para chegar à semifinal do torneio. Apenas 
o campeão se classifica à Olimpíada de Tóquio (Japão). O 
armador Vitor Benite, com 15 pontos, foi o cestinha da partida. 

7 MIL
É o número vagas abertas em Santa Catarina. 
Há ofertas para diferentes especialidades, 
níveis de escolaridade e salários. Uma das 
formas de se candidatar é pelo aplicativo 
Sine Fácil. Outra opção é agendar um horário 
para atendimento em uma agência do 
Sine para o preenchimento do currículo.
Segundo o diretor de Emprego e Renda da SDE, 
Diego Goulart, no topo do ranking das cidades 
com maior número de vagas está Brusque. 
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