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Região volta para o nível
grave na matriz de risco
Depois de uma semana no patamar gravíssimo, Joinville e a região Nordeste registraram a
queda do índice de transmissibilidade e retornaram a um nível menos alarmante da Covid-19.
PÁGINA 4
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INVERNO PROMETE
FRIO INTENSO

Previsão é de temperaturas mais
baixas que as médias habituais e
de maior ocorrência de geadas e
de neve nos pontos mais elevados
do Estado. Chegada do frio exige
reforço nos cuidados com a saúde
em tempos de pandemia. PÁGINA 3
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SABRINA AGUIAR
sabrina.aguiar@ndtv.com.br

Presidente da Fiesc fala sobre
o atual momento econômico
O presidente do Sistema Fiesc, Mario Cezar de Aguiar, é o convidado de hoje da
reunião do conselho da Associação Empresarial de Joinville (Acij). Em agenda
presencial, ele apresentará um overview da conjuntura estadual, da região Norte e
o Master Plan de Investimento do Sistema Fiesc no Moinho Joinville.
O imóvel comprado pela entidade foi visitado há alguns dias por Aguiar e o
prefeito Adriano Silva, que foram conferir o local e avaliar quais serviços poderão
ser oferecidos. Além de atendimento empresarial, a gastronomia e cultura poderão
ser contempladas. A expectativa é grande para saber o que será anunciado.
Na reunião de hoje, todos os protocolos sanitários serão atendidos, como restrição
do número de participantes a 25% da capacidade do espaço, distanciamento,
aferição de temperatura, uso de máscara e higienização das mãos com álcool em gel.
Também respeitando 25% da capacidade do espaço, o Salão Tigre estará
preparado com telão para receber interessados em acompanhar a palestra
caso o número de participantes supere a ocupação do Salão Nobre Schulz.
FOTOS DIVULGAÇÃO/ND

UTIs ainda lotadas
em Joinville
No fim de semana, nossa região
voltou ao nível grave e, com isso,
um novo decreto deve ser editado
já aliviando algumas regras,
como o aumento da capacidade
no transporte coletivo. Em
Joinville, a taxa de ocupação de
leitos de UTI continua chamando
a atenção: 88%. A pandemia,
claro, ainda não passou.

Praças fechadas
Também atenta ao índice de lotação
de UTIs, a Prefeitura de Jaraguá do Sul
determinou o fechamento de parques
públicos e privados, em especial as
áreas de uso coletivo como campos
de futebol, academias ao ar livre e
parquinhos infantis públicos. Apenas
atividades físicas individuais, com
uso de máscara, estão permitidas
nesse período, sem a permanência nos
parques. A medida vale até 30 de junho.

Inverno

Procuradoria da Mulher
A proposta foi protocolada na Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul e
pretende criar a Procuradoria da Mulher para proteger os direitos da mulher.
Recentemente, o município sancionou lei que inclui de forma sigilosa nomes
de mulheres vítimas de violência para vagas de trabalho. A Procuradoria da
Mulher também quer ampliar a presença das mulheres na política, para tornar
mais eficiente a fiscalização dos programas governamentais e auxiliar no
desenvolvimento de políticas públicas.
Se o projeto for validado, poderá servir de modelo a outras cidades
e representará um avanço na defesa das mulheres. A lei é de autoria
da vereadora Nina Santin Camello (PP) e foi co-assinada por Sirley
Schappo (Novo) e o presidente da casa, Onésimo Sell (MDB).

Oficialmente, a estação mais fria do ano começou à 00h32min, mas há cerca
de uma semana as temperaturas estão muito mais baixas no Estado todo.
Não dá para deixar de lembrar de quem não tem condições de comprar uma
coberta. O Grupo ND está promovendo sua tradicional Campanha do Agasalho.
Pelo portal ndonline.com.br, você pode conferir a lista completa de pontos de
coleta. É como sempre digo: com certeza tem uma pessoa em sua rota diária
precisando de uma doação e sempre temos um casaco ou coberta sem uso há
tanto tempo que poderá ajudar alguém. No lugar do pensamento de “talvez
eu use um dia”, coloque em mente: “vou fazer alguém usar já”. Colabore!

Dia Internacional da Yoga
A prática milenar passou a fazer parte da minha vida
e de muitas pessoas desde que o mundo entrou nesta
pandemia histórica. Bem-estar, equilíbrio e mente sã
fazem parte das raízes da prática que também preza
pela boa alimentação. Hoje é o Dia Internacional
da Yoga e, para comemorar, tem um aulão gratuito
pelas redes sociais. Os professores especialistas em
hatha yoga Allan Gonçalves e Aiso Jharek farão um
aulão online às 19h, com idade livre. Basta acessar
https://conteudo.bnyou.art/lp-aulao-de-yoga.

Editor: Mauro Geres mauro.geres@ndmais.com.br
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Estação deve ter
temperaturas
abaixo da média,
com geadas amplas
e ocorrência de neve
nos pontos mais
elevados do Estado
O frio já chegou em Santa
Catarina há algumas semanas,
mas o inverno só começou
oficialmente às 0h32 desta
segunda-feira (21). Com ele,
a promessa de uma estação
ainda mais fria do que a média
climatológica para o período.
De acordo com a previsão da
meteorologista da Epagri/Ciram, Gilsânia Cruz, são esperados pelo menos três ondas
de frio, com dias consecutivos
de temperaturas muito baixas.
Há ainda, condições para
a formação de neve mais
uma vez em Santa Catarina,
principalmente no Planalto Sul e Serra. O fenômeno,
porém, só pode ser previsto
com uma breve antecedência.
“A chance para ocorrência
de neve nós só temos como
prever com três a cinco dias
de antecedência”, explica
Gilsânia Cruz. Porém, o Estado tem regiões que podem
condicionar a formação do
fenômeno nos dias mais frios.
“Quando a gente fala de
uma estação como o inverno,
pela climatologia sabemos o
que pode ocorrer. No caso da
neve é a combinação de frio
intenso com a umidade, hoje
dá para dizer que quando tiver
essas condições, pode ocorrer a neve. Mas ainda não dá
para afirmar com certeza se
vai ocorrer, nem quando”,
pondera. Já o meteorologista
Piter Scheuer é categórico em
afirmar que o fenômeno deve
ocorrer em Santa Catarina, e
logo. “Neve vai ter. Não vai
demorar muito até as primeiras massas de ar frio, e neve
vai ter de certeza”, garante.
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Inverno promete
frio intenso em SC
Confira as
diferenças entre
Covid-19 e
resfriados

Chegada do inverno promete frio intenso. Segundo a previsão, imagens
como este registro feito em São Joaquim tem tudo para se repetir este ano

Temperaturas negativas e formações de geadas
Se não com neve, os catarinenses terão as paisagens
cobertas de gelo em formações de geada ampla que estão previstas principalmente
para o mês de julho, que inclusive é considerado o mais
frio do ano, segundo a Epagri.
Nas localidades mais geladas do Estado, as temperaturas devem ficar negativas em
boa parte do inverno. São nelas onde há chances de queda
de neve em ocasiões em que a
umidade também colabore.
“Normalmente são cidades
mais altas do Estado, acima
de 700 m, 800 m… na Serra normalmente é onde se
registra a temperatura mais
baixa, na área entre Urupema e Bom Jardim da Serra.
Mas também tem lugares
onde devemos registrar
temperaturas abaixo de 0° C,
como no Meio-Oeste, Oeste
e Planalto Norte. São regiões
que têm cidades com maior
altitude e que em uma massa
de ar frio de origem polar
vão registrar temperaturas

MENORES TEMPERATURAS MÉDIAS EM SC
IRINEÓPOLIS
Planalto Norte: 5,8° C
CAMPO ALEGRE
Planalto Norte: 6,1° C
CANOINHAS
Planalto Norte: 6,1° C
SÃO JOAQUIM
Planalto Sul: 6,5° C
CURITIBANOS
Meio-Oeste: 7 ° C

negativas”, afirma Gilsânia.
Scheuer cita as mesmas
áreas, com destaque ainda
para os municípios de Painel
e Bom Retiro, que, segundo
ele, devem ser alguns dos
mais frios de todo o Estado.
A meteorologista da Epagri/
Ciram prevê que a estação
será de frio intenso espalhado por todas as regiões.
“Tem situações que a gente

pode chegar a -7° C, -8° C.
Em uma massa de frio mais
intensa pode até ser menor
do que isso. E não é só na
Serra, tem várias regiões
que podem ter temperaturas negativas”, alerta.
Ao observarmos os recordes de frio em Santa
Catarina, essa análise se
confirma. Entre as cidades
mais frias, podemos citar Caçador, Curitibanos,
São Joaquim, Irineópolis, Campo Alegre, Matos
Costa, Urupema e Urubici.
A temperatura mais baixa já registrada no Estado,
inclusive, foi em Caçador, no
Meio-Oeste, quando marcou
-14° C em 11 de junho de 1952.
A Epagri/Ciram organizou
uma tabela, onde reúne as
médias de temperaturas das
cidades catarinenses mais
altas durante os três meses
de inverno. O “Top 5” dos
municípios mais gelados,
segundo este levantamento, mostra uma divisão em
três regiões distintas.

A chegada do frio
traz os sintomas
dos “resfriados” em
muitas pessoas. Em
tempos de Covid-19,
no entanto, qualquer
sintoma já acende
um alerta. Afinal,
como diferenciar
as duas doenças?
“Como estamos
num momento de
pandemia, precisamos lembrar do risco
de contaminação.
De maneira geral, o
novo coronavírus é
multifacetário e pode
apresentar sintomas,
por exemplo, coriza
e tosse seca, simulando uma rinite,
momentos de falta
de ar parecido com
a asma”, explicou o
presidente da Associação Catarinense
de Pneumologia e
Tisiologia (Acapti)
e pneumologista,
Fábio José Fabrício
de Barros Souza.
No caso da rinite, provocada pelo
contato com poeira,
pelo de animais e
mudanças climáticas, o pneumologista alertou que
os sintomas podem
ser gotejamento pós
nasal, relacionado com a obstrução
e coceira nasal.
“O uso de solução
fisiológica e corticoide nasal pode apresentar uma resposta
razoável. Dependendo da gravidade,
existe a necessidade
de anti-histamínicos e comprimido para diminuir a
alergia”, explica.
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Com mudança
na matriz, região
Nordeste pode ter
algumas das medidas
de enfrentamento à
pandemia de Covid-19
flexibilizadas
Após uma semana em nível
gravíssimo, a região Nordeste
de Santa Catarina, que abrange
Joinville, voltou ao risco grave em relação à Covid-19 na
matriz divulgada pelo governo estadual no sábado (19).
A região é a única em todo o
Estado fora do nível gravíssimo.
Nas últimas semanas, a área
tem ficado em um vaivém entre
os níveis grave e gravíssimo,
justificado pela variação nos
indicadores analisados pelo
governo do Estado. Desta vez,
o fator determinante para a
queda na matriz de risco foi
a transmissibilidade, que diz
respeito ao número de casos confirmados da doença.
Na semana passada, quando o
Nordeste de SC estava em risco
gravíssimo, a transmissibilidade
alcançou índice de 3,5 na matriz
de risco. Já na avaliação atual,
esse número caiu para 3,0, o
que possibilitou a volta da área
para o nível menos alarmante
em relação ao coronavírus.
Já os demais indicadores
avaliados pelo Estado continuam no mesmo patamar na
região: as mortes causadas
pela Covid-19 são o fator que
menos preocupa e que tem a
pontuação mais baixa, com 2,0.
Em seguida, estão a transmissibilidade e o monitoramento (percentual de resultados
positivos nos testes RT-PCR)
com 3,0. Por fim, o fator mais
alarmante é a capacidade de
atenção, relacionada à ocupação dos leitos de UTI, em que
a região está com nota 4,0
Com a mudança na matriz de
risco, Joinville e região podem
ter medidas menos duras no
enfrentamento à Covid-19,
conforme o decreto estadual
publicado dia 15 de junho com
validade até 30 de junho.
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Joinville e região voltam
ao nível grave de risco

Na semana passada, Santa
Catarina quebrou o recorde de
vacinação contra a Covid-19:
391 mil pessoas imuizadas

Estado registra recorde de
imunização em uma semana
Santa Catarina teve o maior número
de vacinas aplicadas em uma semana
desde o início da campanha de imunização contra a Covid-19. Durante a
semana completada na sexta-feira,
18 de junho, foram 391 mil pessoas
imunizadas no Estado. O anúncio foi
feito pelo governador Carlos Moisés.
“É uma excelente notícia, mas
precisamos acelerar ainda mais. A
vacinação de todos é o passaporte
para voltar à normalidade que tanto se deseja. O Governo do Estado
tem um compromisso de apoiar os
municípios, que fazem a aplicação,
ao fazer uma distribuição célere dos
imunizantes”, destaca Carlos Moisés.
O chefe do Executivo também
informou que um terço da população catarinense, o equivalente a
2,4 milhões de pessoas, já recebeu
pelo menos uma dose. Com isso,
Santa Catarina está entre os cinco
Estados que mais aplicaram a primeira dose até aqui. Ao todo, contando as duas doses, foram aplicadas
3,19 milhões de imunizantes.

Mais de 300 mil doses de vacina chegam ao Estado
Santa Catarina esperava a chegada
de um lote de 309.250 doses de vacina contra a Covid-19, para o final
da noite de domingo (20). Os imunizantes da Astrazeneca/Fiocruz
chegam ao Estado pelo aeroporto
Hercílio Luz, em Florianópolis.
Será a maior remessa enviada pelo
Ministério da Saúde ao Estado durante
a pandemia. De acordo com a Dive/SC
(Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina), o novo lote será
destinado à aplicação da segunda dose.
Sendo assim, neste primeiro momento, as doses vão ficar armazenadas
na Rede de Frio Estadual e serão distribuídas ao longo do mês de julho, com
o objetivo de completar os esquemas
iniciados no período de 12 semanas.

NOVO LOTE ENTREGUE

Na noite desta sexta-feira (18),
a Dive/SC concluiu a entrega de
um total de 119.410 doses de vacinas contra a Covid-19 para as
17 centrais de saúde do Estado.
Foram 34 mil doses da Sinovac/
Butantan e outras 85.410 oriundas
do maior lote de vacinas da Pfizer já
entregue em Santa Catarina.
A Secretaria de Estado da Saúde quer dar celeridade à vacinação
contra a Covid-19, uma vez que a

projeção é vacinar toda a população catarinense com 18 anos ou
mais até o final do mês de outubro.

ATRASO NA SEGUNDA DOSE

Outra preocupação do governo do
Estado está relacionada às quase 100
mil pessoas que não estão em dia
com a segunda dose da vacina contra a Covid-19. O número acende o
alerta para a participação da sociedade na campanha de imunização
realizada desde o dia 18 de janeiro.
Segundo dados divulgados pela
Dive-SC, até o dia 14 de junho, 99.525
pessoas não retornaram para tomar
a segunda dose no período recomendado. Dessas, 57.124 não completaram a imunização com a Coronavac
e 42.401 com a Astrazeneca.
Conforme especialistas, o “número mágico” de imunizados, capaz de reduzir o número de casos
da Covid-19, é de 70% da população. Assim, será necessário pouco
mais de 5 milhões de pessoas completamente vacinadas no Estado
para alcançar esse percentual.
Por isso, a Dive realiza a campanha #euescolhiservacinado para
reforçar a necessidade de as pessoas
não deixarem de se vacinar, independente da marca do fabricante.

Editor: Mauro Geres mauro.geres@ndmais.com.br
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Recém-nascida
foi encontrada na
gelada madrugada
de sábado em uma
casa abandonada
em Três Barras, no
Planalto Norte, e
recebeu o nome
de Vitória pelos
bombeiros

FOTO: 9BBM/DIVULGAÇÃO

Mulher ouve choro e polícia
descobre bebê abandonada

Juliane Guerreiro
juliane.guerreiro@ndmais.com.br

Mulher ouviu o choro de uma bebê em uma
casa abandonada. Os políciais foram chamados

FOTO: PM/DIVULGAÇÃO

e encontraram a menina em um sofá

É uma situação bem emocionante,
não é todo dia que a gente atende
uma ocorrência dessas.”
Eduardo Dambroski, chefe de socorro

Por telefone, bebê é salvo após se
engasgar em Ponte Serrada

FOTO DIVULGAÇÃO

Vitória. Esse foi o nome
dado pelos bombeiros a
uma bebê abandonada em
Três Barras, no Planalto
Norte catarinense, que foi
resgatada na madrugada de
sábado (19). O nome simboliza o primeiro desafio
vencido pela pequena que
nasceu há poucos dias.
Segundo a Polícia Militar,
a guarnição foi acionada por volta das 2h30 por
uma mulher que contou
ter escutado choro de bebê
em uma casa abandonada
no bairro São Cristóvão.
Ao chegar ao local, os
policiais encontraram a
criança de poucos dias de
vida enrolada em uma manta
dentro de um sofá e acionaram os bombeiros para
oferecer os primeiros cuidados à pequena. De acordo
com a PM, ela ainda estava
com o umbigo aberto e havia
sinais de que o parto teria
acontecido há pouco tempo.
Eduardo Dambroski, chefe
de socorro, esteve no local
com outros dois bombeiros.
“Quando chegamos, encontramos a bebê já no colo de
um dos policiais, sendo bem
cuidada, coberta, tudo certinho”, contou. Na madrugada
estava chovendo e fazia frio.
“É uma situação bem
emocionante, não é todo
dia que a gente atende uma
ocorrência dessas”, conta Eduardo. Os bombeiros
levaram a pequena menina
ao Hospital de Três Barras, onde ela foi avaliada. A
bebê passa bem e ficou aos
cuidados da maternidade.

Atendimento telefônico feito por bombeiros garantiu o
salvamento do bebê que se engasgou com leite materno

Um bebê, com menos de
dois anos de idade, foi salvo
por telefone com ajuda dos
bombeiros militares. A
ocorrência foi registrada
em Ponte Serrada, no Oeste
Catarinense, no sábado (19).
A família do menino ligou
para o Corpo de Bombeiros
após o bebê se engasgar
com leite materno. Durante
o atendimento por telefone, um familiar conseguiu seguir as manobras
repassadas pelo bombeiro

militar e desobstruir as
vias aéreas do menino.
O bebê estava no colo da
mãe quando a ambulância
chegou na casa da família.
O menino foi avaliado e,
em um primeiro momento, verificou-se que estava
respirando normalmente.
Conforme os bombeiros, o
bebê não apresentava sinais
de lesões ou ferimentos.
Mesmo assim, o menino
foi levado ao hospital Santa
Luzia para avaliação médica.
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Guzzo
J.R.

Ato em São
Paulo foi
realizado nas
proximidades
da avenida
Paulista e
contou com
homenagem
às vítimas do
coroanvírus

O conto da Eletrobras

Sábado foi dia de protestos pelo
país contra o presidente Bolsonaro
O sábado foi marcado por
protestos contra o presidente Jair
Bolsonaro (sem partido) em todos os Estados do país. Em Santa
Catarina, houve registros em Florianópolis, Rio do Sul, Blumenau,
São Cristóvão do Sul, São Bento
do Sul, Caçador e Araranguá.
Organizados por movimentos sociais, centrais sindicais e
partidos políticos de oposição,
os atos pediram o impeachment
do presidente Jair Bolsonaro, a
Em Florianópolis poucos manifestantes
retomada do auxílio emergense reuniram e encerraram o movimento
cial de R$ 600 e a vacinação em
massa contra o coronavírus.
Os protestos foram pacíficos.
Segundo os organizadores,
foram 427 atos no Brasil e em
outros 17 países com cerca de
750 mil pessoas. Não há registros oficiais que confirmem os
locais nem o número de participantes em cada um deles. No
sábado, o país bateu a marca de
500 mil mortes por Covid-19,
impulsionando as manifestaEm São Bento do Sul cruzes foram espalhadas
ções e dominando os discursos.
na cidade em alusão às vítimas de Covid-19
Em São Paulo, milhares fecharam a Avenida Paulista, ocupando
pelo menos oito quarteirões da via,
Chuva atrapalhou atos
enquanto tentavam atender às reem Santa Catarina
comendações para manter o distanciamento. O vão livre do Museu de
Em Santa Catarina, a chuva intensa que
Arte de São Paulo foi protegido por
caiu em diversas regiões motivou o cangradis, o que provocou aglomeracelamento dos atos marcados em algumas
ções ao redor do carro de som estacidades. Em Joinville, Jaraguá do Sul, Itajaí
cionado em frente ao Masp. Segundo
e Criciúma, por exemplo, as manifestações
os organizadores, cerca de 100 mil
não ocorreram por causa do mau tempo.
pessoas participaram. A Polícia MiEm Florianópolis, cerca de 50 manifeslitar não divulgou estimativas. Em
tantes se reuniram no Terminal Urbano
Brasília, os manifestantes caminhaCidade de Florianópolis, segundo a Polícia
ram pela Esplanada dos MinistéMilitar. Em suas redes sociais, a comissão
rios rumo ao Congresso Nacional.
organizadora do ato na Capital publicou
Atos foram registrados também no
um comunicado, anunciando a suspenexterior, como em Berlim, Londres,
são do evento em função do mau tempo.
Dublin, Viena, Zurique e Lisboa.
Em São Bento do Sul, no Planalto Norte,
Esta é a segunda mobilização
também houve protesto. Moradores colonacional contra Jair Bolsonaro em
caram cruzes em um trevo entre a cidamenos de um mês. Em 29 de maio,
de e Rio Negrinho, chamando a atenção
milhões de pessoas se reuniram
para as mortes causadas pela Covid-19.
em vários municípios do país,
Em Blumenau, mesmo com chuinclusive em Santa Catarina, em
va os manifestantes se reuniram em
manifestação contra o governo.
frente ao Teatro Carlos Gomes.
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Escrevem neste espaço: Segunda J.R. Guzzo Terça Guilherme Fiuza
Quarta Alexandre Garcia Sexta Luís Ernesto Lacombe Fim de semana Rodrigo Constantino

Manifestações

PM/DIVULGAÇÃO/ND

Em nenhum lugar da vida pública do Brasil uma das mais notáveis
Leis Gerais da Sabedoria Popular, aquela segundo a qual não existe
limite para o pior, se aplica tão bem quanto no Senado Federal e na
Câmara dos Deputados. Olhem que não é fácil, num país onde existe,
por exemplo, um Supremo Tribunal Federal como este, em que um
ministro foi reprovado duas vezes no concurso para juiz de direito
e outro foi nomeado porque tomava tubaína com o presidente da
República - isso para não falar de prodígios que só as instituições deste
país conseguem produzir, como o fato de que o principal candidato
da oposição à Presidência da República em 2022 é um homem que foi
condenado legalmente como ladrão na Justiça brasileira, por corrupção
e lavagem de dinheiro, em três instâncias e por nove juízes diferentes.
Mas o Congresso brasileiro é uma história de “superação”, como se
diz nos cursos de autoajuda - opera em corrente contínua, sem mudar
nunca a direção do fluxo, e em sistema de progressão geométrica. A
determinação de prejudicar o interesse público em favor do interesse
pessoal dos senadores e deputados é sempre a mesma. Os prejuízos que
impõe para a sociedade vão sempre dobrando; hoje tomam dois, amanhã
tomam quatro, depois de amanhã tomam oito e por aí segue a vida. Em
todas essas ocasiões, é claro, o PT, seus partidos vassalos e a esquerda se
juntam, de corpo e alma, com os políticos que apoiam o governo, para
aprovar o que querem e rejeitar o que não querem. Eis aí: estão no mesmo
bonde, de mãos dadas, Lula e o “genocida”, que nessas horas deixa de
ser genocida e passa a ser um grande parça do “campo progressista”.
O último surto é essa contrafação armada na privatização da Eletrobras um conto do vigário gigante, em que os políticos arrancaram dos bolsos do
público tudo o que quiseram arrancar, e
deixaram a população brasileira com um
belo relógio suíço fabricado no Paraguai.
Essa aberração inventada 59 anos atrás,
A determinação de
no delírio de estatização que encantava
prejudicar o interesse
então o Terceiro Mundo, é uma das
público em favor do
responsáveis “master” pelo atraso
do Brasil. Não é que ajude o atraso: é
interesse pessoal dos
o próprio atraso, como todo o Estado
senadores e deputados
brasileiro, pois se dedica 24 horas por dia
é sempre a mesma.”
a servir interesses privados e a desviar
para seus bolsos recursos que pertencem
ao público. Seus agentes dizem, é
claro, que se trata de uma empresa “estratégica”, executora de “políticas
energéticas” e dedicada a promover dia e noite o desenvolvimento do Brasil,
sobretudo nas áreas “mais pobres”. Conversa fiada, do começo ao fim.
A Eletrobras, como tantas outras estatais, é um parasita que há seis
décadas privatiza para o interesse pessoal, o proveito político e o lucro
financeiro dos amigos dos governos, e dos amigos dos amigos, a produção
e a distribuição da energia elétrica no Brasil. Faz de conta, como as
demais, que é uma empresa “do Estado” e a serviço da população. Na
vida real, é propriedade mais do que privada de alguns milhares de
espertos que têm algum tipo de influência nos governos federal, estaduais
e municipais; dos seus diretores e altos funcionários, com o seu caminhão
de benefícios extravagantes; dos políticos que as utilizam como um dos
mais notórios cabides de emprego do Brasil; dos fornecedores. É por aí.
Tentava-se mais uma vez agora, como já se tentou no passado,
privatizar a Eletrobras - a única maneira de eliminar suas taras e
atender aos interesses da população brasileira, pois ali dentro nenhuma
reforma é possível. Mas os deputados e senadores desfiguraram de tal
forma o projeto, na defesa dos seus privilégios, que a desgraça toda
ficou maior do que já era. Realmente, não há limite para o pior.

Brasil

Editora: Rosana Ritta rosana.ritta@ndmais.com.br
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Caçada de criminoso em
Goiás leva a crime digital
Forças de segurança, que mobilizam centenas de policiais em busca de um
fugitivo, também investigam apologia ao crime e denúncias de truculência
FABIO LIMA/FOTOS PÚBLICAS/ND

Todas as atenções do país
em relação à cobertura policial estão voltados há quase
duas semanas para o interior
de Goiás, onde o criminoso em
fuga Lázaro Barbosa mobiliza centenas de policiais em
sua busca, espalhando medo
e insegurança, em especial
nas comunidades rurais.
Quase 300 agentes de segurança entraram, ontem, no 12º
dia de buscas em Cocalzinho
de Goiás (GO) pelo suspeito
de uma série de assassinatos
em Goiás e no Distrito Federal.
O homem de 32 anos supostamente se esconde em uma
área de mata que conhece bem
e onde consegue despistar os
policiais, que tentam capturá-lo com operações diárias.
O cerco inclui o uso de um
drone da PF (Polícia Federal)
com uma câmera termal, capaz
de detectar diferenças de temperatura, além de blitz e vistorias em veículos que circulam
pela região e até policiais
especialmente treinados em
ambiente de catinga e cerrado.
As autoridades locais apuraram que Lázaro viveu como
mateiro e criador de animais
durante muito tempo. Portanto, ele tem conhecimento
do terreno e do clima e, segundo as investigações, é um
assassino frio e calculista.

Força-tarefa destinada à captura de Lázaro se reúne na região de Cocalzinho de Goiás
REPRODUÇÃO/ND

Lázaro, que faz
apologia a Satã, é tido
como um matador
frio e calculista

Exaltação ao crime em redes sociais
Além da cruzada para
capturar o fugitivo, a Polícia Civil de Goiás também
abriu uma investigação nas
redes sociais para identificar
autores de perfis que fazem
apologia ao criminoso. “A
delegacia estadual de crimes
cibernéticos instaurou investigação para apurar a autoria
e propriedade dos perfis em
redes sociais que realizam
apologia, ou seja, exaltação
à imagem e à prática dos
crimes por Lázaro Barbosa”,

Líderes de religiões de matriz africana
denunciam violência nas abordagens
Lideranças de espaços de matriz africana em Águas Lindas de
Goiás e outros distritos denunciam ações violentas de policiais
nas buscas por Lázaro Barbosa.
De acordo com relatos, terreiros
foram invadidos várias vezes de
forma truculenta, com buscas
sem mandados judiciais. Os
líderes afirmam que os policiais
agem com violência, apontam armas e entram em áreas
restritas. Um boletim de ocorrência chegou a ser registrado.
“Neste momento, falo pela
dor de muitas casas, sofrendo
invasões constantes de polícias

de vários comandos, não dá nem
para saber qual, violando nossos
sagrados, colocando rifles na
nossa cabeça”, contou o líder
afro tradicional de candomblé
Tata Ngunzetala, que lidera
mais de 30 casas na região.
No sábado, a polícia invadiu o
terreiro liderado por Tata duas
vezes. “Tive que abrir todas as
portas dos espaços sagrados,
inclusive as restritas, sob mira
de fuzil. Tive meu celular e
computadores vasculhados sem
mandado judicial ou acusação,
nada que me vincule e vincule as casas à busca”, contou.

anunciou a delegada titular
da Dercc (Delegacia Estadual de Repressão a Crimes
Cibernéticos), Sabrina Leles.
“Essa ação deve ser repreendida, para que essas práticas criminosas não tenham
conotação de exaltar a imagem e os crimes tão bárbaros
cometidos por esse criminoso.
Esses crimes trazem grande
prejuízo à apuração policial,
já que a polícia empreende diligências com base em
notícias mentirosas”, disse.

Presidente Bolsonaro
deseja sorte aos policiais
O presidente Jair Bolsonaro desejou sorte
aos policiais envolvidos na busca por Lázaro. O
comentário ocorreu no sábado, mesmo dia em
que o país atingiu a marca de 500 mil mortes pela
Covid-19, assunto evitado pelo presidente. “Aos
policiais que estão na captura do marginal Lázaro, que tem levado o terror no entorno de Brasília:
nós sabemos que esse bandido tem uma certa
prática de andar na mata sem deixar vestígio, mas
sabemos também que nossos policiais, além da
coragem, são tenazes, não descansarão enquanto
não cumprir essa missão. Boa sorte a todos vocês
e tenho certeza que brevemente o Lázaro estará,
no mínimo, atrás das grades”, disse em um vídeo.
Bolsonaro já tinha comentando o caso durante
a semana, quando usou a situação para defender
a flexibilização do porte e posse de armas de fogo
no País. Afirmou que “arma é vida” e lamentou
que as pessoas não têm paz nem dentro de casa.
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Opinião
Paulo Alceu
articulista e
colunista do Grupo ND

A lei que facilita
a saída e fuga
dos bandidos
Em relação à caçada para prender
o marginal Lázaro Barbosa tem
algumas reflexões que merecem
atenção. Primeiro, porque trata-se
de um criminoso preso diversas vezes
desde 2007, condenado e acusado por
homicídio, estupro, porte de armas de
fogo, ou seja, uma ficha manchada
de sangue. Esse irrecuperável foi
beneficiado com regime semiaberto,
e agora pela saidinha de Páscoa.
Como uma pessoa com toda
essa gama de crimes, movida pela
alta periculosidade, consegue
uma saidinha concedida pela
justiça? Como aquele traficante
que recebeu habeas corpus em
decisão monocrática do ministro
Marco Aurélio Mello, que está se
aposentando. Seria o ministro
responsabilizado pelos crimes
que certamente este traficante
continua cometendo?
Ambos os criminosos deveriam
estar apodrecendo atrás das grades.
Durante a fuga esse Lázaro matou
quatro pessoas. Quem liberou a
saidinha será responsabilizado
por essa vidas? Existem leis que
beneficiam bandidos, e essas leis
são aprovadas por parlamentares
ditos representantes do povo, que
mais parecem representantes
de facções criminosas, apoiam
leis visando benefício próprio,
que acabam se estendendo para
todos os níveis de crimes.
E quando a lei não respalda
certamente o STF arruma uma forma
de inocentar condenados, como
vem fazendo, e dando exemplo de
impunidade. Centenas se policiais
estão envolvidos nessa caçada ao
criminosos, que dura quase duas
semanas. Isso representa gastos aos
cofres públicos, ou seja, pagamos
duas vezes, para parlamentares,
cercados de privilégios, aprovarem
leis que facilitam a vida de
marginais, ao atenderem interesses
próprios, e a todo este aparato
que deveria estar a serviço da
proteção do brasileiro de bem.
Que Brasil é esse, onde o
crime passou a ser protegido e
beneficiado? Tá ficando difícil!
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MOACIR PEREIRA

moacir.pereira@ndmais.com.br

Reforma previdenciária na Alesc
O projeto de reforma da previdência
dos servidores públicos estaduais
deverá ser remetido à Assembleia
Legislativa nesta quarta-feira, segundo
previsões do Centro Administrativo.
Vários questionamentos continuam
sendo feitos pelos sindicatos que
representam diferentes corporações
e outros poderes. Um deles está na
isenção da contribuição previdenciária

para os militares, enquanto os
civis recolhem 14% dos salários.
De acordo com o governo “isso
acontece em razão da Lei Federal
número 13.954/2019, que implantou
o chamado regime de proteção
social dos militares, desvinculando
esta categoria do Regime Próprio
de Previdência Social (RPPS)”. E
acrescenta outro esclarecimento: “Com

relação às alíquotas de contribuição
previdenciária o quadro civil dos
inativos, segundo o Iprev atualmente
é isento da contribuição para quem
recebe até R$ 6.433,57 (teto do INSS),
enquanto que sobre a remuneração da
categoria dos militares inativos recaí
a incidência de 10,5% sobre o total da
folha, portanto sem isenção alguma”.
Os dirigentes sindicais também

DIVULGAÇÃO/ND

BR-282 segura
Projeto intitulado “BR-282
mais segura e eficiente” será
lançado nesta quarta-feira
pela Federação das Indústrias.
O ato prevê manifestações do
presidente Mário Cezar de Aguiar,
do superintendente da Polícia
Rodoviária Federal, André Saul do
Nascimento, e do Superintendente
do Dnit/SC, Ronaldo Carioni. O
engenheiro Ricardo Saporiti vai
apresentar propostas para melhoria
do trecho Lages-Florianópolis.

Carta de Joinville Reunidos no último fim de
semana, 51 presidentes de
seccionais da Ordem dos
Advogados do Brasil em
Santa Catarina aprovaram
por aclamação a Carta de
Joinville. Um dos principais
tópicos enfatizar a
necessidade de retorno das
atividades presenciais nas
Justiça Estadual, Federal,
Trabalhista e Eleitoral.

Posse

Desembargador federal Ricardo
Teixeira do Valle Pereira toma
posse hoje, às 14h, na presidência
do Tribunal Regional Federal de
Porto Alegre. Deverá anunciar o
retorno gradativo das atividades
presenciais, ouvindo o setor de saúde.
E enfatiza que o foco prioritário
será “atender a população com
mais celeridade na prestação
jurisdicional, com aprimoramento do
pessoal e de recursos tecnológicos”.
Ele anuncia que os avanços
poderão surgir com audiência a
sociedade civil, às entidades, em
especial, às seccionais da OAB.

A lista
Cerca de 21 mil advogados inscritos
e habilitados pela certificação digital
estão participando hoje desde a
zero hora e até as 19h da eleição
direta dos seis advogados que vão
integrar lista para escolha do novo
desembargador do Tribunal de
Justiça do Estado. A OAB-SC tem
40 mil advogados inscritos, 29
mil aptos às atividades e 21 mil
habilitados ao voto digital. A lista
sêxtupla vai depois ao Tribunal de
Justiça para eleição de lista tríplice.

enfatizam que “há uma série de
erros nos cálculos apresentados pelo
Iprev, a começar pela metodologia de
cálculo do déficit previdenciário”.
Com base sólida na Assembleia
Legislativa, o governo vem se articulando
para conseguir uma tramitação
rápida destinada a neutralizar
reações políticas das corporações
que se julgarem prejudicadas.

Turismo rural - Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro
De Nadal, e reitor da Udesc, professor Dilmar Baretta, estiveram visitando
o Pesqueiro Paulista, no município de Flor do Sertão. O empreendimento
faz parte do projeto Circuito Velho Oeste, que visa fortalecer o turismo rural
no Extremo-oeste catarinense. Resultado de uma parceria entre a Alesc e a
Udesc, o projeto objetiva divulgar os encantos naturais de várias atrações
turísticas da região, criando mecanismos de geração de emprego e renda.

Reformas
O secretário da Casa Civil, Eron
Giordani, estará hoje participando
do Conexão ND, pela Record
News, a partir das 22h35. Vai
falar sobre as conversações
com os poderes e as várias
categorias, sobre o projeto da
reforma da previdência dos
servidores públicos estaduais,
e o andamento dos estudos
sobre o piso salarial de R$
5.000 para os professores.
Giordani teve seu nome
lançado pelo prefeito João
Rodrigues como candidato a
deputado estadual ou federal.
Ou até uma majoritária.

Patrimônio
O Iphan (Instituto do
Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional) sugeriu
o encaminhamento de
documentação para agilizar
pedido de reconhecimento
da ponte Hercílio Luz como
patrimônio cultural da
humanidade. Solicitação
nesse sentido foi protocolada
pelo senador Esperidião
Amin. A presidente do Iphan,
Larissa Peixoto, informou
que a ponte não está na lista
brasileira, válida até 2025, mas
recomendou providências para
atualização e formulação oficial.

Piso e teto

Os estudos que estão sendo
realizados pelo governo do
Estado para concessão do piso
salarial de R$ 5.000 a todos os
professores da rede estadual
também prevê a elevação do
teto. O objetivo é, numa segunda
etapa, descompactar a tabela do
magistério. Segundo o secretário
Luiz Fernando Vampiro, o teto
que está hoje em R$ 6.850
passaria para cerca de R$
8.500. Assim, os professores
que recebem hoje mais que R$
5.000 e que ficarão fora do piso,
teriam algum tipo de benefício.

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

Vacina é passaporte
para a liberdade

O

ministro da Saúde Marcelo Queiroga disse ontem que o PNI (Programa Nacional de Imunização) é a esperança de por fim à pandemia de
Covid-19 no país. Assegurou que o país tem capacidade de vacinar até 2,4 milhões de brasileiros por dia.
“Até o fim do ano, toda a população brasileira acima de 18
anos será imunizada contra a Covid-19, com as duas doses da vacina. O passaporte para a nossa liberdade”, disse.
A declaração do ministro ocorreu um dia depois de
o país ter registrado a trágica marca de meio milhão
de pessoas mortas em 16 meses em função da terrível
doença respiratória Covid-19. Queiroga lamentou profundamente todas as 500 mil vidas perdidas – 300 mil
delas nos últimos cinco meses - lembrando que este não
é um problema exclusivo do Brasil e que para enfrentá-lo a principal ferramenta é o Sistema Único de Saúde.
Protestos em várias cidades brasileiras no fim de semana também foram marcados por manifestações de luto
que toma o Brasil e Norte a Sul e lamentos pela lentidão com que o governo federal tratou a aquisição de vacinas como a única solução para livrar-nos do vírus.
Embora a maioria dos brasileiros vítimas da doença
ainda seja idosa, pela primeira vez desde o início da pandemia a maior parte de mortes registradas no País não
ocorre neste grupo. Dados tabulados com base no sistema do Ministério da Saúde que registra os casos de Covid
mostram que 54,4% dos mortos em junho tinham menos
de 60 anos. Em maio, esse índice era de 44,6%. Em todos os meses do ano passado, sempre abaixo dos 30%.
O início da vacinação dos idosos em janeiro ajuda a explicar
o fenômeno, mas não é a única razão. Segundo especialistas, o desrespeito a medidas de proteção e a disseminação
de novas cepas - potencialmente mais agressivas - podem
estar causando maior vitimização de jovens. O alerta vale
até para adultos que não têm doenças crônicas. A proporção
de vítimas sem fatores de risco - menores de 60 anos e sem
nenhuma doença crônica - mais do que dobrou desde os
primeiros meses. E as vergonhosas aglomerações continuam
a ser registradas, na maioria por estes jovens que se julgavam intocáveis e hoje estão se transformando em vítimas.
Santa Catarina vem comemorando seus índices de vacinação, que já ultrapassaram os 3 milhões de pessoas com a
primeira dose e está em torno dos 10% de imunizados com
as duas doses. Porém, lamentavelmente, cerca de 100 mil
pessoas já aptas a tomarem a segunda dose ainda não compareceram aos pontos de vacinação. Se a vacina é nosso passaporte para a vida e a esperança, o que estão esperando para
respeitar as medidas sanitárias e garantir esta nova chance?

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.
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DIRETOR DE CONTEÚDO

Quinto constitucional com
a digital da advocacia
Rafael de Assis Horn
Presidente da OAB/SC

Ao possibilitar que a advocacia cata-

rinense eleja, hoje, pela primeira vez
na história, a lista sêxtupla para a vaga
do Quinto Constitucional junto ao TJSC
através de voto direto, secreto, facultativo e digital, a OAB/SC avança ainda
mais em seus objetivos de mais inovação, eficiência e inclusividade.
Intenso diálogo foi levado a efeito visando
a inovar o arcaico procedimento do Quinto
então em vigor. Em maio de 2019, com a
criação de Comissão Especial que realizou
audiências públicas em todo Estado, ouvindo e debatendo democraticamente, demos início aos estudos que culminaram na
elaboração dos novos critérios, atendendo
plenamente os anseios da advocacia catarinense que pedia por mais transparência e
efetiva participação no processo de escolha.
A transformação restou aprovada pelo
Colégio de Presidentes de Subseções e
pelo Conselho Estadual, trazendo importantes diretrizes, como a ampliação da
transparência e publicidade, a garantia de
acesso online à documentação apresentada pelos candidatos e à transmissão ao
vivo da sessão de julgamento das impugnações e recursos relacionados ao certame. Some-se a isto uma inédita e histórica sabatina pública dos candidatos que,

ENDEREÇO:
RUA XAVANTES, 120, ATIRADORES,
JOINVILLE (SC)
CEP 89203-210
TELEFONES:
(47) 3419-8000 / GERAL
(47) 3419-8010 / COMERCIAL
(47) 3419-8020 / REDAÇÃO

no dia 29 de maio, responderam questionamentos do conselho, com transmissão ao vivo pelo canal YouTube da OAB/
SC – a qual já soma 7.400 visualizações
–, na qual foram escolhidos os 12 nomes
que serão submetidos à eleição direta.
Em todo o processo de escolha restaram assegurados a isonomia e o equilíbrio, visto que é vedada a candidatura
de detentores de cargos eletivos na OAB/
SC; assim como foi ampliada a divulgação das ideias e propostas dos candidatos
em nossos canais de comunicação, para
que a advocacia catarinense possa fazer
a sua livre escolha no próximo dia 21.
Eis que chegamos ao tão almejado momento: a lista sêxtupla definida diretamente pela nossa classe será enviada ao TJSC para definição
dos 3 nomes que serão encaminhados
ao governador para a escolha final.
Em inédita eleição digital que está sendo
realizada hoje em conjunto com o renomado Laboratório de Segurança em Computação da UFSC, das 0h às 19h, a OAB/SC
está escrevendo mais um importante capítulo de seus 88 anos de história: a primeira escolha para o Quinto que tem, literalmente, a digital da advocacia catarinense!
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DIRETOR REGIONAL
JOINVILLE
silvano@ndtv.com.br

FLÁVIA BORBA VIEIRA
GERENTE COMERCIAL
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DRICA FERMIANO

GERENTE DE JORNALISMO E OPERACIONAL NDTV
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Em 24 horas volume acumulado
na Capital chegou a 185
milímetros, o mais alto em
todo o Estado; alerta para
deslizamentos continua
nesta segunda-feira
Florianópolis foi a cidade que registrou o maior
volume de chuvas em um período de 24 horas entre a
noite de sexta-feira e durante todo o sábado. Foram
185 milímetros de chuvas, segundo a Defesa Civil.
O volume de chuvas também foi alto nos municípios vizinhos, da Grande Florianópolis, mas outras
cidades do Estado também registraram estragos,
alagamentos e deslizamentos de terras. No domingo
as chuvas deram uma trégua, mas com o solo encharcado, o alerta para deslizamentos e mais chuvas
permanece ainda para hoje e para esta semana.
Os principais pontos de alagamento foram nas
regiões Sul e Norte da Ilha. No bairro Costeira, 13
casas precisaram de lonas da prefeitura. Nos bairros
Pantanal e Córrego Grande foram registrados dois
deslizamentos, além de duas quedas de muro na Lagoa da Conceição e uma na Cachoeira do Bom Jesus.
Segundo a Defesa Civil municipal, não houve feridos.
A estrada geral da Vargem Grande, via de ligação
com o bairro Rio Vermelho, foi interditada após o
asfalto ceder pelo alto volume de água. Servidões
e ruas do Rio Tavares, bem como a SC-405, ficaram alagadas e com o trânsito interrompido.
Durante sábado e domingo equipes da Prefeitura de Florianópolis trabalharam com caminhões
hidrojatos para drenar pontos de alagamento na
cidade, diminuindo o volume de água nas ruas.
No total, a Defesa Civil realizou quatro interdições
(Rio Tavares, Parque São Jorge, Costeira e Lagoa da
Conceição). Os pontos registrados com danos causados pelas chuvas são nos bairros Vargem Grande,
Ingleses, Rio Vermelho, Rio Tavares, Jurerê, Itacorubi, Estreito, Morro da Cruz, Barra da Lagoa, Córrego
Grande, Centro, Tapera, Armação e Pântano do Sul.
Foram 50 ocorrências atendidas pela Defesa Civil
e 69 pela Guarda Municipal. Foram registradas
cinco quedas de muros, três deslizamentos e um
rompimento de asfalto no bairro Vargem Grande.
A Secretaria de Assistência Social abrigou 71
pessoas em situação de rua, sendo 40 na Passarela
da Cidadania e 31 em hotéis. Três famílias foram
levadas para hotéis também pela assistência. Na
manhã de ontem, apenas uma permanecia alojada.

Trânsito na BR-101 de Palhoça
ficou interditado por 16 horas
O trecho de Palhoça da BR-101, no km 232, na
localidade do Morro dos Cavalos, ficou interrompido por 16 horas entre sábado e domingo por conta de um deslizamento de terra.
O desmoronamento, ocorrido na noite de
sábado, foi reflexo dos mais de 170 mm de
chuva acumulada na região ao longo do final de semana. Foi por volta das 23h20 que as
equipes da concessionária responsável pelo
trecho, Arteris Litoral Sul, foram acionadas
para atender a ocorrência. Não houve registro de veículos e tampouco vítimas envolvidas, restando apenas os danos materiais.
Com a liberação total concluída às 16h17 de
domingo, as filas no sentido sul da rodovia chegaram a acumular 16 km de congestionamento.

Geral

Editor: Felipe Alves felipe.alves@ndmais.com.br

Chuva provoca
alagamentos e
deslizamentos

LEO MUNHOZ/ND

Estrada geral da Vargem Grande
precisou ser interditada após
o asfalto ceder no sábado

ONDE CHOVEU MAIS

Ocorrências pelo Estado
Fora da Grande Florianópolis, outras cidades
do Estado também registraram estragos com
as chuvas, com ruas alagadas e deslizamentos.
Na região de Itajaí, pelo menos três ocorrências de deslizamentos foram atendidas.
Duas delas ocorreram nas ruas Joaquim Luiz e
João Cunha, no bairro Fazenda. Já a outra foi
uma queda de árvore que interditou parcialmente a rua Marcos Albino, no Rio do Meio.
Outras cidades também ficaram prejudicadas, entre elas, Camboriú. A prefeitura disponibilizou abrigo para as famílias,
mas não houve registro de desabrigados.
Em Balneário Camboriú, a avenida das
Flores, uma das principais vias de saída da
cidade, ficou alagada. O local ficou interditado até o escoamento da água. Conforme
a prefeitura, houve deslizamento de terra
que afetou uma via em Balneário. No domingo a avenida Panorâmica seguia interditada em virtude do desmoronamento.
Já em Camboriú, cidade vizinha, ruas
foram interditadas e um dos locais mais
afetados foi Monte Alegre. O Corpo de
Bombeiros também auxiliou algumas famílias por causa dos alagamentos.
Nas demais regiões do Estado, como Meio-Oeste, Oeste e Extremo-Oeste, as coordenações regionais da Defesa Civil não registraram
intercorrências por causa da chuva.

Acumulado
máximo de
precipitação (mm)
Florianópolis

12 horas

24 horas

9h17h às
21h17 de 19/6

21h17 de 18/6
às 21h17 de 19/6

174

185

Palhoça

135

141

Garopaba

120

128

São José

108

116

Gov. Celso Ramos

95

110

Biguaçu

93

104

São P. de Alcântara

93

105

Antônio Carlos

90

118.6

Canelinha

90

98

Águas Mornas

89

102

Itajaí

87

101

Tijucas

87

97

S. Am. Imperatriz

80

88

Bombinhas

78

99

Camboriú

77

80

São João Batista

69

76

Santa Rosa de Lima

68

82

Nova Trento

58

64

Rancho Queimado

57

75.6

Porto Belo

55

66

Garuva

-

76.2

Joinville

-

59.6

Canoinhas

-

56.2

Itapoá

-
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CADA PEÇA DE ROUPA
VALE POR UM ABRAÇO.

segunda-feira, 21 de junho de 2021

Realização:

ndmais.com.br/campanhadoagasalho

acesse e confira o ponto de coleta mais próximo.

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.

Patrocínio:

CAMPANHA dO

11
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DIVULGAÇÃO/SIE/ND

Mercado
redacao@ndmais.com.br

Sementes de ostras do Pacífico
O Laboratório de Moluscos
Marinhos da UFSC
(Universidade Federal de Santa
Catarina) está disponibilizando
para venda um lote de 560 mil
sementes diploides de ostras
do Pacífico, ao valor de R$ 26 o
milheiro. O valor do milheiro é
baseado no histórico de custos
do LMM e no preço praticado
por laboratórios privados em
Santa Catarina. O laboratório

integra o Departamento
de Aquicultura do Centro
de Ciências Agrárias e as
sementes foram produzidas
por sua unidade de pesquisa,
extensão e ensino situada na
Estação de Maricultura Prof.
Elpídio Beltrame, na Barra
da Lagoa, em Florianópolis.
Mais informações pelo telefone
(48) 3721 2709 ou pelo
e-mail c.blacher@ufsc.br.

Certificação para a
produção de queijos
O governo do Estado está avançando na certificação de
propriedades livres de brucelose e tuberculose, requisito
fundamental para a produção de queijos em Santa
Catarina. Na semana passada, o secretário de Estado da
Agricultura, Altair Silva, visitou uma propriedade no
interior de Caçador e entregou o certificado à família
Petrykowski, que já tem 30 anos de experiência na
fabricação de queijos e agora pode buscar o selo de
inspeção para comercializar a produção com segurança.
O Estado conta com mais de 1,2 mil propriedades
rurais certificadas como livres das doenças e possui
a menor prevalência de brucelose animal do país.

Indicadores
Câmbio

Índice

MAIO

Dólar
TURISMO

+0,5766%

COMPRA

VENDA

COMPRA

VENDA

R$ 5,067

R$ 5,069

R$ 5,037

R$ 5,233

Euro

Peso
+0,569%

COMPRA

VENDA

R$ 6,008

R$ 6,01

Reaquecimento no setor de terrenos
Após encolher no ano passado em meio aos efeitos da pandemia na atividade econômica,
o mercado de terrenos residenciais nas maiores cidades do país deve voltar a crescer
este ano sustentado pela mudança de hábitos da população. O sonho de se mudar para
o interior ou de, pelo menos, ter um “refúgio” fora das capitais está alimentando uma
expectativa de crescimento de 10% para o setor, segundo Caio Portugal, presidente da
Aelo, associação das empresas de loteamento e desenvolvimento urbano. A retomada
vem depois de um período difícil (no ano passado, o recuo nas vendas foi de 4%), que
fez o setor colocar o pé no freio dos lançamentos. Por outro lado, a combinação de
aumento da demanda, sem aumento correspondente da oferta, fez com que o estoque
de terrenos caísse bastante. E a alta na procura já começa a se refletir nos preços.

Inflação (%)

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

COMERCIAL

Voos comerciais no Planalto - Devem ser retomados no segundo semestre deste ano
os voos comerciais regulares no aeroporto regional do Planalto Serrano, em Correia
Pinto, ligando a região a Campinas (SP). A informação é do secretário de Estado da
Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Vieira, que participou de reunião técnica no Cindacta
2 (Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo), em Curitiba, onde o
assunto foi debatido. “A reunião foi produtiva e reforça uma das ações prioritárias do
governo, que é o fortalecimento da aviação regional”, destacou Vieira. De 2019 para cá,
o governo do Estado investiu cerca de R$ 6,4 milhões na infraestrutura do aeroporto.

+0,759%
COMPRA

VENDA

R$ 0,0526 R$ 0,0531

IPCA/
IBGE

Ibovespa
UDESC ESAG

Data
18/JUN

Pontos
128.405,35

Variação
0.27%

1,27%

17/JUN

128.057,22

-0.93%

16/JUN

129.259,49

-0.64%

INPC/ IGP-DI/ IGP-M/ ICV FPOLIS
IBGE

FGV

FGV

0,83% 0,96% 3,40% 4,10%

Selic

ABRIL

0,31% 0,38% 2,22% 1,51%

0,33%

MARÇO

0,93% 0,86% 2,17% 2,94%

0,90%

FEVEREIRO

0,86% 0,82% 2,71% 2,53%

0,87%

ACUM. ANO

Poupança
Data ﬁnal

Rendimento

20/JUNHO

0,2019%

2,38% 2,89% 15,67% 14,89% 4,13%

19/JUNHO

0,2019%

ACUM. 12 MESES 8,06% 8,9% 36,55% 37,06% 8,31%

18/JUNHO

0,2019%

Ouro

4,25% R$ 286,98
CUB-SC
Mês

R$/m²

MAIO

Variação
(mês)
2.203,29 1,47%

JUNHO

2.253,79

2,29%

Salário Mínimo
NACIONAL

R$ 1100,00

REGIONAL
DE SC

R$ 1.281 A R$ 1.467

Serviço

segunda-feira, 20 de junho de 2021

Liberada a 3 parcela
do auxílio emergencial
a

Os recursos, que somam R$ 484,1 milhões, já estão disponíveis pelo
Caixa Tem e podem ser usados para pagar contas e fazer compras
DIVULGAÇÃO/RECORD TV

A terceira parcela do auxílio emergencial para os aniversariantes de
março foi depositada ontem (20) pelo governo federal nas contas dos beneficiários.
O montante totaliza R$ 484,1 milhões e é
destinado a 2,34 milhões de trabalhadores informais inscritos no programa.
Os recursos já estão disponíveis pelo aplicativo Caixa Tem e o saque em dinheiro poderá
ser realizado pelo grupo em 5 de julho. Até lá,
a grana pode ser utilizada para pagar boletos
de serviços essenciais e fazer compras pela
internet e em estabelecimentos comerciais.
O valor médio pago neste ano pelo auxílio emergencial é de R$ 250, sendo
que as mulheres chefes de família recebem R$ 375 e pessoas que vivem sozinhas, R$ 150. Os valores devem ser
mantidos para o pagamento adicional de
mais duas ou três parcelas do benefício.
A expectativa do governo é ganhar tempo para o avanço da vacinação contra a
Covid-19, além de preparar uma ampliação do programa Bolsa Família, com pagamentos no valor de R$ 300, total mais
de 50% superior ao pago atualmente.

Contestação

As pessoas que tiveram o auxílio emergencial cancelado devido à revisão mensal de junho têm até o dia 22 para contestar a decisão.
Para verificar a possibilidade de retomar o pagamento do benefício, o beneficiário deve entrar no site https://
consultaauxilio.cidadania.gov.br/consulta
e verificar se há parcela com a situação
cancelada e clicar no botão “contestar”.
Se a razão que motivou o cancelamento permitir contestação, o registro do
cidadão será reanalisado pela Dataprev
e o trabalhador poderá voltar a receber, caso a reclamação seja aprovada.

Prorrogação

Apesar de a parcela de julho ser a última
desta fase do benefício, o governo estuda
prorrogar o auxílio emergencial por mais dois
meses. Com isso, a ajuda voltada aos mais
vulneráveis durante a pandemia de covid-19
será estendida até setembro, nos mesmos
valores de R$ 150 a R$ 375 e com igual alcance
em termos de público. Hoje, o auxílio contempla cerca de 39,1 milhões de brasileiros.
Para bancar a prorrogação, a equipe
econômica deve abrir um crédito extraordinário de aproximadamente R$ 12 bilhões.
O crédito extraordinário banca despesas
emergenciais e fica fora do teto de gastos,
regra que limita o avanço das despesas à
inflação. A extensão da ajuda aos vulneráveis é uma forma de manter a assistência às
famílias em um cenário de risco de agravamento da pandemia de covid-19 e também
evita um “vácuo” até o lançamento da nova
política social permanente do governo.
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Horóscopo
Oscar Quiroga/ Estadão Conteúdo

Áries 21/3 a 20/4
Sentir-se bem sem haver razões lógicas
para isso, esta é uma experiência muito interessante, que lhe oferece a oportunidade de perceber com clareza o quanto a vida
se desenvolve de dentro para fora. Aí sim.

Touro 21/4 a 20/5
Tudo que de alegre e prazeroso se possa
compartilhar com as pessoas, fica muito melhor ainda, porém, sempre haverá quem, por inveja e ciúme, dá movimento demais aos olhos, e estraga um
pouco da celebração. Nada a ver.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Se você se dedicar a fazer o que precisa com todo o carinho do mundo, como
se fosse o melhor a fazer, então você
verá uma mágica mudança de humor, para melhor. No início, pode ser um
pouco difícil, mas depois anda bem.

Câncer 21/6 a 22/7
A compreensão intuitiva substitui o esforço
de investigação e descobrimento. É como se
sua alma ingressasse à biblioteca cósmica e
pudesse ler, de um só relance, todos os livros
que aí estão. Conhecimento espontâneo.

Leão 23/7 a 22/8
São tantos sentimentos misturados que fica
difícil ganhar esclarecimento sobre o cenário em que sua vida se processa atualmente. Não importa, só vale, neste momento,
você viver cada um desses sentimentos.

Virgem 23/8 a 22/9
Nova etapa do benefício já está disponível na conta de
2,34 milhões de trabalhadores informais inscritos no programa

Esta é uma boa hora para tentar uma
aproximação com aquelas pessoas que
foram ficando pelo caminho, mas com
as quais sempre houve, e continuará havendo, um tipo de conexão muito peculiar, profunda e verdadeira.

tempo

Libra 23/9 a 22/10
Aquilo que você fizer com carinho, envolvendo corpo e coração com intensidade, será aquilo que ficará marcado para sempre. Às vezes, não precisa
acontecer em torno de algo importante, mas tornar importante o banal.

Joinville
Manhã

Tarde

Noite

Escorpião 23/10 a 21/11

15°C

21°C

18°C

Nascer do sol: 07:00

Terça

Pôr do sol: 17:26

Quarta

Min. 21°C
Máx. 25°C

De repente, tudo está no lugar certo, mas
como sua alma se acostumou a desconfiar
de tudo e de todos, acha estranho o cenário. Muita calma nessa hora, cuide para não
estragar o que está andando muito bem.

Sagitário 22/11 a 21/12
Está tudo bem, mas, definitivamente, isso
não acontece no melhor dos mundos. Por
isso, transite por entre o céu e a terra com
cautela, para não atrair a ira das pessoas
que experimentam dificuldades enormes.

Quinta

Min. 19C
Máx. 26°C

Min. 19°C
Máx. 24°C

Capricórnio 22/12 a 20/1

SANTA CATARINA
Chapecó

14°C

Itajaí

Blumenau

16°C

18°C

24°C

18°C

Florianópolis

Lages

9°C
Sol
Sol com nuvens
Nublado
Sol com chuva
Chuva leve
Chuva

22°C

15°C

16°C
Criciúma

12°C

20°C

21°C

Às vezes, o melhor entendimento não acontece através de conversas, porque as palavras podem ser interpretadas de inúmeras
maneiras, contraditórias entre si. Às vezes,
um gesto vale mais do que as palavras.

Aquário 21/1 a 19/2
Preste atenção às questões práticas e cumpra
suas obrigações, mas não de uma maneira severa e dura, porém, com todo o carinho
do seu coração, como se cada tarefa fosse
uma história de amor sublime e duradoura.

Peixes 20/2 a 20/3
Para experimentar o sublime, você não
precisaria de ninguém, mas, como sempre,
prazeres compartilhados são, também, prazeres multiplicados. Depender disso, porém,
não é saudável. Regozijo próprio. Em frente.
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KAUE VEZENTAINER- INTERINO
A COLUNISTA DRIKA EVARINI ESTÁ DE FÉRIAS E VOLTA NO DIA 1º DE JULHO.

Esporte

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

Joinville tem um fim
de semana perfeito
O Tricolor venceu a segunda seguida, manteve a invencibilidade na
Série D e assumiu a liderança isolada no grupo A8 da competição
FOTOS VITOR FORCELLINI/DIVULGAÇÃO/ND

Vitória Tricolor
No primeiro confronto em uma competição nacional entre JEC
e Juventus, a vitória acabou ficando do lado Tricolor. Jogando
na Arena Joinville, os donos da casa derrotaram o Moleque
Travesso por 1 a 0, em um belo gol do meia Xavier. Com o
triunfo e uma combinação de resultados, o JEC assumiu a
liderança do grupo A8 e manteve sua invencibilidade no
Campeonato Brasileiro da Série D. O próximo jogo do Joinville
é contra o Marcílio Dias, fora de casa, no sábado (26), às 15h.

Moleque Travesso

Para o Juventus, a derrota significou a permanência
na sexta colocação da tabela. Além disso, o time de
Jaraguá do Sul segue sem ter conquistado uma vitória
na Série D, somando apenas um ponto na competição
até o momento. Depois de duas rodadas jogando fora,
o Moleque Travesso voltará ao João Marcatto. A equipe
recebe o Rio Branco (PR), no domingo (27), às 16h.

Não cumpriu

Na última semana, a equipe do Nação Esportes foi até
as redes sociais para cobrar as promessas feitas pela
Prefeitura de Canoinhas. A equipe firmou uma parceria
para representar a cidade no Campeonato Catarinense
da Série B. Porém, o Leão veio a público anunciar o não
cumprimento dessas promessas e o fim da parceria. Com
isso, a equipe volta a Joinville e irá estudar as possibilidades
para esta temporada. O clube não confirmou oficialmente,
mas existe a chance de abandono do Catarinense.

Vitória em Jaraguá

O Jaraguá voltou a entrar em quadra neste domingo
(20), pela Liga Nacional de Futsal (LNF). Jogando
dentro de casa, a equipe conquistou a vitória diante
do Umuarama (PR) pelo placar de 4x1. Os gols foram
anotados por Felipe, Jhony, Dill e Pesk para o aurinegro,
enquanto Dudu marcou o dos visitantes. Com o resultado,
o Jaraguá chegou a quinta colocação do grupo A.

Em quadra

O JEC Krona/Futsal estará em quadra amanhã (22), às
18h30, pela quinta rodada do Catarinense. O adversário
será o Blumenau. Por conta do adiamento da Taça
Brasil, a Federação Catarinense de Futsal (FCFS)
resolveu adiantar essa partida entre as duas equipes.

Jogadores do JEC comemoram com Xavier, o autor do único gol do jogo, e que garantiu a vitória e a ponta da tabela

Debaixo de muita chuva,
o JEC conquistou mais uma
vitória na Série D, na tarde
deste sábado (19). Na Arena
Joinville, o Tricolor recebeu o
Juventus e manteve a invencibilidade na competição ao
vencer o confronto por 1 x 0. O
meia Xavier, com um golaço,
garantiu o resultado para o
JEC. Com a vitória e a combinação de resultados nos outros
jogos da rodada, o Tricolor
assumiu a liderança isolada
do grupo A8 com 7 pontos
ganhos, à frente de Cascavel
(PR) e Esportivo (RS), ambos com 5 pontos ganhos.
A partida começou agitada.
Quando o cronômetro nem
havia chegado a um minuto, o
JEC já havia criado a primeira
oportunidade. Depois da tabela entre Yann Rolim e Junior
Fialho, o camisa nove invadiu
a grande área pelo lado direito
e finalizou, obrigando Iago a
fazer uma bela defesa. O Juventus logo respondeu. Cesinha recebeu do lado esquerdo,
avançou e cruzou para o meio
da área. Marllon, de primeira, chutou forte para grande

defesa de Rafael Pascoal.
Permanecendo no ataque, o Moleque Travesso
teve outra chance. Em um
bate rebate, terminando no
corte do zagueiro Jaques,
a bola chegou até Marllon,
que, sem pensar duas vezes,
mandou a bomba de fora da
área e Rafael Pascoal rebateu.
Na sobra, Helerson mandou
para longe. Percebendo que o
Juventus começava a gostar
do jogo, o JEC passou a pressionar a defesa adversária.

PRESSÃO

Aos 23 minutos, a tática
deu resultado. Depois de uma
saída errada do Juventus, Renan Castro avançou pelo lado
esquerdo e efetuou o cruzamento. Yann Rolim ajeitou de
peito para a entrada da área,
Xavier emendou de perna esquerda, a bola bateu na trave
e morreu no fundo da rede,
golaço. Com o placar favorável, o JEC resolveu diminuir
a intensidade e aproveitar os
contra-ataques. Sem maiores
emoções, o primeiro tempo

acabou com vantagem para
o Joinville, 1 a 0 no placar.
O Moleque Travesso voltou
com vontade renovada para
a segunda etapa, dominando
todas as ações do jogo. No
início do segundo tempo,
Genilson recebeu ótimo passe
de Flávio, o lateral tocou
para Giovanni, que mandou
para o fundo do gol, mas o
bandeira acabou marcando
o impedimento. Mesmo com
maior posse de bola e chegando até a área do JEC, o
Juventus acabou não conseguindo levar tanto perigo
à meta de Rafael Pascoal.
Sem muita agressividade
no ataque, o Tricolor passou
a cometer muitas faltas e só
conseguiu criar duas oportunidades na bola parada, mas
sem levar perigo. Tendo o
resultado favorável, o Joinville segurou o jogo até o apito
final. Com os três pontos e
a liderança isolada do grupo, o JEC já começa a pensar no próximo jogo contra
o Marcílio Dias, marcado
para o sábado (26), às 15h,
no estádio Dr. Hercílio Luz.
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LOTERIAS
Lotofácil Concurso 2260

Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado

01
10
17

02
11
20

Premiação
15 acertos
14 acertos
13 acertos
12 acertos
11 acertos

04
12
22

06
14
23

09
16
25

Ganhadores
Prêmio
5
R$ 1.276.104,49
571
R$ 1.249,04
16713
R$ 25,00
185329
R$ 10,00
948219
R$ 5,00

Quina Concurso 5589

Avaí

SÉRIE A

Após jogo ser
cancelado,
time viaja para
Goiânia

Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado

10

19

Premiação
Quina
Quadra
Terno

28

29

73

Ganhadores
Prêmio
Acumulado R$ 190 milhões
174
R$ 5.397,25
11847
R$ 119,20

Mega-Sena Concurso 2382

Quarta e sábado

06 09 19 38 53 55
Premiação
Sena
Quina
Quadra

Ganhadores
Prêmio
1
R$ 7.098.061,76
52
R$ 41.816,28
4044
R$ 768,13

Lotomania Concurso 2188

Terça e sexta

04 11
26 29
46 62
68 71
Premiação
20 acertos
19 acertos
18 acertos
17 acertos
16 acertos
15 acertos
0 acertos

14
30
63
79

20
36
65
82

Ganhadores
Acumulado
9
68
587
3692
16681
0

24
43
67
91

Prêmio
R$ 2.300 mil
R$ 28.609,21
R$ 2.366,57
R$ 274,15
R$ 43,58
R$ 9,64
R$ 0,00

Federal Concurso 5572

Quarta e sábado
Premiação
1 acertos
2 acertos
3 acertos
4 acertos
5 acertos

Bilhete
022239
019891
035089
083263
067074

Prêmio
R$ 500 mil
R$ 27 mil
R$ 24 mil
R$ 19 mil
R$ 18.329,00

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

Dupla Sena Concurso 2237

Terça, quinta e sábado

Primeiro sorteio

06 09 19 36 47 50
Premiação
Sena
Quina
Quadra

Ganhadores
Acumulado
25
1469

Prêmio
R$ 6.600 mil
R$ 4.398,35
R$ 85,54

Segundo sorteio

05 08 18 36 38 43
Premiação

Ganhadores

Sena
Quina
Quadra

Prêmio

0
13
1303

A partida entre Avaí e Remo,
que estava marcada para as
16h de sábado (19), não teve
condições de ser disputada. A forte chuva que atingiu
Florianópolis desde a manhã
alagou o gramado da Ressacada e forçou o adiamento do
embate, válido pela quinta
rodada da Série B 2021. “Nós
não vamos colocar em risco a
integridade física dos jogadores e da arbitragem”, afirmou
o árbitro Emerson Ricardo
de Almeida Andrade depois
de cumprir os protocolos.
Depois testes em dois intervalos de 30 minutos após o
horário previsto para o início
da partida, foi confirmado
o adiamento. A decisão foi
anunciada por volta das 17h30.
A assessoria de imprensa do
Avaí informou que não há
previsão de uma nova data
para a realização da partida.
Se altera o planejamento
da equipe, o cancelamento
pode ajudar o Avaí a recuperar jogadores lesionados. No
entanto, já nesta terça-feira
(22), às 19h, o Leão enfrenta
o Goiás fora de casa, tentando
manter a empolgação depois
da vitória de 2 a 0 sobre o
Vasco, na semana passada.
A escalação deve ser a mesma
anunciada para a partida que
não houve, no sábado, com
Gledson; Edilson, Alan Costa,
Alemão e Diego Renan; Jean
Martin, Wesley e Lourenço; Vinícius Leite, Renato e Jonathan.

R$ 0,00
R$ 7.612,53
R$ 96,44

Timemania Concurso 1652

14 15 22 24 25 31 47
TIME DO CORAÇÃO
FLUMINENSE RJ
Premiação
7 acertos
6 acertos
5 acertos
4 acertos

Vitória

Ganhadores
Acumulado
3
122
2236

Prêmio
R$ 6.600 mil
R$ 31.011,10
R$ 1.089,38
R$ 9,00

Time coração Ganhadores
FLUMINENSE
RJ 13468

Prêmio
R$ 7,50

Dia de Sorte Concurso 470

Terça, quinta e sábado

01 12 14 15 16 19 23
MÊS DA SORTE: OUTUBRO
Premiação
7 acertos
6 acertos
5 acertos
4 acertos

Ganhadores
Acumulado
41
1454
18199

Prêmio
R$ 400 mil
R$ 1.946,06
R$ 20,00
R$ 4,00
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SÉRIE C

GP GC SG %
7 1 6 100
9 3 6 73.3
13 8 5 73.3
9 4 5 66.7
4 2 2 75
5 3 2 60
8 5 3 53.3
4 2 2 58.3
5 5 0 46.7
5 3 2 66.7
3 4 -1 33.3
6 8 -2 33.3
5 9 -4 33.3
3 8 -5 33.3
3 5 -2 26.7
2 3 -1 22.2
2 7 -5 16.7
1 6 -5 13.3
1 6 -5 6.7
2 5 -3 0

SUL-AM.

REBAIX.

5ª RODADA

19/6, 21h
Flamengo 2 x 3 Bragantino
20/6, 11h
Palmeiras 2 x 1 América-MG
20/6, 16h Internacional 1 x 1 Ceará
20/6, 16h
Bahia 0 x 0 Corinthians
20/6, 18h15
Santos 2 x 0 São Paulo
20/6, 18h15
Fortaleza 1 x 1 Fluminense
20/6, 18h15 Athletico-PR 2 x 1 Atlético-GO
20/6, 20h30
Juventude 1 x 0 Sport
21/6, 20h
Atlético-MG x Chapecoense
A deﬁnir
Cuiabá x Grêmio
6ª RODADA

23/6, 19h
Flamengo
23/6, 19h
São Paulo
23/6, 19h
Bragantino
23/6, 19h
Atlético-GO
24/6, 16h
América-MG
24/6, 19h
Corinthians
24/6, 19h
Ceará
24/6, 19h
Chapecoense
24/6, 21h30
Grêmio
24/6, 21h30
Bahia

Fortaleza
Cuiabá
Palmeiras
Fluminense
Juventude
Sport
Atlético-MG
Internacional
Santos
Athletico-PR

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

SÉRIE B
TIME
1º Náutico
2º Operário-PR
3º Brusque
4º Botafogo
5º Guarani
6º Goiás
7º Samp. Corrêa
8º Coritiba
9º Vasco
10º CRB
11º Vitória
12º Bras. Pelotas
13º CSA
14º Remo
15º Vila Nova
16º Avaí
17º Conﬁança
18º Cruzeiro
19º Londrina
20º Ponte Preta

P
15
10
9
8
8
8
8
7
7
7
6
5
5
5
5
4
4
4
3
1

J
5
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0
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4

ACESSO À SÉRIE A

3X1

Terça, quinta e sábado

TIME
1º Athletico-PR
2º Fortaleza
3º Bragantino
4º Palmeiras
5º Atlético-MG
6º Fluminense
7º Bahia
8º Atlético-GO
9º Santos
10º Flamengo
11º Corinthians
12º Ceará
13º Internacional
14º Juventude
15º Sport
16º Cuiabá
17º Chapecoense
18º São Paulo
19º América-MG
20º Grêmio

GP GC SG %
10 2 8 100
7 6 1 66.7
6 5 1 75
9 6 3 53.3
9 7 2 53.3
5 3 2 53.3
4 2 2 53.3
4 3 1 58.3
6 6 0 46.7
9 11 -2 46.7
4 3 1 40
4 5 -1 33.3
2 3 -1 33.3
3 5 -2 41.7
3 5 -2 33.3
4 5 -1 33.3
7 10 -3 26.7
7 10 -3 26.7
3 5 -2 20
2 6 -4 6.7
REBAIXAMENTO

5ª RODADA

Brusque

Brusque perde jogo
e invencibilidade
O Brusque perdeu a
invencibilidade na Série B ao
ser derrotado no sábado (19)
pelo Vitória, no Barradão,
por 3 a 1. O time catarinense
saiu na frente com o
atacantre Edu, mas depois
levou três gols, marcados por
David, Soares e Ygor Catatau.

18/6, 21h30 Bras. Pelotas 2 x 1 Goiás
19/6, 16h30
Vasco 3 x 0 CRB
19/6, 18h30
Guarani 1 x 0 Ponte Preta
19/6, 19h
Vitória 3 x 1 Brusque
19/6, 19h
Operário-PR 2 x 1 Cruzeiro
19/6, 21h
Samp. Corrêa 3 x 1 Conﬁança
19/6, 21h
Vila Nova 0 x 1 Coritiba
20/6, 16h
Náutico 3 x 1 Botafogo
20/6, 20h30
CSA 1 x 0 Londrina
A deﬁnir
Avaí x Remo
6ª RODADA

22/6, 16h30
22/6, 16h30
22/6, 19h
22/6, 19h
22/6, 21h30
22/6, 21h30
22/6, 21h30
23/6, 16h
24/6, 21h30
A deﬁnir

Conﬁança
Brusque
Ponte Preta
Goiás
Remo
Coritiba
CRB
Londrina
Cruzeiro
Botafogo

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Vila Nova
Samp. Corrêa
Operário-PR
Avaí
Guarani
Vitória
Bras. Pelotas
Náutico
Vasco
CSA

GRUPO A
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

TIME
Altos
V. Redonda
Ferroviário
Manaus
Tombense
Botafogo-PB
Floresta
Paysandu
Santa Cruz
Jacuipense

P
7
7
7
6
6
5
5
5
1
1

J
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3

V
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0

E
1
1
1
0
3
2
2
2
1
1

D
1
1
1
2
0
1
1
1
2
2

CLASSIFICADOS
4ª RODADA

18/6, 20h
19/6, 15h30
19/6, 17h
20/6, 16h
21/6, 20h

Tombense
Floresta
Paysandu
Altos
Santa Cruz

3x0
0x0
0x0
3x2
x

25/6, 20h Botafogo-PB
26/6, 15h
Jacuipense
26/6, 17h
Manaus
26/6, 19h
V. Redonda
27/6, 15h30
Floresta

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

TIME
Novorizontino
Ypiranga-RS
Criciúma
Mirassol
Botafogo-SP
Figueirense
Ituano
Oeste
São José-RS
Paraná

P
10
9
8
7
6
5
4
2
2
1

J
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

V
3
3
2
2
2
1
1
0
0
0

Novorizontino
Ituano
Oeste
Ypiranga-RS
Figueirense

E
1
0
2
1
0
2
1
2
2
1

Ferroviário
Botafogo-PB
V. Redonda
Manaus
Jacuipense
Altos
Ferroviário
Tombense
Santa Cruz
Paysandu

x
x
x
x
x
D
0
1
0
1
2
1
2
2
2
3

GP GC SG %
6 1 5 83.3
8 3 5 75
3 1 2 66.7
6 4 2 58.3
3 6 -3 50
3 3 0 41.7
3 6 -3 33.3
0 2 -2 16.7
0 2 -2 16.7
2 6 -4 8.3

1x0
2x1
0x0
3x0
1x1

São José-RS
Paraná
Criciúma
Botafogo-SP
Mirassol

x
x
x
x
x

São José-RS
Ituano
Oeste
Novorizontino
Figueirense

5ª RODADA

26/6, 11h
26/6, 17h
27/6, 11h
27/6, 16h
28/6, 20h

%
58.3
58.3
58.3
50
50
41.7
41.7
41.7
11.1
11.1

GRUPO 8
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

TIME
Joinville
FC Cascavel
Esportivo
Caxias
Aimoré
Marcílio Dias
Juventus-SC
Rio Branco-PR

Paraná
Mirassol
Botafogo-SP
Criciúma
Ypiranga-RS

GRUPO A
1º
2º
3º
4º
5º

TIME
Argentina
Chile
Paraguai
Uruguai
Bolívia

3ª RODADA

21/6, 18h
21/6, 21h

4ª RODADA

24/6, 18h
24/6, 21h

P
4
4
3
0
0

J
2
2
1
1
2

V
1
1
1
0
0

E
1
1
0
0
0

D
0
0
0
1
2

GP GC SG %
2 1 1 66.7
2 1 1 66.7
3 1 2 100
0 1 -1 0
1 4 -3 0

Uruguai
Argentina

x
x

Chile
Paraguai

Bolívia
Chile

x
x

Uruguai
Paraguai

GRUPO B
1º
2º
3º
4º
5º

TIME
Brasil
Colômbia
Venezuela
Equador
Peru

3ª RODADA

20/6, 18h
20/6, 21h

4ª RODADA

23/6, 18h
23/6, 21h

P
6
4
2
1
0

J
2
2
3
2
1

V
2
1
0
0
0

E
0
1
2
1
0

D
0
0
1
1
1

GP GC SG %
7 0 7 100
1 0 1 66.7
2 5 -3 22.2
2 3 -1 16.7
0 4 -4 0

Venezuela 2 x 2 Equador
Colômbia x Peru*
Equador
Brasil

x
x

Peru
Colômbia

*NÃO FINALIZADO ATÉ O FECHAMENTO DESTA EDIÇÃO

J
3
3
3
3
3
3
3
3

V
2
1
1
1
1
1
0
0

3ª RODADA

19/6, 15h
Joinville
19/6, 16h
FC Cascavel
20/6, 15h Rio Branco-PR
20/6, 16h
Aimoré

E
1
2
2
1
1
1
1
1

D
0
0
0
1
1
1
2
2

GP GC SG
5 3 2
5 4 1
3 2 1
6 3 3
5 3 2
3 5 -2
2 4 -2
1 6 -5

%
77.8
55.6
55.6
44.4
44.4
44.4
11.1
11.1

1x0
1x0
0x1
1x1

Juventus-SC
Caxias
Marcílio Dias
Esportivo

EUROCOPA
GRUPO A
1º
2º
3º
4º

TIME
Itália
País de Gales
Suíça
Turquia

P
9
4
4
0

CLASSIFICADOS

1º
2º
3º
4º

TIME
Bélgica
Rússia
Finlândia
Dinamarca

P
6
3
3
0

21/6, 16h
21/6, 16h

V
3
1
1
0

E
0
1
1
0

D
0
1
1
3

J
2
2
2
2

V
2
1
1
0

E
0
0
0
0

Finlândia
Rússia

D
0
1
1
2

TIME
P J V E
Holanda
6 2 2 0
Ucrânia
3 2 1 0
Áustria
3 2 1 0
Maced. Norte 0 2 0 0

3ª RODADA

21/6, 13h
21/6, 13h

1º
2º
3º
4º

Ucrânia
Maced. Norte

TIME
Rep. Tcheca
Inglaterra
Croácia
Escócia

P
4
4
1
1

J
2
2
2
2

V
1
1
0
0

E
1
1
1
1

Rep. Tcheca
Croácia

GRUPO E
1º
2º
3º
4º

TIME
Suécia
Eslováquia
Espanha
Polônia

3ª RODADA

23/6, 13h
23/6, 13h

GRUPO F
1º
2º
3º
4º

TIME
França
Alemanha
Portugal
Hungria

3ª RODADA

23/6, 16h
23/6, 16h

P
4
3
2
1

J
2
2
2
2

V
1
1
0
0

J
2
2
2
2

V
1
1
1
0

Portugal
Alemanha

D
0
0
1
1

E
1
0
2
1

GP GC SG
5 2 3
4 4 0
3 3 0
2 5 -3

%
100
50
50
0

GP GC SG %
3 1 2 66.7
1 0 1 66.7
1 2 -1 16.7
0 2 -2 16.7

GP GC SG %
1 0 1 66.7
2 2 0 50
1 1 0 33.3
2 3 -1 16.7

Polônia
Espanha

x
x
D
0
1
1
1

x
x

%
100
50
50
0

Inglaterra
Escócia
D
0
1
0
1

E
1
0
0
1

GP GC SG
5 1 4
1 3 -2
1 1 0
1 3 -2

Áustria
Holanda

x
x

Suécia
Eslováquia
P
4
3
3
1

D
0
1
1
2

x
x

3ª RODADA

22/6, 16h
22/6, 16h

%
100
44.4
44.4
0

Bélgica
Dinamarca

x
x

GRUPO C
1º
2º
3º
4º

GP GC SG
7 0 7
3 2 1
4 5 -1
1 8 -7

Itália 1 x 0 País de Gales
Suíça 3 x 1 Turquia

20/6, 13h
20/6, 13h

GRUPO B

J
3
3
3
3

CLASSIFICADOS (4 MELHORES)

3ª RODADA

GRUPO D

COPA AMÉRICA

P
7
5
5
4
4
4
1
1

CLASSIFICADOS

3ª RODADA

4ª RODADA

19/6, 11h
19/6, 17h
19/6, 19h
20/6, 11h
20/6, 18h

GP GC SG
8 5 3
7 4 3
2 3 -1
6 9 -3
7 4 3
3 2 1
3 2 1
3 3 0
0 3 -3
1 5 -4

REBAIXADOS

5ª RODADA

GRUPO B

SÉRIE D

GP GC SG %
2 1 1 66.7
4 3 1 50
5 4 1 50
1 4 -3 16.7

França
Hungria
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+notícias
Capitania dos Portos
vai apurar briga
entre ocupantes de
jet ski e lancha
A briga entre ocupantes de uma lancha e pilotos
de duas motos aquáticas vai ser investigada
pela Delegacia da Capitania dos Portos em São
Francisco do Sul. Em nota, o órgão informou
que instaurou um procedimento administrativo
para apurar o fato. O caso veio à tona no dia
13 de junho e teria sido flagrado na região da
Ilha dos Herdeiros. O setor de comunicação
da capitania não deu detalhes sobre como se
realizará o procedimento. Imagens e vídeos da
discussão circularam pelas redes sociais. Uma
família, que aproveitava o dia em uma lancha,
teve os pertences molhados por dois homens
que passeavam de jet ski nas proximidades.
Verstappen vence na França - O holandês
Max Verstappen foi o grande vencedor do
GP da França de Fórmula 1. Numa ótima
apresentação no circuito de Paul Ricard,
o piloto da Red Bull ultrapassou Lewis
Hamilton na penúltima volta para ganhar
pela terceira vez na temporada e ampliar
sua vantagem na liderança do Mundial
de Pilotos. Com estratégia de duas
paradas e brilho na pilotagem, o
holandês conseguiu desbancar a
Mercedes num circuito no qual
ela vinha dominando nos
últimos anos. Com o grande
resultado na França,
Verstappen agora tem
12 pontos de vantagem
sobre o inglês (131
a 119) e a Red Bull
abriu 37 no Mundial
de Construtores. A
próxima etapa da

Pinguins
na costa
catarinense

Pinguins da espécie pinguim-demagalhães (Spheniscus magellanicus)
começam a ser vistos com mais
frequência no litoral catarinense,
embora também apareçam até nas
praias de São Paulo. Oriundos das
ilhas Malvinas, da Argentina e do
Chile, eles costumam migrar nesta
época para a costa brasileira, em temporada que tende a se estender de junho a outubro. Na Ilha de Santa Catarina, o
primeiro pinguim apareceu na praia dos Ingleses no dia 21 de maio. Estava debilitado, com sintomas de desidratação e
hipotermia, e foi encaminhado para reabilitação. O PMP-BS (Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos),
implantado pela Petrobras na região em 2015, resgatou do final de maio até o dia 10 de junho cinco pinguins em
Santa Catarina e quatro em São Paulo. Essa espécie não vive no gelo, como o pinguim imperador e o pinguim real.

25.989

é o número de vagas oferecidas por concursos públicos, neste
momento, em todos os Estados do país. Há oportunidades em
diversos campos, como professores, policiais e promotores públicos.
Em Santa Catarina, o destaque é a prefeitura de Lages, que abriu
1.297 vagas para pessoas com todos os níveis de escolaridade.

Aluna indígena faz
defesa de mestrado
A UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina)
assistiu na última semana a primeira defesa
de mestrado de uma acadêmica indígena no
Programa de Pós-Graduação em História após a
implantação da política de ações afirmativas
na instituição. A estudante Laklãnõ Xokleng
Walderes Coctá Priprá teve sua dissertação
aprovada sem alterações pela banca, composta
pelas professoras Fabíola Andrea Silva, da
USP (Universidade de São Paulo), e Luisa
Tombini Wittmann, da Udesc (Universidade
do Estado de Santa Catarina), além de Evelyn
Zea, do Departamento de Antropologia da
UFSC, como suplente. A defesa ocorreu de forma

Moradores socorrem motorista de
carro em chamas - Um motorista de 19
anos foi salvo por moradores após o carro
que conduzia pegar fogo na madrugada
de ontem (20), em Criciúma, no Sul de
Santa Catarina. O Corpo de Bombeiros
Militar de Içara foi acionado por volta da
1h para atender a ocorrência na rodovia
Antônio Darós, na localidade de São João.
Quando a guarnição chegou ao local, o
automóvel modelo Volkswagen/Fox já
se encontrava totalmente consumido
pelas chamas. Populares relataram que
o veículo pegou fogo após o motorista

