
RODRIGO CONSTANTINO 
A CPI dos 

negacionistas 
palhaços  
PÁGINA 6

VACINAÇÃO

Remessa de 
imunizantes 
chega a Joinville
Pouco mais de 11,8 mil 
vacinas da CoronaVac e da 
Pfizer foram enviadas pelo 
governo do Estado para 
atender aos municípios da 
região Norte. Página 18 

EDUCAÇÃO INFANTIL

Joinville vai 
contratar mais 
de 300 vagas
Prefeitura iniciou o 
credenciamento de escolas 
privadas para colocar 
crianças de 5 meses a 5 anos 
nestas unidades. Página 6 

OTIMISMO   
Após conseguir liberação judicial para a 

regularização fundiária na região da Vigorelli, 
alto escalão da Prefeitura esteve na comunidade 

para detalhar o projeto. PÁGINA 12

F I M  D E  S E M A N A

x - 02/01 - 18H45.

SABRINA

São Chico em 
alerta contra  
a dengue 
PÁGINA 2

REFERÊNCIA EM INFORMAÇÃO DO NORTE CATARINENSE

JEC busca nova vitória em casa
TRICOLOR ENFRENTA O JUVENTUS HOJE  E, SE VENCER, PODE ATÉ SE TORNAR LÍDER DO SEU GRUPO. PÁGINA 16
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REFORMA DA PREVIDÊNCIA 

Estado prevê economia 
de R$ 22 bi em 20 anos

EDITORIAL
É hora de evitar  
o caos das  
contas públicas
PÁGINA 10

MOACIR PEREIRA

Despesa 
cresceu 
612%  
em dez 
anos. 

PÁGINAS 8 E 9

Em entrevista virtual aos veículos 
do Grupo ND, equipe do governo 
apresentou detalhes da proposta 
que será enviada quinta-
feira (24) para a Assembleia 
Legislativa. Páginas 3, 4 e 5
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A Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania está 
analisando o Projeto de Lei 470/07 que irá pacificar a 
questão indígena no Brasil e acabará com a influência 
de ONGs estrangeiras na demarcação de terras indígenas 
no Brasil. A oposição pediu vistas e a expectativa  é de 
aprovação na próxima semana. 
 
Integrante titular da comissão e vice-presidente, o 
deputado federal Darci de Matos (PSD), explicou que a 
demarcação de terras indígenas é feita pela Funai por 
decreto e com nítida influência de ONGs do exterior. Com 
a aprovação do PL 490, a demarcação será feita por 
legislação específica aprovada pelo Congresso. 
 
O deputado citou como exemplo uma questão envolvendo 
10 mil hectares de terras produtivas em Araquari, hoje 
tramitando na Justiça. A demarcação foi feita para 
cerca de 200 indígenas que lá se estabeleceram, há 
menos de 30 anos, vindos de outras regiões de Santa 
Catarina, Rio Grande do Sul e até do Paraguai.

Demarcação de terras 
indígenas em debate 

SFS em alerta 
contra a dengue
Não é só Joinville que vive essa preocupação, 
mas outros municípios da região Norte também 
estão atentos ao crescimento do índice de focos. 
Estamos vivendo o maior registro da história de 
Santa Catarina, segundo a Diretoria de Vigilância 
Epidemiológica. Em São Francisco do Sul, também 
se verifica o que a prefeitura chama de ‘assustador’ 
aumento de focos do mosquito, assim como o 
surgimento de casos da doença, sendo primordial o 
engajamento de todos. Todos os hábitos de higiene 
e limpeza para conter o mosquito. Esse ano quatro 
pessoas morreram de dengue em Santa Catarina.

Microcrédito 
libera R$ 2,2 
milhões em 
dois meses
O Programa Juro Zero 
Municipal foi criado 
justamente para ajudar 
microempreendedores 
de Jaraguá do Sul. E os 
resultados superaram as 
expectativas. De acordo 
com dados da Secretaria 
de Desenvolvimento 
Econômico e Inovação, 
o Juro Zero já liberou, 
até agora, mais de R$ 
2,2 milhões em 251 
contratos assinados.
 
Três instituições 
financeiras estão 
credenciadas ao 
programa que ajuda a 
desenvolver a economia 
local. Os interessados 
em obter o crédito 
devem entrar em 
contato diretamente 
com as instituições 
financeiras. No Juro Zero, 
o empreendedor pode 
realizar o pagamento 
da primeira parcela 60 
dias após a obtenção 
do empréstimo.

Pesquisa e 
inovação em 
mercado de 
multicombustíveis
A multinacional Tupy passou a 
integrar a Associação Brasileira 
de Hidrogênio (ABH2). Ao se 
associar, a entidade ganha na 
promoção do desenvolvimento 
de estudos e pesquisas 
científicas, tecnológicas 
e inovadoras a fim de 
fortalecer a indústria de 
hidrogênio no Brasil. 
 
 Um dos focos tem sido a 
descarbonização. Com o uso de 
H2 verde, por exemplo, existe o 
potencial de zerar as emissões 
de CO2 ou de se chegar muito 
próximo disso. Essa iniciativa 
é parte do planejamento 
estratégico da Tupy.

Evolução das ferramentas 
de injeção de alumínio
Ainda sobre o mercado da indústria e inovação, um projeto quer 
melhorar a vida útil das ferramentas de injeção de alumínio. O 
desenvolvimento é com a participação de pesquisadores da Udesc 
Joinville e de outras cinco instituições brasileiras. A boa notícia é 
que o projeto foi selecionado para integrar o Programa Rota 2030, 
do governo federal. Ao todo, são cerca de 17 pesquisadores e 14 
estudantes de iniciação científica e mestrado. O projeto também 
tem participação de empresas do setor automobilístico e será 
desenvolvido até 2023. 
 
Coordenado pela Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa, 
Fundep, o programa quer elaborar uma política industrial de longo 
prazo para o setor automotivo e de autopeças, estimulando o 
investimento e o fortalecimento das empresas brasileiras do setor.

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

SABRINA AGUIAR
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Paulo Rolemberg
paulo.rolemberg@ndmais.com.br

O governo do Estado de 
Santa Catarina tem gastado 
nos últimos anos mais com 
o pagamento de benefícios 
previdenciários do que com 
saúde e segurança pública. 
Segundo os dados do Execu-
tivo estadual, foram gastos 
em 2019 R$ 6,8 bilhões para 
o pagamento de mais de 70 
mil benefícios, montante 
superior ao gasto combinado 
com saúde (R$ 3,51 bilhões) e 
segurança (R$ 2,84 bilhões). 
Nesta semana o governo 
iniciou uma série de reuniões 
com as bancadas parlamen-
tares para discutir a pauta da 
PEC (Proposta de Emenda à 
Constituição) e do PLC (Proje-
to de Lei Complementar) que 
alteram as regras previdenciá-
rias do funcionalismo público 
estadual. O Executivo prevê 
enviar a proposta de refor-
ma da Previdência à Alesc até 
esta quinta-feira e espera que 
esteja em votação em 45 dias. 

Os detalhes das propostas 
foram repassados na sexta-
-feira pela equipe do gover-
no em entrevista virtual ao 
Grupo ND, que contou com 
a participação do governa-
dor Carlos Moisés (PSL).

Segundo o governo, a pro-
posta prevê uma economia 
de R$ 22 bilhões em 20 anos. 
“É uma proposta que não vai 
resolver a previdência total-
mente, mas vai baixar esse 
número para o déficit em cerca 

de 25%”, explicou Moisés. “O 
Tesouro do Estado retira dos 
cofres cerca R$ 400 milhões, 
todo mês, para cobrir o déficit 
da previdência. Quantas obras 
nós não faríamos?”, indagou.

Em março de 2020, o go-
verno encaminhou a reforma 
ao Legislativo, mas recebeu 
emendas que desconfigura-
ram os objetivos do Execu-
tivo, que buscava equilíbrio 
nas finanças públicas. Com 
as alterações, o governo 
decidiu retirar o projeto.

“O objetivo é abrir nossos 
números para mostrar o que a 
gente está fazendo e a pro-
posta do governo para que ela 
não se desconfigure na As-
sembleia como aconteceu da 
última vez”, destacou Moisés.

O governo tem demonstrado 
pressa em aprovar a reforma, 
por avaliar que, como o próxi-
mo ano é de eleição, pode atra-
palhar a tramitação na Alesc. 

Um exemplo apresentado 
pelo governo para susten-
tar a necessidade urgente da 
reforma é o caso do ICMS. 
Principal imposto arrecadado 
pelo Estado, correspondendo 
em média a 90% da receita lí-
quida, aponta-se que para cada 
R$ 1 pago de ICMS, R$ 0,48 
são destinados somente para 
o pagamento de benefícios 
previdenciários aos inativos. 
“A situação é preocupante. 
Em 2019, ela [Previdência] 
consumiu 10 vezes o valor 
que foi destinado à Agricul-
tura”, comentou o secretário 
da Casa Civil, Eron Giordani.

Despesas serão amenizadas 
O presidente do Iprev (Insti-

tuto de Previdência do Estado 
de Santa Catarina), Marcelo 
Panosso Mendonça, fez ques-
tão de frisar que cada catari-
nense gasta R$ 1.847 por ano 
para pagar as despesas com a 
previdência estadual. “Aquela 
criança que acaba de nascer na 
Carmela Dutra (maternidade) 
já sai com seu carnezinho de 
R$ 965 embaixo do braço, que 
é a cota dela para cobrir a pre-
vidência este ano”, comparou.

Panosso disse que mesmo 
com a economia que será gera-
da, o Tesouro estadual conti-
nuará aportando dinheiro para 

cobrir as despesas com a previ-
dência. No entanto os 22%, em 
média, de sobra no orçamento 
é motivo de comemoração. 

Questionados sobre a não 
inclusão de policiais militares 
na proposta de reforma da Pre-
vidência, o presidente do Iprev 
respondeu que a categoria já 
está contemplada na legisla-
ção federal. “A reforma deles 
já aconteceu e eles já estão 
pagando uma alíquota diferen-
ciada sobre toda 
folha de paga-
mento incluindo 
ativos e inati-
vos, explicou.

Reforma para 
reduzir déficit

Alterações na Previdência do Estado 
devem reduzir em R$ 22 bilhões 
os gastos públicos em 20 anos com 
benefícios para servidores estaduais 
inativos; projetos serão enviados 
pelo governo à Alesc na quinta-feira

SITUAÇÃO ATUAL E IMPACTO DAS MUDANÇAS

ATIVOS X INATIVOS DO ESTADO
Em 2016, o número de servidores inativos 
ultrapassou o de servidores ativos estaduais

Construir 

2.115 
escolas de R$ 2 
milhões cada.

Pagar auxílio emergencial de 

R$ 300 para 
todos os moradores de 
Florianópolis por 24 meses.

A estimativa inicial é que a  
medida gere uma economia de 

R$ 22 bilhões em 20 anos.

O déficit estimado 
em 2021 será de R$ 5 bilhões
Mais de R$ 416 milhões por mês deixam de 
ser aplicados em serviços públicos essenciais 
para serem alocados na previdência.

Implantar 

23.500 
leitos 
hospitalares.

Pagar uma cesta básica de

R$ 636,37 para 
todos os habitantes de 
Florianópolis por 13 meses.

Economia de recursos de 

R$ 4,230 bilhões 
nos primeiros cinco anos. 

Como é hoje

Nova previdência em números

Nos últimos 10 anos, o Estado destinou 

R$ 36 bilhões
para sanar o déficit previdenciário

O valor equivale à 
receita média de  
dois anos dessa década

Em 10 anos, 
a despesa da 
Previdência 

cresceu 612%

Ativos 47.625

Inativos 59.199

49.522 aposentados e 9.677 pensionistas

Esse valor equivale a:

2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Governador Carlos 
Moisés e equipe 

apresentaram ao 
Grupo ND detalhes 

das propostas
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Leia mais nas

páginas
4 e 5
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Servidores 
em geral

Professores Segurança 
pública

Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres
Situação atual

Idade mínima 60 anos 55 anos 55 anos 50 anos 60 anos 60 anos

Tempo de 
contribuição 35 anos 30 anos 30 anos 25 anos 25 anos 25 anos

Nova proposta

Idade mínima 65 anos 62 anos 60 anos 57 anos 55 anos 55 anos

Tempo de 
contribuição 25 anos 25 anos 25 anos 25 anos 30 anos 30 anos

Servidores em geral Professores Segurança pública
Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres

Idade mínima 61 anos 56 anos 56 anos 51 anos 55 anos 55 anos

Tempo de 
contribuição 30 anos 30 anos 25 anos 25 anos 30 anos 25 anos

Pontuação 
necessária

96 
(jul/2021)

 105 
(jan/2030)

86 
(jul/2021)

100 
(jan/2035)

91 
(jul/2021)

100 
(jan/2030)

81 
(jul/2021)

92 
(jan/2032)

Não há Não há

Servidores em geral Professores Segurança pública
Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres

Idade mínima 60 anos 57 anos 55 anos 52 anos 53 anos 52 anos

Tempo de 
contribuição 35 anos 30 anos 30 anos 25 anos 30 anos 25 anos

Quadro geral e segurança pública Professores

O servidor que não apresentar 35 anos de 
contribuição poderá escolher se aposentar 
com um salário de reposição menor (1/40 
avos do salário para cada ano contribuído).

O servidor que não apresentar 30 anos de 
contribuição poderá escolher se aposentar 
com um salário de reposição menor (1/35 
avos do salário para cada ano contribuído).

Alíquota 
extraordinária
Servidores do Estado com 
paridade e integralidade

Até R$ 1.100 0%
De R$ 1.100 
a R$ 10 mil 1%
De R$ 10 mil 
a R$ 20 mil 2,5%
De R$ 20 mil 
a R$ 30 mil 3,5%
Mais de  
R$ 30 mil 4%

Cálculo do benefício de aposentadoria
Novos e antigos servidores terão regras diferenciadas

Situação atual Nova proposta

Admitidos até 
31/12/2003

100% da última 
remuneração

100% do 
último salario

Admitidos 
após 2004

Média aritmética 
das maiores 
remunerações 
correspondentes a 
80% de todo o 
período contributivo

Média aritmética 
das maiores 
remunerações 
correspondentes a 
100% de todo o 
período contributivo

Pensionistas 100% teto do RGPS 
+ 70% do salário 
que supere este valor

50% do salário 
+ 10% por 
dependente

1ª proposta Pontuação Leva em conta a idade mínima e o tempo de contribuição 

2ª proposta Pedágio Além das regras abaixo, há o pedágio 

3ª proposta Pedágio com alteração de salário  

Novas regras 
da Previdência 
em debate
Reforma de Santa Catarina segue os 
parâmetros da lei aprovada pelo governo 
federal em 2019 e mexe em itens como 
idade mínima e tempo de contribuição

Paulo Rolemberg
paulo.rolemberg@ndmais.com.br

A proposta de reforma pre-
videnciária de Santa Catarina 
estabelece uma idade mínima 
geral para aposentadoria de 
62 anos para as mulheres e 65 
anos para os homens. Ambos 
precisarão contribuir por 25 
anos. Professores e profis-
sionais da segurança pública 
(exceto policiais militares) 
terão regras de idade e tempo 
de contribuição diferenciados.

O governo do Estado refor-
ça que a proposta segue os 
mesmos parâmetros da re-
forma aprovada pelo governo 
federal em 2019, que inclui 
adequações na idade mínima, 
tempo de contribuição, alí-
quota extraordinária, limite 

de isenção, cálculo do bene-
fício da aposentadoria e da 
pensão e regras de transição. 
Neste último item, o Executi-
vo dividiu em três propostas: 
sistema de pontuação, pe-
dágio e transição especial.

Conforme a base de dados de 
2020 do governo estadual, o 
total de servidores ativos em 
Santa Catarina é de 47.625 e de 
aposentados é de 49.522, mais 
9.677 pensões por instituidor 
de pensão (servidor falecido), 
representando mais de 12 mil 
benefícios de pensão, quando 
consideradas as cotas-par-
tes com mais de um depen-
dente, e ainda as pensões de 
militares que permanecem 
sendo concedidas pelo Iprev 
(Instituto de Previdência do 
Estado de Santa Catarina).

Equilíbrio das finanças públicas e distribuição 
de riqueza de forma mais justa

No estudo de 69 páginas 
entregue aos deputados, o 
governo do Estado diz que a 
reforma representa a mais 
“altiva intenção em buscar 
reduzir os efeitos da escalada 
do déficit financeiro e atua-
rial”, com reflexos a evitar 
a “possível inadimplência 
da folha de pagamento dos 
segurados, bem como manter 
e ampliar os serviços es-
tatais aos catarinenses”.

“A previdência esta-
dual passa a ser a maior 
demandante de recursos 
financeiros, que no limite 
é financiada pelo cidadão 
contribuinte, que observa 
seu imposto ser utilizado 
em atividade dissociada a 
suas necessidades e expec-
tativas. A reforma previden-
ciária proposta não se trata 
de retirada ou restrição de 

direitos individuais, mas 
de buscar alternativas de 
equilibrar as finanças pú-
blicas e distribuir de forma 
justa a riqueza produzida 
pelo povo catarinense”, 
disse o presidente do Iprev, 
Marcelo Panosso Mendonça.

O governo apresentou um 
comparativo com outros 15 
Estados da federação que 
promoveram reforma em 
suas previdências. Segundo o 
levantamento, dez reduziram 
a faixa de isenção de tribu-
tação de contribuição, sendo 
que sete adotaram a isen-
ção até um salário mínimo, 
dois Estados três salários 
mínimos e um Estado dois 
salários mínimos. Os Estados 
do Rio Grande do Sul e São 
Paulo adotaram o sistema 
de alíquotas escalonadas 
por faixa de remuneração.

Idade mínima
Homens e mulheres de três grandes categorias deverão se aposentar mais tarde

DETALHES DA PROPOSTA

REGRAS DE TRANSIÇÃO

Confira abaixo o resumo das regras que  
podem valer para os servidores do Estado
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1ª proposta Pontuação Leva em conta a idade mínima e o tempo de contribuição 

2ª proposta Pedágio Além das regras abaixo, há o pedágio 

3ª proposta Pedágio com alteração de salário  

Servidores do Executivo estadual 
somam 88% dos beneficiários

Dados apresentados pelo 
governo do Estado apontam 
indicadores que possibilitam 
mensurar a participação de 
cada Poder na previdên-
cia estadual. Ao todo são 
106.824 segurados, distribuí-
dos pelos poderes e órgãos 
autônomos com uma folha 
mensal de R$ 774.670.137.

O Executivo constitui a 
maioria, com 88,73% dos 
beneficiários, o que equivale 
a 78,51% do custo da folha de 
pagamento. No caso do Legis-
lativo, os segurados corres-
pondem a 1,37%, e despendem 
3,67% de recursos da folha.

Segundo os dados, na 
média geral dos segurados 
há menos de um servidor na 
ativa para um aposentado. 
No caso da Alesc, há mais 
que o dobro de servidores 
aposentados, em relação aos 
que estão em atividade. 

Ministério Público e Tri-
bunal de Justiça apresentam 
mais de dois servidores na 
ativa para cada um aposenta-
do. Ou seja, a proporção entre 
segurados e beneficiários 
encontra-se desfavorável 
ao conceito de repartição 
simples, exigindo sucessi-

vos e crescentes aportes do 
Tesouro para a cobertura da 
insuficiência financeira.

A proposta do governo 
prevê que no caso da Assem-
bleia Legislativa, a adoção 
do limite de isenção de um 
salário mínimo apresenta 
uma economia de R$ 102,38 
milhões nos primeiros cinco 
anos pós reforma, chegan-
do a uma economia de R$ 
386,05 milhões após 15 anos.

O governo também reforça 
os dispêndios causados pela 
previdência em detrimento 
às outras áreas de atendi-
mento à sociedade. Como 
por exemplo, no ano de 2019, 
o pagamento de pensões 
superou em 1,62 vez o orça-
mento com educação, 2,41 
vezes em segurança pública, 
10,87 vezes em agricultura e 
9,18 vezes em infraestrutura.

As despesas previdenciárias 
também podem ser medidas 
quanto a cada cidadão catari-
nense teve que desembolsar 
entre 2009 e 2019 para suprir 
o total das despesas do regi-
me da previdência de Santa 
Catarina. O gasto per capita 
que era de R$ 591 em 2009 
saltou para R$ 965 em 2019. 

Distribuição de servidores inativos de Santa Catarina por Poderes

Poderes Servidores ativos 
e inativos

Folha  
mensal

Despesas  
com folha

Alesc 1.459 R$ 28.444.126 3,67%
Executivo 94.781 R$ 608.209.026 78,51%
MPSC 1.294 R$ 30.186.824 3,90%
TCE 829 R$ 17.655.538 2,28%
TJ/SC 8.461 R$ 90.174.623 11,64%
Total 106.824 R$ 774.670.137  100%

Comparativo dos gastos do Estado com dados de 2019

Evolução do custo real da Previdência / população

Agricultura
Infraestrutura

Segurança Pública
Saúde

Educação
Previdência Social R$ 6,82 bi

R$ 4,2 bi
R$ 3,51 bi

R$ 2,84 bi
R$ 0,74 bi

R$ 0,63 bi
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Chamamento continua até quinta-feira
A Secretaria da Educação 

de Joinville também espe-
ra contratar 1.128 vagas em 
instituições comunitárias, 
filantrópicas e confessionais, 
sem fins lucrativos. O obje-
tivo é atender as crianças na 
Educação Infantil, primeira 
etapa da Educação Básica.

As instituições interes-

sadas devem entregar a 
documentação exigida no 
site da Prefeitura até o dia 
24 de junho, na sede da 
Secretaria de Adminis-
tração e Planejamento, da 
Prefeitura de Joinville. 

Unidades que já têm con-
vênio com o município e que 
dispõe de capacidade para 

ofertar mais vagas devem 
fazer novo credenciamento.

As vagas serão divididas 
entre período integral e 
parcial para atendimento 
de alunos matriculados no 
berçário e maternal I e II e 
no 1º e 2º período da Edu-
cação Infantil, até o dia 31 
de dezembro deste ano.

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

A Prefeitura de Joinville 
publicou edital para o cre-
denciamento de instituições 
privadas que queiram ofertar 
vagas para o atendimen-
to de crianças entre cinco 
meses e cinco anos, nos 
períodos parcial e integral. 
O objetivo é contratar apro-
ximadamente 300 vagas.

A partir desta segun-
da-feira e até o dia 4 de 

agosto, as instituições 
interessadas, que es-
tejam enquadradas nas 
regras previstas no edi-
tal, podem protocolar a 
documentação exigida na 
Secretaria de Adminis-
tração e Planejamento. 

Recentemente, a Prefei-
tura de Joinville revisou os 
modelos de credenciamen-
to. Agora, o reajuste dos 

valores pagos é de acordo 
com a anuidade praticada 
no mercado. “Com o nosso 
novo modelo, prevemos uma 
ampliação significativa no 
número de vagas de creche 
no município de Joinville. A 
nossa expectativa é de lançar 
uma segunda rodada de 
compra de vagas ainda neste 
ano”, explica o secretário de 
Educação, Diego Calegari.

Prefeitura abre 
credenciamento  
de escolas  
Expectativa é contratar 300 vagas em instituições privadas 
para atender a crianças com idade entre 5 meses e 5 anos

Com a iniciativa, mais crianças poderão frequentar 

os centros de educação infantil do município

Negacionistas palhaços
 CPI circense recebeu médicos de verdade na sexta-feira, 

que apresentaram os vários estudos favoráveis ao uso de 
tratamentos imediatos para a Covid. Ciência se faz com estudos, 
perguntas, debates, não com slogans prontos, apelo à autoridade 
(de entidades com reputação chamuscada) ou rótulos que 
depreciem os “dissidentes”. E foi justamente por receber 
médicos de verdade que os picaretas se retiraram do ambiente.

Num ato vergonhoso para uma CPI já patética no 
nascedouro, o relator Renan Calheiros, o presidente Omar 
Aziz e o vice-presidente Randolfe Rodrigues deixaram 
o recinto em “protesto”. A assessoria de imprensa desse 
gabinete paralelo do lulismo, disfarçada de jornalismo, 
logo saiu em defesa dos palhaços vermelhos. 

A Globo usou a seguinte manchete: “Renan se recusa a 
fazer perguntas a médicos pró-cloroquina e deixa sessão”, 
colocando logo abaixo o subtítulo: “Comissão faz audiência 
pública com especialistas que defendem tratamento precoce 
para o novo coronavírus, cuja ineficácia já foi comprovada”. 
Má-fé ou ignorância, o fato é que essa última declaração é falsa 
e anticientífica, pois ignora como ocorre o processo da ciência. 
O máximo que poderia ser dito é que a eficácia ainda não foi 
comprovada com o padrão ouro, o que vale para inúmeros outros 
remédios amplamente utilizados para diversos tratamentos.

A Folha de SP foi na mesma linha: “Senadores abandonam 
depoimento de defensores de tratamento ineficaz contra Covid”. 
Diogo Mainardi, do Antagonista, agiu exatamente como um 
assessor de imprensa 
de Renan Calheiros e 
escreveu: “Em protesto 
contra Bolsonaro, 
Renan recusa-se a 
questionar médicos na 
CPI”. Protesto contra 
Bolsonaro? O relator 
não tinha é condições de 
debater ou argumentar 
com os médicos e fez 
um show patético de 
covardia, isso sim!

A “ciência” 
dessa CPI é sequer 
escutar especialistas 
do outro lado, enquanto endeusam impostores que não 
trataram um único paciente e não possuem qualquer 
trabalho sério publicado sobre o assunto. Mas estas foram 
tratadas como a “voz da ciência” e um “feixe de luz” 
pelos embusteiros que politizaram desde o começo essa 
pandemia mirando apenas em dividendos eleitorais.

Em vez de levar a sério uma figura como Renan Calheiros só 
por fins políticos, como faz a mídia em geral, a Gazeta do Povo 
mostrou independência e imparcialidade numa reportagem 
que relembra quem é o sujeito em questão. Sua ficha corrida 
é enorme, e olha que era um resumo! Mas nossos militantes 
disfarçados de jornalistas têm tratado Renan como alguém sério, 
preocupado com vidas e porta-voz da ciência. O mesmo que saiu 
da sala na presença de médicos. São uns negacionistas palhaços 
mesmo, esses vagabundos que comandam essa CPI ridícula.

ConstantinoRODRIGO

“Num ato vergonhoso 
para uma CPI já 
patética no nascedouro, 
o relator Renan 
Calheiros, o presidente 
Omar Aziz e o vice-
presidente Randolfe 
Rodrigues deixaram o 
recinto em ‘protesto’.”

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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Estado recebe mais de 
153 mil doses de vacinas
Remessa com imunizantes da Pfizer e CoronaVac chegou em Florianópolis na sexta-feira e começou a ser distribuída 
no mesmo dia. Para a região de Joinville, que contempla outros municípios, foram enviadas pouco mais de 11,8 mil doses  
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Vacinação evita a morte de 40 mil idosos
Pesquisa da Universidade 

Federal de Pelotas (UFPel) esti-
mou que o avanço da vacinação 
contra a Covid-19 é respon-
sável pela prevenção de mais 
de 40 mil mortes de idosos em 
um intervalo de 13 semanas 
no Brasil. O estudo foi reali-
zado pelo Centro de Pesquisas 
Epidemiológicas da UFPel, em 
parceria com a Universidade 
Harvard e o Ministério da Saúde.

Os cálculos revelaram que, se o 
número de mortes entre os mais 
idosos tivesse seguido a tendên-
cia observada para os brasileiros 
mais jovens, seriam esperadas 
70.015 mortes de pessoas de 

80 anos ou mais. No entanto, 
foram registradas 37.401 mortes 
no período. Entre as pessoas 
de 70 a 79 anos, a expectativa 
de mortes era de 20.238 contra 
13.838 registradas. Somando 
as estimativas para ambas as 
faixas etárias, foram evitadas 
as mortes de 43.082 idosos no 
país.“Encontramos evidências 
de que, embora a disseminação 
da variante P.1  tenha levado ao 
aumento das mortes em todas 
as idades, a proporção de óbitos 
entre os idosos caiu a partir da 
segunda quinzena de feverei-
ro”, disse o epidemiologista e 
líder do estudo, Cesar Victora.

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

O governo do Estado recebeu 
na manhã de sexta-feira duas 
novas remessas de doses da vaci-
na contra a Covid-19, que juntam 
somam 153.810 doses. São 85.410 
do Laboratório Pfizer e 68.400 
do laboratório Sinovac/Butantan. 

Com mais esses dois lotes, o 
Estado já recebeu um total de 
3.825.750 doses desde o início da 
Campanha de Vacinação contra a 
Covid-19. “Esta semana, chega-
mos à marca de 3 milhões de do-
ses aplicadas em Santa Catarina. 
Já somos o quinto estado do País 
em vacinação da primeira dose, 
mas queremos seguir avançando. 
A imunização é a única forma de 
salvar vidas e retomar as ati-
vidades plenamente”, afirma 
o governador Carlos Moisés. 

As doses que chegaram na 
manhã de sexta-feira foram 
encaminhadas para a Central 
Estadual de Rede de Frio, em 
São José, na Grande Floria-
nópolis e depois distribuídas 

para as 17 unidades descen-
tralizadas de Vigilância Epi-
demiológica das Regionais 
de Saúde de Santa Catarina. 

Para a Regional de Joinville 
foram enviadas 11.814 doses 
para atender aos municípios 
da região. Destas, 8.876 ficarão 
em Joinville - 2.270 da Sinovac/
Butantan e 6.606 da Pfizer.

Neste sábado, a cidade abrirá 
o agendamento da imuniza-
ção passando a contemplar 
pessoas com 48 anos ou mais. 
Para os agendados, as doses 
serão aplicadas entre segun-
da e sexta-feira (21 a 25/6).

“Em breve teremos mais 
remessas e mantemos nosso 
calendário”, afirmou o secre-
tário de Estado da Saúde, André 
Motta Ribeiro. Ele reforçou a 
importância de que as pessoas 
fiquem atentas às datas da 
segunda dose, que é fundamen-
tal para garantir a imunização 
completa contra a Covid-19.

Da remessa recebida nesta 
sexta-feira, 34.000 doses da 
vacina do laboratório Sinovac/
Butantan foram enviadas para 
aplicação da dose 1, enquanto as 
demais doses vão ficar reser-
vadas na Rede de Frio Estadual 
para garantir a aplicação da dose 
2 no intervalo de 28 dias. Com 
relação às vacinas da Pfizer, 
todo o quantitativo recebido, 
85.140 doses, foi distribuí-
do para aplicação da dose 1.

“Temos recebido muitos 
relatos de pessoas que estão 
escolhendo qual vacina que-
rem tomar. Essa escolha atrasa 
o andamento da campanha 
de vacinação e faz com que 
pessoas que já poderiam es-
tar imunizadas ainda estejam 
desprotegidas. A gente reforça 
que todas as vacinas aplicadas 
são seguras e eficazes. Então, 
não há motivos para escolhas”, 
assinala o diretor da DIVE/SC, 
João Augusto Brancher Fuck. 

Parte das doses da CoronaVac ficou armazenada 
na Dive, em São José, para garantir a aplicação 
da dose 2 no intervalo de 28 dias
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Moisés: “Ou reforma ou quebra”

Trinta pedidos - Há mais de dez anos que o 
deputado Neodi Saretta (PT) vem reivindicando do 
governo do Estado obras de recuperação da SC-283, 
que liga Concórdia a Chapecó. A estrada estadual 
passa por uma rica região de criadores de aves 
e suínos e produtores de alimentos. Desde 2011, 
Saretta protocolou 30 pedidos. Ele apelou também 
por obras urgentes na SC-355, entre Jaborá e 
Catanduvas, “que tem mais buracos do que asfalto”.
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Posse no TRF4 - O desembargador federal 
catarinense Ricardo Teixeira do Valle Pereira (na 
foto, à dir.) tomará posse na segunda-feira (21), às 
15h, na presidência do Tribunal Regional Federal 
(TRF4) de Porto Alegre.  Sucederá outro catarinense, 
o desembargador federal Vitor Laus. Natural de 
Florianópolis, filho do saudoso Washington do 
Valle Pereira (à esq.), que durante 32 anos atuou 
como provedor da Irmandade do Espírito Santo. 
O magistrado é formado em direito pela UFSC 
e atuou como promotor de Justiça entre 1986 e 
1993. Está há 28 anos na magistratura federal.

O governador Carlos Moisés da 
Silva anunciou que a reforma da 
Previdência dos servidores públicos 
precisa ser aprovada logo porque 
2022 é ano eleitoral. Durante 
entrevista virtual concedida a 
repórteres e colunistas dos veículos 
do Grupo ND, Moisés foi claro ao 
afirmar que se não houver reforma 
“a Previdência vai quebrar”.

Participou da entrevista o secretário 
de Estado da Casa Civil, Eron Giordani, 
que vem negociando os termos do 
projeto com os deputados, os poderes 
e setores da administração pública. 
Ele informou que a estratégia prevê 
a tramitação do projeto de forma 
conjunta pelas três comissões técnicas 
da Assembleia Legislativa, o que vai 
agilizar a apreciação da matéria.

Presente no evento, também, 
o presidente do Iprev, Marcelo 
Mendonça, que falou sobre a situação 
da Previdência, as novas regras e 
divulgou os números da Previdência 
dos servidores catarinenses.

Os dados são considerados 
impactantes. Em dez anos, por 
exemplo, a despesa com Previdência 
teve crescimento de 612%. O 

Tesouro do Estado, no mesmo 
período, destinou R$ 36 bilhões para 
cobrir o déficit previdenciário.

Uma das transparências revelou que 
o déficit previsto para este ano é de R$ 
5 bilhões, ou R$ 416 milhões por mês.

Outro quadro revela que o Estado 
tinha, em 2020, 47.625 servidores 
ativos e 59.199 aposentados. Hoje o 
número de inativos é superior a 60 mil.
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Piso salarial
O secretário de Estado da Educação, 
Luiz Fernando Vampiro, anunciou 
que as melhorias salariais a serem 
concedidas ao magistério terão duas 
etapas. Na primeira, a fixação do 
piso remuneratório em R$ 5.000. 
Na segunda, a descompactação da 
tabela salarial para beneficiar os 
professores com mais titulação e 
que recebem acima de R$ 5.000. A 
Procuradoria-Geral do Estado continua 
estudando a possibilidade jurídica 
de conceder os benefícios a partir de 
1º de junho. A lei federal da pandemia 
proíbe qualquer melhoria salarial.

Joia artística 
Advogado Bernardo de Meirelles Boiteux 
doou esta semana à Academia Catarinense 
de Letras um retrato de Henrique Boiteux, 
seu tio avô, o grande historiador, militar, 
escritor e constituinte de 1891. Obra do 
excepcional artista Guttmann Bicho, o autor 
da magnífica pintura sobre os constituintes, 
hoje na presidência da Assembleia Legislativa 
do Estado. A entrega foi feita ao historiador 
e acadêmico Jali Meirinho (foto).
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Secretário Vampiro e governador Moisés 
visitaram escolas da Grande Florianópolis e 
autorizaram reformas de R$ 9,9 milhões

Improbidade
O catarinense Edison Andrino de 
Oliveira é citado por deputados e 
políticos como um exemplo clássico 
dos absurdos na aplicação da Lei 
da Improbidade Administrativa. 
Prefeito de Florianópolis em 1988, 
inaugurou creches e postos de saúde. 
Precisava contratar merendeiras e 
professores. Era período eleitoral 
e, pela emergência, admitiu os 
novos colaboradores. Tinha até o 
aval de Esperidião Amin, já prefeito 
eleito em 1988. Foi alvo de ação de 
improbidade na comarca da Capital. 
Eleito depois deputado federal, teve 
a ação remetida ao STF, em função 
do foro privilegiado. O processo 
tramitou durante 14 anos e nunca 
foi julgado. Durante este período, 
Andrino foi acusado por adversários, 
com a acusação de que respondia 
a processo judicial por atos de 
corrupção. O processo desceu depois 
para a Capital e foi arquivado.
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Curtas
 – A deputada Carmen 
Zanotto participou de 
visita dos ministros 
Braga Neto, da Defesa, 
e Marcelo Queiroga, 
da Saúde, ao projeto 
piloto de Telessaúde 
em Cristalina, Goiás.

 – A pirataria prossegue 
forte nas ruas 
principais do Centro de 
Florianópolis. Produtos 
contrabandeados à venda 
espalhados no chão.

 – A Comissão de 
Economia da Assembleia 
Legislativa aprovou a 
proposta que proíbe 
instituições de efetuarem 
empréstimos consignados 
na conta de beneficiários 
do INSS, sem contrato ou 
prévio consentimento.

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

Recordando

Encontro de líderes
Quando a Associação Comercial e Industrial 
de Florianópolis completou 80 anos, vários 
eventos foram realizados. Em um deles, a 
merecida homenagem aos ex-presidentes 
Armando Gonzaga, Ody Varella, Charles 
Edgard Moritz, Vitor Moritz, Alaor Tissot e 
Fernando Demetri. Líderes que desfraldaram 
várias bandeiras de interesse da população 
da Capital e de Santa Catarina.

Atacadão
O grupo comercial Giassi, de Içara, está com 
dois projetos de investimentos na Grande 
Florianópolis. O primeiro, a construção de um 
moderno Supermercado Giassi na SC-401, 
onde funcionava a Transol. Há dois anos o 
projeto tramita na Prefeitura de Florianópolis. 
O segundo, o Combo, atacadão do grupo, que 
em dois meses teve licença para execução 
do projeto pela Prefeitura de São José. As 
obras de terraplanagem já começaram. 
Ficará em área ao lado da DVA Veículos.

Biblioteca
O Tribunal de Contas do 
Estado está montando uma 
estante dedicada à Anita 
Garibaldi, cujo bicentenário 
de nascimento será celebrado 
dia 30 de agosto. O novo 
acervo ficará na Biblioteca 
Nereu Corrêa. O projeto 
pretende dispor do maior 
número possível de obras, 
em português, que retratam 
a vida e feitos da heroína. 
O Tribunal já adquiriu 20 
títulos. E anunciou a compra 
de exemplares da Revista 
História Catarina, edição 
especial dedicada à Anita 
Garibaldi. A inauguração do 
espaço será em 11 de agosto.
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MANOEL TIMÓTEO/DIVULGAÇÃO/ND

Projetos 
milionários
Em apenas 100 dias na presidência do 
IMA (Instituto do Meio Ambiente), 
Daniel Vinicius Neto autorizou projetos 
milionários em Santa Catarina. A lista 
inclui a regazeificadora oceânica Golar 
Power, em São Francisco do Sul, avaliada 
em R$ 400 milhões; aumento da fábrica 
de alimentos da Pamplona em Presidente 
Getúlio, com aplicação de R$ 360 milhões; 
nova fábrica de MDF da Guararapes em 
Caçador, com projeto de R$ 750 milhões; 
ampliação da fábrica de celulose West 
Rock, em Três Barras, investimentos 
de R$ 2 bilhões; usina hidrelétrica São 
Roque em Abdon Batista, custo de R$ 383 
milhões; linha de transmissão Neo Energia 
em Rio do Sul, com previsão de R$ 500 
milhões; linhas de transmissão Biguaçu-
Siderópolis, Siderópolis-Forquilhinha, 
e subestação, total de R$ 1,3 bilhão.

Imagens novas - Quando exerceu o cargo de prefeito, o 
historiador Adilcio Cadorin encenou no Centro Histórico 
“A Tomada da Laguna”, espetáculo que ganhou projeção 
nacional. Um novo projeto, muito mais grandioso, deverá 
ser exibido no mesmo local onde os fatos ocorreram em 
novembro. Tem custo estimado em R$ 2 milhões, já aprovado 
pela lei de incentivos. Deverá ter o apoio da Eletrosul, 
Engie e Caixa Econômica Federal. Um documentário 
especial, dirigido pela jornalista Isabela Hoffmann, está 
sendo produzido pelo Grupo ND sobre a saga da heroína. 
Cadorin está lançando dois novos livros: “Anita Garibaldi, 
Guerreira das Repúblicas e da Liberdade”, já na quinta 
edição; e “Anita: uma homenagem aos 200 anos da 
Heroína”, em edição trilíngue, em coautoria com André 
Antonioli. Sua entrevista no Conexão ND está no NDMais.



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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Nas redes do 
O governo de Santa Catarina publicou essa sema-
na um novo decreto com as restrições para conter a 
pandemia da Covid-19 no Estado. Entre as novida-

/ndmais @ndmais

 Cláudio Peres
É certo que todos pre-
cisam voltar a tra-
balhar, inclusive os 
eventos e todos os 
profissionais des-
sa área, então res-
ta saber se haverá 
fiscalizações para ter 
certeza que as re-
gras serão cumpridas.

 Michele Catelli
A palhaçada só vai 
aumentando. Não 
é mais fácil es-
perar todo mun-
do ser vacinado?

 Léo Ferreira
Enfim uma noticia boa 
@jairmessiasbolsona-
ro faz coisa. Estraté-
gias fazem a diferença 
e ainda vai vir gente 
aqui falar mal. Se não 
quer trabalhar, não 
atrapalhe quem quer.

 Cida Bressan  
Mathiola
Vamos ver como isso 
vai ficar. Irrespon-
sabilidade total.

 Graciela Nadaleti
E as aulas não po-
dem retornar inte-
gral, mesmo sendo 
atividade essencial?

 Veronice Ramos
Falta de respeito, de 
consciência. Temos 
tantas opções para 
esse tipo de resolu-
ção não é mesmo?

 Gabrielle Fernandes
O Estado mais atra-
sado na vacinação 
liberando eventos. A 
piada vem pronta.

Previdência: a  
reforma necessária

O governador Carlos Moisés da Silva deverá encami-
nhar, na próxima semana à Assembleia Legislativa 
a reforma da Previdência que muda a relação do Es-
tado com os mais de 70 mil servidores catarinenses 

e estanca o déficit estimado de R$ 5 bilhões este ano. São mais 
de R$ 416 milhões por mês que deixam de ser aplicados em ser-
viços públicos em benefício da maioria da população, neces-
sários para fechar as contas com os gastos previdenciários.

A reforma é necessária para evitar a quebra do sistema por-
que o rombo cresce a cada ano. Como, enfim, garantir o pa-
gamento dos atuais e futuros benefícios? A realidade é que, 
pelo atual sistema, o futuro revela um cenário desastroso. 
Afinal, hoje as pessoas continuam se aposentando cedo e a 
expectativa de vida aumentou. Em 2016, o número de ati-
vos ultrapassou o de servidores ativos, obrigando o Estado a 
por cada vez mais dinheiro para garantir os benefícios.

Para a maioria da população, que paga a conta, é uma si-
tuação injusta: todos os catarinenses acabam arcando com os 
custos da Previdência de forma direta, porque parte do que pa-
gam em impostos vai para o sistema, ou pela falta de investi-
mento do Estado em obras públicas. Para reverter este quadro 
a reforma se apresenta como parte da solução do problema, 
com a previsão de R$ 4,2 bilhões nos primeiros cinco anos.

Só para exemplificar, com este montante, seria possível construir 
mais de 2.000 escolas ou implantar 23,5 mil leitos hospitalares. Os 
dados mostram a importância de aprovar esta reforma, saneando 
o sistema e dando fôlego para o caixa do Estado. É uma situação 
que precisa mudar e os números falam mais alto: a cada R$ 1,00 de 
ICMS líquido pago pelo contribuinte, R$ 0,48 vão para a Previdência.

É elogiável a atitude corajosa do governador Carlos Moisés 
de encaminhar a reforma em plena pandemia, às vésperas de 
um ano político. A primeira tentativa de mudar o sistema en-
controu grande resistência na Assembleia Legislativa e de ca-
tegorias de servidores que viram seus benefícios ameaçados, o 
que obrigou o Executivo a retirar e rever o projeto de reforma.

Certamente os novos parâmetros da nova Previdência não 
agradarão a todos os servidores porque vão mexer na idade mí-
nima para aposentadoria, no tempo de contribuição e em alí-
quotas de contribuição. Haverá resistência e oposição de algumas 
categorias. É importante que os deputados, que representam 
a maioria da sociedade, sejam firmes e responsáveis em rela-
ção à proposta do governo, sob pena de inviabilizar o projeto.  

A reforma proposta por Carlos Moisés segue o alinhamento tra-
zido pela nova Previdência, um remédio amargo necessário para 
garantir o sistema. Não é hora de buscar benefícios ou manter privi-
légios, mas de evitar o caos das contas públicas. É preciso que todos 
– deputados, sociedade civil e servidores – encarem de frente esta 
realidade. A reforma não promete agradar a todos, mas é a melhor 
saída para que os atuais servidores tenham o seu futuro garantido.
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Dizem que é nas piores crises que surgem as maio-
res oportunidades. Mesmo enfrentando grandes 
dificuldades e perdas causadas pela pandemia por 
covid-19, a indústria do plástico de Santa Catarina 
tem sabido aproveitar esse momento, com resiliên-
cia, muito trabalho e investimentos continuados em 
mão de obra e inovação em produtos e processos. 
Por todo o Estado estão sendo desenvolvidas solu-
ções, embalagens e componentes para a indústria 
automobilística e de alimentos, infraestrutura de 
saneamento, agricultura e pecuária e para o setor 
de saúde e hospitalar, em materiais cirúrgicos, im-
plantes e, mesmo, em equipamentos dos centros de 
tratamento intensivo, como os respiradores. 
  
Atentos às mudanças na forma de consumo e com-
portamento das pessoas em tempos de pandemia, 
as empresas do setor plástico catarinense vêm aten-
dendo o mercado com soluções adequadas aos novos 
padrões de demanda, entre elas, uma preocupação 
por maior segurança sanitária dos produtos. Nes-
se novo cenário de luta contra o vírus, o papel de 
proteção das embalagens se tornou ainda mais re-
levante. O plástico vem sendo um grande aliado no 

combate à covid-19, nos produtos descartáveis para 
proteção, limpeza e nas embalagens que transpor-
tam e conservam vacinas, medicamentos, água po-
tável e alimentação. 
 
Desde o início da pandemia, que impôs isolamen-
to social e restringiu a movimentação das pessoas, o 
delivery apresentou forte crescimento. Adquiridos via 
e-commerce, os produtos embalados ganham ainda 
mais força para garantir que cheguem até a casa do 
cliente mantendo sua qualidade, integridade e segu-
rança sanitária. 
 
Mas não é apenas nas soluções apresentadas ao mer-
cado que temos inovado. A busca por redução de cus-
tos, desenvolvimento de novos processos e a prospec-
ção de novos mercados, inclusive no exterior, têm sido 
a pauta dos empresários e profissionais do setor. 
 
Frente a este momento desafiador, as empresas cata-
rinenses vêm se reinventando e lançando novidades 
no mercado com uma velocidade que é inerente aos 
tempos atuais. Sempre seguindo o espírito inovador 
e de muito trabalho que é a marca do nosso Estado.

A Câmara dos Deputados aprovou, em regime 
de urgência, o Projeto de Lei n. 10.887/2018, que 
reforma a Lei de Improbidade Administrativa 
(Lei n. 8.429/92).  
 
O texto original, apresentado em 2018 por uma 
comissão de juristas, foi objeto de intensos 
debates. No entanto, num final de tarde desta 
última semana, alterou-se a proposta inicial 
e, em uma tramitação veloz, aprovou-se um 
texto que representa um duro golpe no com-
bate à corrupção no país.    
 
O projeto aprovado não corresponde ao clamor 
da sociedade brasileira por uma administração 
pública honesta, eficiente e proba e pela punição 
dos administradores desonestos e negligentes, já 
que gravíssimas condutas ficarão impunes.  
 
A proposta, do jeito que está, estabelece que 
agentes públicos só podem ser condenados se 
houver comprovação de dolo, isto é, intenção 
de cometer o ato ilícito e lesivo à sociedade. 
A obra inacabada, o medicamento vencido, a 
merenda escolar estragada, atos decorrentes 
de negligência grave e da falta de planeja-
mento, ficarão impunes. 
 
Não mais serão enquadradas e punidas como 
atos de improbidade administrativa condutas 

desprezíveis como o racismo e o assédio sexual 
praticados por agente público no exercício de 
sua função. Com a impunidade também serão 
premiados o eventual secretário de Saúde que 
fura fila na vacinação da covid-19, o possível 
servidor que falsifica um documento para auxi-
liar o amigo e o agente público de segurança que 
maltrata o cidadão.  
 
Outras tantas alterações irão dificultar e enfra-
quecer a atuação do Ministério Público, e o Bra-
sil retrocede no combate à corrupção.  
Um país continental como o nosso, com desi-
gualdade social abismal, onde a miséria e a difi-
culdade de subsistir em meio à pobreza e à falta 
de oportunidades dependem também dos braços 
fortes das leis, o enfraquecimento do combate à 
corrupção e das instituições que fiscalizam essa 
prática nos torna uma nação ainda menos justa.  
 
Apesar desse revés, o Ministério Público con-
tinuará a combater com rigor a corrupção e a 
cumprir o papel que lhe cabe na defesa da or-
dem jurídica e dos interesses da sociedade e na 
fiel observância da Constituição. Torcemos e 
acreditamos que o Senado Federal irá fazer o 
seu papel de não aprovar este projeto de lei.

Indústria do plástico de Santa 
Catarina inova na pandemia

Um duro golpe no 
combate à corrupção 

Albano Schmidt
presidente do Sindicato da Indústria de Material Plástico 
de Santa Catarina (Simpesc) e presidente da Termotécnica

Fernando da Silva Comin
procurador-geral de justiça do 
Ministério Público de Santa Catarina

Têm receio das leis os criminosos, os corruptos, os ilegais. Quem é 
correto, honesto, não teme as leis. Em 1992, quando foi aprovada a 
Lei da Improbidade Administrativa o foco naquela época era conter a 
corrupção no serviço público e ao mesmo tempo frear a impunidade. 
Eram os tempos do ‘você sabe com quem está falando’? Deu para 
perceber de lá para cá, apesar de uma lei rígida, que não houve 
tanto efeito, mas pelo menos permitiu avanços em investigações.

Atualmente com a aprovação na Câmara da Lei da Improbidade 
Administrativa, por ampla maioria, foram criados limitadores 
em relação a condutas dolosas. E como disse o presidente da 
Câmara, Arthur Lira, condenado em duas ações em primeira 
instância, a nova lei, segundo ele, garante a segurança jurídica. Daí 
vem a pergunta: segurança jurídica de quem? Dos que cometem 
crime? É essa a resposta que estão dando à sociedade.

Até porque esses ilustres senhores estão construindo no Congresso 
uma lei mais flexível, suprimindo todos os atos de improbidade culposa, 
permitindo punição apenas para casos em que ficar comprovada a 
intenção do gestor público de corromper. Intenção?  Como provar 
uma intenção? Os que defendem a aprovação da lei argumentam que 
foram quebradas amarras, desencravando o que estava preso, onde os 
administradores públicos temiam serem vítimas constantes de acusações. 

Realmente, e não se pode negar, há sim excessos produzindo um 
universo de ilegalidades em atos que limitam a atuação de gestores 
públicos. Tudo isso, porque os abusos estavam transbordando, e 
em 1992 deram um freio de arrumação. Então, se havia amarras, 
excessos, que sejam eliminados, que a nova lei venha com uma 
linguagem moderna, adaptada aos novos tempos, em benefício 
da administração pública e dos brasileiros, e não de gestores 
inescrupulosos. Escancararam a porteira da impunidade. 

Estamos num processo acelerado de retrocesso, indo de forma 
veloz para o fundo da fossa. Nepotismo, carteirada, fura-fila, 
não pode mais ser punido dentro dos princípios da administração 
pública, caso esse projeto debochado seja abençoado também pelo 
Senado, que dificilmente não seguirá a Câmara, principalmente, 
pelo resultado da votação beirando a unanimidade. 

Dos 16 deputados federais catarinenses Gilson Marques, do 
Novo, e Rodrigo Coelho votaram contra. Ricardo Guidi e Rogério 
Peninha Mendonca não votaram. Seria coerente se explicarem, 
porque se ausentaram. Há facilidades hoje de manifestar o voto 
por videoconferência. Até porque abstenção é um ato de covardia 
ou de incompetência por não ter opinião. Os demais parlamentares 
de Santa Catarina foram favoráveis à nova lei da Improbidade. 

E o que chama a atenção é que bolsonaristas e petistas votaram 
juntos. Garantindo de repente que sendo condenados não serão 
impedidos de se candidatarem. Está na nova lei. Dificulta ainda mais 
a prisão em segunda instância. Na verdade, dificulta a prisão.

Resumindo, essa lei é para restringir a atuação do Ministério Público, 
uma forma de conter investigações. A lei impõe que em caso de processos 
contra gestores e servidores onde não há a comprovação de crime o 
Ministério Público terá que bancar as custas. A Lava Jato despertou no 
covil do Congresso a necessidade de blindar o crime, garantir a corrupção 
e frear os organismos de fiscalização. E se isso não acontece, tem o STF 
para seguir o ritmo da impunidade. Dizer que a meta dessa lei é permitir 
que o administrador público tenha condições de exercer seu cargo 
sem receios da lei, que pune tudo, é um tapa na cara de todos nós.

Mais um tapa na cara... 

paulo.alceu@ndmais.com.br
PauloALCEU

E a vida segue
O TCE/SC depois da condenação pelo STJ de um ex-presidente por 

falsidade ideológica e da aprovação das contas do governo Moisés, onde há 
um rombo de R$ 33 milhões da compra criminosa de respiradores fantasmas, 
passou a ser muito mais conhecido como “Tribunal do Faz de Contas”.
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Moradores da Vigorelli 
recebem termo de acordo
Ato simbólico ocorreu na sexta-feira e contou com a presença do prefeito Adriano Silva e de autoridades municipais. 
Na oportunidade, comunidade pôde conhecer os detalhes do projeto e prazos para o início da regularização fundiária 

Melhorias na orla e 

condições mais adequadas 

para os pescadores são 

reivindicações antigas

Adriano destacou a luta histórica da comunidade

Mauro (D) falou ao prefeito das limitações 
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Infraestrutura básica é um sonho antigo
Edgar Monteiro de Magalhães, o Seu 

Nito, é o primeiro morador da Vigo-
relli. Ele, que está há 47 anos no local, 
comemora as melhorias que estão por 
vir. “A luz elétrica é muito importan-
te. Meu filho é pescador, mas não tem 
como armazenar os peixes que pega. 
Se colocar o gerador para funcionar 
direto, o consumo é muito alto. O asfalto 
também é muito importante”, afirmou.

Para Mauro Luiz Araújo, presidente da 
Associação de Moradores da Vigorelli, 
a Reurb é recebida com muita emoção 
por todos os moradores da comuni-
dade. “Estou aqui há três décadas e 
vivemos com muitas limitações. Não 
só estruturais, mas também psico-

lógicas. Você trabalhava e não sabia 
se daria conta de dormir, por causa 
do calor, das picadas de maruim, das 
preocupações pela falta de dinheiro para 
pagar o óleo diesel”, pontuou Araújo.

O presidente da Associação de Mo-
radores acredita que a Reurb não é só 
importante para Joinville, mas para 
pessoas de todo Brasil e de outros 
países que se encantam pela Vigorelli. 
“Os estrangeiros ficam pasmos quan-
do falávamos para elas que aqui não 
tem estrutura, sendo que estamos tão 
perto do Aeroporto”, contou Araújo.

Como bem define José Godinho, que 
mora há 30 anos na Vigorelli: “Isso aqui 
é o paraíso, é a praia de Joinville!”. 

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

A Prefeitura de Joinville 
oficializou na sexta-feira a 
entrega simbólica do Termo 
de Acordo Técnico e o Projeto 
Técnico para Regularização 
Fundiária (Reurb) dos lotes 
pertencentes a morado-
res da região da Vigorelli, 
na zona Leste de Joinville. 

“A história da Vigorel-
li é uma ferida na cidade de 
Joinville, que tantas vezes 
foi discutida e não resol-
vida”, afirmou o prefeito 
Adriano Silva, que participou 
da solenidade juntamente 
com a vice-prefeita Reja-
ne Gambim, além de auto-
ridades municipais. 

Graças ao fim de um impas-
se judicial que durou 30 anos 
e que foi resolvido no começo 
desta semana pela Prefeitura 
e o Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região, com assinatura 
do Termo de Ajustamen-
to de Conduta, os morado-
res da Vigorelli vão receber 
importantes melhorias de 
infraestrutura, incluindo rede 
de energia elétrica, água, 
esgoto e pavimentação. 

O secretário de Habitação, 
Rodrigo Andrioli, apresen-
tou aos moradores as cinco 
fases da Reurb, prevista para 
durar 36 meses. A primeira 
fase será de elaboração de 
projetos. Na segunda, ocorre 
a audiência pública e apro-
vação. As licitações correm 
na terceira fase. As obras e 
serviços são na fase quatro 
e a conclusão na fase cinco.

“O projeto contempla um 
calçadão, ciclofaixa entre o 
bairro Vila Cubatão e a Vi-
gorelli, área de lazer, para-
da de ônibus, Centro Social, 
mercado de pescados, sa-
nitário público, estaciona-
mento e trapiche flutuante, 
onde poderá ter ancoragem 
de embarcações”, deta-
lhou Rodrigo Andrioli. 

O secretário destaca tam-
bém outra obra importante: 
um posto de fiscalização, para 
evitar o aumento desta comu-
nidade. Todo o projeto está 
orçado em R$ 6,9 milhões. 

Estou aqui há três décadas e vivemos com 
muitas limitações. Não só estruturais, 
mas também psicológicas.”

Mauro Luiz Araújo, presidente da Associação dos Moaradores da Vigorelli
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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:
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Estuprador de idosas 
prestes a ser condenado
Autor de crimes em 
série, Francisco Josimar 
do Nascimento, 41 anos, 
foi comparado a Lázaro 
pelo delegado Procópio 
Neto, de Barra Velha
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Foragido da Justiça há dez anos
A prisão de Francisco 

Josimar ocorreu no dia 17 de 
março, meses depois que o 
primeiro estupro foi denun-
ciado na delegacia de Barra 
Velha. Foragido do Ceará, ele 
é acusado de dois latrocí-
nios, um roubo qualificado e 
um furto naquele estado. Há 
10 anos, a Justiça do Ceará 
considera Francisco foragido.

A série de crimes foi inter-
rompida após uma investi-
gação minuciosa deflagrada 

pela Polícia Civil de Barra 
Velha. Isto porque as ido-
sas começaram a denunciar 
estupros com características 
muito semelhantes. 
O primeiro caso, conta o 
delegado Procópio Neto, 
aconteceu em janeiro. Em 
fevereiro, uma segunda 
vítima, semanas depois, a 
terceira. Em todos os casos, 
o modus operandi do crimi-
noso chamava a atenção: o 
rosto estava sempre coberto 

por uma máscara, chegava 
na casa da vítima no meio 
da noite e era muito calmo.

“Algumas vítimas identifi-
caram alguns sinais, algumas 
características, tom de pele, 
braços peludos. Mas, princi-
palmente, todas descreviam 
a maneira do estupro como 
sendo o mesmo, que ele era 
muito calmo, que falava para 
ficarem calmas enquanto 
acariciava as partes íntimas 
delas”, explica o delegado.

O ritual do criminoso
O suspeito tinha um “ritual”, conta 

Procópio. Ele espreitava as mulhe-
res, filmava as possíveis vítimas e, no 
meio da noite, arrombava as casas.

O perfil também seguia um padrão: 
idosas que moram sozinhas. To-
das as vítimas se mudaram de Bar-
ra Velha dias após os crimes e não 
quiseram ser identificadas ou falar 
com a reportagem. “Ele as ameaça-
va, dizia que voltaria se elas falassem 
algo. Essas que vieram são muito 
guerreiras”, destaca o delegado.

“Ele tem um perfil criminológico 
de sociopata e acreditamos que haja 
muito mais vítimas. Não consigo sequer 
mensurar quantas, porque não sabe-
mos quando ele começou. Ele está há 
10 anos e já chegou foragido”, diz.

Estupros gravados em celulares. Foi 
a partir dessa dinâmica que a polícia 

chegou até o homem que tem crimes 
cometidos no Rio Grande do Norte, 
no Ceará e vinha fazendo uma sé-
rie de vítimas em Santa Catarina.

O delegado Procópio conta que, 
além de filmar as possíveis vítimas 
fazendo uma espécie de “levanta-
mento” e “mapeamento”, o suspeito 
gravava os estupros nos próprios 
celulares das vítimas, roubados na 
sequência. “Ele filmava as vítimas 
antes, ele filmava os estupros. Era 
uma pessoa que agia de forma pre-
meditada, fria e calculista”, ressalta.

O delegado destaca, ainda, a frie-
za do suspeito durante o estupro, 
que fazia questão de perguntar às 
vítimas as idades durante o ato. Em 
um dos vídeos, é possível ouvi-lo. 
“Quantos anos você tem?”. A ví-
tima, assustada, responde: 68.

Preso, Francisco se negou a fa-
lar com a polícia, mas o delega-
do destaca o grande volume de 
provas reunido pela equipe. “Reu-
nimos muitas provas com a certeza 
de quem prendemos”, salienta.

Além disso, depois da prisão, uma 
autorização judicial permitiu o aces-
so a todos os arquivos do celular 
que estava na casa. Nas imagens, 
vídeos de estupros e de monito-
ramento de possíveis vítimas.

O delegado Eduardo Ferraz res-
salta a importância de identificar 
outras mulheres que possam ter 
sido vítimas de Francisco. “É im-
portante frisar que existe a pos-
sibilidade real de existir mais 
vítimas”, fala. Só no inquérito de 
Barra Velha, as penas somadas 
podem chegar a 30 anos de prisão.  

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

Está na mesa do juiz a decisão 
sobre o estuprador em série de ido-
sas e outras vulneráveis Francisco 
Josimar do Nascimento, de 41 anos. 
Ele deve ser condenado por três 
estupros qualificados em razão das 
idades das vítimas e quatro roubos.

No entanto, a ficha criminal de 
Francisco Josimar é longa: entre 
indiciamentos/prisão e investigação 
em curso, são oito estupros qualifi-
cados, seis roubos e dois latrocínios, 
isto apenas do que se sabe até agora. 
Mas Francisco pode ter cometido 
muito mais crimes, acredita o dele-
gado de Barra Velha, Procópio Neto.

Foram feitos, até agora, três 
exames de DNA, os quais retor-
naram para a delegacia positivos, 
ou seja, o material genético co-
letado das vítimas é o mesmo de 
Francisco Josimar do Nascimen-
to. “É uma prova inquestionável. 
Certamente, haverá condena-
ção do réu”, prevê o delegado.

Francisco Josimar do Nas-
cimento está preso na Unida-
de Prisional de Barra Velha. Isto 
pelos estupros de idosas em Bar-
ra Velha e Piçarras e roubo.

Há, ainda, outros inquéritos 
tramitando que apontam Fran-
cisco Josimar como suspeito de 
dois estupros em Barra Velha (de 
uma adolescente e uma crian-
ça) e um em Piçarras cuja víti-
ma ainda não foi  identificada.

Francisco Josimar também 
tem passagem policial no Nor-
deste, onde responde por latro-
cínio e estupro de vulnerável.

“É um criminoso em série, um 
sociopata, meticuloso, um cara 
muito frio. Deve ter cometi-
do inúmeros estupros que ainda 
desconhecemos. E ele geralmente 
escolhe vítimas que pouco poderão 
se defender ou não irão se de-
fender, sejam idosas, crianças ou 
adolescentes”, resume o delegado 
Procópio, que comparou Francisco 
Josimar a Lázaro Barbosa, acu-
sado de matar quatro pessoas de 
uma mesma família e de ser serial 
killer à medida que seus outros 
crimes começaram a ser revelados.

Francisco Josimar do Nascimento foi 

preso no dia 17 de março de 2020 

Delegado Procópio Netodiz que a investigação inicial identificou 

quatro vítimas, três em Barra Velha e uma em Piçarras

Ele filmava as 
vítimas antes, 
ele filmava os 
estupros. Era 
uma pessoa que 
agia de forma 
premeditada, 
fria e calculista.

Procópio Neto,
delegado de Barra Velha
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Plural

O Destino SC é o projeto de turismo 
da NDTV | Record TV que desvenda 
as belezas de Santa Catarina trazen-
do também roteiros inéditos, tanto no 
verão como no inverno. Neste ano, tem 
a participação do ator Sidney Sam-
paio e da apresentadora Marta Gomes, 
que vão mostrar com muita descon-
tração lugares incríveis do Estado.

O primeiro episódio do projeto deste in-
verno começa a ser exibido nesta segun-
da-feira, no Balanço Geral Santa Catarina. 
Serão 10 roteiros cheios de história, 
cultura, belezas naturais e ainda muitas 
curiosidades sobre as cidades visitadas.

Serra, mar e paisagens deslumbrantes, 
como cânions, vales e cachoeiras for-
mam os atrativos deste Estado, que tem 
um povo hospitaleiro e uma cultura rica. 
Sem falar que Santa Catarina recebeu 
12 vezes o título de melhor Estado para 

viajar pelo prêmio O Melhor de Viagem 
e Turismo, o que o coloca como um 
dos destinos mais desejados do país. 

MARTA GOMES E 
SIDNEY SAMPAIO 

O ator Sidney Sampaio, famoso pelo seu 
papel como Josué nas novelas “Os Dez 
Mandamentos” e “A Terra Prometida”, 
gostou tanto de Santa Catarina no verão, 
que quis voltar para conhecer as atra-
ções de inverno. Com a jornalista Marta 
Gomes, da NDTV, eles estão mostrando 
os roteiros e divulgando também nas 
redes sociais para seus seguidores. 

Esta edição do Destino SC Inverno tem 
patrocínio de O Boticário, Digsom e Uno-
chapecó. As reportagens serão exibidas 
no Balanço Geral Santa Catarina e no SC 
no Ar. Todo o conteúdo também estará 
disponível no site www.destinosc.com.br.

Destino SC Inverno revela roteiros inéditos
Primeiro episódio do projeto que tem a proposta 
de enaltecer as belezas catarinenses estreia na 
segunda-feira, no Balanço Geral da NDTV
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Ator Sidney 
Sampaio e 
jornalista 
Marta Gomes 
em meio a 
paisagens de 
tirar o fôlego

Temporada está imperdível
Muitos destinos belíssimos foram 

visitados pela equipe. Um deles é o castelo 
Persevere, em estilo vitoriano, inspirado 
no castelo de Glamis, da Escócia. Cons-
truída em Cocal do Sul, a 189 km da Capi-
tal, a edificação foi decorada com móveis 
centenários e objetos de vários países in-
gleses. Está em atividade há 15 anos, mas 
é a primeira vez que uma equipe de tele-
visão teve acesso para filmar seu interior.

O roteiro mostra ainda vinícolas 
da Serra e a qualidade dos vinhos de 

altitude; no Meio-oeste destaca as 
belezas da cidade mais austríaca do 
país, Treze Tílias. A cultura açoriana foi 
valorizada com uma matéria no Ri-
beirão da Ilha. Já em São Francisco do 
Sul, a história e arquitetura da cidade 
mais antiga do Estado são destaques.

No Planalto Norte, a acolhedora Campo 
Alegre também teve seus encantos reve-
lados, como a Cachoeira Paraíso, de 80 
metros de queda. É a Capital Catarinense 
da Ovelha despertando ao turismo rural.



Após vencer o Aimoré (RS), 
por 1 a 0 dentro de casa, na 
última semana, o JEC encara o 
Juventus pela terceira rodada 
do Campeonato Brasileiro da 
Série D, buscando a segunda 
vitória consecutiva dentro 
dos seus domínios. A bola rola 
neste sábado (19), às 15h, na 
Arena Joinville. O Tricolor terá 
um adversário complicado 
pelo caminho, pois o Moleque 
Travesso busca sua primei-
ra vitória na competição, e 
vem de uma derrota amar-
ga, 2 a 1, diante do Esportivo 
(RS), no Rio Grande do Sul. 

Para essa partida, o técnico 
Leandro Zago poderá contar 
com o retorno de três jogado-
res que estavam lesionados. 
Gustavo Ermel, Banguelê e 
Yago foram liberados pelo 
Departamento Médico e já 
participaram dos treinos nesta 
semana. Essa é primeira vez 
que o trio fica disponível para 
atuar com o comandante.  
Apesar da boa notícia, o 
treinador continua tendo 
um importante desfalque. 

Thiago Santos, um dos 
principais destaques do 
Tricolor nesta temporada, 

segue com um problema na 
coxa e é dúvida para o con-
fronto. O mesmo acontece 
com Caio Monteiro, Naldo, 
Vini Freitas  e Thiaguinho.

O técnico Leandro Zago diz 
que utilizou a semana toda 
para se adaptar às caracte-
rísticas táticas do Moleque 
Travesso. “Eles atuam num 
quatro, quatro, dois em losan-
go, que poucas equipes usam 
no Brasil e no exterior”, deta-
lhou. E disse que apesar da ri-
validade regional entre as duas 
equipes, o JEC precisa manter 
o equilíbrio. “Estamos prontos 
para atuar com uma exigência 
técnica maior, ou com uma 
competitividade física maior. 
Estamos preparados para 
todos os cenários”, afirmou.

JUVENTUS
Já o Juventus, comandado 

pelo técnico Pingo, conta-
rá com o retorno do lateral 
Genilson, recuperado de lesão. 
Mas o Moleque Travesso 
também terá desfalques: o 
zagueiro Wallinson e o volante 
Vini Garcia são dúvidas, pois 
seguem tratando suas lesões.

Vice-líder do grupo A8, o 
JEC, caso vença, chega aos 
sete pontos e pode assumir a 
ponta da tabela, dependen-
do dos resultados nos outros 
jogos do grupo. Já para o 
Juventus, a vitória é a chance 
de encostar na parte de cima 
da tabela e seguir vivo na luta 
pela vaga na próxima fase. 
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Dúvidas
no JEC 

JEC busca nova vitória 
em casa e a liderança
O Tricolor enfrenta o Juventus de Jaraguá do Sul neste sábado, às 15h,  
na Arena e, caso vença, pode até se isolar na ponta da tabela do grupo A8

Esporte

O JEC segue não podendo 
contar com seu principal 
atacante, Thiago Santos. 
Desfalque na última 
rodada, o jogador 
ainda é dúvida para o 
confronto deste sábado 
(19), quando o Tricolor 
recebe o Juventus. O 
atleta segue tratando 
uma lesão na coxa, 
sendo o mesmo caso de 
Naldo e Caio Monteiro. 

Chegou 
 O volante Braga é o novo reforço do Fluminense. Após muita 
conversa, o Tricolor do Itaum fechou o acordo de empréstimo 
do atleta junto ao JEC. O jogador de 26 anos já começou a 
participar dos treinos de preparação para o Catarinense da 
Série B, que inicia no dia 30 de junho. O salário do jogador será 
dividido entre os dois clubes, agora só falta a regularização do 
nome do atleta no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.

Medalhas 
Joinville conquistou ótimos resultados no Troféu Brasil de 
Atletismo, no COTP (Centro Olímpico do Treinamento e 
Pesquisa), em São Paulo. A atual campeã sul-americana, 
Letícia Oro Melo conquistou a prata no salto em distância, 
com a marca de 6,53m. Enquanto no masculino, Clewerton 
Ruan Siqueira de Souza, o ‘Fumaça’, ficou com a medalha de 
bronze no lançamento do dardo, com a marca de 69,23m.

Marinheiro 
O Marcílio Dias é outro time catarinense que estará 
em campo neste fim de semana, na Série D. Após o 
empate de 1 a 1 com o Cascavel, dentro de casa, o 
Marinheiro terá que sair dos seus domínios e ir até o 
Paraná encarar o Rio Branco. A vitória é importante 
para o time de Itajaí, pois caso some três pontos, o 
clube encosta na briga na parte de cima do grupo A8.

Desfalques 
Do lado do Juventus, o técnico Pingo também tem seus 
desfalques. O zagueiro Wallinson e o volante Vini Garcia, 
titulares da equipe, seguem no Departamento Médico 
tratando suas lesões. O caso mais grave é do defensor, 
que pode continuar fora por mais um mês. Já o volante, 
tem chances de retornar na próxima semana. Além 
deles, Luccas Brasil anunciou seu desligamento do clube 
e já não fica à disposição de Pingo para a partida.

FOTOS VITOR FORCELLINI/DIVULGAÇÃO/ND

Técnico Leandro Zago diz que a semana foi produtiva e que o JEC 

está pronto para enfrentar qualquer cenário durante a partida 

 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

PROVÁVEL  
EQUIPE TITULAR 

Rafael Pascoal; Edson 
Ratinho, Fernando, Jaques 
(Léo Griggio) e Renan 
Castro; Davi Lopes, Xavier 
e Yann Rolim; Paulo Vitor, 
Luquinhas e Chrystian. 
Técnico: Leandro Zago 
 
Ficha Técnica 
JEC X JUVENTUS 
Sábado (19), às 15h 
Local: Arena Joinville 
Árbitro: Jonathan 
Benkenstein Pinheiro 
Assistentes: Alexandre 
de Medeiros Lodetti 
e Bruno Muller



Argentina trava o Uruguai  
e vence no Mané Garrincha
O estádio Mané Garrincha, em 
Brasília, recebeu o clássico entre 
Uruguai e Argentina, na sexta à 
noite, válido pela segunda rodada 
do Grupo A da Copa América. Em 
campo, a Argentina comandada por 
Messi começou elétrica. Logo cedo, 
aos 12’, Guido Rodríguez aproveitou 
cruzamento do camisa 10 e fez 1 a 
0 para a Albiceleste. Depois do gol, 
a equipe Charrua tentou se impor, 
mas o meio de campo não conseguia 
conectar as jogadas com a dupla Cavani e Suárez. Enquanto 
isso, os argentinos buscavam o contra-ataque. No segundo 
tempo, a seleção uruguaia tentou chegar através de 
cruzamentos e muita ligação direta. Não deu certo. A equipe 
de Scaloni se defendeu bem e garantiu a vitória magra.

05 06 07 08 09
10 14 16 18 19
20 22 23 24 25

Premiação Ganhadores Prêmio

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

2259

Federal Concurso
Quarta e sábado
Premiação Bilhete Prêmio

5571

   

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

Premiação Ganhadores Prêmio

5589

   

2381Mega-Sena Concurso
Quarta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio

Lotomania Concurso
Terça e sexta

Premiação Ganhadores Prêmio

2188

   

   

Primeiro sorteio

Segundo sorteio

Dupla Sena Concurso
Terça, quinta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio 

2236

04 11 15 26 31 39

Premiação Ganhadores Prêmio 

27 28 31 35 43 47

   
   
   
   
   

   
   

Timemania Concurso
Terça, quinta e sábado

FIGUEIRENSE     SC
TIME DO CORAÇÃO

1651

06 19 38 44 48 49 52

Premiação Ganhadores Prêmio

Time coração Ganhadores Prêmio

Dia de Sorte Concurso
Terça, quinta e sábado

MÊS DA SORTE: 

469

05 06 07 08 11 14 26

Premiação Ganhadores Prêmio

JULHO            

LOTERIAS

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

15 acertos Acumulado R$ 7 milhões
14 acertos 277 R$ 1.641,20
13 acertos 11214 R$ 25,00
12 acertos 119497 R$ 10,00
11 acertos 680975 R$ 5,00

1 acertos 025281 R$ 500 mil
2 acertos 028979 R$ 27 mil
3 acertos 067336 R$ 24 mil
4 acertos 046309 R$ 19 mil
5 acertos 051172 R$ 18.329,00

Quina Acumulado R$ 190 milhões
Quadra 174 R$ 5.397,25
Terno 11847 R$ 119,20

10 19 28 29 73

Sena Acumulado R$ 7 milhões
Quina 37 R$ 45.372,62
Quadra 2458 R$ 975,69

07 23 32 41 42 47

20 acertos Acumulado R$ 2.300 mil
19 acertos 9 R$ 28.609,21
18 acertos 68 R$ 2.366,57
17 acertos 587 R$ 274,15
16 acertos 3692 R$ 43,58
15 acertos 16681 R$ 9,64
0 acertos 0 R$ 0,00

04 11 14 20 24
26 29 30 36 43
46 62 63 65 67
68 71 79 82 91

Sena Acumulado R$ 6.200 mil
Quina 23 R$ 4.797,55
Quadra 1147 R$ 109,94

Sena 0 R$ 0,00
Quina 23 R$ 4.317,79
Quadra 1254 R$ 100,56

7 acertos Acumulado R$ 6.300 mil
6 acertos 0 R$ 0,00
5 acertos 112 R$ 1.252,35
4 acertos 2239 R$ 9,00

FIGUEIRENSE     SC 5017 R$ 7,50

7 acertos 1 R$ 203.168,47
6 acertos 41 R$ 2.123,71
5 acertos 1386 R$ 20,00
4 acertos 17957 R$ 4,00
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SÉRIE A
 TIME P J V E D GP GC SG %

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

LIBERT. PRÉ-LIBERT SUL-AM. REBAIX.

  4ª RODADA 
 16/6, 19h São Paulo 1 x 1 Chapecoense
16/6, 19h Internacional 0 x 1 Atlético-MG
16/6, 20h30 Corinthians 1 x 2 Bragantino
16/6, 21h30 Juventude 0 x 3 Palmeiras
17/6, 16h Ceará 1 x 2 Bahia
17/6, 16h América-MG 0 x 0 Cuiabá
17/6, 19h Fluminense 1 x 0 Santos
17/6, 19h Sport 1 x 0 Grêmio
17/6, 19h Atlético-GO 0 x 0 Fortaleza
A defi nir Athletico-PR  x  Flamengo  

  5ª RODADA 
 19/6, 21h Flamengo  x  Bragantino
20/6, 11h Palmeiras  x  América-MG
20/6, 16h Internacional  x  Ceará
20/6, 16h Bahia  x  Corinthians
20/6, 16h Cuiabá  x  Grêmio
20/6, 18h15 Santos  x  São Paulo
20/6, 18h15 Fortaleza  x  Fluminense
20/6, 18h15 Athletico-PR  x  Atlético-GO
20/6, 20h30 Juventude  x  Sport
21/6, 20h Atlético-MG  x  Chapecoense 
 

Fortaleza 10 4 3 1 0 8 2 6 83.3
Athletico-PR 9 3 3 0 0 5 0 5 100
Atlético-MG 9 4 3 0 1 4 2 2 75
Bragantino 8 4 2 2 0 10 6 4 66.7
Fluminense 8 4 2 2 0 4 2 2 66.7
Palmeiras 7 4 2 1 1 7 3 4 58.3
Bahia 7 4 2 1 1 8 5 3 58.3
Atlético-GO 7 3 2 1 0 3 0 3 77.8
Flamengo 6 2 2 0 0 3 0 3 100
Corinthians 4 4 1 1 2 3 4 -1 33.3
Sport 4 4 1 1 2 3 4 -1 33.3
Ceará 4 4 1 1 2 5 7 -2 33.3
Santos 4 4 1 1 2 3 5 -2 33.3
Internacional 4 4 1 1 2 4 8 -4 33.3
Cuiabá 2 3 0 2 1 2 3 -1 22.2
São Paulo 2 4 0 2 2 1 4 -3 16.7
Chapecoense 2 4 0 2 2 2 7 -5 16.7
Juventude 2 4 0 2 2 2 8 -6 16.7
América-MG 1 4 0 1 3 0 4 -4 8.3
Grêmio 0 3 0 0 3 2 5 -3 0

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

  4ª RODADA 
 15/6, 19h CSA 1 x 1 Guarani
15/6, 19h Náutico 2 x 0 Vila Nova
15/6, 21h30 Confi ança 1 x 1 Bras. Pelotas
15/6, 21h30 Goiás 1 x 0 CRB
16/6, 16h Remo 0 x 0 Vitória
16/6, 18h Operário-PR 1 x 0 Samp. Corrêa
16/6, 19h Vasco 0 x 2 Avaí
16/6, 21h30 Ponte Preta 0 x 1 Cruzeiro
17/6, 19h Londrina 2 x 2 Botafogo
A defi nir Brusque  x  Coritiba  

  5ª RODADA 
 18/6, 21h30 Bras. Pelotas  x  Goiás*
19/6, 16h30 Avaí  x  Remo
19/6, 16h30 Vasco  x  CRB
19/6, 18h30 Guarani  x  Ponte Preta
19/6, 19h Vitória  x  Brusque
19/6, 19h Operário-PR  x  Cruzeiro
19/6, 21h Samp. Corrêa  x  Confi ança
19/6, 21h Vila Nova  x  Coritiba
20/6, 16h Náutico  x  Botafogo
20/6, 20h30 CSA  x  Londrina 
 

Náutico 12 4 4 0 0 7 1 6 100
Brusque 9 3 3 0 0 5 2 3 100
Botafogo 8 4 2 2 0 8 3 5 66.7
Goiás 8 4 2 2 0 4 1 3 66.7
CRB 7 4 2 1 1 9 8 1 58.3
Operário-PR 7 4 2 1 1 5 5 0 58.3
Guarani 5 4 1 2 1 8 7 1 41.7
Samp. Corrêa 5 4 1 2 1 1 1 0 41.7
Vila Nova 5 4 1 2 1 3 4 -1 41.7
Remo 5 4 1 2 1 3 5 -2 41.7
Coritiba 4 3 1 1 1 3 3 0 44.4
Confi ança 4 4 1 1 2 6 7 -1 33.3
Avaí 4 4 1 1 2 4 5 -1 33.3
Cruzeiro 4 4 1 1 2 6 8 -2 33.3
Vasco 4 4 1 1 2 3 6 -3 33.3
Londrina 3 4 0 3 1 3 4 -1 25
Vitória 3 4 0 3 1 1 2 -1 25
Bras. Pelotas 2 4 0 2 2 2 4 -2 16.7
CSA 2 4 0 2 2 1 3 -2 16.7
Ponte Preta 1 4 0 1 3 2 5 -3 8.3

SÉRIE D
  GRUPO 8 

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

CLASSIFICADOS  

  3ª RODADA 
 19/6, 15h Joinville  x  Juventus-SC
19/6, 16h FC Cascavel  x  Caxias
20/6, 15h Rio Branco-PR  x  Marcílio Dias
20/6, 16h Aimoré  x  Esportivo  
  

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

SÉRIE C
  GRUPO A 

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

CLASSIFICADOS  REBAIXADOS 

  4ª RODADA 
 18/6, 20h Tombense 3 x 0 Ferroviário
19/6, 15h30 Floresta  x  Botafogo-PB
19/6, 17h Paysandu  x  V. Redonda
20/6, 16h Altos  x  Manaus
21/6, 20h Santa Cruz  x  Jacuipense  

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

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

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

  4ª RODADA 
 19/6, 11h Novorizontino  x  São José-RS
19/6, 17h Ituano  x  Paraná
19/6, 19h Oeste  x  Criciúma
20/6, 11h Ypiranga-RS  x  Botafogo-SP
20/6, 18h Figueirense  x  Mirassol 

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

Ferroviário 7 4 2 1 1 2 3 -1 58.3
V. Redonda 6 3 2 0 1 7 4 3 66.7
Manaus 6 3 2 0 1 4 6 -2 66.7
Tombense 6 4 1 3 0 7 4 3 50
Altos 4 3 1 1 1 5 3 2 44.4
Botafogo-PB 4 3 1 1 1 3 2 1 44.4
Floresta 4 3 1 1 1 3 2 1 44.4
Paysandu 4 3 1 1 1 3 3 0 44.4
Santa Cruz 1 3 0 1 2 0 3 -3 11.1
Jacuipense 1 3 0 1 2 1 5 -4 11.1

Novorizontino 7 3 2 1 0 5 1 4 77.8
Criciúma 7 3 2 1 0 3 1 2 77.8
Ypiranga-RS 6 3 2 0 1 5 3 2 66.7
Mirassol 6 3 2 0 1 5 3 2 66.7
Botafogo-SP 6 3 2 0 1 3 3 0 66.7
Figueirense 4 3 1 1 1 2 2 0 44.4
São José-RS 2 3 0 2 1 0 1 -1 22.2
Oeste 1 3 0 1 2 0 2 -2 11.1
Paraná 1 3 0 1 2 1 4 -3 11.1
Ituano 1 3 0 1 2 1 5 -4 11.1

EUROCOPA
  GRUPO A 
  3ª RODADA 
 20/6, 13h Itália  x  País de Gales
20/6, 13h Suíça  x  Turquia  

    GRUPO B 
  3ª RODADA 
 21/6, 16h Finlândia  x  Bélgica
21/6, 16h Rússia  x  Dinamarca 

    GRUPO C 
  3ª RODADA 
 21/6, 13h Ucrânia  x  Áustria
21/6, 13h Maced. Norte  x  Holanda 

    GRUPO D 
  2ª RODADA 
 18/6, 13h Croácia 1 x 1 Rep. Tcheca
18/6, 16h Inglaterra 0 x 0 Escócia 

    GRUPO E 
  2ª RODADA 
 18/6, 10h Suécia 1 x 0 Eslováquia
19/6, 16h Espanha  x  Polônia 

    GRUPO F 
  2ª RODADA 
 19/6, 10h Hungria  x  França
19/6, 13h Portugal  x  Alemanha   

COPA AMÉRICA
  GRUPO A 

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

CLASSIFICADOS  REBAIXADOS 

  2ª RODADA 
 18/6, 18h Chile 1 x 0 Bolívia
18/6, 21h Argentina 1 x 0 Uruguai  

   3ª RODADA 
 21/6, 18h Uruguai  x  Chile
21/6, 21h Argentina  x  Paraguai  

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

1º
2º
3º
4º
5º

  3ª RODADA 
 20/6, 18h Venezuela  x  Equador
20/6, 21h Colômbia  x  Peru 

   4ª RODADA 
 23/6, 18h Equador  x  Peru
23/6, 21h Brasil  x  Colômbia    

Argentina 4 2 1 1 0 2 1 1 66.7
Chile 4 2 1 1 0 2 1 1 66.7
Paraguai 3 1 1 0 0 3 1 2 100
Uruguai 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
Bolívia 0 2 0 0 2 1 4 -3 0

Brasil 6 2 2 0 0 7 0 7 100
Colômbia 4 2 1 1 0 1 0 1 66.7
Venezuela 1 2 0 1 1 0 3 -3 16.7
Equador 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
Peru 0 1 0 0 1 0 4 -4 0
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Inglaterra para na marcação escocesa
Três jogos foram realizados na sexta-feira (18) válidos 
pela primeira fase da Eurocopa. No clássico de futebol mais 
antigo do mundo, Inglaterra e Escócia ficaram no 0 a 0, 
em Londres. No primeiro duelo do dia, a Suécia, de pênalti, 
com Fosberg, fez 1 a 0 na Eslováquia. Mais tarde, Croácia e 
República Tcheca ficaram no 1 a 1, gols de Perisic e Schick.
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*NÃO FINALIZADO ATÉ O FECHAMENTO DESTA EDIÇÃO



18 sábado e domingo, 19 e 20 de junho de 2021

Ford paga R$ 2,15 bi por 
fechamento de fábrica
O governo da Bahia informou que recebeu 
da Ford na sexta-feira R$ 2,15 bilhões como 
indenização pelo fechamento, em janeiro, 
da sua fábrica em Camaçari, onde produzia 
os modelos Ka e EcoSport. A nota explica 
que, em 2014, foi feito um termo aditivo 
ao contrato firmado entre as partes em 
que a empresa se comprometia a realizar 
investimentos no complexo industrial 
Ford Nordeste, em contrapartida a ações 
de fomento e financiamento de capital de 
giro criadas pelo Estado. A Ford anunciou o 
fechamento das fábricas de carros da Bahia e 
de motores em Taubaté (SP) em janeiro. Em 
2019 o grupo já havia fechado a unidade de 
São Bernardo do Campo, no ABC paulista.

Defesa Civil alerta para chuvas 
volumosas em Joinville
Chuvas volumosas devem ocorrer em todo 
litoral Norte de Santa Catarina, neste final 
de semana, segundo alerta da Defesa Civil 
de Joinville. Entre sábado (19) e domingo 
(20) são altas as chances de ocorrências 
associadas à chuva forte em período curto de 
tempo, como alagamentos e deslizamentos. 
O acumulado pode ultrapassar os 70mm.
Neste sábado, a formação de um ciclone, 
próximo ao Litoral catarinense, deve 
influenciar o oceano e provocar ventos de 
intensidade moderada e rajadas entre 50 e 
70 km/h. O fenômeno pode causar elevação 
dos níveis de maré, causando alagamentos 
nos horários de pico. Em caso de 
emergência, entrar em contato com a Defesa 
Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193).

Paul McCartney 
comemora 79 anos

+notícias

Imigração japonesa 
completa 113 anos

Há 113 anos o navio Kasato Maru 
aportou em Santos, trazendo 

mais de 700 agricultores 
para as fazendas do interior 
paulista. Para celebrar 
a data da chegada da 
imigração japonesa no 
Brasil, comemorada 
na sexta-feira, a 
Sociedade Brasileira 
de Cultura Japonesa 
e de Assistência, 

juntamente 
com outras 
organizações, 
promovem 
atividades virtuais. 

O evento bilíngue 
(japonês/português) 
está disponível no 
canal do Youtube 
da instituição.
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Os fãs do mundo todo comemoraram 
na sexta-feira aos 79 anos de Sir 
Paul McCartney. Diversos canais de 
entretenimento homenagearam o 
artista com programas especiais sobre 
a vida dele. Foi aos 15 anos que Paul 
conheceu John Lennon e pouco tempo 
depois recebeu o convite para participar 
do grupo de Lennon, que mais tarde 
virou The Beatles. Juntos, Lennon e 
McCartney escreveram várias músicas 
que até hoje são lembradas. Após o 
fim da parceria, McCartney continuou 
ascendendo na carreira solo. No dia 
de seu aniversário, Sir Paul McCartney 
agradeceu “por todas as vibrações 
amorosas” que recebeu dos fãs. 
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R$ 190 milhões 
 é o valor do prêmio que será pago a quem acertar os 
cinco números da Quina de São João. Se não houver 

ganhadores na faixa principal, com acerto de 5 números, 
o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª 

faixa (4 números) e assim por diante. O sorteio será 
realizado no dia 26, sábado da próxima semana

Potência no ar
O maior avião da família 737 MAX já 
desenvolvido, o Boeing 737-10, rea-
lizou com sucesso, na sexta-feira, 
seu primeiro voo, informou a fabri-
cante norte-americana. "O desempe-
nho do avião foi maravilhoso", disse 
a piloto chefe do 737, comandante 
Jennifer Henderson, em comuni-
cado. "O voo nos permitiu testar os 
sistemas, controles de voo e qualida-
des de manuseio da aeronave e todos 
tiveram um desempenho exatamente 
como esperávamos." O 737-10 pode 
transportar até 230 passageiros.
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Em decisão inédita, grávida é autorizada a 
retomar trabalho presencial em Joinville

Em decisão inédita, uma gestante de Joinville 
conseguiu autorização judicial para trabalhar 
presencialmente durante a pandemia da 
Covid-19. A medida foi necessária porque uma 
lei federal, sancionada em maio, garante regime 
de teletrabalho às gestantes. A mulher, que atua 
em uma escola particular do bairro Bom Retiro, 
entrou com uma ação na justiça para voltar às 
atividades presenciais. O processo foi ajuizado 
em conjunto com a instituição onde ela atua. Os 
advogados usaram como justificativa o direito 
constitucional de escolha e prejuízos à saúde 
mental da grávida devido ao afastamento. O juiz 
do trabalho, Oseas de Castro, foi responsável 
por aceitar o pedido. Essa é a primeira decisão 
do tipo no país e abre precedente para que 
outras gestantes também solicitem o retorno às 
atividades presenciais. Em 13 de maio, o presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) sancionou a lei que 
permite o afastamento de gestantes do trabalho 
presencial durante a pandemia da Covid-19.


