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Um novo horizonte 
para a Vigorelli

JOINVILLE, TERÇA-FEIRA, 15 DE JUNHO DE 2021
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Após quase 30 anos de impasse, Prefeitura de Joinville consegue 
autorização judicial para promover a regularização fundiária dos 

imóveis construídos na única praia da cidade. Página 3
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O fim de semana de muito sol e temperatura 
agradável foi um convite para atividades 
ao ar livre. Praças e parques ganharam 
vida graças a presença da comunidade, mas 
também aos projetos de revitalização em 
diversos pontos de Joinville. 
 
Em conversa com a vice-prefeita Rejane 
Gambin (Novo), na praça Dario Salles, 
recém-inaugurada, ela disse que a intenção 
é espalhar o projeto pela cidade. o poder 
público ajuda com a base, empresas ou 
pessoas com a execução e a Secretaria de 
Cultura com viabilidade para feiras, food 
truck’s e, à medida que a situação pandemia 
aliviar, mais ações culturais. 
 
Em primeira mão, Rejane confirmou 
que a zona Sul, a partir da semana que 
vem, ganhará uma praça de lazer. É hoje 
uma das regiões que mais é carente de 
equipamentos para a comunidade se 
divertir. O local específico ainda não foi 
divulgado, mas será no Bairro Itaum. A 
meta da gestão é deixar marcas para além 
dos quatro anos de mandato e no quesito 
lazer está dando muito certo. É preciso 
o cuidado da comunidade também para 
manter os espaços sempre bem cuidados.

Uma praça 
na zona Sul

Aprovada 
regularização 
da Vigorelli
São cerca de 30 anos 
de espera, moradores 
sem infraestrutura, 
como energia elétrica, e 
demora para resolver a 
situação. Mas o impasse 
judicial começou a ter 
fim com a assinatura da 
Regularização Fundiária 
da Vigorelli. O prefeito 
Adriano Silva assinou, 
junto ao Tribunal 
Regional Federal da 4ª 
Região, o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). 
Um grupo de trabalho vai tratar dos temas relacionados com o processo 
e verificar as medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais 
para resolver a situação dos cerca de 320 moradores, dentro de um 
prazo de até 36 meses. Uma ótima notícia para acabar com tantos 
anos de espera para uma região que tem um potencial gastronômico 
e turístico grandioso. Afinal de contas, ela é a praia joinvilense.

Inflação volta 
a aumentar
Os dados foram 
divulgados pelo Instituto 
de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), que 
apontou alta em todas 
as classes de renda. 
A pesquisa mostrou 
que famílias de poder 
aquisitivo baixo, com 
renda domiciliar inferior 
a R$ 1.650,50, foram 
as mais impactadas. A 
inflação foi de 0,92% em 
maio. Para as famílias 
com ganho mais elevado– 
com renda entre R$ 
8.254,83 e R$ 16.509,66 –, 
o percentual foi de 0,49% 
no mesmo período. 
 
Os grupos que mais 
contribuíram para a alta 
da inflação foram os de 
habitação e transportes. 
Comparando com o 
mesmo período do ano 
passado, a pandemia 
impactou um grupo 
de bens e serviços 
com quedas de preços 
significativas, como nos 
medicamentos (-1,2%), 
além das redução em 
3,2% dos móveis e de 
0,58% do vestuário. 
Mas no acumulado em 
12 meses, o reajuste de 
47,5% dos combustíveis 
está entre os que mais 
assustam e contribuem 
para a alta inflacionária. 

Último dia
Acaba hoje o prazo de cadastramento 
para os alunos da Rede Municipal 
de Ensino de Joinville que desejam 
receber o kit alimentação no segundo 
semestre de 2021. A solicitação deve 
ser feita no site da prefeitura.

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

SABRINA AGUIAR
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Fim do 
impasse  
na Vigorelli
Prefeitura de Joinville 
conseguiu autorização 
judicial para implementar o 
programa de regularização 
fundiária nos imóveis às 
margens da Baía da Babitonga. 
Situação estava indefinida 
havia quase 30 anos
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Primeira notificação do MPF foi dada em 1992
A Prefeitura de Joinville foi noti-

ficada pelo MPF (Ministério Público 
Federal), pela primeira vez, em 
1992. As informações davam conta 
de que haveria invasões sobre área 
de manguezal na Vigorelli. Na épo-
ca, a ação destacava as atividades de 
desmatamento e aterramento em 
área de mangue, além das cons-
truções realizadas na localidade.

Às margens da baía da Babi-
tonga, a ocupação da Vigorelli é 
alvo de ação judicial desde 1999, 
quando a representação foi con-
vertida em uma Ação Civil Pública, 
movida pelo MPF contra a União, 
o município e o Ibama (Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis).

No ano de 2013, após 14 anos 
de tramitação da Ação Civil Pú-
blica, a Justiça emitiu sentença 
para que a União, o município e 
o Ibama elaborassem um pla-
no para efetivar a regularização 
fundiária na região da Vigorelli.

Em 2014, a Prefeitura de Jo-
inville e o MPF celebraram um 
TAC (Termo de Ajustamento de 
Conduta) parcial, com o objeti-
vo de impedir novas invasões e 
adequar o cadastro dos morado-
res com atividade profissional 
de pesca artesanal e de coleta 
associada aos recursos da baía.

O TAC parcial foi enviado para 
homologação junto ao TRF4 (Tribu-
nal Regional Federal da 4ª Região), 

mas não chegou a ser efetivado. Logo 
que assumiu a gestão da Prefeitura, 
Adriano Silva instituiu um Grupo de 
Trabalho composto por técnicos das 
secretarias de Habitação, de Agricul-
tura e Meio Ambiente, de Cultura de 
Turismo, de Infraestrutura Urbana, de 
Educação, de Proteção Civil e Segu-
rança Pública e Procuradoria-Geral do 
Município para elaborar um plano de 
ação alinhado com a legislação vigente.

Este planejamento foi validado 
no Sistema de Conciliação do TRF4, 
recebendo aprovação e autoriza-
ção para homologação, para que 
seja colocado em prática como uma 
solução definitiva, que vai bene-
ficiar os moradores da região e 
garantir a preservação da Vigorelli.

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

Após quase três décadas de “cabo de guer-
ra”, Joinville conseguiu ontem autorização 
judicial para a Reurb (Regularização Fundiá-
ria) da região do Vigorelli, na zona Leste da 
cidade. A definição aconteceu no dia em que 
o prefeito Adriano Silva assinou o TAC (Ter-
mo de Ajustamento de Conduta) junto ao TRF 
(Tribunal Regional Federal da 4ª Região).

Um grupo de trabalho para tratar dos 
temas relacionados à Reurb da Vigorel-
li já havia sido criado no início do ano. 
“Com o empenho de todo o time, con-
seguimos este importante avanço para 
uma demanda que vinha sendo esperada 
há quase 30 anos”, explicou o prefeito.

A regularização fundiária é compos-
ta por um conjunto de medidas jurídi-
cas, urbanísticas, ambientais e sociais que 
permitem a incorporação de núcleos ur-
banos informais ao ordenamento territo-
rial urbano e à titulação dos ocupantes.

O cronograma elaborado pela Prefeitura 
de Joinville para a Reurb do local tem du-
ração de 36 meses. Com a proposta, o mu-
nicípio pretende investir em melhorias de 
infraestrutura, incluindo a instalação de 
rede de energia elétrica, de água e esgoto e 
pavimentação, informou Rodrigo Andrio-
li, secretário de Habitação de Joinville.

“Além disso, vamos atuar com muito rigor 
para evitar invasões e o adensamento fora da 
área contemplada”, completou. De acordo com 
a Prefeitura de Joinville, o marco temporal 
do projeto é datado do dia 22 de dezembro de 
2016, quando foram registrados aproxima-
damente 320 moradores e 144 imóveis, em 
uma área de 94,4 mil metros quadrados.

A Reurb da Praia da Vigorelli será di-
vidida em cinco etapas: elaboração de 
projetos, audiência pública e aprovação, 
licitações, obras e serviços e conclusão.

Com a proposta, município pretende investir em 
melhorias de infraestrutura, incluindo a instalação de 
rede de energia elétrica, de água e esgoto e pavimentação
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Homem que matou a filha 
está sob prisão preventiva 
Juíza Tatiana Cunha Espezim, da Comarca de Guaramirim, converteu a prisão em flagrante de Ubiratan Modrock, de 39 anos, 
em preventiva. Ele assumiu a autoria do crime que chocou a cidade de Guaramirim na madrugada de sábado
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Duas ações heróicas salvam bebês
   Um morador de São Fran-

cisco do Sul realizou o parto da 
própria filha na madrugada de 
segunda-feira e ganhou status 
de herói. Segundo os Bombei-
ros Voluntários, a guarnição 
foi acionada por volta das 4h 
para atender uma gestante de 
oito meses no bairro Paulas.

Quando os profissionais 
chegaram ao local, veio a 
grande surpresa: o pai, Pedro 
Henrique, já havia feito o parto 
e estava com a recém-nascida 
Ester nos seus braços. Pos-
teriormente, a mãe, Renata 
Augustinho, e a filha foram 
encaminhadas ao hospital da 

cidade para uma avaliação.
Mais tarde, Renata pu-

blicou uma mensagem nas 
redes sociais agradecendo 
o trabalho dos bombeiros, 
do Samu e, claro, do ma-
rido, que a ajudou a dar 
à luz a pequena Ester.

Outra ação heróica foi 
registrada no município de 
Canoinhas, no Planalto Norte, 
graças à reação rápida dos pais 
e dos bombeiros no socorro 
a um bebê de apenas quatro 
dias de vida. Por volta das 11h 
de sábado, o recém-nascido 
engasgou com o leite materno. 

Segundo a mãe, ela havia 

amamentado a criança, co-
locado ela para deitar e, após 
alguns minutos, percebeu 
que o bebê estava engasgado 
e com coloração roxa. Ape-
sar do susto, o pai conseguiu 
manter a calma e ligar para 
os bombeiros. Por telefone, 
recebeu orientações sobre 
como desobstruir as vias 
áreas da criança enquanto 
uma equipe dos bombeiros 
se deslocava até o local.

Chegando à casa, o bebê 
já estava estável, mas foi 
encaminhado a uma uni-
dade de saúde para pas-
sar por avaliação.

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

 O homem que confessou 
ter estrangulado e matado a 
filha de cinco anos em Gua-
ramirim, no Vale do Itapocu, 
na madrugada do último 
sábado, teve a prisão preven-
tiva decretada pela Justiça. 
A decisão foi expedida pela 
juíza Tatiana Cunha Espezim, 
da Comarca de Guaramirim, 
que converteu a prisão em 
flagrante em preventiva. 

Dessa forma, Ubiratan Mo-
drock, de 39 anos, foi enca-
minhado para o Presídio de 
Jaraguá do Sul. Ele assumiu a 
autoria do assassinato de Evylin 
Vitória Modrock, sua filha com 
Francieli Bergula. Segundo a 
Polícia apurou, os três esti-
veram juntos na sexta-feira à 
noite, na casa de Ubiratan, após 
pedido dele para fazer uma 
sopa para Evylin. O casal está 
separado há pelo menos quatro 
meses. Vizinhos relataram que 
a menina estava sofrendo com 
a separação. Ela foi morta por 
estrangulamento na casa do pai 
depois que a mãe deixou a casa. 

Após cometer o crime, Ubira-
tan teria tentado tirar a própria 
vida, cortando os pulsos e o 
pescoço com uma faca. Se-
gundo o delegado de Jaraguá 
do Sul, Paulo Reis Venera, o 
homem chegou a inventar a 

história de que alguém tinha 
entrado na casa, matado a filha 
e desferido golpes contra ele.

No entanto, assumiu o crime 
depois, justificando que a 
filha estava sofrendo com a 
separação dos pais e que ele 
não aguentava vê-la sofren-
do. A princípio, o crime será 
qualificado como homicí-
dio triplamente qualificado 
por motivo torpe (emprego 
de asfixia e por não ter dado 
chance de defesa à vítima).

Evylin foi sepultada domingo 
à tarde, no Cemitério Munici-
pal de Guaramirim, em meio 
à comoção e revolta de fami-
liares e amigos da família.

COMO FUNCIONA
A prisão preventiva é utili-

zada como um instrumento 
processual do juiz em um 
inquérito policial ou na ação 
penal. Pode ser usada antes da 
condenação do réu em ação 
penal ou criminal e até mes-
mo ser decretada pelo juiz.

Com relação aos prazos, ela 
não poderá ultrapassar 180 
dias, se decretada no curso da 
investigação ou antes da sen-
tença condenatória recorrível; 
ou de 360 dias, se decretada ou 
prorrogada por ocasião da sen-
tença condenatória recorrível.

Após matar a filha com uma camisa, Ubiratan teria 
tentado tirar a própria vida, cortando os pulsos e 
o pescoço com uma faca, mas não conseguiu

Na foto acima, bombeiros 
tiram foto com o bebê 
que se engasgou com o 
leite materno; ao lado, o 
pai que realizou o parto 
a caminho do hospital
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Com vacinação lenta, SC 
pode enfrentar nova onda
Desde sábado, as 16 regiões do Estado aparecem em nível gravíssimo, o que coloca em alerta o sistema de saúde. Para 
especialista, um fatores que explica essa piora é o baixo número de pessoas imunizadas com as duas doses da vacina 

 F
O

TO
S 

D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O
/N

D

Prefeitura de Joinville anuncia novo decreto
Após a atualização da Matriz de 

Risco, que colocou Joinville nova-
mente em risco gravíssimo para 
a Covid-19, a prefeitura publicou, 
ontem à noite, um decreto que pror-
roga as regras de enfrentamento à 
pandemia. As medidas divulgadas 
terão validade por uma semana.

Antes disse, o município ha-
via ficado uma semana em nível 
grave, quando medidas foram 

afrouxadas. Como as normas 
estão alinhadas com a SES (Se-
cretaria de Estado da Saúde), 
agora os ônibus voltam a circular 
com 50% da capacidade total.

Já as atividades em igrejas e 
demais templos religiosos pre-
cisam atuar com apenas 30% da 
ocupação original. Comércios, 
eventos e outras atividades tam-
bém devem estar atentos e res-

peitar o regramento próprio.
Em Joinville, permanece em 

vigor a restrição de circulação 
entre 0h e 5h. A exceção ocor-
re quando o deslocamento é para 
serviços essenciais ou atividades 
laborais. A Prefeitura ressalta que 
é necessário manter o distancia-
mento social, utilizar máscara 
mesmo em ambientes abertos e 
higienizar corretamente as mãos. 

A taxa de vacinados ainda é muito baixa. Esse número (10,54%) 
indica que cerca de 90% da população ainda está exposta ao 
contágio. A exposição de cada uma ao vírus depende muito 
do quanto elas têm condições de manter o distanciamento 
social e se estão respeitando as medidas de distanciamento”.

Fabricio Augusto Menegon, professor do Departamento de Saúde Pública da UFSC

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

 O novo mapa de risco divulgado pela SES 
(Secretaria de Estado da Saúde) no último 
sábado voltou a acender o alerta para a pio-
ra da pandemia do novo coronavírus (Co-
vid-19) e uma possível nova onda em Santa 
Catarina. Todas as regiões do Estado voltaram 
para o nível gravíssimo (cor vermelha).

As 16 regiões aparecem com o pior índi-
ce dos indicadores da pandemia. A região da 
Grande Florianópolis, que vinha se manten-
do no patamar grave (laranja) há semanas, 
além do Nordeste e do Médio Vale do Itajaí, 
que estavam com o mesmo índice na sema-
na anterior, pioraram para o gravíssimo.

Para o epidemiologista e professor do Depar-
tamento de Saúde Pública da UFSC (Universida-
de Federal de Santa Catarina), Fabricio Augusto 
Menegon, um dos principais fatores que explica 
a piora no cenário pandêmico em Santa Catarina 
é a baixa taxa da população que já foi imunizada 
com as duas doses da vacina contra a Covid-19.

Segundo números do Vacinômetro do 
governo do Estado, a última atualização 
nesta segunda-feira aponta que 764.318 
pessoas, ou 10,54% da população, já re-
ceberam as duas doses da vacina.

“A taxa de vacinados ainda é muito baixa. Esse 
número (10,54%) indica que cerca de 90% da 
população ainda está exposta ao contágio. A ex-
posição de cada uma ao vírus depende muito do 
quanto elas têm condições de manter o distan-
ciamento social e se estão respeitando as me-
didas de distanciamento”, explica o professor.

META É VACINAR ATÉ OUTUBRO
Ainda segundo o especialista, no momen-

to não é possível afirmar que Santa Catarina 
tenha controle sobre a pandemia. Ela ain-
da lembra que a entrada de novas cepas no 
país contribuem para a subida de casos.

“O fato do Estado estar vacinando a popu-
lação, pode fazer com que algumas pessoas 
assumam a mensagem de que: ‘bom, ago-
ra que tem vacina, o Estado está vacinando, 
eu posso voltar à vida normal, porque daqui 
a pouco chega minha vez de tomar’. A vida 
só voltará à normalidade quando nós tiver-
mos um percentual muito elevado da po-
pulação vacinada”, reforça o especialista.

Vale lembrar que o governo do Esta-
do afirmou que vai vacinar toda a po-
pulação catarinense com 18 anos ou 
mais até o dia 23 de outubro de 2021.

“Se isso (vacinação até outubro) acontecer 
será excelente. Significa dizer que até o começo 
de dezembro teremos toda a imunidade garan-
tida para todos, considerando o ciclo de 21 dias 
depois da vacinação para que a vacinação esteja 
completa. Talvez ali perto de outubro começa-
remos a observar uma mudança significativa no 
cenário epidemiológico”, ressalta o profissional.

Cuidados preventivos como a higienização das 
mãos com álcool gel ainda são considerados 
essenciais para a diminuição do risco de contágio
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Reforço na conscientização 
sobre a doação de sangue
Durante a pandemia, estoque de doações para a realização de transfusões diminuiu bastante, ao mesmo tempo que a 
necessidade de reservas aumentou para o tratamento de pacientes com Covid-19. Incentivo à prática é fundamental  

No Hospital São José, número de transfusões antes da pandemia ficava em torno de 500 a 600 por mês. Durante a pandemia, bateu nas 900
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Hemosc Joinville recebe cerca de 50 doadores por dia
A queda nos estoques da Agência 

Transfusional do HMSJ é reflexo da 
redução de doações recebidas pelo 
Centro de Hematologia e Hemote-
rapia de Santa Catarina (Hemosc) 
de Joinville, desde o início da pan-
demia. “Nossa capacidade diária de 
atendimento é de cem doadores, mas 
atualmente recebemos cerca de 50 
doadores por dia”, relata Tainara 
Zilah Farias, responsável pela capta-
ção de doadores do Hemosc Joinville.

Segundo ela, o receio de contami-
nação pelo novo coronavírus é um dos 
fatores que contribuiu para a redução 
das doações. No entanto, para garantir 
a segurança dos doadores várias medi-
das preventivas foram adotadas. Entre 
elas estão a aferição de temperatura 
na entrada do local, disponibilização 
de álcool em gel para higienização das 
mãos, distanciamento social, além 
de atendimento por agendamento.

A doação de sangue é gratuita, 
simples e pode salvar vidas. Para 

ser doador, é preciso estar em boas 
condições de saúde, ter entre 16 e 69 
anos (jovens de 16 e 17 anos deverão 
estar acompanhados por um respon-
sável legal) e pesar mais de 50 quilos. 
Não é necessário jejum, mas é reco-
mendável alimentação sem gordura 
nas quatro horas antes da doação.

Pessoas que já tiveram Covid-19 

podem doar a partir de 
30 dias após a recu-
peração. Quem já foi 
imunizado também 
deve aguardar por um 
período específico, que 
varia de acordo com 
a vacina recebida.

O agendamento 
da doação pode ser 
feito pelo site www.
hemosc.org.br ou 
pelos telefones 3481-
7414 ou 3481-7424.

“Uma única doação 
pode salvar até quatro 

vidas. Não espere alguém próximo 
precisar de sangue para fazer a sua 
doação. Todos os dias existem vários 
pacientes que dependem de transfu-
sões e outros que precisam receber por 
acontecimentos inesperados. Doar só 
vai fazer o bem e não há prazer maior 
do que saber que foi possível ajudar 
outra pessoa,” finaliza Tainara.

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

Quem passou em frente ao 
Hospital Municipal São José 
ontem à noite percebeu que 
a torre da edificação estava 
iluminada com a cor vermelha, 
uma homenagem às comemo-
ração do Dia Mundial do Doador 
de Sangue. Aliás, durante todo 
o mês, é realizada a campanha 
Junho Vermelho, com o obje-
tivo de conscientizar a popu-
lação sobre a importância da 
doação e incentivar o público 
a continuar colaborando.  

Especialmente neste período 
de pandemia, o ato de solida-
riedade é ainda mais indispen-
sável. A quantidade de doações 
diminuiu, ao mesmo tempo em 
que a necessidade de reservas de 
sangue aumentou para o trata-
mento de pacientes com quadros 
mais graves de Covid-19, que 
necessitam de transfusões.

De acordo com o médico 
hematologista Túlio Malburg, 
responsável técnico da Agên-
cia Transfusional do Hospital 
Municipal São José (HMSJ), 
antes da pandemia, a Unidade 
realizava de 500 a 600 trans-
fusões de sangue por mês. Já 
nos piores momentos da pan-
demia, esse número chegou 
a 900 transfusões mensais.

Vale destacar que, além do 
atendimento aos pacientes 
infectados pelo novo coronaví-
rus, a Agência Transfusional do 
HMSJ também precisa dispor 
de reservas de sangue e hemo-
derivados para atender a outros 
grupos, como os pacientes de 
ortopedia, oncologia e neu-
rologia, além da necessidade 
de hemocomponentes para a 
realização de cirurgias eletivas.

“O vírus da Covid-19 cau-
sa diminuição da produção da 
medula e aumenta a dependên-
cia de transfusão. Hoje, o maior 
desafio da Agência Transfusio-
nal do Hospital São José é a falta 
de oferta de hemoderivados para 
o nosso estoque, já que atende-
mos a pacientes muito graves 
de UTI, pacientes oncológicos 
que não podem interromper o 
tratamento, além das vítimas 
de acidentes, que são impre-
visíveis”, afirma o médico.
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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:



moacir.pereira@ndmais.com.br
MOACIR PEREIRA

Durante painel realizado em 
audiência pública da Associação 
Empresarial de Lages, o secretário de 
Estado da Infraestrutura, Thiago Vieira, 
defendeu o aporte de novos recursos 
financeiros do Tesouro do Estado para 
financiar obras inadiáveis da BR-282, 
trecho entre Lages e Florianópolis.

De acordo com nota divulgada 
pela Facisc, afirmou: “Em resumo o 

gargalo está no recurso, e se o problema 
está aí, o Estado vai disponibilizar 
os recursos para viabilizar o que for 
necessário. O governo do Estado é 
parceiro para construir uma solução 
justa”. O evento teve a participação do 
presidente da Facisc, Sérgio Alves, do 
prefeito Antônio Ceron, e lideranças 
políticas e empresariais do Estado.

As entidades continuam a defender 

ações para viabilizar as condições de 
trafegabilidade e segurança da BR 
282, “necessárias ao desenvolvimento 
socioeconômico de Lages e da 
região Serrana, especialmente entre 
os trechos das BRs 116 e 101.”

O presidente Sérgio Alves 
sustentou que a solução mais rápida 
seria “licitação para a concessão 
da BR-282, pois ela é essencial 

para a economia catarinense”.
Enquanto isso, o presidente do MDB, 

deputado Celso Maldaner, mantém 
posição crítica contra a transferência 
de R$ 350 milhões do Tesouro Estadual 
para execução de rodovias federais. 
Queixa-se da situação dramática das 
estradas estaduais no Oeste catarinense. 
“O Oeste continua abandonado pelo 
governo. Isto é vergonhoso”, fulminou.

Tesouro do Estado pode financiar BR-282

Alberton na SCPar 
- A nomeação 
do procurador de 
Justiça aposentado 
José Galvani 
Alberton para a 
presidência da 
SC Participações 
representa um ato 
de governo para 
tirar o porto de São 
Francisco do Sul e a 
estatal do noticiário 
policial. Alberton 
é chefe com várias 
credenciais. 
Licitações sobre 
concessão dos 
centros de 
convenções de 
Balneário Camboriú 
e de Canasvieiras 
são realizadas 
com a SCPar.
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Curtas
 – O Consórcio BC Eventos 
foi habilitado ontem na 
concorrência pública da Santur/
SCPar para concessão do Centro 
de Convenções de Balneário 
Camboriú. Tema para Comissão 
de Turismo da Alesc hoje, às 9h.

 – Prefeitura de Criciúma 
agilizando a vacinação. A partir 
de amanhã estará imunizando 
pessoas acima de 50 anos.

 – Ocesc vai promover de 28 de 
junho a 2 de julho a Semana 
do Cooperativismo Catarinense, 
com várias atividades técnicas.

Acompanhe 
meus 
comentários 
no Balanço 

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

Afastamento
O senador Dário Berger enviou 
documento ao Diretório Estadual do 
MDB, pedindo várias providências 
sobre as prévias marcadas para o 
dia 15 de agosto, para eleição do 
candidato a governador. Requer que o 
deputado Celso Maldaner, por ser pré-
candidato, se afaste da presidência do 
MDB, “dedicando-se exclusivamente 
à candidatura e, garantindo assim, a 
execução do princípio de igualdade 
entre os postulantes”. Dário solicita 
a definição de regras claras sobre 
o processo de escolha e indaga se 
a prévia será realizada, mesmo 
com o aumento da pandemia.

200 anos de Anita        
Um dos estudiosos e biógrafos 
de Anita Garibaldi, o historiador 
Adilcio Cadorin, anuncia para 
esta semana a divulgação de toda 
a programação. Serão mais de 
160 atividades diferentes durante 
todo o ano para comemorar o 
bicentenário de nascimento da 
Heroína de Dois Mundos. De acordo 
com Cadorin, não existe na história 
da humanidade uma mulher que 
tenha lutado pela República e pelas 
liberdades em quatro países como 
Anita Garibaldi. Seu nascimento 
transcorrerá dia 30 de agosto.

Ameaças
Entidades que reúnem a agricultura catarinense estão 
publicando documento de alerta sobre decisão do juiz Marcelo 
Krás Borges, da 6ª Vara Federal, que “representa grave ameaça 
à agricultura estadual”. Criticam sentença determinando 
que prevaleçam em Santa Catarina dispositivos da Lei da 
Mata Atlântica e não o novo Código Florestal Brasileiro. Os 
outros Estados adotam o Código Florestal, alegam. “Este 
entendimento do magistrado traz enorme insegurança 
jurídica e problemas sérios para a produção agropecuária 
catarinense”, afirmam Faesc, Fetaesc, Ocesc e Fecoagro.

Prova de vida
Agenda para hoje no Senado Federal a votação 
do projeto do senador Jorginho Mello (PL), que 
facilita a prova de vida aos beneficiários do INSS, 
aposentados e pensionistas. Permite que atestado 
médico enviado pelo meio eletrônico atenda as 
exigências da lei federal. O autor alega que a 
presença física dos beneficiários nas agências 
bancárias implica em locomoção, gastos pessoais 
e até riscos à segurança. Enfatiza: “A prova de 
vida é um drama para a maioria dos idosos”.

A nomeação - Como esperado, o procurador 
de Justiça Sandro José Neis foi nomeado novo 
desembargador do Tribunal de Justiça do Estado. Foi 
o mais votado na lista tríplice do Judiciário. Está há 28 
anos no Ministério Público de Santa Catarina. Ocupou 
vários cargos na careira, passando pelas comarcas de 
Joinville, São Domingos, Santa Cecília, Campos Novos, 
Criciúma, Chapecó e Blumenau. Ocupou o cargo 
de procurador-geral do Estado em dois mandatos. 
Integrou o Conselho Nacional do Ministério Público. 
Chega, portanto, com todas as credenciais e singular 
biografia. O novo desembargador tomará posse na 
próxima sexta-feira, às 10h, no Tribunal de Justiça.
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O  ano de 2020 iniciou conturbado e difícil em 
todo o mundo. A preocupação com o avanço do 
novo coronavírus, que já havia levado o caos à 
China, ocupou a manchete dos veículos de co-
municação. Começava ali uma corrida contra 
um inimigo invisível e mortal – e em sua es-
teira, crescia o volume de notícias ruins, muitas 
vezes inverídicas (as fake news). Com o avanço 
contínuo da pandemia, veio a necessidade do 
distanciamento social, uma medida de seguran-
ça que, juntamente com o uso correto da más-
cara e a higienização frequente das mãos, evita 
o contágio. Diante desse cenário, os profissionais 
de comunicação se viram diante de mais um de-
safio para condução dos seus trabalhos. 
  
Buscando manter as equipes seguras, no Hos-
pital Dona Helena, as ações de comunicação 
interna em ambiente online foram intensifi-
cadas, com a consolidação de uma rede social 
interna. Com a formulação de campanhas 
para que os funcionários buscassem ali a in-
formação, conteúdos foram disponibilizados 
em formatos diversos, como vídeos, textos e 
links, incluindo o recém-lançado blog Gente 
do Dona Helena — espaço desenvolvido para 
que cada funcionário possa contar como a 
pandemia impactou a sua vida.  
 
É um canal aberto, no site do hospital, para 

que a comunidade possa compreender melhor 
a rotina de nossos profissionais. Um canal que 
torna o funcionário protagonista, que dá voz a 
seus medos, angústias e vitórias – sim, em meio 
à pandemia, cada alta hospitalar é uma vitória 
comemorada por todos: profissionais, pacien-
tes e seus familiares. Outra medida adotada foi a 
fixação de cartazes e banners em locais estra-
tégicos para que não somente os funcionários 
tivessem acesso à informação, e sim todos os in-
divíduos que circulam pela instituição. A educa-
ção para evitar o avanço da doença é uma me-
dida coletiva de segurança, e foi intensificada. 
  
Durante a pandemia, a produção de vídeos 
orientativos no Dona Helena mais que dobrou. 
Além do desafio de atrair e reter, há o de mini-
mizar o ruído no processo — para isso, enten-
demos que é necessário estabelecer uma linha 
de comunicação limpa, tratando os assuntos 
de forma objetiva e mantendo as informações 
sempre atualizadas. Outro ponto importan-
te é manter um canal de escuta. No hospital, 
foram criados os projetos “Roda de conver-
sas” e o “Você de bem”, espaços conduzidos 
pela área de psicologia com a finalidade de 
ouvir e tratar, afinal o engajamento aconte-
ce de forma verdadeira quando cada indivíduo 
se entende como parte do todo, e só sairemos 
desta pandemia com a participação do coletivo.

Saúde: o impacto da 
Covid-19 na comunicação

Depois do desapego, 
o bem-vindo auxílio

Gizele Leivas
head de Comunicação e Marketing do 
Hospital Dona Helena (Joinville/SC)

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

OpiniãoND
E D I T O R I A L

A pandemia mudou a dinâmica das famílias brasilei-
ras. Desempregadas, com dificuldades de inserir-se 
no mercado ou com seus empreendimentos indo à 
falência, assim como mudaram a forma de ver a vida, 

das relações de trabalho e de comunicar-se, tiveram que rever 
também a forma de conseguir renda. Sem muitas oportunida-
des no mercado informal, muitas pessoas estão recorrendo à 
venda de bens para pagar contas ou até mesmo alimentar-se.

Pesquisa com mais de 1.100 pessoas, feita por empresa de 
renegociação de dívidas, identificou que quase metade (49%) 
dos entrevistados teve algum familiar vendendo itens pes-
soais para conseguir renda extra. Desses, 91% por causa da 
pandemia. 77% gostariam de ter atividade extra para conse-
guir mais dinheiro, mas não sabem o que fazer. Quase meta-
de (47%) tem o trabalho fixo como principal fonte de renda 
e 27% afirmam possuir renda vinda de atividade extra.

Para quitar as contas 
em atraso ou comprar 
itens básicos, o desape-
go vai desde móveis de 
dentro de casa a roupas 
e calçados. Além das 
dificuldades de empre-
go ampliadas com a 
pandemia, o isolamento 
trouxe mais despesas 
com contas de água, 
luz, alimentação e gás 
para quem fica em casa. 

O pagamento do 
auxílio emergen-
cial por parte do 
governo federal surgiu como socorro para autônomos e 
beneficiados com o Bolsa Família. Os que tiveram a ren-
da prejudicada com o fim do benefício estão contan-
do com a nova rodada do auxílio para comprar alimentos 
ou itens básicos, pagar contas ou dívidas atrasadas.

Diante deste cenário, dois importantes projetos, um de 
autoria do governo estadual e outro da administração munici-
pal de Florianópolis, preveem pagamentos de benefícios para 
pessoas que não foram contempladas pelo governo federal. A 
Câmara da Capital começa a analisar hoje o projeto que prevê 
auxílio para cerca de 3 mil famílias que não recebem nenhum 
tipo de benefício socioassistencial federal. O projeto estabe-
lece cinco parcelas de R$ 300 e de R$ 375 nos casos em que a 
mulher é provedora. Outros 62 mil devem ser contemplados 
com o “auxílio catarina”, que está na pauta do governador 
Carlos Moisés. Outra medida que traz um alento é o anúncio 
de crédito para empreendedores afetados pela pandemia.

Projetos de auxílio 
emergencial de autoria 
da Prefeitura da Capital 
e do Estado trazem 
alento para catarinenses 
que estão sem renda 
na pandemia.”
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A novela errada
Como dizia Erasmo Carlos naquela música que invertia tudo, 

o Brasil não gosta de novela. Ou seja: ama. Tudo bem, quando 
a novela é boa. Lula como concorrente a protagonista do Brasil 
do futuro não vale a pena ver de novo, é claro. Mas os brasileiros 
são tão fanáticos pelo gênero que consomem de tudo – mesmo 
novela ruim. É só botar no ar que o país passa a acompanhar 
imediatamente – com comentários, debates, confronto de emoções, 
enfim, embarca no enredo como se fosse o seu destino inexorável. 

Tem gosto para tudo. Aos que ainda não renunciaram 
ao seu poder de mudar de canal quando a programação 
oferecida é duvidosa (para dizer o mínimo), vamos fazer 
aqui um exercício despretensioso de opções de enredo a essa 
marcha fúnebre rumo a 2022 – que requenta Lula e outras 
velhas assombrações da política nacional como cardápio do 
dia. Quem tiver ainda a ousadia de pegar o controle remoto 
(ou o mouse ou a pontinha do próprio dedo) pode pelo menos 
imaginar coisas um pouco diferentes na tela. Vamos lá:

1. Em vez de contar quantos vaiaram Lula em Brasília, 
por que não contar quantos aeroportos foram leiloados?

2. Com quantas CPIs do Renan Calheiros se faz uma reforma 
tributária? O que aconteceria se o tempo dedicado pelo parlamento 
à nova coleção de fofocas de Mandetta e eventos similares 
fosse empregado no 
cronograma da reforma 
administrativa?

3. O que você acha 
mais urgente: o jogral da 
dupla Renan & Randolfe 
ou a tramitação da 
emenda autorizando a 
prisão após condenação 
em segunda instância? 

4. Acredite no seu 
controle remoto, Brasil. 
Tire a Lava Jato do 
canal do STF, com 
aquele dramalhão 
de Gilmar chorando 
em homenagem ao 
advogado de Lula, e dê audiência à investigação pela força-
tarefa da mamata da Fecomércio, da triangulação com a Oi para 
comprar o sítio de Atibaia, da venda de medidas provisórias 
para montadoras, da negociata com o BNDES em Angola. 
Ou seja: desligue o canal onde Lula é um ladrão anistiado e 
passe para o canal onde Lula é um ladrão investigado;

5. Tudo bem que você ache exótico o ex-presidiário João Santana 
ensinando Ciro Gomes a mentir como Lula (como se precisasse), 
mas em outro canal tem a agenda de capitalização/privatização 
da Eletrobras esperando o seu ibope para avançar no Congresso. 
Enquanto suas excelências tiverem a sensação de que você não está 
olhando, continuarão sentadas em cima das reformas do estado 
brasileiro, qual um Rodrigo Maia no sofá depois da feijoada.

Como se vê, tudo é uma questão de ponto de vista. Sempre 
existe a possibilidade de focar na novela errada – são as 
que têm o melhor marketing – e ficar aí batendo boca na 
internet sobre a última malcriação das cassandras. Mas 
não custa lembrar e repetir: o controle está na sua mão.

FiuzaGUILHERME

Quem tiver ainda a 
ousadia de pegar o 
controle remoto (ou o 
mouse ou a pontinha 
do próprio dedo) pode 
pelo menos imaginar 
coisas um pouco 
diferentes na tela.”

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

Ampliação

Técnicos da Fazenda do Estado 
discutem hoje reformulação do  
auxílio emergencial de Santa Catarina

O governador Carlos Moisés 
da Silva (PSL) irá rever a Medida 
Provisória publicada no Diá-
rio Oficial do Estado da última 
quinta-feira (6), que criou o 
auxílio emergencial estadual. 
Técnicos da Secretaria de Estado 
da Fazenda iniciam hoje um 
trabalho de análise para discu-
tir reformulação no benefício, 
ou seja, se mantém o projeto 
original ou serão feitas alte-
rações. A MP já se encontra na 
Alesc (Assembleia Legislativa) 
para votação. Uma reunião com 
todo o secretariado de Moisés, 
que retomou seus cargos na 
sexta-feira, deverá ocorrer hoje.

Batizada de “auxílio catari-
na”, a MP foi uma das últimas 
medidas da então governadora 
interina Daniela Reinehr (sem 
partido), que voltou ao cargo 
de vice-governadora. Além 
das famílias de baixa renda, 
o benefício é direcionado a 
trabalhadores que perderam 
o emprego entre os dias 19 de 
março de 2020 e 1º de maio 
de 2021, e atuam em algu-
ma das atividades listadas no 
texto da Medida Provisória. 
Segundo a expectativa da MP, 
mais de 62 mil famílias po-
dem ter acesso ao auxílio.

As famílias precisam ter renda 
mensal de até R$ 89 por pessoa, 
ou R$ 178 caso tenha alguma 
gestante ou pessoas de até 17 
anos em sua composição. Além 
disso, segundo as atuais regras 
do benefício, os participantes 
não podem receber Bolsa Famí-
lia ou BPC (Benefício de Pres-
tação Continuada), mas essa 
parte do texto pode ser alterada. 

"Da forma como está, a 
medida exclui quem recebe 
algum tipo de auxílio do go-
verno federal, o que no nosso 
entendimento reflete grande 
parte da população de Santa 

Catarina. Nos próximos dias, 
vamos alinhar com os bancos 
sobre o pagamento do bene-
fício", disse Carlos Moisés no 
último sábado. O governador 
assegurou que a medida será 
estudada e, se for necessário, 
reformulada para atingir sua 
eficácia e maior capilaridade.

ARTICULAÇÃO
Moisés também informou que 

conversará com a Assembleia 
Legislativa para a concessão de 
um auxílio emergencial a em-
presários. O objetivo é agilizar a 
operacionalização do crédito a 
empreendedores que tiveram os 
negócios afetados pela pan-
demia. A previsão é de R$ 250 
milhões para financiamentos 

com juros pagos pelo Estado.
Ele também deve derrubar 

o veto ao projeto de lei que 
autoriza o Estado a investir 
R$ 350 milhões em rodovias 
federais. A proposta foi al-
terada pelos deputados e foi 
devolvida à Alesc na gestão 
de Daniela. A justificativa era 
de que o texto continha dis-
positivos inconstitucionais.

O governador considerou o 
veto como um equívoco. Para 
ele, o projeto apenas autoriza 
uma mudança no orçamen-
to, e não obriga o governo do 
Estado a investir nas rodovias. 
Carlos Moisés entende que a 
população catarinense deseja as 
obras e não interessa que seja 
do governo estadual ou federal.

Benefício municipal também está em debate
Além do auxílio esta-

dual, Florianópolis também 
discute em âmbito munici-
pal a criação de um auxílio 
para moradores da Capital. 
Ontem, a Câmara de Verea-
dores aprovou, por unani-
midade, um requerimento 
da prefeitura para que o 
projeto tramite em regime 
de “urgência urgentíssima”. 

O Projeto de Lei foi en-
caminhado à Câmara na 

última quarta-feira (5) 
pelo prefeito Gean Loureiro 
(DEM). Com a aprovação dos 
vereadores ontem, o pro-
jeto pode ser votado hoje. 

O projeto estabelece 
pagamentos de cinco par-
celas de R$ 300 (geral) e 
de R$ 375 (casos em que a 
mulher é provedora). Em 
Florianópolis, um levanta-
mento da Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social 

mostra que, atualmente, 
mais de 3 mil famílias não 
recebem nenhum tipo de 
benefício socioassisten-
cial do governo federal.

Segundo a secretária da 
pasta, Maria Cláudia Gou-
lart, hoje o órgão registra 35 
mil famílias no CadÚnico. 
Destas, 11 mil têm renda per 
capita de até R$ 178. Deste 
total, apenas 7.894 são be-
neficiárias do Bolsa Família.
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Moisés deve reunir todo o secretariado para uma reunião hoje



Caminhão 
de prêmios
A rede catarinense Berlanda 
completa 30 anos amanhã 
e para celebrar lançou a 
promoção Caminhão Premiado. 
Com R$ 100 em compras 
realizadas entre 26 de abril 
e 21 de dezembro, nas lojas 
físicas ou via e-commerce da 
Berlanda, o cliente tem direito 
a efetuar cadastro e concorrer a 
30 caminhões de prêmios. Cada 
caminhão traz R$ 30 mil em 
móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Os sorteios ocorrem entre maio e dezembro, 
totalizando a distribuição de R$ 900 mil. Até agora, já foram entregues caminhões nas 
cidades de Meleiro, Petrolândia e Quilombo. Nesta quarta, no dia do aniversário da Berlanda, 
será entregue o quarto caminhão, para a ganhadora Marciana Reimer Rocha, de Itaiópolis. 

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

IBGE
INPC/

IBGE
IGP-DI/

FGV
IGP-M/

FGV
ICV FPOLIS
UDESC ESAG

0,83%

0,31%

0,93%

0,86%

2,38%

8,06%

MAIO

ABRIL

MARÇO

FEVEREIRO

ACUM. ANO

ACUM. 12 MESES

0,96%

0,38%

0,86%

0,82%

2,89%

8,9%

3,40%

2,22%

2,17%

2,71%

15,67%

36,55%

4,10%

1,51%

2,94%

2,53%

14,89%

37,06%

1,27%

0,33%

0,90%

0,87%

4,13%

8,31%

Inflação (%)

COMERCIAL

COMPRA VENDA

R$ 5,068 R$ 5,069

TURISMO

COMPRA VENDA

R$ 5,073 R$ 5,243

-0,7008%

 Dólar

COMPRA VENDA

R$ 6,146 R$ 6,149

-0,7393%

COMPRA VENDA

R$ 0,0528 R$ 0,0533

-1,11%
 Euro  Peso

Câmbio
Mês R$/m² Variação 

(mês)
MAIO 2.203,29 1,47%

JUNHO 2.253,79 2,29%

NACIONAL

REGIONAL
DE SC R$ 1.281  A R$ 1.467

3,50% R$ 303,78

R$ 1100,00

Selic

CUB-SC

Salário Mínimo

Ouro

Data Pontos Variação
14/JUN 130.207,96 0.59%

11/JUN 129.441,03 -0.49%

10/JUN 130.076,17 0.13%

Data fi nal Rendimento
14/JUNHO 0,2019%

13/JUNHO 0,2019%

12/JUNHO 0,2019%

Ibovespa

Poupança
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Pesquisa da ANP (Agência 
Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis) 
mostra novo levantamento do 
preço da gasolina em Santa 
Catarina. O resultado, divulgado 
ontem, aponta que o litro do 
combustível em São José é o 
mais caro (R$ 5,77) entre os 
14 municípios pesquisados no 
Estado. Na Capital, o preço médio 
está em R$ 5,54. O levantamento 
ocorreu entre os dias 6 e 12 
de junho. O cálculo do preço 

médio foi ponderado de acordo 
com as vendas de combustíveis 
informadas pelas distribuidoras 
à ANP por meio do i-SIMP 
(Sistema de Informações de 
Movimentação de Produtos).
A pesquisa foi realizada em 
municípios catarinenses do Norte 
do Estado, Vale do Itajaí, Grande 
Florianópolis e região Sul. O 
menor preço foi encontrado 
em Joinville, por R$ 5,09. Lá, o 
preço médio está em R$ 5,21, o 
mais baixo de todo o Estado.

Preço da gasolina chega a 
R$ 5,77 em Santa Catarina

Colombo 
compra Feirão 
de Móveis
A Lojas Colombo 
comprou a catarinense 
Feirão de Móveis e suas 
70 lojas e um centro 
de distribuição de 11 
mil metros quadrados 
em Palhoça. A compra 
- liderada pelo vice-
presidente Eduardo 
Colombo e sua equipe 
com o aval do presidente 
do Conselho e fundador 
da rede, Adelino 
Colombo - só depende, 
agora, da autorização 
dos órgãos competentes 
do setor. A aquisição 
faz parte da estratégia 
de consolidação de 
expansão física nos 
três Estado do Sul bem 
como do aumento 
da amplitude do 
e-commerce em 
nível nacional. 

Atividade econômica
O Índice de Atividade Econômica do Banco Central em abril 
apresentou alta de 0,44% em relação a março deste ano, 
segundo dados divulgados ontem pelo Banco Central. Esse 
resultado veio depois da queda de 1,61% registrada em março 
comparado a fevereiro, de acordo com os dados revisados. Na 
comparação com abril de 2020, o crescimento chegou a 15,92% 
(sem ajuste para o período, já que a comparação é entre 
meses iguais). O índice é uma forma de avaliar a evolução 
da atividade econômica brasileira e ajuda o Banco Central 
a tomar suas decisões sobre a taxa básica de juros, a Selic.

Mercadoredacao@ndmais.com.br

Impacto da inflação
O Indicador Ipea de Inflação por Faixa de Renda voltou a ter, em maio, 
elevação em todas as classes de renda pesquisadas, mesmo com a 
desaceleração registrada em abril. As mais atingidas foram as famílias 
de renda muito baixa, com renda domiciliar abaixo de R$ 1.650,50. 
Para esta faixa, a inflação ficou em 0,92% em maio. Para as famílias 
de renda mais alta - entre R$ 8.254,83 e R$ 16.509,66 - o percentual 
não passou de 0,49% no mesmo período. Os dados foram divulgados 
ontem pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada).

PREÇO 
MÉDIO

PREÇO 
MÍNIMO

PREÇO 
MÁXIMO

Balneário Camboriú R$ 5,43 R$ 5,37 R$ 5,69

Biguaçu R$ 5,57 R$ 5,54 R$ 5,59

Blumenau R$ 5,48 R$ 5,29 R$ 5,59

Florianópolis R$ 5,54 R$ 5,22 R$ 5,59

Joinville R$ 5,21 R$ 5,09 R$ 5,29

Palhoça R$ 5,57 R$ 5,54 R$ 5,59

São José R$ 5,59 R$ 5,54 R$ 5,77

RANKING DOS MUNICÍPIOS
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Consórcios
Em oito dias, durante a campanha 
Vem que tem desconto de verdade, 
o Sicoob comercializou mais de 
R$ 2,8 bilhões em consórcios, com 
cerca de 35 mil cotas vendidas. A 
ação ocorreu entre os dias 24 e 31 de 
maio. Com a iniciativa, o Sicoob se 
posicionou como a melhor taxa de 
administração do país, oferecendo 
para as comunidades em que atua 
um produto com alta aceitação e 
precificação imbatível. Desta forma, 
a instituição está se consolidando 
como uma das maiores 
administradoras de consórcios 
do Brasil - estima-se que tenha 
entrado no Top 6 do ranking do 
Banco Central neste quesito.

Previsão Selic
O mercado financeiro 
espera que a taxa 
básica de juros, a 
Selic, suba 0,75 ponto 
percentual para 4,25% 
ao ano, na reunião 
do Comitê de Política 
Monetária (Copom) 
do Banco Central 
marcada para hoje e 
amanhã, em Brasília. 
A expectativa está 
no boletim Focus, 
pesquisa divulgada 
semanalmente pelo BC, 
com a projeção para os 
principais indicadores 
econômicos.
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Karina Koppe
redacao@ndmais.com.br

A equipe de limpeza, responsável pela orla da 
praia Central de Balneário Camboriú, chega cedo 
para o início dos trabalhos. Oscar Prieto Filho, 
mesmo aposentado, não abre mão deste traba-
lho. Há 13 anos ele está entre os responsáveis 
por recolher toda a sujeira da areia diariamente. 
Antes mesmo de o sol nascer o servente está com 
o rastelo em mãos juntando todos os dejetos 
que encontra. Quando os primeiros moradores 
começam a circular pela praia o que estava espa-
lhado já foi recolhido. “Recolho cocos, espigas de 
milho, pedaços de madeira, tudo que for lixo nós 
recolhemos e retiramos da praia”, afirma Oscar.

Todos os meses 970 km são percorridos 
pelas equipes da Ambiental Limpeza Urbana e 
Saneamento para fazer a limpeza das praias. 
Mateus de Oliveira Moura é aquele servente 
que fica de olhos atentos a cada pequena sujei-
ra, pois mesmo que haja pouco para recolher 
esse pouco precisa sair da areia para não ser 
levado pelo mar. Segundo ele, as bitucas de 
cigarro são as que mais dão trabalho, pois são 
milhares espalhadas por toda parte. Além de 
recolher o lixo da areia ele também mantém 
cada lixeira limpa e organizada para que pos-
sa ser utilizada por quem passa pelo local ao 
longo do dia. “Pra mim é uma satisfação, eu 
adoro fazer meu trabalho. No início eu demo-
rei para me adaptar, mas comecei a gostar e 
estou nessa função até hoje”, conta Mateus.

Ao mesmo tempo que uma equipe limpa a 
orla outra varre as calçadas das ruas de Bal-
neário Camboriú. Os esforços se concentram 
em retirar a areia que se acumula, as folhas que 
caem das árvores e a sujeira que, de uma ma-
neira ou de outra, está pelo chão. Quem anda 
pelo calçadão da avenida Atlântica facilmente 
encontra um dos responsáveis por essa função. 
Por mês são quase 4 mil quilômetros percor-
ridos pelas equipes de varrição da cidade. 

EQUIPE DE VARREDORES
A Maria Simone de Souza Silva veio de Macapá 

há um ano. Há quatro meses ela faz parte da 
equipe de varredores. Feliz com o trabalho que 
faz ela sabe o quanto sua função é essencial para 
a cidade. “O trabalho da gente na limpeza das 
ruas é muito importante para todos nós. Não é 
só para os moradores. É um privilégio trabalhar 
nessa função porque é muito difícil conseguir fa-
zer com que o local continue limpo. Por isso que 
a gente está todos os dias nas ruas fazendo isso, 
é muito gratificante”, orgulha-se a servente.

Balneário Camboriú é um dos destinos mais 
procurados pelos turistas de todo país, inclu-
sive do exterior. Pelas ruas circulam pessoas 
de todas as nacionalidades, numa mistura de 
idiomas e sotaques. E se tem muita gente que 
vem para passear, tem muitas outras que vem 
para trabalhar e buscar uma vida melhor. Jean 
Claude Lubin é do Haiti e está no litoral de Santa 
Catarina há nove anos. Logo que chegou na ci-
dade conseguiu uma colocação como servente da 
Ambiental. O trabalho ajudou a conseguir trazer 
a família e os filhos para viver com ele no Brasil. 

Limpeza 24 horas por dia
Equipes trabalham diariamente para deixar areia, calçadas e lixeiras da orla de Balneário Camboriú em ordem

Funcionários da Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento se revezam para recolher toda sujeira da praia
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Cidade tem sete conjuntos de contentores subterrâneos, 
que são uma solução para lugares com pouco espaço físico 

Coleta mecanizada e eficiente
As estruturas chamam atenção 

de quem passa pelas calçadas. 
E quem olha nem imagina que 
abaixo do solo estão contentores 
com capacidade para mil litros 
cada. Hoje Balneário Camboriú 
tem sete conjuntos de contentores 
subterrâneos instalados em pon-
tos estratégicos da cidade para 
ajudar a manter o município 
muito mais organizado e limpo. 

Os primeiros foram instalados 
em 2018 e se mostraram uma 
solução eficiente para lugares 
com pouco espaço físico, mas 
com grande fluxo de pessoas.

A coleta é toda mecanizada, 
com uma tecnologia impor-
tada da Europa ainda pouco 
utilizada no Brasil. O sistema 
de contentores subterrâneos 
armazena os resíduos alguns 
metros abaixo do solo deixan-
do o espaço com menos cheiro, 
mais limpo, impedindo o acesso 
de animais e mantendo o local 
esteticamente bonito. A cole-
ta é feita diariamente com o 

mesmo caminhão que recolhe 
os resíduos depositados nas 
lixeiras das ruas da cidade.

Hoje cada habitante gera 
pouco mais de um quilo de 
resíduo solido mensalmente. 
Balneário Camboriú recolhe 
4,8 mil toneladas de resíduos 
comuns por mês. Número que 
aumenta 50% durante o verão. 

A alta temporada é um desafio 
em todos os setores. Segundo o 
prefeito de Balneário Camboriú, 
Fabricio Oliveira, a cidade vai de 
zero a cem muito rápido. “No 
final do ano é abastecimento, se-
gurança e limpeza. A produção de 
lixo ultrapassa cinco vezes o resto 
do ano. Balneário tem avançado 
muito na separação de lixo, num 
trabalho conjunto com a educa-
ção, inclusão social, com alunos e 
professores rede municipal. Hoje 
a limpeza urbana é mais que um 
serviço, é um conceito ambiental 
que tem que ser propagado e 
Balneário Camboriú está no ca-
minho certo”, ressalta o prefeito.

Trabalhos 
noturnos

O trabalho de limpeza da cidade 
não termina quando o sol se põe. 
Ao anoitecer, assim que as pessoas 
vão deixando a praia entra em 
cena a equipe de limpeza noturna. 

Um trator vai rastelando toda 
a areia, num trabalho que visa 
remover as impurezas. A cada noite 
uma faixa da orla da praia central 
recebe este trabalho que acontece 
durante toda a madrugada. É uma 
cena curiosa, que chama atenção 
de quem passa pelo local. Pou-
cas são as cidades litorâneas que 
realizam essa atividade na areia. 
Enquanto Balneário Camboriú 
dorme a limpeza não para para 
que assim a cidade possa acordar 
todas os dias ainda mais bonita.

459 mil toneladas 
recolhidas por ano

Focando no cuidado com as cidades 
a Ambiental Limpeza Urbana e Sanea-
mento Ltda. desde 1999 atua no setor 
de limpeza urbana e no setor de sanea-
mento desde 2003, oferecendo serviços 
como a coleta de resíduos, serviços ge-
rais de limpeza, implantação e operação 
de aterros sanitários, operação e ma-
nutenção do sistema de abastecimento 
de água e de esgotamento sanitário.

Com mais de 2.300 funcionários, 
está presente em nove municípios, 
atendendo uma área geográfica de 
mais de 1,6 milhão de pessoas. Re-
colhe mais de 459.000 toneladas de 
resíduos por ano, de forma ambien-
talmente correta. Contribuindo com 
a saúde e o bem-estar da população.
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Os candidatos ao Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem) 2021 
que tiveram o pedido de isenção da 
taxa de inscrição indeferido podem 
entrar com recurso até o dia 18 de 
junho. Os resultados dos recur-
sos estão previstos para serem 
divulgados no próximo dia 25 .

De acordo com o Ministério da 
Educação (MEC), a aprovação da 
justificativa ou da solicitação de 
isenção não garante a inscrição no 
Enem 2021. As inscrições deverão 
ser realizadas normalmente, en-
tre 30 de junho e 14 de julho, por 
meio da Página do Participante.

As provas do Enem 2021 serão apli-
cadas nos dias 21 e 28 de novembro, 
tanto na versão impressa como na 
digital. Segundo o Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep) 101.100 vagas 
estarão disponíveis exclusivamente 
para a versão digital do exame. 

 
Quem pode  
pedir isenção?

Pessoas que cursaram todo o 
ensino médio em escola públi-
ca ou que foram bolsistas in-
tegrais durante toda a etapa 
educacional têm direito à isenção 
da taxa de inscrição do exame.

Alunos que estão cursando a 
última série do ensino médio 
na rede pública, no ano de 2021, 
também podem pedir a isenção.

O mesmo vale para quem está em 
situação de vulnerabilidade so-
cioeconômica, por ser membro de 
família de baixa renda. Nesse caso, 
é preciso comprovar a inscrição 
no Cadastro Único para Progra-
mas Sociais do Governo Federal.

Realizado anualmente, o Enem 
é o maior exame para ingresso 
no ensino superior do país, con-
tando com milhões de inscrições 
em todo o território nacional. As 
notas do Enem podem ser usadas 
para participar de programas como 
o Sistema de Seleção Unificada 
(Sisu), o Programa Universidade 
para Todos (ProUni) e o Fundo de 
Financiamento Estudantil (Fies).

Enem abre novo período 
para pedir isenção de taxa

Serviço 

De acordo com o Inep, mais de 101 mil vagas 
estão disponíveis para a versão digital do exame

O prazo de recurso 
dos candidatos vai 
até a próxima sexta-
feira, dia 18 de junho. 
Resultado deve ser 
divulgado pelo MEC 
no dia 25 de junho

Sol

Sol com nuvens

Nublado

Sol com chuva

Chuva leve

Chuva

tempo

Manhã Tarde Noite

Chapecó
Blumenau

Criciúma

Lages
Florianópolis

Itajaí

 17°C 23°C
 18°C 23°C

 16°C 22°C

 13°C 21°C

 9°C 16°C

 13°C 17°C

Pôr do sol: 07:00

Sexta
 Min. 20°C

Máx. 24°C  

Nascer do sol: 17:26

Quarta  
Min. 20°C
Máx. 25°C 

Quinta 
Min. 18C
Máx.  26°C 

SANTA CATARINA

Joinville

16°C 24°C 18°C

Áries 21/3 a 20/4 
O entusiasmo é sagrado, mas está acon-
tecendo tanta coisa ao mesmo tempo 
que se tornou muito importante man-
ter o entusiasmo sob controle, para não 
motivar iniciativas que, por falta de 
amadurecimento, criariam atrasos.

Touro 21/4 a 20/5
Descanso seria ótimo, mas provavelmente 
não será possível, a não ser que você o de-
crete, se contrapondo a todas as coisas que 
precisam ser feitas. Descanse sim, mas espe-
re o final do dia para que isso seja legítimo.

Gêmeos  21/5 a 20/6 
Muita coisa pode ser dita, e o será, mas para 
que tudo dê certo sua alma precisa encon-
trar o momento certo, ou criará resistên-
cias tão grandes que as verdades ditas irão 
para o lixo, sendo desvalorizadas. Isso não.

Câncer   21/6 a 22/7 
A medida de segurança que sua alma pre-
cisa nesta parte do caminho, talvez seja 
elevada demais para o que a realidade pode 
lhe oferecer. No entanto, se você manti-
ver a paz interior, verá que dá tudo certo.

Leão 23/7 a 22/8  
Várias iniciativas poderiam ser empreen-
didas por você, e todas bem fundamen-
tadas em argumentos e justificativas. 
Porém, será que todas são verdadeira-
mente necessárias? Ou algumas delas se-
riam produto de emoções distorcidas?

Virgem  23/8 a 22/9 
Prefira tomar distância de tudo e de todos, 
mas se isso não estiver disponível, pelos 
compromissos assumidos, procure, pelo me-
nos, se expor o menos possível, observando 
daí de dentro de você tudo que acontece.

Libra  23/9 a 22/10
Há dias em que a alma se conecta facil-
mente com todo mundo, enquanto há 
outros em que nem mesmo as pes-
soas mais íntimas e amigáveis parecem 
acompanhar os raciocínios, se tornan-
do distantes e até estranhas. Normal.

Escorpião 23/10 a 21/11 
Sua vontade de crescer e superar as con-
trariedades é sagrada, e precisa ser tratada 
como tal o tempo inteiro, mesmo e principal-
mente nessas horas em que a mente escurece 
e se torna densa e pessimista. Em frente.

Sagitário  22/11 a 21/12 
Aquilo que você pensa saber, e que motiva 
a tomada de atitudes, precisa ser repen-
sado e investigado melhor, para não se 
equivocar. Faça uso de sua mente, use o 
discernimento, nem tudo é o que parece.

Capricórnio 22/12 a 20/1 
Dá vontade de chutar o balde da nor-
malidade e se lançar a empreendimen-
tos perigosos, só para sentir um pou-
co de adrenalina. É tudo uma decisão, 
não se pode saber antecipadamente se 
o movimento daria certo ou errado.

Aquário 21/1 a 19/2
As referências que servem a você de pon-
to de apoio para sua alma se olhar através 
do olhar de outra pessoa, podem não estar 
muito bem hoje. Por isso, tome com cuidado 
o que resultar das opiniões que você ouvir.

Peixes  20/2 a 20/3
Comece pelos detalhes, amarrando todas 
as pontas soltas que encontrar nas suas in-
vestigações. Descubra onde é que a energia 
de vida está sendo represada e faça os de-
vidos ajustes para retificar essa situação.

Horóscopo
Oscar QuirOga/ EstadãO cOntEúdO



A delegação brasileira de nata-
ção na Olimpíada de Tóquio chegou 
ontem (14) a um total de 26 atletas, 
um recorde de participação - excluin-
do a última edição, quando o Brasil 
era o país sede - após a classifica-
ção do revezamento 4x200 metros 
livre feminino. A equipe nacional, 
formada por Larissa Oliveira, Na-
thalia Almeida, Gabrielle Roncatto 
e Aline Rodrigues, herdou a vaga 
após a desistência da Grã-Bretanha, 
campeã europeia. O maior número 
de nadadores brasileiros em Jogos 
Olímpicos foi registrado em 2008, 
na Olimpíada de Pequim (China).  

A confirmação da vaga pela Fe-
deração Internacional de Natação 
(Fina) levou em conta o desempenho 
do quarteto brasilieiro na seleti-
va olímpica realizada em abril, no 
Parque Aquático Maria Lenk, no Rio 
de Janeiro. A equipe brasileira fechou 
a prova com o tempo de 8m00s92, e 
ficou na primeira posição na lista re-
serva de 16 classificadas. Com a vaga 
confirmada ontem (14), o país estará 
em Tóquio 2020 com seis dos sete re-
vezamentos possíveis. A única ausên-
cia será o 4x100m medley feminino.

Outra boa notícia da Fina para a 
natação brasileira foi a confirmação 
de Etiene Medeiros e Caio Pumpu-
tis, ambos classificados a Tóquio 
2020, nas provas de 50m livre e 100m 
peito, respectivamente. A decisão 
ocorreu após pedido da Confedera-
ção Brasileira de Desportos Aquá-
ticos (CBDA) feito à entidade. 

 
1500 M LIVRES

No final da tarde de sábado (12), no 
final da repescagem da seletiva olím-
pica de natação no Parque Aquático 
Maria Lenk, no Rio de Janeiro, a única 
atleta que conseguiu se garantir nos 
Jogos de Tóquio foi Viviane Jungblut. 
Nadando sozinha, ela cravou 16:14:00 
na prova dos 1500 metros livre. Com 
essa marca, ela foi mais rápida do 
que o índice A (16:32.04) e ainda ba-
teu o recorde brasileiro da distância. 

Ela superou também Betina Lors-
cheitter, que fez 16:27.73 na sele-
tiva de abril. Dessa forma, nessa 
prova, o Brasil será representado 
pela Viviane e pela Beatriz Dizot-
ti, que fez 16min22s07 na prova 
disputada em abril. A gaúcha Vi-
viane ainda tentou neste sábado o 
índice dos 800 livre (8:33.36). Mas 
ficou distante, com os 8:41.94.
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Revezamento feminino  
se garante no 4x200m
Além da vaga do quarteto brasileiro, a Federação Internacional de Natação confirmou 
ainda Etiene Medeiros e Caio Pumputis em outras duas provas das Olimpíadas de Tóquio

Esporte
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A equipe do 4x200m é formada por  

Larissa, Nathalia, Gabrielle e e Aline 

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

Willian garante vitória do JEC/Krona
O goleiro Willian fez toda a diferença na vitória por 3 a 0, do JEC/Krona sobre o Atlântico Erechim, 
ontem, pela Liga Nacional de Futsal, no Centreventos Cau Hansen. O Tricolor  começou a partida 
pressionando e marcou logo a 1 minuto de jogo com Machado. A partir daí, o time visitante 
passou a pressionar e exigiu seguidas defesas do goleiro Willian. A equipe do técnico Daniel Jr. 
criou algumas chances, mas não aproveitou. Com isso, a pressão do Atlântico prosseguiu na 
segunda etapa, obrigando Willian a seguir fazendo boas defesas. E o próprio goleiro tirou o 
Tricolor do sufoco aos 14min do segundo tempo com forte chute do meio da quadra. O Atlântico, 
então, optou pela entrada de Lucas como goleiro linha para tentar descontar o marcador. Mas 
numa falha na troca de passes, a bola sobrou para Xuxa marcar o terceiro gol do JEC/Krona 
aos 16min20s e decretar o placar final da partida. Com a vitória, o JEC/Krona pulou para o 
segundo lugar no grupo B, com 12 pontos, atrás do líder Cascavel, que tem um jogo a menos..

Seleção feminina 
empata amistoso

A seleção brasileira femi-
nina de futebol não saiu do 0 
a 0 com o Canadá, no último 
teste preparatório antes da 
Olimpíada de Tóquio (Ja-
pão), realizado ontem (14), 
em Cartagena (Espanha). Na 
próxima sexta (18), a técnica 
Pia Sundhage convocará 18 
jogadoras e quatro suplentes 
da seleção que representará o 
país na Tóquio 2020. 
A partida foi muito equilibra-
da, sem chances claras de gol. 
No primeiro tempo, os dois ti-
mes pouco criaram e ainda não 
foram eficazes nas conclusões. 

O cenário foi praticamente 
o mesmo na segunda etapa. 
As canadenses criaram duas 
chances e o Brasil respon-
deu com Duda, que bateu 
raspando a trave. A seleção 
feminina estreia no dia 21 
de julho, contra a China. O 
segundo jogo será contra a 
Holanda, em  24 de julho, e 
encerra a fase de grupos em 
27 de julho, contra a Zâmbia.



HOMENAGEM
Antes de a bola rolar nesta 

segunda, a Conmebol fez uma 
homenagem a Maradona, 
falecido em novembro do ano 
passado. Com sons e luzes, 
imagens do argentino foram 
projetadas no gramado do En-
genhão. A entidade pretendia 
lembrar o ídolo argentino num 
grande evento na abertura da 
competição, quando a Argen-
tina estava definida como uma 
das sedes da competição. Mas o 
país desistiu de receber o tor-
neio, por causa da pandemia, e 
as questões logísticas, causadas 
pela mudança da Copa América 
para o Brasil, inviabilizaram 
uma homenagem maior.
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Premiação Ganhadores Prêmio

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

2255

Federal Concurso
Quarta e sábado
Premiação Bilhete Prêmio

5570

   

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

Premiação Ganhadores Prêmio

5589

   

2380Mega-Sena Concurso
Quarta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio

Lotomania Concurso
Terça e sexta

Premiação Ganhadores Prêmio
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Primeiro sorteio

Segundo sorteio

Dupla Sena Concurso
Terça, quinta e sábado
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Timemania Concurso
Terça, quinta e sábado

CORINTHIANS     SP
TIME DO CORAÇÃO

1649
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Premiação Ganhadores Prêmio

Time coração Ganhadores Prêmio

Dia de Sorte Concurso
Terça, quinta e sábado

MÊS DA SORTE: 

467

05 06 09 21 22 25 29

Premiação Ganhadores Prêmio

MAIO             

LOTERIAS

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

15 acertos Acumulado R$ 3.500 mil
14 acertos 282 R$ 1.534,70
13 acertos 10708 R$ 25,00
12 acertos 112645 R$ 10,00
11 acertos 593193 R$ 5,00

1 acertos 003655 R$ 500 mil
2 acertos 050592 R$ 27 mil
3 acertos 069661 R$ 24 mil
4 acertos 042563 R$ 19 mil
5 acertos 001023 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 1 R$ 43.258.691,06
Quina 59 R$ 65.129,22
Quadra 5566 R$ 986,24

11 16 20 24 39 53

20 acertos 1 R$ 813.272,44
19 acertos 5 R$ 48.007,68
18 acertos 94 R$ 1.596,00
17 acertos 830 R$ 180,75
16 acertos 4941 R$ 30,36
15 acertos 20574 R$ 7,29
0 acertos 1 R$ 120.019,23

07 08 09 13 17
23 26 37 39 40
42 43 45 53 55
58 72 77 82 87

Sena Acumulado R$ 5.200 mil
Quina 14 R$ 5.446,84
Quadra 756 R$ 115,27

Sena 0 R$ 0,00
Quina 15 R$ 4.575,35
Quadra 945 R$ 92,22

7 acertos Acumulado R$ 5.700 mil
6 acertos 1 R$ 63.540,05
5 acertos 115 R$ 789,31
4 acertos 2233 R$ 9,00

CORINTHIANS     SP 19971 R$ 7,50

7 acertos Acumulado R$ 400 mil
6 acertos 34 R$ 2.356,13
5 acertos 1279 R$ 20,00
4 acertos 16998 R$ 4,00
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Depois de estrear com vitória 
na Copa América sobre a Vene-
zuela, a Seleção Brasileira vol-
tou a treinar. Os atletas que não 
iniciaram o duelo contra os ve-
nezuelanos foram a campo no 
Estádio Ciro Machado do Espí-
rito Santo (Defelê), em Brasília.

Já os jogadores titulares 
foram preservados do trabalho 
em campo. Os atletas ficaram 
no hotel, onde realizaram 
exercícios leves, sob supervi-
são dos preparadores físicos. 
Um dos destaques do treino foi 
o atacante Gabriel, que surgiu 
sorridente nas imagens divul-
gadas pela CBF. Ele marcou o 
gol que selou o triunfo sobre 
a Venezuela. Na atividade de 
ontem, o atacante do Flamengo 
foi o destaque nas finalizações, 
marcando de várias formas.

O treino também teve a 
presença de Thiago Silva, que 
já está recuperado de lesão 
muscular na coxa esquerda e 
pode voltar à equipe. Na au-
sência do experiente zagueiro 
do Chelsea, Tite escalou Eder 
Militão ao lado de Marquinhos 
nas últimas três partidas. Os 
goleiros Éderson e Weverton 
fizeram trabalhos específicos 
com o preparador Taffarel.

Seleção tem clima tranquilo
Depois de bater a Venezuela por 3 a 0 na estreia da Copa América, Brasil iniciou a 
preparação para enfrentar o Peru; Gabigol se destacou no treinamento de finalizações

O Chile tem se tornado 
o grande obstáculo da 
Argentina nos últimos 
anos. Ontem à noite não 
foi diferente. Na estreia 
das duas seleções na Copa 
América, os chilenos 
buscaram o empate por 1 
a 1 e resistiram até o fim 
diante das investidas de 
Lionel Messi e companhia 
no Engenhão, no Rio de 
Janeiro. A Argentina do-
minou o primeiro tempo e 
perdeu ótimas oportuni-
dades com Lautaro (duas 
vezes) e González. No 
segundo tempo, depois 
da igualdade chilena, o 
time albiceleste voltou 
a pecar na finalização. 

A partida marcou a 

abertura do Grupo A da 
Copa América, que conta 
também com Uruguai, Pa-
raguai e Bolívia - os qua-
tro melhores vão avançar 
às quartas de final.

O empate no Engenhão 
repetiu o mesmo pla-
car entre argentinos e 
chilenos em jogo dis-
putado há 11 dias, pelas 
Eliminatórias da Copa do 
Mundo. Igualdades têm 
sido recorrentes entre as 
duas seleções nos últimos 
anos. Argentina e Chile 
decidiram as edições 2015 
e 2016 da Copa Amé-
rica. Em ambas, houve 
empate no tempo nor-
mal e vitória e título dos 
chilenos nos pênaltis.

Diante do Chile

Argentina não converte domínio em gols

Ainda em 
Brasília, 
comissão 
técnica levou 
para campo 
os jogadores 
reservas e 
quem não 
atuou durante 
toda a partida 
de sexta-feira

NO LOCAL DA PARTIDA
Depois da atividade em 

Brasília, a delegação pegou 
um voo fretado com desti-
no ao Rio de Janeiro. De lá, 
partiu para a Granja Comary, 
em Teresópolis, onde chegou 
no início da noite e encarou 
um frio de 12 graus. Como os 
próximos dois jogos serão 

no Rio, a Seleção fica em sua 
sede no interior fluminense.

A Seleção Brasileira faz 
mais duas atividades antes de 
enfrentar o Peru, quinta-fei-
ra, às 21h, no Engenhão, pela 
segunda rodada da fase ini-
cial da Copa América. Na vés-
pera da partida, o técnico Tite 
concederá entrevista coletiva.

CBF\DIVULGAÇÃO\ND
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Acordos pelo meio ambiente
A despoluição de rios, a logística reversa de resíduos 
e a transformação de lixo em energia são os objetivos 
de três acordos de cooperação assinados ontem 
entre associações setoriais e o Ministério do Meio 
Ambiente. Um deles, sobre o monitoramento da 
qualidade da água, foi assinado com a Associação 
Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos 
e Efluentes. O acordo prevê a criação de uma 
plataforma digital para aprimorar a gestão da 
qualidade da água em todo o Brasil. Outros acordos 
assinados tratam da logística reversa de óleo 
lubrificante e a parceria para elaboração do Atlas 
de Recuperação Energética de Resíduos Sólidos.

Prova de vida
Beneficiários do INSS podem realizar a prova de vida por meio dos aplicativos Meu gov.br e Meu 
INSS, pelo site, em caixas eletrônicos ou até por procuração. A medida tem o objetivo de evitar 
aglomerações durante a pandemia. A necessidade de fazer a prova de vida foi retomada neste mês, 
após interrupção em março do ano passado. Durante o período, os beneficiários não deixaram de 
receber seus pagamentos. O novo sistema viabiliza a prova de vida online através de tecnologia 
de biometria facial, desenvolvida pelo Serpro e pela Dataprev. O procedimento vai facilitar a vida 
de cerca 36 milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários de programas assistenciais. 

+notícias

Hit de Lucas Lucco é 
considerado plágio 
Lucas Lucco perdeu um processo de plágio movido 
contra ele e terá que indenizar o cantor Gabriel 
Bandeiras. Lucas foi acusado pelo sertanejo de copiar 
a música Cuido de você, você cuida de 
mim, de 2010, para escrever o hit 
Mozão, lançado em 2014. Lucas 
afirma que não conhecia a canção 
de Gabriel, porém desejou sucesso 
para ele. Enquanto a canção de 
Bandeiras diz: "Vamos fazer 
assim, eu cuido de você, 
você cuida de mim", a 
de Lucco possui uma 
melodia diferente 
e cita: "Momozin, 
vamos fazer assim, 
eu cuido de você, 
você cuida de mim". 
Com a correção 
monetária, o 
valor inicial da 
condenação em R$ 
25 mil pode chegar 
a R$ 104 mil.
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A trajetória de mais de 60 anos da 
hemorrede pública em Santa Catarina 
está registrada em livro lançado ontem 
à noite em Florianópolis. A história da 
hemoterapia catarinense – O cotidiano 
dos anos 1950 aos dias atuais teve a 
coordenação-geral de Rosane Suely 
May Rodrigues (foto) e a participação 
de Rosane Gonçalves Nitschke, Luciana 
Martins da Rosa, Jane Terezinha 
Martins (in memoriam), Janete Lourdes 
Cattani Baldissera e Jussara Cargnin 
Ferreira. O livro teve o patrocínio da 
Engie Brasil e foi editado pelo jornalista 
Carlos Stegemann, da Carbo Editora. 
A data do lançamento do livro não 
foi escolhido aleatoriamente, ontem 
foi comemorado o Dia Mundial do 
Doador de Sangue, um dos principais 
personagens da hemorrede, além dos profissionais que 
atuam há décadas para entregar o produto que salva vidas.
Do lançamento participaram o vice-prefeito de Florianópolis, 
Topazio Silveira Neto; o secretário adjunto estadual da 
Saúde, Alexandre Lucine Fagundes; o superintendente 
da Fundação de Apoio ao Hemosc (Fahece), Guilherme 
Genovês, além do editor da obra e demais convidados. 


