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JOINVILLE, QUINTA-FEIRA, 1 DE JULHO DE 2021
ANO 11 | Nº 3.364 | NDMAIS.COM.BR 

Escola Bolshoi nas 
plataformas do Grupo ND

Parceria terá como finalidade mostrar o trabalho de excelência 
que é desenvolvido pela instituição em Joinville por meio de 
reportagens especiais, entrevistas, fotos e vídeos. PÁGINA 3
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O tema vem preocupando demais nos últimos 
meses e foi assunto na Comissão de Saúde 
na Assembleia Legislativa. O secretário 
de Estado da saúde, André Mota Ribeiro, 
foi convidado para tratar do assunto. Os 
números são alarmantes: em 2019 eram 73 
mil pessoas aguardando uma cirurgia, mas, 
em abril deste ano, a fila já chegava a quase 
96 mil. Os principais casos são de cirurgias 
gerais e ortopédicas. Daqui da região Norte, 
o deputado estadual Vicente Caropreso 
(PSDB) falou sobre essa preocupação, 
porque até aconteceram algumas janelas 
desde o início da pandemia, mas não o 
suficiente para diminuir a fila no Estado.

O deputado, que também é médico, sabe 
que a suspensão foi necessária para que as 
UTI’s fossem usadas nos casos graves da 
Covid-19. O problema é que agora que está 
acontecendo a queda do número de óbitos 
pela Covid, a pressão sobre o sistema de 
saúde não vem diminuindo. O deputado 
pediu urgência na vacinação para amenizar 
o quadro e diminuir a ocupação leitos de 
UTI. A regulação da fila de espera para 
cirurgias eletivas é feita pelo Estado.  

Cirurgias eletivas represadas Impasse das 
insulinas - 1
O pedido dos que 
necessitam do 
medicamento é para 
que seja mantida a 
entrega das análogas 
conforme decisão 
judicial. Mas o 
impasse novamente 
impede a chegada de 
mais remessas dos 
medicamentos. 
 
Da tribuna, em sessão 
na Câmara, o vereador 
Diego Machado 
(PSDB) também 
criticou duramente 
o que chamou de 
“descaso por parte 
do secretário Mota”. 
Pediu um manifesto 
de repúdio e cobrou 
um olhar mais atento 
à saúde de Joinville.

Impasse das 
insulinas - 2
Seria ontem, dia 30 de 
junho, a reunião em 
Florianópolis dos 19 
vereadores de Joinville 
e representantes 
da Associação dos 
Diabéticos com o 
secretário de Estado  
de Saúde, André  
Mota Ribeiro.  
 
Mas, um dia antes, 
duas transferências de 
datas: primeiro para a 
próxima quarta-feira, 
dia 7, sendo que, em 
seguida, passou para 
o dia 12 de julho. As 
mudanças de datas 
foram repassadas 
ao presidente do 
Legislativo de Joinville, 
vereador Maurício 
Peixer (PL), que encarou 
como um ‘empurrar 
com a barriga’ o 
adiamento da reunião 
que deveria resolver 
a angústia de muitos 
pacientes em Joinville.

Parcelamento de 
dívidas do IR
Já está valendo para as dívidas 
de Imposto de Renda Pessoa 
Física, autos de infração, multas 
ou declaração que agora devem 
ser parceladas diretamente no 
Portal e-CAC. Basta clicar na 
opção “Parcelamento – Solicitar e 
Acompanhar”. Dessa maneira, os 
débitos deixaram de aparecer no 
antigo sistema de parcelamento 
simplificado, o que deve facilitar 
a vida do contribuinte.

Portaria humanizada no Hospital Regional
Valorizar o trabalho de profissionais da saúde está se transformando em várias ações positivas. Uma delas pode ser 
vista na portaria do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt. Todos os quadros antigos foram retirados e a área recebeu 
nova pintura em um novo quadro de avisos. A arte se destaca pelo colorido e talento dos irmãos Feitosa que fizeram 
voluntariamente o trabalho.  
 
A gerente administrativa do hospital, Scheila Fernandes, e toda equipe abraçaram a ideia que surgiu pelo 
Instituto de Capelania. Bela e justa iniciativa para um espaço que há cerca de 15 meses vive duros dias de combate 
a pandemia de covid-19. O novo cenário deixa mais leve o dia de quem trabalha, visita ou só passa por ali.

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

SABRINA AGUIAR

Cirurgias 
eletivas estão se 
tornando casos 
de urgência. 
Pessoas estão 
sofrendo e 
vidas estão 
sendo colocadas 
em risco.”

Vicente Caropreso, 
deputado estadual
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Grupo ND firma parceria 
com a Escola Bolshoi
Público leitor e telespectador terá acesso a reportagens especiais, entrevistas, fotos e vídeos exclusivos que mostram o 
trabalho de excelência da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil e que serão divulgados nas plataformas do Grupo ND

Presidente da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, Valdir Steglich (D), e o diretor regional do Grupo ND, Silvano 

Silva, mostram o documento que concretiza a parceria e que vai mostrar o trabalho dos bailarinos da escola 

Escola de Joinville é a única fora da Rússia que forma bailarinos
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EspecialND Editor: Jean Balbinotti jean.balbinotti@ndmais.com.br

Nos próximos seis meses, 
a maior instituição de dança 
do país estará ainda mais 
perto dos catarinenses. Isto 
porque uma parceria entre 
a Escola do Teatro Bolshoi 
no Brasil e o Grupo ND vai 
levar para todo o Estado um 
conteúdo especial. Serão 
mostradas as ações da 
entidade, o trabalho social, 
a profissionalização dos 
bailarinos e as apresenta-
ções por meio do especial 
“Bolshoi em Movimento”.

A parceria foi assinada 
ontem pelo diretor regional 
do Grupo ND, Silvano Silva, 
e pelo presidente da Escola 
do Teatro Bolshoi no Brasil, 
Valdir Steglich. A única 
unidade do Bolshoi fora 
da Rússia forma grandes 
bailarinos, profissionais 
que hoje atuam nas mais 
importantes companhias de 
dança do mundo. Tem um 
importante papel social que 
permite que jovens carentes 
possam realizar sonhos.

“A escola traz para Join-
ville e para Santa Catarina 
a oportunidade de jovens 
se transformarem em 
grandes bailarinos e ajuda 
também na transformação 
da cidade, da população, 
para uma situação melhor, 
com mais qualidade de 
vida”, frisa Valdir Steglich.

Foi o que aconteceu com 
Vitória Correia. Ela en-
trou na escola aos 13 anos 
de idade e hoje, aos 20, 
faz parte da Companhia 
Jovem. Conseguiu reali-
zar o desejo que a acom-
panha desde a infância, 
que é o de ser bailarina.

“Fico feliz em poder ex-
pressar o que está sentindo, 
representar uma perso-
nagem e conseguir tocar a 
plateia, as pessoas por meio 
da arte”, comenta a jovem.

Com essa parceria, o pú-
blico leitor e telespectador 
do Grupo ND terá acesso 
a reportagens especiais, 
entrevistas, fotos e vídeos 

exclusivos que mostram 
todo o trabalho do Bolshoi, 
além de poder descobrir 
que o Bolshoi é muito mais 
que uma escola de dança.

Todo o material produ-
zido será veiculado nas 
plataformas do Grupo ND 
– portal, jornais e televi-
são. “Vamos levar as lindas 
imagens como presente 
para todo o Estado, que vai 
poder apreciar, durante 
seis meses, a beleza que é 
a dança, que é o Bolshoi, 
e esse trabalho sensacio-
nal de cultura, de educa-
ção e de vida para essas 
crianças carentes que vêm 
aqui estudar”, destaca o 
diretor Silvano Silva.

Para Pavel Kazarian, 
diretor do Bolshoi Brasil, a 
parceria é uma oportuni-
dade de levar o trabalho do 
Bolshoi para mais pessoas. 
“É a grandiosidade da 
dança, a excelência e o alto 
padrão artístico ainda mais 
perto do público”, ressalta.
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Depois do frio, a vez é da 
tempestade subtropical
Fenômeno que se formou no oceano é considerado raro para esta época do ano e se caracteriza por ventos fortes e 
ondulação mais elevada. Por conta disso, a navegação de embarcações de pequeno e médio porte é desaconselhada 

Algumas casas, construídas mais próximas da faixa de areia, ficaram cercadas pelas águas

Geada voltou a aparecer no Planalto Norte ontem em razão das baixas temperaturas

Em Itapoá, no LItoral Norte, avanço do mar começou no fim de semana e destruiu parte da orla 
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Cidade  Editor: Jean Balbinotti jean.balbinotti@ndmais.com.br

Depois da onda de frio 
polar que atingiu o Estado 
de Santa Catarina e fez as 
temperaturas despenca-
rem, agora é a passagem 
de uma tempestade sub-
tropical que desperta a 
atenção dos moradores.

Segundo a Epagri/Ciram, 
o litoral catarinense esta-
rá nesta quinta-feira sob a 
influência da tempestade 
Raoni, que se formou de 
forma rara no período e 
provoca agitação no mar. 
A condição é de ressa-
ca e ondas altas próximo 
à costa e a recomendação 
é para que seja evitada a 
navegação de pequenas 
e médias embarcações. 

Na região mais ao Sul 
do Estado, é possível que 
as ondas alcancem até 3,5 
metros em razão da condi-
ção climática, reforçam os 
meteorologistas da Epagri.

De acordo com o órgão que 
presta serviços de previ-
são do tempo no Estado, o 
ciclone classificado como 
Tempestade Subtropical 
encontra-se, pela última 
atualização, em desloca-
mento para Leste (alto-
-mar), na altura do Litoral 

Norte do Rio Grande do Sul e 
Litoral Sul de Santa Catarina.

A meteorologista Marilene 
de Lima explica que, com 
relação aos ventos, não há 
com o que se preocupar. “O 
que chega para Santa Catari-
na são ondas um pouco mais 
altas, que, no horário da 
maré mais elevada, podem 
provocar alguns alaga-
mentos. O risco de ressaca 
também é menor”, aponta.

FENÔMENO RARO
Conforme a Epagri/

Ciram, o sistema é con-
siderado raro no inverno 
em latitudes mais ao Sul, 
e chamou a atenção do 
mundo pelas peculiari-
dades de sua formação. O 
ciclone, com ventos fortes 
ao redor de seu centro, 
causou agitação no mar, 
gerando ondas altas, que se 
propagam na área oceâ-
nica e em forma de swell 
(ondulação contínua) em 
áreas próximas da costa. 

Em Santa Catarina, os 
acessos aos portos de Itajaí 
e de Navegantes chegaram 
a ser fechados por causa de 
intensas rajadas de vento 

e mar agitado. O fenôme-
no se originou no Uruguai, 
como um ciclone, e evoluiu 
para tempestade subtro-
pical. A formação entra 
para a lista da Marinha do 
Brasil, mesmo tendo inicia-
da em outro país. “Raoni” 
quer dizer “grande guer-
reiro”, em tupi-guarani.

Apenas a Marinha do Brasil 
pode “batizar” os sistemas 
meteorológicos especiais em 
águas oceânicas brasileiras. 
Os nomes são atribuídos  
aos sistemas que alcançam 
força suficiente para serem 
classificados como uma 
tempestade subtropical.

FRIO CONTINUA 
NO ESTADO

Segundo a previsão da 
Epagri/Ciram, o amanhecer 
desta quinta-feira ainda 
será de temperaturas baixas. 
As mínimas oscilarão entre 
-4°C e 4ºC, com formação de 
geada mais forte do Oeste ao 
Planalto, e de forma isola-
da no Alto Vale do Itajaí e 
Florianópolis Serrana. No 
Litoral, ainda vai fazer frio 
com mínimas de 6°C a 10ºC 
na maioria dos municípios.
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“A força de nossa gente 
reergueu Garuva”
Um ano após o ciclone 
bomba deixar um 
rastro de destruição 
no município, o 
prefeito Rodrigo 
Adriany David fala da 
importância da união 
da população para a 
recuperação da cidade

Passagem de ciclone bomba por Garuva destelhou milhares 

de imóveis e deixou a cidade sem energia por sete dias. 

Recuperação exigiu empenho de toda a população
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Reparos exigiram 400 mil m²  
de lona e 56 mil chapas de telha

Para se ter uma ideia dos estragos, 
à época, foram investidos cerca de R$ 
8 milhões na compra de 56 mil cha-
pas de telha e 400 mil m² de lona para 
cobrir as casas atingidas. Os recur-
sos foram repassados pela prefeitura, 
além dos governos estadual e federal.

Morador da cidade, o construtor 
Sandro Vitkowski, de 43 anos, tam-
bém destaca a união da comunidade. 
“A união foi o que fez a diferença. Foi 
assustador, porque era uma coisa que 
não estávamos acostumados, mas as 
ajudas que vieram, até mesmo do pró-
prio poder público, foi muito boa”, diz.

Apesar de todo o investimento e re-
construção do município, ainda há 
trabalho a ser feito. O município prevê 
a construção de 11 casas com isolamen-
to térmico e capacidade de suportar 
ventos de até 170 km/h. A prefeitura 
garante que os recursos já estão previs-
tos, mas as obras dependem de licita-
ção que é realizada pela Defesa Civil. 
O primeiro processo foi impugnado 
por uma das empresas concorrentes e, 
agora, novo processo deve ser aberto.  

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

  A passagem do ciclone bomba 
por Santa Catarina completou 
um ano ontem (30) e uma das 
cidades mais atingidas come-
mora a recuperação, após ter 
sido devastada pelos ventos. 
Orgulhoso do trabalho de re-
cuperação realizado, o prefeito 
Rodrigo Adriany David ressalta a 
importância da união da popu-
lação para o resultado. “Vi gente 
de todo lugar se juntando para 
transportar telha, colocar lona, 
doar o que podia. Foi a força 
da nossa gente que reergueu 
Garuva”, resume o prefeito.

 Localizada no Norte do Es-
tado, Garuva tem pouco mais 
de 18,4 mil habitantes e foi 
varrida por ventos de até 178 
Km/h que destruíram telhados, 
casas e plantações no dia 30 de 
junho do ano passado. E, para 
piorar a situação, novas raja-
das fortes de vento atingiram, 
no dia seguinte, a cidade que 
ainda contabilizava os estragos 
do ciclone bomba. Um ano após 
sofrer com a fúria da natureza, 
Garuva comemora a recupera-
ção, mas ainda projeta novas 
construções e investimentos.

Mas o trabalho de recupe-
ração não foi fácil. Dias após a 
passagem do ciclone bomba, a 
cidade ainda trabalhava para 
restabelecer serviços e recuperar 
os estragos. O município passou 
sete dias no escuro até que os 
postes fossem reerguidos e a 
energia elétrica restabelecida. 
Cerca de 30 mil m³ de entulhos 
ficaram espalhados pelas ruas, 
90% das casas foram danifica-
das e aproximadamente 18 mil 
pessoas tiveram as residências 
destelhadas. A principal eco-
nomia da cidade, a agricultura, 
registrou prejuízos que ultra-
passaram os R$ 35 milhões.

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e Planejamento 
leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a Lei 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Concorrência nº 180/2021 destinado à 
contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia 
para elaboração de projeto executivo de duplicação da Avenida Almirante Jaceguay, bem como 
estudos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamento e cronograma, na na Data/
Horário: 04/08/2021 às 09 horas, para recebimento e abertura dos invólucros. O edital encontra-se à 
disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br no link "Editais de Licitação".

Joinville, 30 de junho de 2021.
Ricardo Mafra - Secretário de Administração e Planejamento

Silvia Cristina Bello - Diretora Executiva

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria Administração e 
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que 
preceitua a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de 
Pregão Eletrônico nº 187/2021, destinado a aquisição de EPI's, para atender as necessidades 
dos servidores das unidades da Secretaria de Assistência Social, visando a prevenção de 
contaminação pelo COVID-19, na Data/Horário: 13/07/2021 às 08:30 horas, para abertura das 
propostas. O edital encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br e  
www.gov.br/compras/pt-br, UASG 453230. 

Joinville, 29 de Junho de 2021.
Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento

Silvia Cristina Bello – Diretora Executiva 
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Brasil chega a  100 milhões 
de doses aplicadas
Com a marca, 
o Brasil passa 
a ser o quarto 
país do mundo 
no ranking em 
número absoluto 
de imunizantes 
aplicados

Segundo dados do Vacinômetro, o Brasil aplicou 2,2 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 nas últimas 24 horas

Do lote de mais de 257 mil doses recebidas pelo Estado, mais de 21 mil virão para Joinville e região
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Fiocruz antecipa entrega 
de 3 milhões vacinas ao 
Ministério da Saúde

A Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) antecipou para 
ontem (30) a entrega de 3 
milhões de doses da vacina 
Oxford-Astrazeneca contra 
covid-19 ao Programa Na-
cional de Imunizações (PNI). 
Inicialmente, esta remessa 
seria entregue amanhã (2).

Segundo a Fiocruz, a ante-
cipação foi possível por con-
ta da liberação de lotes pelo 
controle de qualidade, que 
ocorreu no início da sema-
na. Cerca de 148 mil doses 
ficarão no Rio de Janeiro.

Desta forma, a fundação 
chega a 65,9 milhões de doses 
entregues ao PNI, incluindo as 
4 milhões de vacinas importa-
das do Instituto Serum, na Ín-
dia. Só no mês de junho, foram 
fornecidos mais de 18 milhões 
de imunizantes. A Fiocruz tem 
ingrediente farmacêutico ativo 
(IFA) para entregas semanais 
da vacina até 23 de julho.

Joinville deve receber mais  21.359 unidades de imunizantes hoje
 Joinville deve receber, nesta quin-

ta-feira (1º), mais 21.359 doses de 
vacina contra a Covid-19. Ao todo, 
serão 18.335 são da AstraZeneca e 
3.024 unidades do imunizante da Pfi-
zer. O quantitativo foi divulgado pela 
Dive (Diretoria de Vigilância Epide-
miológica) na noite de ontem (30).

Em toda a UDVE (Unidade Descentrali-
zada de Vigilância em Saúde) de Joinville 
serão 27.581 doses: 23.645 da AstraZene-
ca e 3.936 da Pfizer. 

Considerando a orientação do Mi-
nistério da Saúde de usar toda a re-
messa para a aplicação da primeira 
dose, serão distribuídas 257.190 do-
ses aos municípios catarinenses.

O primeiro lote, com 37.440 do-
ses da Pfizer, chegou ao aeroporto 
de Florianópolis às 19h desta quar-
ta-feira. O segundo, com 219.750 
doses da vacina AstraZeneca, es-
tava previsto para aterrissar no 
Estado às 23h20 de ontem.

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

Segundo dados oficiais do 
Vacinômetro - ferramen-
ta de dados do Ministério 
da Saúde que acompanha 
o ritmo de vacinação no 
Brasil - o país ultrapassou 
ontem (30) a marca de 100 
milhões de doses aplicadas.
Em redes sociais, o ministro 
da Saúde, Marcelo Queiro-
ga, comemorou a marca.

O Brasil é o 4º país do 
mundo em número abso-
luto de doses aplicadas. 
Segundo o Vacinômetro, o 
país registra 135.060.376 
doses distribuídas para os 
estados e o Distrito Fede-
ral, com 101.476.804 doses 
tendo sido aplicadas. Destas, 
74,3 milhões são relativas 
à primeira dose, enquanto 
27,1 milhões correspondem à 
segunda dose ou dose única 
(no caso da vacina Janssen).

De acordo com o painel de 
dados, 2,2 milhões de doses 
foram aplicadas apenas 
em 24 horas - ritmo acima 
das expectativas do mi-
nistro Marcelo Queiroga.

Os dados do Ministério da 
Saúde mostram que a região 
Sudeste - a mais populosa 
do Brasil - foi a que mais 
vacinou, com 40,8 milhões 
de doses aplicadas. Nordeste 
está em segundo, com 22,6 
milhões de doses. Sul, Cen-
tro-Oeste e Norte seguem 
nas respectivas posições.

A vacina mais aplicada no 
Brasil é a Butantan Sinovac, 
que equivale à CoronaVac. 
Em segundo lugar está a 
vacina AstraZeneca, que é 
envasada pela Fiocruz e que 
deverá passar a ter fabri-
cação nacional até 2022. 
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Reforma previdenciária
O cronograma de tramitação da reforma da Previdência prevê 
a votação pelo plenário da Assembleia Legislativa no dia 4 
de agosto. No dia 7 de julho haverá reunião conjunta das 
comissões para abertura do prazo de emendas e diligências, que 
termina dia 19 de julho. Audiência pública está prevista para 
o dia 21 de julho e no dia 28 a aprovação do relatório final.        

moacir.pereira@ndmais.com.br
MOACIR PEREIRA

Um clima de indignação tomou 
conta de autoridades, lideranças 
empresariais e comunitárias do 
Vale do Itajaí. Isto ficou claro na 
reunião no Centro Administrativo, 
com a presença do governador 
Carlos Moisés, de integrantes do 
Fórum Parlamentar e uma numerosa 
delegação de municípios da região. 
Na origem da procedente revolta a 

decisão do Ministério da Infraestrutura 
de suspender as negociações com o 
governo estadual sobre a destinação 
efetiva dos recursos do Tesouro para as 
rodovias federais atrasadas no Estado.

O governo catarinense tem 
autorização legal para destinar 
R$ 200 milhões na conclusão da 
duplicação da BR-470. Concentrou 
prioridades nos lotes 1 (Navegantes-

Ilhota) e 2 (Ilhota-Gaspar), que 
poderiam ser entregues até o fim 
do ano. Já o ministério insiste 
em pulverizar os recursos nos 
quatro lotes da mesma rodovia.

O senador Esperidião Amin elogiou 
a posição firme do governador Carlos 
Moisés, fixado no uso dos recursos 
exclusivos nos lotes 1 e 2 da BR-470. 
E enfatiza que a conclusão destes dois 

trechos esse ano concentrará recursos 
federais em 2022 nos outros dois lotes.

Já o senador Dário Berger, presidente 
da Comissão de Infraestrutura do 
Senado, ficou de conversar com o 
ministro Tarcísio de Freitas sobre 
esta decisão dos catarinenses. 

A decisão de suspensão das 
negociações é um mistério. Mas já 
se sabe que tem jabuti na árvore.

A convocação
Este senador Renan Calheiros 
é um pústula. O massacre e 
as ofensas dirigidas contra o 
empresário Carlos Wizard na 
CPI do Deboche superaram 
todos os limites da civilização. 
Quanto mais este Torquemada 
alagoano radicaliza seu estilo 
ditatorial, mais enterra a 
imagem do circo da pandemia 
e do próprio Senado Federal. 
A convocação ao empresário 
Luciano Hang tem uma única 
motivação:  como Carlos 
Wizard ele quer comprar 
vacinas. E é bolsonarista.    

BR-470: indignação no Vale do Itajaí

Imunização - O governo 
estadual pretende avançar no 
plano de vacinação contra a 
Covid-19 cobrindo até 30% da 
população com duas doses até 
agosto.  Foi o que anunciou o 
secretário Motta Ribeiro na 
Comissão de Saúde da Alesc. 
Ele revelou que até agora 850 
mil pessoas já receberam as 
duas doses e que mais de 60 
mil não retornaram para a 
segunda. O secretário disse 
que o Estado conta hoje com 
1.100 leitos de UTI-Covid. 
E que pretende manter 500 
leitos para atendimento 
de outras enfermidades.

Nova sede - O empresário José Marciel Neis assume 
hoje a presidência da Associação Empresarial da Região 
Metropolitana de Florianópoolis -Aemflo-CDL São 
José. Será a primeira solenidade na nova e bonita sede 
da entidade, situada no Distrito Industrial de São José.
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Acompanhe meus 
comentários no Balanço 
Geral, na NDTV, de segunda 
a sexta, a partir das 12h, 

e mais notícias no blog do portal nd+

Bispo de Caçador
O Papa Francisco nomeou Dom Clecir 
Bonetti, 48 anos, gaúcho de Erechim, como 
novo bispo de Caçador. Vai administrar um 
município com 90 mil habitantes e uma 
diocese que abrange mais de 400 mil pessoas. 
O novo bispo é formado em teologia em 
Passo Fundo e licenciado em história pela 
Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma.

O retorno
Mudanças no decreto do 
governador Moisés, que proíbe 
trabalho presencial de pessoas 
em grupos de risco e aquelas 
com mais de 60 anos, estão 
sendo reivindicadas pelo 
setor produtivo. Milhares de 
trabalhadores de empresas 
particulares já receberam as 
duas doses da vacina, mas 
continuam em casa. Não há 
alternativa: ou o governo muda 
o decreto, permitindo o retorno 
ao trabalho dos vacinados, 
ou o governo não acredita 
na eficácia das vacinas.

Luto italiano
Presidente da Câmara Italiana de Indústria e Comércio, 
advogado Tullo Cavallazzi, manifestou o grande pesar pelo 
falecimento do empresário Renato Marins, ocorrido em 
Caçador, aos 75 anos, vítima de mal súbito. Seu sepultamento 
será hoje com a presença restrita da família e amigos. Marins 
era um empresário vitorioso e deu grande impulso às relações 
entre catarinenses e italianos, revitalizando a Câmara.

Imortais
A Academia Joinvilense 
de Letras realiza sessão 
solene hoje, às 19h, para 
a posse de dois novos 
titulares: Bernadete 
Schatz Costa e Elizabeth 
Castro Mendonça Fontes. 
A cerimônia acontece 
na Sociedade Harmonia 
Lyra e será dirigida pela 
escritora Maria Cristina 
Dias, presidente da 
entidade. A Academia 
lançará em breve um 
livro comemorativo 
de seu cinquentenário 
de fundação.



O mundo celebra neste 3 de julho o Dia 
Internacional das Cooperativas (#Coop-
sDay), este ano com o tema “Reconstruir 
melhor juntos”. É uma oportunidade para 
que as cooperativas, presentes em mais de 
100 países, mostrem à sociedade como um 
modelo de negócios centrado no ser hu-
mano e sustentado por valores coopera-
tivos, éticos e de responsabilidade social, 
podem reduzir a desigualdade, estimular 
o desenvolvimento e criar uma econo-
mia compartilhada, com foco na susten-
tabilidade, e que tem dado importante 
contribuição para enfrentar a pandemia.

Desde o início da Covid-19, o sistema 
cooperativista, de todos os ramos, de-
monstrou que a saída não é individual, 
mas cooperativa, como faz há mais de 
um século, e que hoje congrega 1,2 bi-
lhão de cooperados em todo o planeta.

O cooperativismo, baseado em sete prin-
cípios, nasceu em 1844 em Rochdalle, 
na Inglaterra, com o objetivo de enfren-
tar as dificuldades econômicas da épo-
ca. Desde então, esse modelo democrá-
tico e gerido pelos próprios cooperados, 
mostrou-se eficaz para superar as crises, 
promover o desenvolvimento e distribuir 
de forma justa os resultados alcança-
dos, visto que não tem objetivo de lucro.

No Brasil, o sistema cooperativo possui 
15,5 milhões de cooperados e continua a 
crescer. As 1.093 cooperativas filiadas à 
Organização das Cooperativas Brasileiras 
geram 417.576 empregos diretos e reco-
lhem cerca de R$ 11 bilhões em impos-
tos para os cofres públicos (dados 2020).

A celebração deste ano será o 99º Dia 
Internacional das Cooperativas e o 27º 
com reconhecimento oficial das Nações 
Unidas. Desde 1995, a Aliança Coopera-
tiva Internacional e a ONU, por meio do 
Copac (Comitê para a Promoção e Avanço 
das Cooperativas), definem em conjun-
to o tema anual do #CoopsDay. O objetivo 
de comemorar a data é, conforme a ACI, 
aumentar a conscientização das coope-
rativas e promover ideias do movimento 
de solidariedade internacional, eficiên-
cia econômica, igualdade e paz mundial.

O Dia Internacional das Cooperativas, 
comemorado sempre no primeiro sába-
do de julho, busca chamar a atenção de 
formuladores de políticas locais, nacio-
nais e globais, organizações da socie-
dade civil e o público em geral, para que 
descubram nas cooperativas um mo-
delo de negócios que garante um futu-
ro mais próspero e justo para todos.

Reconstruir melhor juntos
Rui Schneider da Silva 
Presidente do Sicoob 
Central SC/RS

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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Charge

Surpresa desagradável 
na conta de luz 

Mais uma vez, o consumidor foi pego de surpresa. A 
partir de hoje, a conta de luz está 52% mais cara 
e vai pesar no orçamento. A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) aprovou o reajuste na 

bandeira tarifária vermelha patamar 2 – uma cobrança adicio-
nal aplicada às contas de luz quando há o aumento do custo de 
produção de energia. A cobrança extra passou de R$ 6,24 para R$ 
9,49 a cada 100 kWh consumidos – reajuste de 52%. Em plena 
pandemia, com o país tentando sair de uma crise profunda, com 
alta taxa de desemprego e muitas dificuldades para as famí-
lias, um reajuste de 52% é um soco no estômago do brasileiro.

Na bandeira vermelha patamar 2, como é chamada pela Aneel, 
uma família que tem um consumo residencial médio, que em 
junho foi de R$ 118,15, vai pagar 5,5% a mais na conta da luz, 
ou seja, R$ 124,59. Para tentar aliviar o bolso, é preciso ter mui-
ta criatividade para economizar energia, ainda mais agora, no 
inverno, que o uso de equipamentos como chuveiro elétrico, 
secadora de roupas 
e aquecedor é maior. 
Esses eletrodomésti-
cos e mais o ferro de 
passar são os grandes 
vilões da conta de luz.  

Nunca é demais 
lembrar algumas dicas: 
evitar banhos demo-
rados; não deixar o 
carregador na tomada 
após o uso, pois con-
tinua consumindo 
energia; eletrodomés-
ticos novos são mais 
eficientes; aproveitar 
a luz natural; não deixar os aparelhos ligados no modo de es-
pera; substituir as lâmpadas convencionais por LED, que con-
somem até 80% menos; passar as roupas de uma única vez. 

Ficar atento ao uso da energia é fundamental, pois o Bra-
sil tem a 14ª tarifa de energia do consumidor residencial mais 
alta entre os 28 países-membros da Agência Internacional 
de Energia (AIE). Já em relação à carga tributária que inci-
de sobre a conta de luz residencial, o Brasil fica em segun-
do lugar. O peso dos impostos e encargos na tarifa é de 40%, 
igual à Itália e menor apenas que a Dinamarca, que atingiu 
o patamar de 58%. A carga tributária é maior que a de paí-
ses como Suécia (39%), Áustria e Noruega (38%), Finlândia e 
França (34%), Bélgica e Eslovênia (31%). Portanto, bom sen-
so e luz apagada quando não há ninguém no ambiente são 
os melhores remédios para o bolso em tempos nebulosos.

Bandeira vermelha no 
patamar 2 vai elevar 
o gasto dos brasileiros 
com energia elétrica. 
Haja criatividade 
para economizar 
agora no inverno”.
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Protesto indígena na  
BR-101 gera confusão
Manifestantes bloqueiam rodovia em Araquari 
e motoristas discutem razões para impedir o 
trânsito. Indígenas reclamam de projeto que 
prevê novas demarcações de terras no país

Manifestantes 

liberaram a rodovia 

apenas depois da 

chegada da Polícia 

Rodoviária Federal; 

antes, houve 

troca de insultos 

e até ameaças 

de agressões
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STF adia o julgamento em Brasília
O julgamento da ação cível 

originária nº1.100 no STF 
(Superior Tribunal Federal), 
que trata da ampliação da 
demarcação da Terra Indíge-
na Ibirama Laklaño, do povo 
Xokleng, em Santa Catari-
na, que estava previsto para 
ontem, foi adiado para julho 
pelo ministro Dias Toffoli.

A Terra Indígena Ibirama 
Laklaño abrange as cidades de 
Vitor Meireles, Dr. Pedrinho, 
Itaiópolis e José Boiteux, no 
Alto Vale do Itajaí. O julga-
mento foi motivo de protestos 
nos últimos dias por parte 
da comunidade indígena.

A Terra Indígena Ibirama La-
klaño foi criada pelo Estado em 
1926 e o limite da área, com 14 
mil hectares, foi fixado em 1952 
em comum acordo com o Ser-
viço de Proteção ao Índio.  Mais 

tarde, em 1996, a reserva foi de-
marcada pela Funai (Fundação 
Nacional do Índio) através de 
decreto presidencial e aumen-
tou a área para 37 mil hectares. 

Um estudo da Funai apon-
tou a nova área como sendo 
historicamente pertencente à 
tribo. Em 2003, o Ministério 
da Justiça chegou a homo-
logar a demarcação, através 
da Portaria Nº 1.128/2003.

A nova delimitação atingiu 
457 pequenas propriedades. 
Por isso, em novembro de 
2007, cerca de 300 agricul-
tores de José Boiteux, Vitor 
Meireles, Itaiópolis e Doutor 
Pedrinho entraram com a ação 
judicial pedindo a anula-
ção da nova demarcação.

Os agricultores argumen-
tam que compraram as terras 
de boa-fé e que a maioria dos 

títulos de propriedade remon-
tam aos anos de 1890 e 1910. 
Ainda segundo eles, o processo 
de demarcação iniciado pela 
Funai seria ilegal em razão 
da “parcialidade e colheita 
tendenciosa de provas”.

Os agricultores, com auxílio 
da Procuradoria-Geral do 
Estado de Santa Catarina 
(PGE/SC), que ingressou na 
ação como parte interessada, 
defendem que a portaria que 
ampliou as terras demarcadas 
para os indígenas acarreta 
violação à segurança jurídica 
e ao ato jurídico perfeito.

A PGE/SC requer que o STF 
adote a tese do chamado Marco 
Temporal, que condiciona 
a demarcação de territórios 
indígenas à ocupação do local 
na data da promulgação da 
Constituição Federal de 1988. 

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

Um grupo de indígenas 
residentes no município de 
Araquari, no Norte do Es-
tado, bloqueou a BR-101 na 
manhã de ontem, próximo à 
empresa Fortlev, na altura do 
Km 64, em protesto contra 
o projeto de lei que tramita 
no Congresso e prevê novas 
regras para a demarcação de 
terras indígenas no Brasil.

O bloqueio durou cer-
ca de uma hora e provocou 
confusão entre os manifes-
tantes e os motoristas que 
ficaram parados no local até 
a chegada da Polícia Rodo-
viária Federal (PRF) para 
a liberação do tráfego.

Assim como em Araquari, 
os povos indígenas de todo 
o Brasil protestam contra o 
Projeto de Lei (PL) 490, que 
altera a legislação envol-
vendo a demarcação de ter-
ras. Trata-se de um projeto 
de autoria do ex-deputado 
federal Homero Pereira (PR/
MT) e é fortemente apoia-
do pela bancada ruralista. 
Em 2009, ele foi rejeitado 
pela Comissão de Direitos 
Humanos e Cidadania que 
entendeu que, caso aprova-
do, o projeto iria dificultar 
ainda mais a demarca-
ção de terras indígenas.

Em 2008, no entanto, o PL 
foi aprovado pela Comissão 
de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvol-
vimento Rural. O relatório 
alega que se as demarcações 
continuarem como estão 
hoje qualquer terra pode-
rá virar terra indígena.

Um dos pontos mais dis-
cutidos da proposta é o que 
trata do marco temporal. O 
projeto propõe que só pode-
rão ser consideradas terras 
indígenas aquelas que já 
estavam em posse do grupo 
antes da criação da Cons-
tituição Federal, em 1988. 
Com isso, seria exigida uma 

comprovação de posse que, 
atualmente, não é necessária.

Além disso, o proje-
to também flexibiliza o 
contato com povos isola-
dos, medida que, segundo 
especialistas, colocaria em 
risco a saúde das comu-
nidades. A proposta ainda 
proíbe ampliação de terras 
já demarcadas e permite a 
exploração de terras in-
dígenas por garimpeiros.

“Queremos que a demar-
cação de terras indígenas 
seja legalizada conforme 
a Constituição. É um di-
reito nosso usufruir desse 
espaço e o governo quer 
tirar isso da gente”, des-
taca Sérgio Moreira, in-
dígena e coordenador do 
movimento em Araquari.

13,8%
 
é o percentual de terras 
rservadas no país, de 
acordo com dados do 
Instituto Socioambiental 
(ISA), aos povos indígenas.

Em Brasília
Desde o dia 8 de junho, mais 
de 850 pessoas de 45 povos 
indígenas estão acampadas em 
Brasília (DF) no acampamento 
Levante pela Terra. Em 
manifesto, a Articulação dos 
Povos Indígenas do Brasil (Apib) 
afirma que o acampamento 
requer o arquivamento do PL 
490/2007 e de outros projetos 
que tramitam no Congresso 
Nacional e que ameaçam 
os direitos indígenas.
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A Justiça de Santa Catari-
na retomou o inquérito que 
investiga a compra irregular de 
200 respiradores pulmonares 
no valor de R$ 33 milhões pelo 
governo do Estado. Os seis pro-
cessos, entre eles, o inquérito 
principal e outros cinco relacio-
nados, tramitam agora na Vara 
Criminal da Região Metropoli-
tana de Florianópolis. As partes 
já estão cientes da tramitação 
e já foi solicitada manifestação 
do Ministério Público de Santa 
Catarina. As mais de 13 mil pá-

ginas do inquérito, que estavam 
no STJ (Superior Tribunal de 
Justiça), retornaram ao Estado 
no final do mês de maio, após o 
arquivamento das investigações 
que apuravam a participação do 
governador Carlos Moisés (PSL) 
na compra dos respiradores.

A decisão do ministro Benedi-
to Gonçalves, do STJ (Superior 
Tribunal de Justiça), assinada 
em abril, foi de que não havia 
“indicativos claros” de que 
Moisés tivesse conhecimento 
sobre as irregularidades. Na 
sequência do arquivamento, 
o ministro determinou que a 
remessa da íntegra do inquéri-

to, com todos os documentos e 
mídias vinculados, inclusive os 
apreendidos durante a “Ope-
ração Pleumon”, ocorrida no 
dia 30 de setembro de 2020, à 
Vara Criminal da Região Me-
tropolitana de Florianópolis.

ENFRAQUECIMENTO
O intuito é dar prosseguimen-

to às investigações, uma vez 
que o processo envolve outros 
acusados. O arquivamento en-
fraqueceu o segundo processo 
de impeachment contra Carlos 
Moisés. Em maio, o governa-
dor foi absolvido no Tribunal 
Especial de Julgamento.

Justiça retoma inquérito que 
investiga compra de respiradores 
STJ devolveu ao Judiciário catarinense todos os documentos 
referentes ao processo que motivou o primeiro pedido de 
impeachment do governador Carlos Moisés, do qual foi absolvido

Senira Madruga Dutra 
reclama de mais um 
aumento e avalia o 

repasse para os clientes
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Crise hídrica 

Conta de energia 
elétrica fica 52% mais 
cara a partir de hoje

Senira Madruga Dutra tem 
uma lavanderia no Centro de 
Florianópolis há 15 anos. Por 
mês, em média, ela gasta entre 
R$ 800 e R$ 900 em ener-
gia elétrica. A partir de julho, 
entretanto, a conta da em-
presa deve ficar mais alta. Na 
terça-feira, a Aneel (Agência 
Nacional de Energia Elétrica) 
reajustou a bandeira tarifária 
vermelha patamar 2 - a mais 
alta do sistema brasileiro e 
praticada no momento. A taxa, 
que era de R$ 6,24 por 100 
kWh consumido, vai passar 
para R$ 9,49, alta de 52%.

A empresária, que não sabia 
do aumento ainda, vai esperar 
a próxima fatura para deci-
dir se repassa o valor para o 
cliente para compensar. Ela 
não descarta essa possibilida-
de. “Como é que vou manter os 
serviços com o mesmo valor? 
Vou trabalhar de graça? A 
gente também precisa sobre-
viver”, pondera a empresária.

Senira teve a demanda redu-
zida na pandemia e percebeu 
melhora em abril passado, 
depois da Páscoa. Agora com 

esse reajuste, a empresária 
teme novos dias difíceis. “Tem 
cliente que entende quando 
aumentamos o preço, mas 
a maioria, não. É complica-
do! No final, mal sobra para 
a gente viver”, lamenta.

O economista Guilherme 
Alano explica que a matriz 
elétrica brasileira é majo-
ritariamente formada por 
energia renovável e boa parte 
vem das hidrelétricas. “A 
gente fica muito suscetí-
vel ao contexto hídrico e às 
intempéries. Quando temos 
problemas, como a falta de 
chuva, isso acaba impactan-
do a produção de energia”. 

DIFICULDADADE 
NA PRODUÇÃO

A justificativa da Aneel 
para o reajuste foi a dificul-
dades na produção de ener-
gia no Brasil. Está chovendo 
pouco no país, o que afeta 
as hidrelétricas. Com isso, 
a alternativa é recorrer às 
usinas termelétricas, tor-
nando a produção mais 
cara. (Nícolas Horácio)

Equipamentos abandonados no depósito
As investigações apontam que a secretaria de Es-

tado da Saúde, por meio de um suposto esquema 
fraudulento, pagou antecipadamente R$ 33 milhões 
para a aquisição dos 200 respiradores de uma em-
presa sem histórico de vendas na área, por valor 
acima do praticado pela União e outros Estados.

No início de abril de 2020, por meio da procu-
radora do Estado Jocélia Aparecida Lulek (que em 
agosto foi substituída pela procuradora Jéssica 
Campos Savi), a PGE (Procuradoria-Geral do Es-
tado) entrou com uma ação e conseguiu um de-
pósito judicial em torno de R$ 13,4 milhões.

Em maio deste ano, a força-tarefa da PGE, forma-
da para concentrar esforços na recuperação dos R$ 33 
milhões, ajuizou nova ação judicial. Nos autos, além da 
busca pelos R$ 33 milhões, os procuradores pedem a 
condenação ao pagamento de R$ 12 milhões por danos 
morais coletivos e sociais, totalizando R$ 45 milhões.

Até maio deste ano, apenas nove respiradores esta-
vam aprovados para funcionamento e efetivamente 
sendo usados em hospitais do Estado. Os outros 41 
foram reprovados para uso e continuavam abando-
nados no depósito da Secretaria de Estado da Saúde.

Escassez nos reservatórios
“Para contornar o aumento 

de custos com termelétricas, 
temos o sistema tarifário por 
bandeiras: verde, amarela e 
vermelha. Então, à medida 
que começa algum pro-
blema de produção, muda 
a bandeira e aumenta o 
custo”, explica Guilherme 
Alano. Segundo ele, parte do 
aumento tarifário serve para 
pagar a produção de ener-
gia mais cara, parte é para 
tentar restringir a demanda.

O economista lembra que, 
geralmente, o aumento para 

as residências tende a ser 
mais alto do que para as 
indústrias. Alano ressalta 
que o impacto tende a ser 
mais alto para as famílias de 
baixa renda e que o reajuste 
pode ter mais consequências: 
“Quando aumenta o custo 
da energia, gera um efeito 
cascata em todos os outros 
bens. Se a indústria teve um 
incremento de custo, é natu-
ral que ela repasse o aumento 
no preço da mercadoria e vai 
chegar a um preço mais caro 
para o consumidor final”.

Quando aumenta 
o custo da energia, 

gera um efeito 
cascata em todos os 

outros bens. E vai 
chegar a um preço 

mais caro para o 
consumidor final.”

Guilherme Alano, 
economista



Indicadores
Confira a variação das moedas, os índices de inflação e da 
poupança, além do comportamento do mercado financeiro Índice IPCA/
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ACUM. 12 MESES

-
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0,33%

0,90%

0,87%
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8,31%

Inflação (%)

COMERCIAL

COMPRA VENDA

R$ 4,974 R$ 4,975

TURISMO

COMPRA VENDA

R$ 4,97 R$ 5,133

+0,6471%

 Dólar

COMPRA VENDA

R$ 5,924 R$ 5,927

+0,664%

COMPRA VENDA

R$ 0,0515 R$ 0,052

+0,5803%
 Euro  Peso

Câmbio
Mês R$/m² Variação 

(mês)
MAIO 2.203,29 1,47%

JUNHO 2.253,79 2,29%

NACIONAL

REGIONAL
DE SC R$ 1.281  A R$ 1.467

4,25% R$ 283,85

R$ 1100,00

Selic

CUB-SC

Salário Mínimo

Ouro

Data Pontos Variação
30/JUN 126.801,66 -0.41%

29/JUN 127.327,44 -0.08%

28/JUN 127.429,17 0.14%

Data fi nal Rendimento
28/JUNHO 0,2019%

27/JUNHO 0,2019%

26/JUNHO 0,2019%

Ibovespa

Poupança
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Os vinhos finos de altitude de 
Santa Catarina, produzidos 
nas regiões de serra do 
Estado, conquistaram o selo 
de IG (Indicação Geográfica) 
concedido pelo Inpi (Instituto 
Nacional da Propriedade 
Industrial). O registro é 
dado aos produtos que 
apresentam qualidade única e 
características do seu local de 
origem, como, por exemplo, do 
vinho do Porto, de Portugal. 
Por meio do selo, os vinhos de 
altitude têm mais potencial 
de agregar valor econômico e 
conquistarem novos mercados.
Os produtos reconhecidos 

são os vinhos finos, vinhos 
nobres, vinhos licorosos, 
espumante natural e vinho 
moscatel, e o brandy de Santa 
Catarina. São mais de 300 
hectares de área cultivada, e 
mais de 1 milhão de garrafas 
produzidas anualmente.
Além da conquista de 
Indicação Geográfica para os 
vinhos de altitude, o Estado 
está representado por IGs de 
produtos como os vinhos e 
espumantes de uva Goethe, 
dos Vales da Uva Goethe, a 
banana da região de Corupá 
e o queijo artesanal serrano, 
no Campos de Cima da Serra.

Vinhos de altitude de SC 
conquistam selo de 
indicação geográfica

Validade 
vencida
O Procon de Santa 
Catarina e a Acats 
(Associação Catarinense 
de Supermercados) 
firmaram nota 
técnica conjunta 
para regulamentar 
procedimentos quanto 
à questão de eventuais 
ocorrências de produtos 
com validade vencida em 
gôndolas ou prateleiras 
de supermercados e 
congêneres. Pela nota, 
caso o consumidor 
encontre um 
produto alimentício 
exposto à venda com 
validade vencida, o 
estabelecimento assume 
o compromisso de 
fornecer gratuitamente 
uma unidade de produto 
idêntico ou similar 
em troca. Cópia da 
nota deverá ser fixada 
na entrada das lojas 
em todo o Estado.

Edição limitada
Embraer anunciou ontem a entrega da primeira aeronave 
Phenom 300E da edição limitada Duet, desenvolvida em 
colaboração com a Porsche, a um cliente não divulgado 
em Fort Lauderdale, na Flórida, Estados Unidos. Apenas 
dez pares de jatos executivos e carros esportivos serão 
produzidos. A Embraer e a Porsche trabalharam em 
conjunto, tanto no solo quanto no ar, combinando 
elementos de design de forma exclusiva nesta parceria.

Mercadoredacao@ndmais.com.br
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Pix off-line
O Banco Central está 
desenvolvendo uma 
funcionalidade off-line 
para que as transações 
via Pix possam ser feitas 
mesmo em locais que 
estejam sem conexão com 
a internet. A informação 
foi confirmada ontem pelo 
presidente da instituição. 
Segundo Roberto Campos 
Neto, há três alternativas 
em estudo, sendo que a 
considerada mais segura 
até o momento é a 
utilização de um cartão 
por aproximação que 
poderá ser carregado 
pelo usuário.

Queda do FGTS
O FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) teve lucro 
de R$ 8,467 bilhões em 2020. O valor representa queda de 
25,2% em relação ao lucro de 2019, que tinha somado R$ 
11,324 bilhões. A queda deve-se principalmente à pandemia 
de Covid-19, que resultou em aumento do desemprego 
e na realização de uma rodada de saque emergencial de 
até um salário mínimo por conta no ano passado.

Bridgestone investe 
R$ 700 milhões
A Bridgestone anunciou ontem que vai investir mais 
de R$ 700 milhões para modernizar e ampliar em 
20% a capacidade de produção de pneus na fábrica 
de Camaçari, na Bahia. A Bridgestone também 
produz pneus em Santo André, no ABC paulista, 
e tem duas fábricas de bandas de rodagem em 
Campinas (SP) e em Mafra, no Norte catarinense.

Aurora na Fazenda
A Cooperativa Central Aurora Alimentos – terceiro 
maior grupo da indústria de alimentos cárneos do 
Brasil – fechou contrato com a Rede Record para uma 
das seis cotas de patrocínio da temporada deste ano 
do reality show A Fazenda. A cooperativa informou 
que a iniciativa se insere dentro das estratégias 
de fortalecimento da marca Aurora que possui um 
amplo portfólio de produtos à base de carnes, leite, 
massas e vegetais no mercado interno e externo.

Marketing direcionado
A Fazenda é um dos principais realities shows do país. 
Para o gerente de marketing da Aurora Alimentos, 
Ricardo Chueiri, o programa é ideal para a empresa 
comunicar o diferencial da marca, que tem origem 
no campo. “Através de pequenos produtores rurais 
associados à nossa cooperativa, levamos a qualidade 
de nossos produtos para a mesa de milhões de 
consumidores do Brasil e do mundo”, disse. 
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O Ministério da Saúde acaba de lançar um 
guia para estimular a população a praticar 
atividades físicas. Com a publicação, o mi-
nistério espera promover hábitos saudáveis 
e uma melhor qualidade de vida entre os 
brasileiros e reduzir o sedentarismo. 
Cerca de 70 pesquisadores da área da ati-
vidade física e saúde, além de técnicos do 
ministério e da Organização Pan-Americana 
de Saúde (Opas) participaram da elaboração 
do documento produzido em parceria com a 
Universidade Federal de Pelotas (UFPel). 
Dividida em oito capítulos, a publica-
ção orienta a prática de atividades físicas 
em diversos contextos, por diferentes 
grupos sociais e faixas etárias, com re-
comendações sobre quantidade, in-
tensidade e exemplos de atividades.

O ministério vai distribuir 74 mil cópias do 
documento para secretarias estaduais e mu-
nicipais de saúde; profissionais e usuários do 
Programa Academia de Saúde e de centros de 
reabilitação com foco na atenção às pessoas 
com deficiência visual e órgãos governa-
mentais. Além do mais, o guia também esta-
rá disponível para download no site da pasta, 
também em versões de áudio e em braille, 
e traduzidos para o inglês e o espanhol.

Segundo o secretário nacional da Se-
cretaria de Atenção Primária à Saúde, 
Raphael Parente, o Ministério da Saú-
de espera influenciar o trabalho das 
equipes de atenção à saúde primária e 
a implementação de iniciativas de ativi-
dade física por estados e municípios.

“Os profissionais da atenção primária de 
diferentes formações poderão utilizar as re-
comendações para aconselhar os usuários do 
Sistema Único de Saúde [SUS] na prática de 
atividades físicas, reforçando os benefícios.”

Presente à cerimônia de apresentação 
do guia, a representante da Organização 
Pan-Americana de Saúde (Opas), Socorro 
Gross, destacou a importância de políticas 
públicas voltadas a estimular a atividade 
física. “A América é, infelizmente, a região 
mais obesa do mundo. Quatro em cada dez 
pessoas não fazem nenhuma atividade 
física que beneficie a saúde”, comentou 
Socorro, lembrando que os exercícios con-
tribuem para que as pessoas envelheçam 
saudavelmente e também podem melho-
rar a saúde mental das crianças e jovens. 

Lançado guia de estímulo  
à prática de atividade física

Serviço 

O guia, que pode ser baixado no site do ministério, dá orientações para 
a prática de exercícios que contribuam para o bem-estar da população

Com a publicação, o Ministério da Saúde pretende promover hábitos 
saudáveis e garantir mais qualidade de vida para a população
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No Estado

FONTE: CIRAM EPAGRI

Sol com algumas nuvens

Tempo em FlorianópolisTempo em Florianópolis

07h05
17h30

    17°C   8°C  

Áries 21/3 a 20/4 
Entre o jeito que você quer fazer as coisas 
e aquele que as pessoas pretendem, neste 
momento há um abismo aparentemente in-
transponível. Porém, em nome da praticida-
de, algumas pontes hão de ser construídas.

Touro 21/4 a 20/5
Não se pode repetir o mesmo de sempre e 
esperar que continue dando os resultados de 
outrora. O mundo mudou muito e, por isso, 
não dá para repetir as conquistas do pas-
sado, é preciso se reinventar com urgência.

Gêmeos  21/5 a 20/6 
Os desentendimentos são baseados em pon-
tos de vista tão consolidados, que seria ingê-
nuo de sua parte esperar que haja qualquer 
tipo de concórdia. Isso não está disponível, 
pelo menos neste momento. Depois, sim.

Câncer   21/6 a 22/7 
A insegurança é gritante, porque o 
mundo não oferece perspectivas es-
táveis, está mudando o tempo intei-
ro, e deixa a alma perplexa e desorien-
tada. Porém, é possível, em pequenas 
coisas, conquistar mínima segurança.

Leão 23/7 a 22/8  
As razões de todos os lados são podero-
sas e, como resultado, o desentendimento é 
a única força vitoriosa, por enquanto. Isso 
não pode se prolongar por tempo demais, é 
preciso encontrar uma alternativa decente.

Virgem  23/8 a 22/9 
As coisas que acontecem e que pro-
vocam enorme impacto em sua alma, 
se encontram além de sua capacida-
de atual de as dominar. Por isso a sensa-
ção de naufrágio, mas não se aprofun-
de nela porque vai passar. Vai passar.

Libra  23/9 a 22/10
Com entendimento ou com mui-
to desentendimento, de qualquer for-
ma as pessoas terão de se aturar, por-
que seus destinos estão atrelados e não 
há força, entre o céu e a terra, que con-
siga desamarrar esses laços agora.

Escorpião 23/10 a 21/11 
 Lançar-se à aventura da vida é preciso, po-
rém, não se pode fazer isso negligenciando 
os compromissos assumidos que, nesta parte 
do caminho, se avolumaram tanto, que pa-
recem obstaculizar toda e qualquer aventura.

Sagitário  22/11 a 21/12 
Elevar o tom da voz faz com que as pessoas 
resistam ainda mais a aceitar que você te-
nha algum tipo de razão. Tampouco se pode 
pedir paciência de você neste momento. Por 
isso, espere o impasse acabar. Só assim.

Capricórnio 22/12 a 20/1 
 Pondere as propostas recebidas, sem de-
cidir, ainda, por nenhuma delas. Ocupe um 
lugar onde sua alma se sinta segura, resis-
tindo a qualquer tipo de pressão que outras 
pessoas exerçam, para você se apressar.

Aquário 21/1 a 19/2
As tensões são suportáveis, mas não é isso 
que pesa, porém, a natureza dessas e suas 
fontes. A relação com as pessoas está mu-
dando, porque muitas delas mudaram tam-
bém, e as condições do mundo são diferentes.

Peixes  20/2 a 20/3
Há coisas que dão mais trabalho do que o 
esperado e desejado, então, dependerá de 
você querer seguir em frente ou não, porque 
as duas alternativas estão em aberto. Medite 
e reflita sobre a necessidade de cada coisa.

Horóscopo
Oscar QuirOga/ EstadãO cOntEúdO



O termômetro marcava tem-
peratura baixa, mas o clima foi 
quente em Erechim na noite 
de ontem (30). Jogando fora 
de casa, o JEC/Krona venceu o 
Atlântico mais uma vez e com 
3 a 2 no placar garantiu três 
pontos e subiu na tabela de 
classificação, deixando o Galo 
para trás e ocupando a tercei-
ra posição no grupo B da Liga 
Nacional. A vitória tricolor foi 
garantida com gols de Xuxa, 
Andrei e Dieguinho. Rick e Grillo 
descontaram para os gaúchos.

O JEC/Krona entrou em quadra 
com Willian, Machado, Andrei, 
Xuxa e Dieguinho e apesar de 
ser pressionado no início de 
jogo, fazendo o goleiro Willian 
brilhar e salvar os bons chutes 
do Galo, o Tricolor abriu o placar 
aos dois minutos após cobrança 
de escanteio e bate e rebate em 
que a bola sobrou para Xuxa que 
chutou firme para abrir o placar.

Os donos da casa não se 
intimidaram e no lance se-
guinte o Tricolor viu a bola 
explodir na trave de Willian. 
Com intensidade, o JEC/Krona 
chegou ao segundo gol ainda 

no segundo minuto de jogo em 
ótima jogada coletiva desde 
a sua defesa e a bola chegou 
aos pés de Andrei sozinho na 
trave direita do gol de Tiago. 

Sem marcação, o camisa 18 só 
tocou para ampliar o placar. 
Apostando em chutes de média 
e longa distância, o Atlântico 
continuou obrigando Willian 
a trabalhar. Com boa mar-
cação, o Tricolor obrigava o 
Galo a desacelerar o ataque e 
rodar a bola para tentar que-
brar as linhas joinvilenses.

O Atlântico conseguiu empur-
rar o JEC para sua defesa. O Galo 
tanto fez que conseguiu des-
contar com Rick aos 12 minutos 
em cobrança de falta ensaiada.

GOLEIRO LINHA 
NÃO FUNCIONOU 
PARA OS GAÚCHOS

Mas o balde de água fria veio 
dos pés do pivô Dieguinho 
após o Atlântico desperdiçar 
um ataque. O camisa 89 es-
capou da marcação e tocou 
no canto direito do goleiro 
Tiago para ampliar o placar. 

O segundo tempo come-
çou movimentado e com boas 
chances para os dois times, 
com os donos da casa apostan-
do em Tiago quase como um 
goleiro linha para potencia-
lizar o ataque gaúcho. Assim 
como aconteceu nos últimos 
minutos da primeira etapa, o 
Galo dominou a posse de bola 
atuando na sua quadra ofensiva.

Apesar disso, o JEC/Krona 
se fechou e fez boa marca-
ção. Aos 15 minutos, o técnico 
Gordo lançou Serginho como 
goleiro linha para encurra-
lar o Tricolor na defesa.

A tática funcionou e, aos 17 
minutos, a lei do ex deu as caras: 
Grillo, sozinho na área, girou e 
chutou firme para fazer o segun-
do gol do Atlântico. 
Mas, o time gaúcho não teve 
muito tempo para conseguir 
chegar ao empate. Com boa mar-
cação e se segurando na defesa, 
o Tricolor conquistou a vitória e 
subiu para a terceira posição do 
grupo. O JEC/Krona volta à quadra 
na sexta-feira (2), às 19h30, 
desta vez pelo Estadual, quando 
enfrenta o Concórdia fora de casa. 
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Triunfo

JEC/Krona vence e 
pula para o 3o lugar
Tricolor vence o Atlântico por 3 a 2, em Erechim, chega aos 15 pontos 
e sobe na tabela de classificação no grupo B na Liga Nacional de Futsal 

Esporte

Depois de 15 dias, o JEC/Krona voltou a vencer a equipe do 
Atlântico. Jogando em Erechim (RS), o Tricolor derrotou 
os donos da casa pelo placar de 3x2 , com gols de Xuxa, 
Andrei e Dieguinho. Rick e Grillo anotaram para o time 
gaúcho. Em um jogo quente e disputado, os donos da casa 
pressionaram o Tricolor no início, mas aguentando a 
pressão o Coelho conseguiu abrir vantagem de dois gols 
com apenas dois minutos. Apesar de marcar seu segundo gol 
na reta final, o Atlântico não conseguiu chegar ao empate. 
Com a vitória, o JEC/Krona ultrapassou o Galo na tabela e 
chegou a terceira colocação da Liga Nacional de Futsal.

Estreia com derrota 
O Fluminense do Itaum estreou pela Série B do Catarinense, na 
noite de ontem, diante do Camboriú. Fora de casa, o Tricolor 
da zona sul acabou derrotado pelo placar de 5x1. Diferente do 
que esperava, o Flu não fez uma boa partida e acabou sendo 
presa fácil para os donos da casa. A próxima partida da equipe 
é em casa, na segunda-feira (5), às 15h, diante do Tubarão.

Retorno 
O Nação Esportes segue se reforçando para o Catarinense 
da Série B, e dessa vez repatriou um atleta. O volante 
Diogo Alemão, de 29 anos, defendeu o auriazul em 
2019 e está de volta à equipe. Ele foi revelado pelo 
Athletico Paranaense, e atuou no Amazonas na última 
temporada. Lembrando que o Nação estreia hoje, às 15, 
no Orlando Scarpelli, diante do Atlético Catarinense.

De volta? 
Um dos principais destaques do JEC na temporada, o 
atacante Thiago Santos, pode ser uma das novidades no 
jogo de domingo (4), contra o Rio Branco, em Paranaguá. 
O centroavante já está em trabalho de transição, 
realizando atividades mais intensas e com a liberação do 
Departamento Médico. Além dele, Caio Monteiro é outro 
com possibilidades de pintar na equipe. Banguelê e Vini 
Freitas também estão em processo de transição, com alguma 
chance de ficarem disponíveis para o próximo confronto.

Locomotiva Amarela 
A equipe do Jaraguá Futsal entra em quadra, hoje (1º), pela 
Liga Nacional de Futsal. Jogando em casa, o aurinegro recebe 
o Santo André, às 17h. O jogo é válido pela terceira rodada 
da LNF. Tanto os donos da casa, quanto os visitantes estão 
na zona de classificação do grupo A, mas estão distantes do 
pelotão da frente. Por conta disso, o Jaraguá deve entrar com 
apetite, pois os três pontos são fundamentais para a equipe.

FOTOS JULIANO SCHMIDT/DIVULGAÇÃO/ND

O JEC/Krona marcou dois gols nos dois primeiros minutos do jogo. 

A partir daí administrou a pressão e segurou a vitória fora de casa

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

A COLUNISTA DRIKA EVARINI ESTÁ DE FÉRIAS E VOLTA NO DIA 6 DE JULHO.

KAUE VEZENTAINER- INTERINO
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LOTERIAS

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

15 acertos 2 R$ 1.164.245,67
14 acertos 575 R$ 727,91
13 acertos 18179 R$ 25,00
12 acertos 189100 R$ 10,00
11 acertos 925022 R$ 5,00

1 acertos 032037 R$ 500 mil
2 acertos 085545 R$ 27 mil
3 acertos 001268 R$ 24 mil
4 acertos 094664 R$ 19 mil
5 acertos 096259 R$ 18.329,00

Quina Acumulado R$ 3.200 mil
Quadra 46 R$ 10.421,22
Terno 3263 R$ 220,92

10 43 46 59 70

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

12 24 32 37 43 60

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

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

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

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

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

BRASILIENSE     DF 5578 R$ 7,50

7 acertos Acumulado R$ 700 mil
6 acertos 76 R$ 1.626,91
5 acertos 1810 R$ 20,00
4 acertos 20642 R$ 4,00
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SÉRIE A
 TIME P J V E D GP GC SG %

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

LIBERT. PRÉ-LIBERT SUL-AM. REBAIX.

  8ª RODADA 
 30/6, 16h Fluminense 1 x 4 Athletico-PR
30/6, 16h Fortaleza 3 x 2 Chapecoense
30/6, 19h Internacional 1 x 2 Palmeiras
30/6, 19h Bahia 3 x 4 América-MG
30/6, 20h30 Santos 0 x 0 Sport
30/6, 21h30 Corinthians 0 x 0 São Paulo
30/6, 21h30 Juventude 2 x 0 Grêmio
1/7, 16h Bragantino  x  Ceará
1/7, 19h Atlético-MG  x  Atlético-GO
1/7, 20h Cuiabá  x  Flamengo  

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

Bragantino 17 7 5 2 0 17 9 8 81
Athletico-PR 16 7 5 1 1 14 6 8 76.2
Palmeiras 16 8 5 1 2 15 10 5 66.7
Fortaleza 15 8 4 3 1 13 7 6 62.5
Santos 12 8 3 3 2 9 7 2 50
Juventude 12 8 3 3 2 7 9 -2 50
Bahia 11 8 3 2 3 15 13 2 45.8
Atlético-GO 10 6 3 1 2 5 3 2 55.6
Atlético-MG 10 7 3 1 3 6 7 -1 47.6
Corinthians 10 8 2 4 2 6 6 0 41.7
Fluminense 10 8 2 4 2 7 9 -2 41.7
Flamengo 9 5 3 0 2 7 5 2 60
Ceará 9 7 2 3 2 9 10 -1 42.9
Internacional 9 8 2 3 3 9 13 -4 37.5
Sport 6 8 1 3 4 4 7 -3 25
América-MG 6 8 1 3 4 7 11 -4 25
São Paulo 5 8 0 5 3 4 9 -5 20.8
Cuiabá 4 5 0 4 1 4 5 -1 26.7
Chapecoense 4 8 0 4 4 8 15 -7 16.7
Grêmio 2 6 0 2 4 4 9 -5 11.1

SÉRIE B
 TIME P J V E D GP GC SG %

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

ACESSO À SÉRIE A REBAIXAMENTO

  8ª RODADA 
 28/6, 18h Operário-PR 1 x 2 Vila Nova
29/6, 19h Confi ança 0 x 1 Coritiba
29/6, 21h30 Remo 0 x 2 Samp. Corrêa
29/6, 21h30 CRB 1 x 1 Náutico
30/6, 16h30 Ponte Preta 2 x 1 CSA
30/6, 17h Brusque 1 x 0 Bras. Pelotas
30/6, 19h Goiás 1 x 0 Vasco
30/6, 19h Londrina 1 x 3 Avaí
30/6, 19h Cruzeiro 3 x 3 Guarani
30/6, 21h30 Botafogo 1 x 0 Vitória  

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

Náutico 18 8 5 3 0 12 4 8 75
Coritiba 16 7 5 1 1 8 3 5 76.2
Goiás 15 8 4 3 1 9 3 6 62.5
Samp. Corrêa 15 8 4 3 1 8 2 6 62.5
Brusque 13 7 4 1 2 8 7 1 61.9
Operário-PR 12 8 3 3 2 8 8 0 50
Botafogo 11 7 3 2 2 10 8 2 52.4
CRB 11 8 3 2 3 12 14 -2 45.8
Vasco 10 8 3 1 4 9 10 -1 41.7
Avaí 10 7 3 1 3 8 9 -1 47.6
Guarani 10 8 2 4 2 12 12 0 41.7
Vila Nova 9 8 2 3 3 5 7 -2 37.5
CSA 8 7 2 2 3 5 6 -1 38.1
Cruzeiro 8 8 2 2 4 13 16 -3 33.3
Confi ança 8 8 2 2 4 8 11 -3 33.3
Londrina 7 8 1 4 3 6 9 -3 29.2
Remo 7 7 1 4 2 4 8 -4 33.3
Vitória 6 8 1 3 4 5 7 -2 25
Bras. Pelotas 6 8 1 3 4 6 9 -3 25
Ponte Preta 6 8 1 3 4 5 8 -3 25

Anselmo Ramon abriu o placar contra o Fortaleza

Com um a menos

O Palmeiras escolheu a 
forma de vencer o Internacio-
nal, na noite gelada de ontem, 
em Porto Alegre. O time, que 
saiu na frente logo no come-
ço com Deyverson, optou por 
desacelerar o jogo para ser 
fatal em uma das suas maio-
res armas - o contra-ataque. 
Deu certo: depois de levar o 
empate -gol de Edenílson-, 
ficou com um menos, chamou 
o Inter para o seu campo e 
fez o gol da vitória aos 44 do 
segundo tempo com Danilo, 
justamente em sua jogada 
mais mortal. Assim, segue fir-
me na parte de cima da tabela.

Palmeiras 
marca no fim 
contra o Inter

A Chapecoense chegou ao oitavo jogo no Bra-
sileirão sem saber o que é vitória. Na tarde de 
ontem, em um dos jogos que abriram as dispu-
tas da oitava rodada, o time catarinense per-
deu para o Fortaleza, de virada, pelo placar de 
3 a 2, na Arena Castelão, na capital cearense.

Depois de abrir o placar no primeiro tempo,  
a Chape viu o Fortaleza ir para cima e, mes-
mo com um jogador a mais, após a expulsão de 
Quintero, sofreu a virada e ainda levou o ter-
ceiro: 3 a 1. Porém, Perotti, na parte final do 
jogo descontou e fez 3 a 2. Os dois times voltam 
a campo no próximo final de semana para a 
disputa da nona rodada do Brasileirão. No do-
mingo, a Chapecoense recebe o Bahia, na Arena 
Condá, em Chapecó (SC), às 11h da manhã.
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Coelho apronta 
em Salvador
Na sua melhor partida 
dentro do Brasileiro, 
o América Mineiro 
desencantou e deixou a zona 
de rebaixamento ao derrotar 
o Bahia pelo placar de 4 a 
3, na noite de ontem, em 
Salvador. O time alviverde 
quebrou uma sequência 
de 11 jogos sem vitória.

Bahia

 3X 4 

América-MG

Empate ruim 
para os dois
Corinthians e São Paulo 
ficaram no 0 a 0 da Neo 
Química Arena. O resultado 
manteve o tabu em Itaquera. 
Agora são 15 Majestosos 
sem vitória tricolor. Aliás, 
os visitantes seguem sem 
triunfar na competição. 
Pelo lado alvinegro, o 
Timão segue devendo.

Corinthians

 0 X 0
São Paulo

Peixe e Leão 
ficam devendo
Em jogo morno e de 
raras chances no ataque, 
Santos e Sport ficaram no 
0 a 0, na Vila Belmiro. 
Sem Marinho, o time 
paulista perdeu o embalo 
que vinha exibindo no 
Brasileirão e desperdiçou 
a chance de brigar pelas 
primeiras posições da tabela.

Santos

 0 X 0 

Sport

Furacão goleia em Volta Redonda
O Athletico-PR surpreendeu e aplicou uma goleada sobre o 
Fluminense, de virada. O time carioca saiu na frente, com gol 
no primeiro minuto de jogo, mas não resistiu à pressão dos 
visitantes e levou 4 a 1, em Volta Redonda (RJ). A partida teve 
altos e baixos do time carioca, que arrasou nos primeiros 20 
minutos, mas caiu muito de rendimento no restante do duelo. O 
resultado marcou o quarto jogo sem vitória do Flu no Brasileirão.

Fluminense

 1 X 4 

Athletico-PR
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Juventude faz 
jogo consistente
Na Serra gaúcha, no estádio 
Alfredo Jaconi, o Grêmio 
levou 2 a 0 do Juventude. O 
primeiro gol foi de Paulinho 
Bóia e o segundo, numa 
falha terrível de Paulo 
Miranda, Matheus Peixoto 
deu números finais ao 
jogo. O Tricolor segue na 
lanterna e sem vencer.

Juventude

 2 X 0
Grêmio

Patrick e Gabriel Menino 
fizeram um duelo à parte

SÉRIE B DO 
CATARINENSE

PRIMEIRA RODADA

29/06, 15h Barra 2x0 Caçador

30/06, 15h Guarani 2x1 Internacional

30/06, 19h Camboriú 5x1 Fluminense

01/07, 15h Tubarão x Carlos Renaux

01/07, 15h Atl. Catarinense x Nação



INFORMAÇÃO
DO JEITO QUE
VOCÊ GOSTA.
SEG A SEX ÀS 13H20 
COM NILSON GONÇALVES
E RICARDO MOREIRA 
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Policiais usam viatura para 
salvar recém-nascida 
Policiais militares de Joinville atenderam uma 
ocorrência diferente na madrugada de ontem 
(30). Durante rondas pelo bairro Jardim Paraíso, 
eles receberam um chamado sobre uma recém-
nascida engasgada e conseguiram ajudá-la com a 
própria viatura. A bebê engasgou com leite 
materno e os pais pediram socorro à central de 
emergência. “Como estávamos perto, nos 
deslocamos e constatamos o desespero dos pais. A 
bebê de cinco dias já estava espumando pela boca, 
vimos que a respiração estava ruim e a 
ambulância estaria longe do local”, lembra o 
policial Ricardo André da Lapa.

Barra do Sul terá 
estátua de tainha
 
Uma estátua de 
tainha com sete 
metros de altura está 
sendo finalizada 
na Boca da Barra, 
em Balneário Barra 
do Sul, e promete 
ser a nova atração 
turística da cidade. 
A representação do 
peixe, segundo o 
secretário de Esporte 
e Turismo, Sergio 
Luiz da Glória, 
tem a ver com sua 
importância econômica para a cidade, “além 
da cultura em volta da pesca desse peixe”. 
De fato, desde 2017, a Festa da Tainha, que 
acontece em Balneário Barra do Sul, contempla 
o calendário oficial do Estado. A obra está em 
fase de acabamento. “Depois vem a estrutura 
de deck em volta da estátua”, complementa 
o secretário. Nos próximos dias, o trabalho 
deve ser entregue à comunidade”, informa. 

Suspeitos de agredir equipe  
da NDTV Record Joinville  
serão ouvidos pela Justiça

 
 
 
Quase dois meses depois das agressões sofridas pela equipe de reportagem da NDTV Record de Joinville, dois 
indiciados pelos crimes serão ouvidos pela Justiça. A agressão aconteceu na noite de 15 de maio e a primeira 
audiência do caso já tem data marcada: 8 de julho. O caso foi colocado em segredo e corre na 18ª Promotoria de 
Justiça, mas dois dos três indiciados devem prestar depoimento nesta primeira audiência. O inquérito foi finalizado 
pelo delegado Fábio Baja e encaminhado à Justiça no dia 28 de maio. Os três envolvidos foram responsabilizados e 
indiciados pelas ações que desempenharam na noite das agressões. “Alguns respondem aos quatro crimes porque 
também ameaçaram, outros não. Como se tratam de crimes de menor potencial ofensivo, não cabe pedido de prisão 
preventiva”, disse à época da conclusão do inquérito. Os suspeitos foram indiciados por constrangimento ilegal, 
ameaça de morte, lesão corporal e dano ao patrimônio da empresa, além de vias de fato, que é uma contravenção 
penal. O repórter Ronaldo Daros e o operador de câmera Ricardo Alves estavam trabalhando naquela noite quando 
passaram em frente à Choperia Dona Francisca. Os dois foram agredidos e o carro da emissora foi avariado.
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