
VACINAÇÃO EM JOINVILLE 

Prefeitura 
abre mais 21,2 
mil horários  

Dengue

Joinville registra 
a quarta morte 
pela doença 

Copa América 

Brasil e Chile 
fazem jogo 
decisivo hoje 

Mais empregos

Santa Catarina gerou 111,4 mil 
empregos entre janeiro e maio

Vítima era uma mulher 
de 79 anos e que tinha 
comorbidades. Ela faleceu 
no início de maio. Página 4

Jogo às 21h, no Rio de Janeiro, 
define qual das seleções vai 
para as quartas de final da 
Copa América. Página 15

Divulgados ontem, os números do Caged mostram que o Estado 
foi responsável por aproximadamente 9% do total de novos postos 
de trabalho criados no Brasil no mesmo período. Página 10
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Agendamento de pessoas sem comorbidades da faixa 
dos 45 anos teve início ontem e novas marcações 
poderão ser feitas hoje pelo site do município se 
ainda houver disponibilidade de vagas. Página 3 

 

DIA DE CAOS 
NO TRÂNSITO 
DE JOINVILLE 
Acidente no início da manhã, no km 41 da BR-101, 

 provocou filas de manhã, de tarde e de noite e 
comprometeu o fluxo nos bairros próximos. Página 4 
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Efeito positivo 
no emprego
Uma transação como essa envolvendo 
a Tupy contribui para a informação 
divulgada ontem (1) pelo Ministério 
da Economia: Santa Catarina tem 
saldo positivo de mais de 111 mil 
empregos formais em 2021. A 
referência nacional em relação ao 
mercado de trabalho foi comemorada 
pelo governador Carlos Moisés.
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O primeiro semestre da nova legislatura foi dos mais 
produtivos. No período foram protocolados 169 projetos de lei, 
335 moções e pouco mais de 12 mil indicações. O trabalho do 
Legislativo incluiu ainda diversos debates importantes como 
a questão da região metropolitana e a reforma da previdência 
do município, entre outros. O presidente da Câmara, o 
experiente Maurício Peixer (PL), mas estreante na presidência, 
avaliou como muito positivo os trabalhos realizados.

O primeiro semestre na 
Câmara de Vereadores 

Acordo milionário
 Obrigatório registrar a movimentação econômica mundial, ontem, com anúncio da 
Tupy S.A. - multinacional brasileira e joinvilense - do acordo com a Stellantis NV para 
a aquisição das operações de componentes estruturais em ferro fundido do Brasil e de 
Portugal da Teksid SpA. O preço de aquisição é de € 67,5 milhões, cerca de R$ 400 milhões. 
  
“A conclusão dessa negociação é um passo muito importante para a Tupy e 
estamos contentes com o potencial de sinergias entre as empresas. A transação faz 
parte da estratégia de crescimento global da companhia e amplia a capacidade 
para produção de blocos e cabeçotes direcionados a bens de capital”.
Fernando Cestari de Rizzo, CEO da Tupy 

Mais vacinas e 
antecipação do prazo
E por falar em notícia boa, o 
governador Carlos Moisés anunciou 
ontem, pelas redes sociais, que 
182.450 doses de vacinas contra a 
Covid-19 chegarão ao Estado nos 
próximos dias. Mais ainda: previu 
que todos os catarinenses com 18 
anos ou mais tomarão a primeira 
dose da vacina até agosto.

Simples, necessário e valendo!
Imagine morar numa via que não tem nome. E que a 
denominação do local já tenha até aprovação da Câmara 
de Vereadores, com uma delas, inclusive, já sancionada. 
Este era o caso da Estrada da Ponte de Arame, nome oficial 
da via. Primeiro projeto do vereador Henrique Deckmann 
(MDB), já foi sancionado pelo prefeito Adriano Silva (Novo) 
e está valendo. Um benefício para cerca de 50 famílias que 
terão, agora, endereço próprio e mais dignidade com o 
direito de receber correspondências e encomendas em casa.

Em Joinville, as regras para a definição dos nomes de rua 
contam com legislação própria. É a Lei 5230/2005 que define 
as normas. Entre elas, a de que somente o nome de pessoas 
falecidas pode ser utilizado nas indicações. 

Isso não é embelezar
Há muitos anos, 
Joinville possui uma 
regulamentação em 
relação à publicidade. 
Seja para placas nas 
calçadas ou até para 
uma simples faixa, 
existem normas e, 
para cumprimento 
delas, a fiscalização. 
O problema é que nos 
últimos dias diversos 
cartazes passaram 
a poluir a paisagem 
urbana da cidade. 
Em postes e calçadas, 
sem qualquer 
regramento. No ano 
em que a gestão 
municipal abraçou 
o embelezamento 
de diversos espaços de lazer, essa situação vai em caminho 
contrário ao que Joinville merece.  
 
Sem desmerecer o serviço prestado mas, acima de 
tudo, em respeito a quem segue as regras e normas 
de publicidade, é preciso seguir à risca a legislação 
municipal. O que é proibido ou irregular deve ser punido. 
Tanto que a fiscalização municipal multou e apreendeu 
materiais. Pelo rumo tão belo que nossa cidade está 
seguindo, não podemos permitir este desrespeito.

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

SABRINA AGUIAR
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Mais de 21 mil horários 
oferecidos para vacinação
Agendamento teve início ontem à tarde para pessoas com 45 anos ou mais e continua hoje, a partir das 11h, caso ainda 
existam vagas, para pessoas com 44 anos ou mais. Aplicação das doses começa amanhã e prossegue até o dia 11 de julho

Joinvilenses devem ficar atentos aos horários de agendamento para a aplicação da vacina que são disponibilizados no site da Prefeitura
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Governo de SC define novos prazos para aplicação de primeira dose
O governo do Estado divulgou on-

tem o novo calendário de vacinação. 
A previsão é que toda a população 
catarinense com mais de 18 anos 
receba, pelo menos, a primeira dose 
do imunizante até o dia 31 de agosto. 

Com o anúncio, o Estado anteci-
pou em 53 dias o calendário divul-
gado anteriormente. A proposta foi 
aprovada na reunião da Comissão 
Intergestores Bipartide (CIB), reali-
zada nesta quinta-feira, 1º de julho. 
“Nós só vamos voltar à normali-
dade quando todos os catarinenses 
estiverem vacinados. Até final de 
agosto, todos adultos acima de 18 
anos receberão a primeira dose. Isso 

vai trazer esperança, gerar normali-
dade nas atividades do comércio, da 
indústria, da gastronomia, eventos, 
transporte, para o verão que está 
chegando aí. O turismo participa com 
quase 15% do PIB de Santa Catarina”, 
destaca o governador Carlos Moisés.

Nesta faixa da população, acima 
dos 18 anos, são mais de 5 milhões 
de pessoas que poderão ser imuni-
zadas. “Aprovamos hoje (ontem), 
por unanimidade, a proposta do 
novo calendário de vacinação contra 
o coronavírus prevendo a vacinação 
dos cidadãos catarinenses acima 
de 18 anos até agosto. Ainda há a 
possibilidade de regrarmos de 12 a 18 

anos conforme critério do Ministério 
da Saúde, na Comissão Intergestores 
Tripartite, que deve acontecer nos 
próximos dias”, afirma o secretá-
rio de Saúde, André Motta Ribeiro.

A vacinação segue dividida em 
grupos etários, chegando aos 
maiores de 30 anos até o final de 
julho e ampliando para os acima 
dos 18 anos até 31 de agosto. De 
acordo com os dados do vacinô-
metro, Santa Catarina aplicou até 
ontem, 3.459.456 doses sendo que 
dentro do grupo prioritário 92,2% 
já recebeu ao menos a primeira 
dose e 35,52% está com o esque-
ma vacinal completo (D1+D2). 

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

Com a chegada de novas doses de 
vacina contra a Covid-19, a Pre-
feitura de Joinville disponibilizou 
ontem 21,2 mil horários para agen-
damento. O processo é feito todo pela 
internet por meio do site joinville.
sc.gov.br. Em função da quantida-
de de doses ofertadas e do volume 
de pessoas que buscam a imuni-
zação, o agendamento, desta vez, 
ocorrerá de forma escalonada.

Ontem à tarde, foram abertas vagas 
para pessoas com 45 anos ou mais e 
para os públicos prioritários que já 
foram contemplados em outras etapas 
e que, porventura, ainda não tenham 
recebido o imunizante. Neste horário, 
todas as doses serão disponibilizadas.

Hoje, às 11h, caso ainda haja dis-
ponibilidade de doses, será aberto o 
agendamento para pessoas com 44 
anos ou mais. E, às 16h, caso ain-
da haja disponibilidade de doses, 
será aberto o agendamento para 
pessoas com 43 anos ou mais.

A aplicação destas doses será 
realizada entre o sábado, dia 3, e o 
domingo da semana que vem, dia 11 
de julho, na Central de Imunização do 
Centreventos Cau Hansen, na Cen-
tral de Imunização Tupy e na Sala de 
Imunização do Garten Shopping.

Para a vacinação dos grupos prio-
ritários, é necessário apresentar do-
cumento comprobatório. No portal de 
agendamento da vacinação (joinville.
sc.gov.br), estão detalhadas todas as 
informações sobre os contempla-
dos em cada grupo e a documenta-
ção que precisa ser apresentada.

VEJA  
COMO FICA

O Estado recebeu na noite 
da última quarta-feira,  
 
257.190 doses
Lista dos grupos de vacinação
Acima dos 40 anos: 1º a 8/7

35 A 39 ANOS: 9 A 22/7

30 A 34 ANOS: 23/7 A 5/8

25 A 29 ANOS: 6/8 A 19/8

18 A 24 ANOS: 20/8 A 31/8
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Joinville registra a quarta 
morte por causa da dengue
Mulher de 79 anos, 
que tinha histórico 
de comorbidades e 
residia na zona Leste, 
teve óbito confirmado 
pela doença

Agentes sanitários da Prefeitura realizam visitas às regiões que oferecem maiores riscos de contaminação e orientam moradores para a limpeza
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Saúde  Editor: Jean Balbinotti jean.balbinotti@ndmais.com.br

A Secretaria da Saúde 
de Joinville, por meio da 
unidade de Vigilância Epi-
demiológica, confirmou 
ontem a quarta morte por 
complicações da dengue. 
Trata-se de uma mulher, 
de 79 anos, que residia na 
zona Leste da cidade. Ela 
possuía histórico de comor-
bidades, incluindo doença 
pulmonar obstrutiva crônica, 
hipertensão, cardiopatia e 
câncer de mama. O óbito foi 
registrado no dia 1º de maio 
no Hospital Municipal São 
José, mas a confirmação da 
causa da morte foi libera-
da apenas nesta semana.

Para permitir o acompa-
nhamento da população aos 
dados dos casos confirma-
dos e dos focos do mosquito 
Aedes aegypti, a Prefeitura de 
Joinville atualiza diariamente 
o painel da dengue, disponível 
em joinville.sc.gov.br/dengue.

Desde o início do ano, já 
foram notificados em Join-
ville 21.919 casos suspeitos 
de dengue, com 14.315 con-
firmados. Destes, 14.203 
eram casos autóctones, ou 
seja, se originaram nos locais 
onde foram encontrados.

Os bairros com maior inci-
dência de casos confirmados 
em Joinville são, pela ordem, 
Petrópolis (1.460), Itaum 
(1.153) e Floresta (1.150). Já 
os bairros com mais regis-
tros de focos do mosquito 
são, pela ordem, Aventu-
reiro (713), Costa e Silva 
(398) e Petrópolis (368). 

A orientação da Vigilân-
cia Ambiental é para que os 
moradores façam frequen-
temente vistorias rápidas 
nos terrenos para eliminar 
possíveis focos do mosquito 
transmissor. Qualquer item 
que acumule água pode ser 
um criadouro para as larvas.

MITOS E VERDADES SOBRE A DENGUE
Apesar de ser uma doença bastante co-
nhecida e que todos os anos é alvo de 
campanhas das autoridades sanitárias, 
ainda há muitos mitos que são propaga-
dos para as pessoas em geral. Confira a 
seguir algumas dessas afirmações e saiba 
se elas são, de fato, mito ou verdade.
 

n n n

Os cuidados com a dengue po-
dem ser reduzidos no inverno
MITO: As baixas temperaturas até mi-
nimizam a circulação do mosquito, mas 
ele não “some” no inverno. Além disso, 
os ovos depositados em criadouros resis-
tem por mais de um ano e, em condições 
climáticas favoráveis, podem eclodir e 
reiniciar o ciclo de vida do mosquito.

A dengue pode ser contraí-
da mais de uma vez
VERDADE: A dengue possui quatro soroti-
pos e dois deles circulam em Joinville. Após 
contrair a doença, a pessoa fica imuni-
zada apenas para aquele tipo específico e 
pode contrair outros sorotipos. As formas 
mais graves da doença podem se mani-
festar em qualquer uma das infecções.

 Inseticidas eliminam o mosqui-
to transmissor Aedes aegypti
MITO: O uso de inseticidas ajudam a espantar 
o mosquito, mas não o impede. A recomen-
dação é para o uso de repelente especial-
mente nas pernas e braços, além das áreas 

mais expostas ao mosquito. Para combater o 
mosquito é fundamental eliminar os objetos 
que podem ser utilizados como criadouros.

Existe vacina contra a dengue
VERDADE: Neste momento a vacina é 
oferecida na rede particular e só pode 
ser tomada por pessoas que já tiveram a 
doença e em uma faixa etária específica.

Rios, riachos e córregos são cria-
douros do mosquito
MITO: O mosquito não coloca os ovos 
em água corrente. Mas lixo, recipientes e 
pneus descartados nas margens de rios e 
córregos podem acumular água limpa e se 
tornar criadouros do mosquito. Por isso, 
a limpeza dos locais é fundamental para 
evitar a criação do Aedes aegypti. As pisci-
nas também não são ambientes propícios 
para a colocação de ovos, desde que este-
jam com a água devidamente tratada.

 Nenhum medicamento cura a dengue
VERDADE: Não há antiviral que cure a den-
gue e sim medicamentos para tratar os sinto-
mas após o diagnóstico, como os analgésicos 
utilizados para aliviar as dores musculares. 
Mas, atenção: deve-se evitar o uso de me-
dicamentos como AAS e anti-inflamatórios 
como diclofenaco, nimesulida e cetoprofeno.

 Água sanitária ajuda a elimi-
nar as larvas do mosquito
MITO: A água sanitária evapora rapida-
mente e não elimina as larvas. Os produ-

tos que podem eliminar as larvas são o 
hipoclorito de sódio ou o cloro. Lembre-
-se: recipientes e potes de alimentos de 
animais devem ser bem escovados. Lo-
cais como calhas, ralos e caixas de pas-
sagem devem ser protegidas com tela.

Hidratação ajuda no tratamento da dengue
VERDADE: A hidratação é fundamental para 
o tratamento da doença e, por isso, é reco-
mendável a ingestão abundante de líquidos 
como água, água de coco, chás naturais 
e o soro caseiro. A dengue causa saída de 
água de dentro dos vasos sanguíneos para 
outras partes do organismo, podendo causar 
queda de pressão, líquidos no pulmão ou 
abdômen, bem como sobrecarga nos rins.

 Não é preciso se preocupar com 
o mosquito em lugares altos
MITO: Embora o raio de voo do mosqui-
to seja baixo, cerca de 1,5 metro de altura, 
ele pode ser levado para locais mais al-
tos com a ajuda do vento ou, até mesmo, 
ao pousar em roupas e outros objetos.

Combater o mosquito Aedes aegypti é a 
melhor forma de prevenir a dengue
VERDADE: A maneira mais efetiva de 
evitar a proliferação do mosquito é eli-
minar o acúmulo de lixo e proteger locais 
que podem virar possíveis criadouros, tais 
como vasos de plantas, tampas e garra-
fas plásticas, bromélias, piscinas sem uso 
e sem manutenção, pneus, caixas d’água, 
pequenos recipientes, entre outros.
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Carreta tomba na BR-101 
e deixa o trânsito caótico
Veículo transportava 48 toneladas de madeira e virou no km 41, no sentido Norte, bloqueando a rodovia desde as 
primeiras horas da manhã. Motoristas enfrentaram longas filas nas marginais para acessar bairros ou passar por Joinville
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Cidade Editor: Jean Balbinotti jean.balbinotti@ndmais.com.br

O tombamento de uma carreta na 
BR-101, na manhã de ontem, causou 
transtornos durante todo o dia para os 
motoristas que moram em Joinville ou 
passam pela cidade. O acidente ocor-
reu na altura do km 41, por volta das 
7h, próximo ao viaduto da rua Ot-
tokar Doerffel, e provocou longas filas 
nas marginais e bairros próximos.

A carreta transportava 48 toneladas 
de madeira do tipo pinus e seguia no 
sentido Norte da rodovia, com desti-
no final no Estado do Maranhão. Se-
gundo o motorista do caminhão que 
tombou, o acidente aconteceu no mo-
mento em que o engate do cavalinho 
quebrou, deixando a carreta solta. 

A mureta que divide as pistas impediu 
que a carreta invadisse a pista contrária, 
só que, com a batida, a madeira caiu do 
veículo e passou para o outro lado da 
pista, atingindo em cheio outro cami-
nhão que transportava alumínio e tinha 
como destino final São Francisco do Sul. 

O peso da carga de madeira que atra-
vessou a pista destruiu a cabine do 
veículo e ele foi parar em cima de uma 
calçada que separa a rodovia da mar-
ginal. Segundo a Arteris Litoral Sul, 
empresa que administra a rodovia, o 
motorista de 35 anos teve ferimentos le-
ves e foi encaminhado para um hospital. 

Por causa do acidente, as duas pis-
tas, nos dois sentidos, ficaram fechadas 
durante quase toda a manhã de ontem 
e a saída para evitar o fechamento total 
da rodovia foi desviar o tráfego para as 
marginais. Ainda assim, nos horários de 
pico, aproximadamente 12 km de filas se 
formaram nos dois sentidos da BR-101. 

DIA TODO COM FILAS 
A abertura parcial ocorreu por volta 

do meio-dia, mas até o final da tar-
de, as filas continuavam na região.  

Segundo Rafhael Viaro, da Polícia 
Rodoviária Federal, o trabalho de de-
sobstrução foi bastante complicado 
por causa do tamanho da carga que 
ficou sobre a pista. Foi preciso acio-
nar um caminhão munck para con-
seguir tirar a carga de madeira. 

A causa do acidente ainda vai ser apu-
rada pela perícia técnica. “O acidente 
foi grave e a situação pode ter sido pior 
porque a carga que caiu no sentido Nor-
te da rodovia ocupou totalmente a faixa 
no sentido Sul e atingiu um caminhão 
que vinha na pista contrária. Se estivesse 
passando uma moto por ali, o resultado 
seria muito pior”, afirmou o policial. 

Trânsito ficou complicado na região 
até o início da noite, com filas nos 
bairros próximos e na BR-101. Na 
foto maior, carga de madeira bloqueia 
por completo as pistas no sentido 
Sul e danificam o caminhão que 
transitava no sentido contrário



Rede atacadista abre 200 vagas de emprego
Prestes a inaugurar a nova loja do 

Komprão Koch Atacadista em Ja-
raguá do Sul, o Grupo Koch deu 
largada ao processo seletivo para 
contratação de profissionais que 
atuarão na nova unidade. A sele-
ção acontece na semana que vem. 

A expectativa da empresa é contratar 
200 profissionais para diversas fun-
ções. Os interessados em participar 
da seleção devem comparecer entre 
os dias 5 e 7 de julho, das 8h às 17h, 
na Dona Amora Festas, localizada na 
rua Waldemiro Schmitz, 114, Jaraguá 
Esquerdo. Pretendentes devem levar 
um documento com foto e currículo.

Os novos colaboradores serão con-
templados com benefícios como plano 
de saúde e odontológico, refeitório com 
café, uniforme, bolsa faculdade, avalia-
ção disciplinar, quinquênio, progressão 
profissional, kit baby, auxílio creche, 
convênio de compras, convênio com o 
Sesc treinamentos e vale transporte.

Todo o processo de seleção irá ocor-
rer dentro das medidas de segurança 
sanitária, com aferição de tempera-
tura dos candidatos e disponibilidade 
de álcool em gel para higienização das 
mãos e é obrigatório o uso de máscaras. 

Entre as oportunidades disponíveis 
constam vagas para gerente de loja, 
gerente de setor, subgerente de loja, 
supervisores de setor, assistentes de 
setor, vendedor de atacado, demons-
trador de mercadorias, estoquista, 
conferente de mercadorias, fiscal de 
prevenção e perdas, fiscal de caixa, 
atendentes de carnes, repositores, 
operadores de caixa, empacotadores, 
auxiliar de limpeza e também vagas 
para PCD´s (pessoas com deficiência).

Para Antonio Koch, diretor de Recur-
sos Humanos do Grupo Koch, a chegada 
da bandeira Komprão em Jaraguá do Sul 
é motivo de orgulho.“Estamos prepa-
rando uma loja espaçosa, com um mix 
de produtos e uma equipe que come-
ça a ser selecionada e preparada para 
receber e atender com muito carinho a 
comunidade de Jaraguá do Sul”, afirma. 
A unidade está sendo instalada na rua 
Walter Marquardt, entre os bairros 
de Rio Molha e Jaraguá Esquerdo.
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Mais prazo para colocar  
a fatura da água em dia
O programa 
passa a valer 
até dezembro 
e permite a 
simulação do 
parcelamento. Em 
alguns casos, pode 
haver desconto 
em juros e multa

De acordo com a Águas de Joinville, cerca de 3,5 mil famílias aproveitaram o programa nos seis primeiros meses do ano e colocaram as contas em dia
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Cidade  Editor: Mauro Geres mauro.geres@ndmais.com.br

O programa “Fique 
em dia com a Águas”, 
que traz condições 
especiais para quitação 
de débitos das faturas 
de água, teve o prazo 
prorrogado. Quem tem 
pendências com a Com-
panhia Águas de Join-
ville, pode negociá-las 
até dezembro de 2021. 

As negociações são 
efetivadas nas unidades 
presenciais da com-
panhia. Para receber 
atendimento, é neces-
sário realizar agenda-
mento pelo número 115, 
que atende todos os dias 
da semana, 24 horas. 
A ligação é gratuita.

As simulações de par-
celamento podem ser 
feitas antecipadamente 
pelo site da Compa-
nhia, ou pelo link bit.ly/
FiqueemdiaAguasdeJlle. 

Nos seis primeiros 
meses deste ano, cerca 
de 3,5 mil famílias que 
precisavam regulari-
zar suas contas de água 
foram beneficiadas. 
O programa ofere-
ce diversas condições 
facilitadas, como nú-
mero maior de parcelas, 
entrada reduzida e, em 
alguns casos, descontos 
na aplicação de juros e 
multas. As condições 
para regularização dos 
débitos variam conforme 
os valores e o tempo de 
atraso no pagamento. Investimento na unidade chegou a R$ 15 milhões na unidade que terá 30 mil m2 de área
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Injustiças
O presidente da Associação dos Procuradores 
do Estado, Juliano Dossena, examinou os 
projetos da reforma da Previdência dos 
servidores públicos e defende emendas. 
Constata a existência de equívocos. Aponta 
um exemplo: funcionários que estão apenas 
a quatro meses da aposentadoria pela regra 
atual, terão que cumprir mais cinco anos, 
caso seja aprovada a reforma do governo.

moacir.pereira@ndmais.com.br
MOACIR PEREIRA

O falecimento do artista, escritor, 
poeta e excepcional ser humano Rodrigo 
de Haro, abre um vácuo no saber e na 
produção artística e cultural na enlutada 
Santa Catarina. Não são apenas os 
mais variados setores culturais em 
que atuava com brilhantismo que 
passaram a viver na orfandade, desde 
que problemas de saúde o imobilizaram 
no leito hospitalar e residencial. Agora, 
é toda Santa Catarina que fica mais 
pobre com seu desaparecimento.

Raro encontrar um ser humano tão 
especial, tão sensível e tão fantástico no 
poder criativo e tão incansável na produção 
artística e literária como Rodrigo de Haro. 

Os milhares e milhares de desenhos 
e pinturas dos mais variados temas e 
coloridos, em diversos tamanhos, sempre 
com traços mágicos que hipnotizavam o 
espectador permanecem para sempre na 
história. As dezenas de livros que escreveu, 
a maioria de conteúdo poético, todos 
manuscritos com letras de forma, muitos 

inéditos, imortalizam sua obra literária.
Os extraordinários mosaicos falam 

por si e terão vida perene, como a 
“História da Criação”, na Reitoria da 
UFSC, o “Monumento a Santa Catarina”, 
na praça Tancredo Neves, o “Mural de 
Santa Filomena”, no sitio do médico 
Marcelo Colaço Paulo, os filosóficos 
murais na Vinícola Francioni, em São 
Joaquim, entre centenas deles.

Rodrigo de Haro era um gigante das 
artes. E ao mesmo tempo, uma pessoa 
simples, que tanto era admirado pelos 
diálogos com os graúdos, como dava 
atenção especial a gente simples o povo.

Memória privilegiada, inteligência rara, 
fala macia, ternura no olhar e capacidade de 
ouvir, foi aplaudido e premiado por décadas 
aqui, em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Ao longo de décadas, testemunhei 
o quanto era grande o seu coração 
e extraordiná ria a sua inteligência. 
Foi, sem favor, um dos maiores 
eruditos de Santa Catarina.

Repúdio à UFSC
A Associação Nacional de Defesa dos Agricultores, Pecuaristas 
e Produtores da Terra (Andaterra) está publicando em todo o 
Brasil uma nota de repúdio à Universidade Federal de Santa 
Catarina pelo curso sobre reforma agrária e enfrentamento 
do agronegócio. Enfatiza: “Trata-se claramente de um 
curso voltado contra o agronegócio e para a formação de 
agentes subversivos, fato que por si só tem grande potencial 
danoso para a sociedade brasileira a médio e longo prazo. 
É um curso voltado para enfrentar o agro nacional e, neste 
processo, ir implantado uma agenda comunista no campo”. 
E conclui: “É chocante que, com tantas provas históricas 
do fracasso dessas ideologias radicais, uma universidade 
federal esteja ensinando ideias que, além de antiquadas, 
apenas promovem a violência no campo, a escassez de 
alimentos, a miséria e a manutenção de formas totalitárias 
de governo. Esperamos que o Ministério da Educação tome 
as medidas cabíveis aos envolvidos na realização deste curso, 
e que desenvolva mecanismos institucionais que impeçam 
o uso político-ideológico das universidades federais”

Rodrigo de Haro: um humanista erudito
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Curtas
 – Presidente do TCE, Adircélio Ferreira Júnior, 
foi escolhido para integrar o grupo de 
trabalho que vai definir o programa nacional 
de compliance nos tribunais. A primeira 
reunião será hoje no Instituto Rui Barbosa.

 – A Associação Catarinense do Ministério 
Público está iniciando análise da reforma 
da Previdência. Já identificou pontos 
críticos e vai propor várias emendas.

Acompanhe meus 
comentários no Balanço 
Geral, na NDTV, de segunda 
a sexta, a partir das 12h, 

e mais notícias no blog do portal nd+

Irmandade
Os médicos do Imperial Hospital de Caridade 
emitiram nota pública manifestando apoio à 
Chapa 1 nas eleições que se realizam durante 
o dia de hoje para a mesa administrativa e os 
conselhos da Irmandade do Senhor do Passos. 
Fazem uma retrospectiva sobre a situação da 
rede hospitalar, de suas dificuldades e completam 
com um diagnóstico sobre o arrendamento 
do Caridade pelo grupo Care. Enfatizam que o 
arrendamento, iniciado há pouco, já apresenta 
resultados positivos para a assistência hospitalar.

Educação
O Sindicato das Escolas 
Particulares de Santa 
Catarina (Sinep) está 
comemorando esta semana 
60 anos de fundação. Foi 
criado em Florianópolis 
no dia 1º de julho de 1961 
por um grupo de oito 
estabelecimentos de 
ensino. Está representando 
hoje cerca de 1.300 
unidades escolares, do 
ensino infantil ao ensino 
superior, onde trabalham 
aproximadamente 45 
mil profissionais e 
atendem cerca de 500 mil 
alunos matriculados.

Duplicação
Requerimento à Comissão de Infraestrutura do 
Senado convocando o ministro Tarcísio de Freitas 
para prestar informações sobre a suspensão das 
negociações com o governo catarinense para 
destinar R$ 200 milhões nos dois primeiros 
lotes da BR-470, foi protocolado pelo senador 
Esperidião Amin. O pedido já foi despachado 
pelo presidente da comissão, senador Dário 
Berger. Ele vai marcar um evento semipresencial 
para cobrar explicações do ministro.

Rodrigo: o encontro com o poeta e artista comentando “Lanterna 
Mágica”, seu último livro, em seu atelier, na Lagoa da Conceição
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Na metade de junho, o mundo presenciou 
ao vivo, pela televisão, como uma para-
da cardiorrespiratória (chamada de morte 
súbita) geralmente ocorre: sem avisos. O 
jogador dinamarquês Christian Eriksen, 
29 anos, estava jogando, em uma partida 
da seleção de seu país contra a Finlândia, 
quando, de repente, caiu de forma súbita, 
com o coração parado. Poucos dias antes, 
no Brasil, o jovem ator Rafael Cardoso, 35 
anos, passava por uma cirurgia para o im-
plante de um desfibrilador cardíaco, após 
descobrir o risco de morte súbita.    
 
Segundo dados da Sociedade Brasileira de 
Arritmias Cardíacas (Sobrac), algum des-
compasso no coração acomete mais de 20 
milhões de pessoas no país, e as arritmias 
são responsáveis por mais de 320 mil mortes 
súbitas, todos os anos. 
  
Por que Eriksen não foi mais um número 
dessa fatídica estatística? Porque, quanto 
mais rápido o atendimento, maior a chance 
de sobrevivência. A cada minuto perdido, a 
chance de sobreviver diminui de 7% a 10%. 
No caso do jogador, um rápido atendi-
mento médico, com imediato uso de um 
desfibrilador automático (DEA), salvou a 
sua vida. Fora de um ambiente controlado, 
como uma partida de futebol, é necessá-

rio treinar a população para reconhecer uma 
parada cardíaca e prestar atendimento ini-
cial, com a massagem cardíaca e a disponi-
bilidade obrigatória de um DEA em lugares 
de grande circulação. 
 
O distúrbio pode ocorrer em homens ou mu-
lheres, de qualquer idade, e pode ser causado 
por uma falha na atividade elétrica cardía-
ca, associado ou não à presença de doença 
estrutural do coração. Alguns casos estão as-
sociados a fatores de risco, como obesidade, 
colesterol alto, pressão elevada e sedentaris-
mo, além da origem hereditária.  
 
Outra verdade na redução da estatística de 
morte súbita: a prevenção cardiovascu-
lar, com a identificação de forma precoce 
de formas de doenças com predisposição a 
essa situação, principalmente em famílias 
que já foram atingidas por uma ocor-
rência assim. É difícil falar sobre morte 
súbita, principalmente de jovens. O pro-
blema é que, ao esquecer de sua existên-
cia, esquecemos também como preve-
ni-la, reconhecê-la e tratá-la. Por essa 
razão, cada vez mais pesquisas, campa-
nhas, disponibilização dos DEAs e di-
vulgações são feitas para chamar aten-
ção e buscar soluções que nos permitam 
tranquilizar e salvar vidas dos cidadãos.

Parada cardíaca súbita: 
como evitar essa tragédia

Mais empregos e 
SC como referência

Rafael Ronsoni
PhD em Cardiologia, médico do corpo 
clínico do Hospital Dona Helena

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

Os índices econômicos positivos que vêm sendo di-
vulgados mensalmente no país apontam para uma 
retomada robusta da economia. O período nebuloso, 
que começou ainda antes da pandemia, parece estar 

ficando para trás. Ontem, o Ministério da Economia, por meio 
do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), 
divulgou o balanço de maio das vagas de emprego, um dos 
principais balizadores da nossa economia. O Brasil criou 280,6 
mil postos de trabalho formal. O número de trabalhadores 
contratados com carteira assinada foi maior que o total de 
demitidos do mercado formal de trabalho. No período, foram 
registradas 1.548.715 admissões e 1.268.049 desligamentos.

Ainda assombrado pela alta da inflação, que eleva os pre-
ços de alimentos, combustíveis e gás de cozinha, entre outros 
itens básicos que fazem parte da vida dos brasileiros, o país 
volta a caminhar 
com passos firmes, 
dá uma esperança 
a mais aos cidadãos 
que sofrem com a 
pandemia. Mesmo 
na crise do corona-
vírus, o Brasil está 
gerando empregos e 
evitando demissões. 

Para o minis-
tro Paulo Guedes, 
a economia bra-
sileira continua 
surpreendendo posi-
tivamente: “Impor-
tante também registrar que todas as regiões, todos os 
setores e todos os Estados registraram a criação de no-
vos empregos. É a economia brasileira se levantando, 
e setores que estavam muito fragilizados, como ser-
viços, estão sendo destaques deste mês de maio”.

Entre os Estados, mais uma vez Santa Catari-
na é o principal destaque. Nos cinco primeiros me-
ses do ano, o Estado criou 111,4 mil vagas de trabalho. 
É o melhor resultado do país, se considerados os da-
dos relativos ao estoque de empregos. Em maio, o sal-
do positivo foi de mais de 13,5 mil postos de trabalho.

Com esses números positivos, Santa Catarina segue como 
referência na criação de empregos no Brasil. Os setores de 
serviços, indústria e construção civil foram os principais 
destaques em maio no Estado. A força catarinense está cada 
vez mais consolidada no país. Essa potência econômica tem a 
cara do povo catarinense, que respira trabalho e dedicação.

Novamente, Santa 
Catarina é o principal 
destaque na criação 
de postos de trabalho 
no país. A força 
catarinense está cada 
vez mais consolidada”.
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Desonestidade, 
incompetência e ferrugem

Há engrenagens enferrujadas, desgastadas, rangendo, 
estalando, desalinhadas, fora de prumo. Não dá para 
acreditar que estejam em operação, que ainda se movam. 
É um compasso histérico, de algo que já deveria ter virado 
pó, se desintegrado. Lembram um ferro-velho, um monte 
de peças roubadas que receptadores tentam legalizar. Uma 
estrutura bamba, capenga, com alavancas empurradas 
por juízes do Supremo, imprensa militante, pesquisas 
eleitorais mirabolantes, uma oposição mal-intencionada, 
sempre voltada à desonestidade, ao atraso, à destruição.

Os dentes metálicos das engrenagens já mal se 
encaixam, mas vão moendo pessoas desmemoriadas, sem 
informação, fracas. Leis, tribunais de várias instâncias, 
produtos de roubos, de desvios, de corrupção, verdades 
estabelecidas por “provas sobradas”, tudo vai sendo 
triturado. Resta uma pasta pegajosa com que tentam 
encobrir a justeza, a legalidade, a correção, o caráter.

Não fazem força para fingir que não houve roubalheira, 
mensalão, petrolão... Fingem com a maior cara de pau. 
Quando alguém da turma do mal finalmente admite a 
prática de todos os crimes, ou parte deles, faz de conta que 
o chefão não sabia de nada... É um bando, uma corja que 
deveria pagar por tudo de horroroso que fez, que deveria 
estar recolhida ao silêncio, à expiação de seus pecados, tantos 
pecados. E a quadrilha 
está aí, aumentada, 
achando que pode 
tudo, e as pessoas de 
bem que se danem.

Querem se vender 
como os mais 
honestos do mundo, 
os grandes defensores 
da liberdade. E dizem 
abertamente que vão 
“tomar o poder, que 
é diferente de ganhar 
a eleição” e consideram a brutal ditadura chinesa um 
“exemplo para o Brasil” porque lá “o governo é forte, e 
a população obedece”. Para acreditar neles, só pessoas 
sem caráter também, ou com existência reduzida a quase 
nada, a um completo não ver, não ouvir, não pensar. 
Chega a dar enjoo ver o grupelho apregoando seu mundo 
inexistente de honestidade, bondade e até competência.

Sim, nada há de verdadeiro neles, só o desejo de enganar. 
Defendem ideias que nunca deram certo em lugar nenhum 
do mundo, em época nenhuma. Já andam falando em 
romper o teto de gastos, de imprimir dinheiro... Querem 
voltar a criar estatais, querem mais Estado. Juram que um 
Estado fomentador de crescimento e desenvolvimento 
é a solução, sem poder citar um exemplo sequer de uma 
experiência assim que tenha funcionado. A realidade é que 
não há limpeza geral na ficha de nenhum ladrão que o torne 
verdadeiramente honesto e muito menos competente. Basta 
olhar um “ferro-velho” aqui ao lado chamado Argentina.

LUÍS ERNESTO 

Lacombe

Não fazem força 
para fingir que não 
houve roubalheira, 
mensalão, petrolão... 
Fingem com a maior 
cara de pau.”

Escrevem neste espaço:  
Segunda J.R. Guzzo  Terça Guilherme Fiuza  Quarta Alexandre Garcia 
Sexta Luís Ernesto Lacombe  Fim de semana Rodrigo Constantino
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A denúncia do representante 
da Davati Medical Supply, Luiz 
Paulo Dominguetti Pereira, de 
que recebeu pedido de propi-
na de US$ 1 por dose, em troca 
de assinar contrato de venda 
de vacinas AstraZeneca com o 
Ministério da Saúde, foi confir-
mada à CPI da Pandemia ontem. 

O empresário Dominguetti 
afirmou ainda que parlamen-
tares procuraram o CEO da 
empresa no Brasil, Cristiano 
Alberto Carvalho, para inter-
mediar a compra de vacinas. 
Ele reproduziu até mesmo um 
áudio do deputado Luis Miran-
da (DEM-DF) sobre possível 
intermediação em negocia-
ção, mas não pode confirmar 
que se tratava da aquisição do 
imunizante da AstraZeneca.

O pedido de propina foi feito 
pelo ex-diretor de logística do 
ministério, Roberto Ferreira 
Dias, exonerado na quarta-fei-
ra, após desgaste com suspeitas 
de envolvimento em irregulari-
dades com a aquisição de vaci-
nas pelo órgão. A compra de 400 

milhões de doses da AstraZene-
ca pelo ministério, se realizada 
com irregularidade, geraria um 
montante ilícito de R$ 2 bilhões.

CONTATOS
O primeiro contato de Domin-

guetti — que é policial militar 
em Minas Gerais e atua como 
intermediador da Davati — com 
o Ministério da Saúde foi feito 
por meio do reverendo Amilton 
Gomes a partir da Secretaria 
Nacional de Assuntos Huma-
nitários, que agendou uma 
reunião com Lauricio Cruz, do 
Departamento de Imunização 
e Doenças Transmissíveis.

Dominguetti também mante-
ve contato com coronel Marcelo 
Blanco da Costa, ex-diretor 
substituto do Departamen-
to de Logística do Ministé-
rio da Saúde, exonerado em 
janeiro deste ano. Ele teria 
intermediado o contato do 
vendedor com Roberto Dias.

O pedido de propina, de 
acordo com o vendedor, foi 
feito no dia 25 de fevereiro 

deste ano, em jantar no restau-
rante Vasto, em um shopping 
em Brasília, onde também 
estiveram presentes o coro-
nel Blanco e Dias, além de um 
empresário não nomeado.

A Davati ofereceu 400 milhões 
de doses da vacina a um preço 
inicial de US$ 3,50, segundo 
Dominguetti. No desenrolar da 
conversa, Dias teria feito o pedi-
do de majoração do preço, com 
o acréscimo de US$ 1 a dose.

“Nunca se buscou uma faci-
lidade por parte dele [Roberto 
Dias]. Essa facilidade não ocor-
reu porque ele sempre colocou 
o entrave no sentido de que, se 
não se majorasse a vacina, não 
teria aquisição por parte do mi-
nistério”, afirmou Dominguetti. 
A proposta de propina teria sido 
feita exclusivamente por Dias.

O representante comercial 
garantiu aos senadores que 
informou o ocorrido ao CEO da 
empresa no Brasil e que não foi 
dado prosseguimento diante 
da proposta do então diretor 
de logística do ministério.

CPI da Pandemia

Empresário confirma pedido de propina 
por ex-diretor do Ministério da Saúde
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Estado gerou 111 mil vagas 
de emprego em 5 meses
O número representa 
9% do total de postos 
formais criados 
em todo o Brasil 
no mesmo período. 
Dentro de SC, Joinville 
segue na liderança
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Capital lidera em maio
Por municípios, Joinvil-

le possui o maior saldo de 
vagas de janeiro a maio, com 
9.811. Em seguida, aparecem 
Blumenau (8.959), São José 
(5.691), Itajaí (5.339) e Jaraguá 
do Sul (4.299). Já no índi-
ce referente apenas ao mês 
de maio, o melhor resultado 
foi obtido por Florianópolis, 
com um saldo de 1.222 postos 
de trabalho, com Blumenau 
na segunda posição (1.174) e 
São José em terceiro (863).

Com o saldo mensal de 
280.666 postos de trabalho 
gerados durante o mês de 
maio, o estoque nacional de 
empregos formais (total de 
vínculos celetistas ativos) 
chegou a 40.596.340, com 
uma variação positiva de 0,7% 
em comparação aos 40.315.674 
registrados em abril, após o 
ajuste divulgado ontem (em 
março, eram 40.199.922).

As cinco regiões brasi-
leiras apresentaram saldo 
positivo. No Sudeste, o mês 

de maio terminou com um 
saldo de 161.767 postos. 
O Nordeste, com 37.266 
vagas, seguido pelas re-
giões Sul (36.929); Cen-
tro-Oeste (26.926 postos) 
e Norte (17.800 postos).

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, considerou o 
resultado  uma “excelente 
notícia”. “A economia brasi-
leira continua surpreendendo. 
[Mais de] 280 mil novos em-
pregos criados em maio, com-
pletando, nos primeiros cinco 
meses do ano, 1,2 milhão de 
novos empregos. Importante 
também registrar que todas 
as regiões, todos os setores e 
todos os estados registraram 
a criação de novos empregos. 
Ou seja, é um processo bas-
tante abrangente. É a econo-
mia brasileira se levantando. 
E o mais importante: setores 
que estavam muito fragiliza-
dos, como serviços, [estão] 
sendo destaques deste mês 
[de maio]”, afirmou Guedes.

Joinville criou 26.142 
oportunidades em um ano

Joinville registrou em maio um resultado po-
sitivo de 548 postos de trabalho. Esta é a dife-
rença entre empregos criados e vagas fechadas, 
segundo estudo do Caged (Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados) divulgado nes-
ta quinta-feira, dia 1º de julho. O setor que mais se 
destacou em maio foi a indústria, com 745 vagas.

Este é o quinto mês seguido com saldo positivo na 
cidade. O total acumulado do ano agora é de 9.935 no-
vas vagas. O estoque de empregos em Joinville passa 
a ser de 225.200 vagas. Nos últimos 12 meses, ape-
nas dezembro não teve saldo positivo. Considerando 
o período entre junho do ano passado e maio deste 
ano, o acumulado é de 26.142 postos de trabalho.

“Para se ter uma ideia da dimensão deste resultado, 
das 295 cidades catarinenses, apenas 52 têm população 
total maior que este número”, compara o presidente da 
Acij, Marco Antonio Corsini. De acordo com ele, com o 
avanço da vacinação, a expectativa é de que o segundo 
semestre também seja positivo na geração de empregos.

Esse é um indicador que deve ser 
comemorado. O resultado é fruto do 
esforço de todos os catarinenses.”

Carlos Moisés, governador

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

A geração de empregos for-
mais segue em alta em Santa 
Catarina. Nos cinco primeiros 
meses do ano, o Estado criou 
111,4 mil vagas de trabalho. 
Trata-se do melhor resultado 
do país, se considerados os 
dados relativos ao estoque de 
empregos. O número repre-
senta praticamente 9% das 
1.233.372 vagas formais de sal-
do registradas em todo o Brasil 
no mesmo período. Apenas 
em maio, o saldo positivo em 
Santa Catarina foi de mais de 
13,5 mil postos de trabalho. O 
dado foi divulgado ontem (1º), 
pelo Ministério da Economia, 
por meio do Cadastro Geral 
de Empregados e Desempre-
gados (Caged) e mostra que 
o Estado mantém a menor 
taxa de desemprego do País.

Na avaliação do governador 
Carlos Moisés, o resultado 
demonstra a retomada eco-
nômica catarinense, mesmo 
com a pandemia de Covid-19 
“Esse é um indicador que deve 
ser comemorado. O resultado 
é fruto do esforço de todos os 
catarinenses. Nosso Estado 
possui uma robustez econô-
mica diferenciada dentro do 
Brasil. O Governo do Estado 
trabalha no sentido de facilitar 
a vida dos investidores, com 
uma máquina mais leve e me-
nos burocrática. Esse esforço 
será contínuo em nosso man-
dato”, ressalta Carlos Moisés.

Na divisão por setores eco-
nômicos, os serviços tive-
ram o maior saldo positivo 
de maio em Santa Catarina, 
com 5.355 vagas criadas. 
Em seguida, vieram a in-
dústria (+4.360), comércio 
(+2.934) e a construção civil 
(+1.358). Por questões sazo-
nais, a agricultura teve um 
saldo negativo de 420 vagas.

Santa Catarina vem se destacando 
na criação de empregos no Brasil. 
Nos primeiros cinco meses do ano, 
o Estado foi responsável por 9% de 
todas as novas vagas criadas no País



Multinacional referência global em 
máquinas elétricas, a catarinense 
WEG, com sede em Jaraguá do 
Sul, voltou a vencer o Prêmio 
“As Melhores Empresas da 
Bolsa”, criado pelo InfoMoney e o 
StockPickers, a partir de um ranking 
elaborado pelo Ibmec e pela 
Economatica. A WEG foi premiada 
nas categorias “Melhor Empresa 
da Bolsa” e “Melhor do Setor de 
Bens de Capital”. No ano passado, a 
WEG já tinha alcançado a 1ª posição 
na categoria Bens Industriais.
O ranking analisou as empresas 
brasileiras com ações negociadas 
em bolsa de acordo com a 
rentabilidade e o desempenho da 

ação, levando em consideração 
resultados financeiros e práticas 
de governança corporativas 
dos últimos três anos.
O evento de premiação on-
line foi realizado na noite de 
quarta-feira. Boas práticas de 
governança corporativa e ESG, 
inovação, diversificação geográfica, 
portfólio de produtos e serviços 
diversificados, flexibilidade 
financeira, investimento nas 
pessoas e excelência operacional 
foram alguns destaques que, na 
avaliação do presidente da WEG, 
Harry Schmelzer Jr., determinam a 
solidez e o sucesso da companhia 
ao longo desses anos.

WEG é eleita a melhor 
empresa da Bolsa em 2021

Odontoprev amplia aquisições
A Odontoprev informa ter concluído ontem a aquisição da 
totalidade das quotas representativas do capital social da 
Mogidonto Planos Odontológicos. Também foi concluída 
nesta data a aquisição da Boutique Dental, por meio da 
controlada Clidec Clínica Dentária Especializada Cura D’Ars, 
acrescenta a empresa em comunicado ao mercado.

Tupy e Stellantis
A Tupy S.A., multinacional brasileira dedicada ao desenvolvimento 
e fabricação de componentes estruturais com fábrica em 
Joinville, anunciou ontem a conclusão da revisão do acordo com 
a Stellantis NV para a aquisição das operações de componentes 
estruturais em ferro fundido do Brasil e de Portugal da Teksid SpA, 
subsidiária integral da Stellantis. O preço de aquisição para o novo 
perímetro é de 67,5 milhões de euros. A transação foi aprovada 
pelo conselho de administração da companhia e a conclusão 
da operação deverá ocorrer no quarto trimestre de 2021.

Reajuste do GNV
A SCGás orienta para que os 
consumidores do GNV (Gás Natural 
Veicular) fiquem atentos na hora de 
abastecer. Desde ontem, quando passou 
a valer o reajuste do combustível, alguns 
postos estão praticando a reposição 
imediata dos preços aos usuários. Após 
o reajuste, de R$ 0,7631/m³ a SCGás 
comercializa o insumo aos postos pelo 
valor de R$ 2,7830/m³. A estatal salienta 
que a tarifa aplicada ao mercado, o que 
inclui os postos, é regulada e orienta 
que os usuários observem aumentos 
acima do valor praticado. Caso se 
sintam lesados, os usuários podem 
denunciar ao Procon, no telefone 151.

Endividamento
O primeiro semestre deste ano 
encerrou com um percentual de 
69,7% das famílias brasileiras com 
alguma dívida, em atraso ou não. 
Segundo a CNC (Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo), esse é o 
maior patamar de endividamento 
familiar da série histórica de sua 
pesquisa, iniciada em 2010. De 
acordo com os dados da Pesquisa 
de Endividamento e Inadimplência 
do Consumidor, da CNC, em maio, 
a parcela de pessoas com dívida 
era de 68%. Em junho de 2020, o 
percentual havia ficado em 67,1%.

Mercadoredacao@ndmais.com.br
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Indicadores
Confira a variação das moedas, os índices de inflação e da 
poupança, além do comportamento do mercado financeiro Índice IPCA/

IBGE
INPC/
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0,33%

0,90%
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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

Cade aprova fusão da Hering 
A Superintendência-Geral do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) 
aprovou sem restrições a operação de incorporação da Cia. Hering pelo Grupo Soma, dono 
das marcas Animale e Farm. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União de ontem. 
Com o fechamento do negócio, a Cia. Hering passa a ser subsidiária integral da Soma. 
Fechado em abril deste ano, o acordo com a catarinense Hering coloca o Grupo Soma 
em novo patamar entre os varejistas nacionais. A companhia, até aqui, se limitava à 
atuação no mercado premium. Agora, vai para o segmento de massa. A negociação entre 
as empresas envolveu ações, mas também um pagamento em dinheiro de R$ 1,5 bilhão.

Balança comercial recorde - Beneficiada pela alta das commodities 
(bens primários com cotação internacional), a balança comercial 
registrou o melhor saldo da história para o primeiro semestre, desde o 
início da série histórica, em 1989. De janeiro a junho, o país exportou 
US$ 37,496 bilhões a mais do que importou. O saldo é 68,2% maior 
que nos seus primeiros meses de 2020, quando as exportações tinham 
superado as importações em US$ 22,295 bilhões. Até agora, o melhor 
primeiro semestre da história havia sido registrado em 2017, quando 
a balança comercial tinha registrado superávit de US$ 31,922 bilhões.

TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL/ND
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Um dos lugares mais gelados do Brasil e 
cheio de cantinhos aconchegantes, assim é 
Urubici, próximo ponto de parada da equipe 
do Destino SC.  A apresentadora Marta Go-
mes e o ator da Record TV Sidney Sampaio 
pegaram a estrada e percorreram os cerca 
de 170 quilômetros que separam Floria-
nópolis da pequena cidade de 12 mil habi-
tantes. O episódio que vai ao ar na próxima 
sexta-feira, mostra porque Urubici é um 
dos destinos mais escolhidos pelos turistas 
que elegem a Serra catarinense para curtir 
o frio. As lareiras espalhadas pelas centenas 
de pousadas, as delícias da gastronomia, 
como a sequência de fondue harmoniza-
da com vinhos e espumantes, e é claro, as 
paisagens únicas vão estar num programa 
de encher os olhos e dar água na boca. 

Em busca das baixas temperaturas e da 
neve, que inclusive já apareceu essa se-
mana, milhares de turistas visitam a Serra 
catarinense a cada inverno. Uma pesquisa 
recente da Fecomércio SC mostrou que 
99% deles são brasileiros. Em um país em 

que o inverno rigoroso aparece só na região 
Sul, pegar um friozinho tão perto de casa é 
uma ótima opção, pois entre outras van-
tagens os custos são menores e o número 
de dias reservados para o passeio também 
pode ser reduzido. Urubici é a preferida 
quando o assunto é hospedagem, o mesmo 
levantamento aponta que 26% escolhe-
ram a cidade durante a estadia na Serra, 
é lá que ficam também os pontos turísti-
cos mais visitados no inverno de 2019. 

O projeto Destino SC mostra roteiros 
para se percorrer na estação mais fria do 
ano em Santa Catarina. As reportagens 
especiais vão ao ar nas sextas-feiras, a 
partir de 11h50, na NDTV l Record TV. 

Serra catarinense 
atrai milhares de 
turistas no inverno 

Urubici, um dos locais 
preferidos para quem quer 
curtir o frio, é destaque 
no Destino SC da NDTV

JOSÉ SOMENSI/DIVULGAÇÃO/ND

Plural

Ator Sidney Sampaio conheceu cantinhos aconchegantes na Serra



Não deu nem tempo para o 
torcedor tricolor sentir falta 
do JEC/Krona e já tem bola pe-
sada rolando. Depois de vencer 
o Atlântico pela Liga Nacional 
na noite de quarta-feira (30), 
o Tricolor se concentra no Es-
tadual. Na noite desta sexta-
-feira (2), o time comandado 
pelo técnico Daniel Jr. viaja de 
Erechim para o Oeste de Santa 
Catarina, onde enfrenta o 
Concórdia, às 19h30, no Cen-
tro de Eventos Concórdia, em 
jogo válido pela sétima rodada.

Com duas vitórias em dois 
jogos – contra Curitibanos 
e Blumenau – o Tricolor é 
o único time com 100% de 
aproveitamento na compe-
tição e é líder isolado, com 
o Jaraguá na vice-liderança. 

O JEC/Krona tem, ainda, o 
melhor ataque com oito gols 
marcados e a segunda melhor 
defesa, com três gols sofridos.

Para a partida, o Joinville 
tem o desfalque de Caio, que 
sequer viajou para os jogos 
fora de casa. O ala trata uma 
lesão no músculo da coxa di-
reita e a previsão de retorno às 
quadras é de duas semanas. 
O técnico Daniel Jr. destaca 
o desgaste físico de alguns 
atletas, que tiveram minu-
tagem alta no jogo diante do 
Atlântico, além das lesões 
tratadas de jogadores como 
Xuxa, Genaro, Machado e 
Dieguinho. Por isso, explica 
o comandante, o time deve 
ser “misto” para a partida.

“É uma quadra pesada 

e também um jogo muito 
veloz porque o Concórdia 
é uma equipe sub-20. En-
tão, é preciso saber mesclar 
esse jogo para vencer e ficar 
100% no Estadual. Vamos 
mesclar bastante com os 
meninos que não jogaram 
contra o Atlântico para que 
possamos vencer, mas res-
guardando os jogadores para 
a próxima semana”, fala.

Após a partida pelo Cam-
peonato Catarinense, nova-
mente o Tricolor se concentra 
na Liga Nacional, onde terá 
outros dois desafios fora de 
casa na próxima semana. 
O time viaja para o Paraná, 
onde enfrenta o Cascavel e 
o Marreco, respectivamen-
te, nos dias 8 e 10 de julho. 
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Joinville e Comitê 
Paralímpico 

JEC/Krona vira a 
chave para o estadual 
Depois de mais uma vitória na LNF, o Tricolor pega o Concórdia, 
hoje, às 19h30. A meta é manter os 100% e a liderança no Catarinense 

Esporte

Nesta semana, a Secretaria de Esportes (Sesporte) da 
Prefeitura de Joinville e o Comitê Paralímpico Brasileiro 
(CPB), firmaram um acordo no gabinete do prefeito Adriano 
Silva. Dessa forma, a Sesporte poderá participar do Programa 
de Educação Paralímpica. Essa iniciativa engloba diversos 
cursos de formação contínua para os profissionais da área, 
além de uma introdução sobre o Movimento Paralímpico e 
o poder do esporte na socialização. Um curso de Educação a 
Distância também compõem o programa para aprimorar a 
formação dos profissionais de Educação Física da rede escolar.

Emprestados 
Enquanto uns chegam, outros saem. O Marinheiro anunciou, 
também nesta semana, que o goleiro Júnior Belliato e o 
atacante Franklin serão emprestados. Ambos os atletas 
possuem contrato até o fim desta temporada com o Marcílio 
Dias. Por conta de questões contratuais, o nome do novo clube 
dos jogadores ainda não pode ser revelado. Lembrando que o 
time de Itajaí volta a campo no domingo (4), para enfrentar 
o Juventus, às 16h, no João Marcatto, em Jaraguá do Sul. 

Novidade na meta do Marcílio 
O Marcílio Dias anunciou a contratação de um reforço de 
peso nesta semana. Trata-se do goleiro Renan, de 36 anos, 
que defendeu o Internacional (RS) por 15 anos, além de ter 
defendido o Valência e o Xerez da Espanha. Ele também 
rodou por alguns clubes brasileiros como Goiás e Ceará 
entre outros. O arqueiro acumula um currículo invejável. 
Ele foi campeão mundial em 2006, conquistou duas 
Libertadores (2006 e 2010), duas Recopas Sul-Americanas 
(2007 e 2011) e levantou o troféu da Sul-Americana (2008). 
Ele também vestiu a camisa da Seleção Brasileira sub-
20 em 2005 e nas Olimpíadas de Pequim, na China, em 
2008. O vínculo de Renan é até o fim desta temporada.

Estreia com vitória 
O Nação Esportes Canoinhas estreou pela Série B do 
Catarinense. Fora de casa, o Leão do Contestado encarou 
o Atlético Catarinense e venceu pelo placar de 1x0. A 
partida foi uma reedição da final da Série C do Estadual 
2020. O gol que decretou o triunfo do auriazul foi 
anotado no segundo tempo, pelo atacante Jean Carlos. 
Na próxima terça-feira (6), o Nação encara o Guarani 
de Palhoça, às 15h, no estádio Ditão, em Canoinhas.

FOTO JULIANO SCHMIDT/DIVULGAÇÃO/ND

Embalado pela boa vitória na liga,  

JEC/Krona volta à quadra hoje com time misto

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

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

KAUE VEZENTAINER- INTERINO



Sete anos depois das oitavas 
de final de Copa do Mundo 
de 2014, Brasil e Chile vol-
tam a se enfrentar em uma 
partida eliminatória, agora 
pelas quartas de final da Copa 
América. A partida das 21h re-
vive cenas marcantes, como o 
choro de Thiago Silva nos pê-
naltis. Embora seja favorito, 
o Brasil encara o seu grande 
teste no torneio já que o Chile 
mudou de patamar no cenário 
sul-americano depois daquela 
disputa. Por isso, a seleção 
treinou cobranças de pênaltis.

"Fiquei marcado negativa-
mente por esse episódio. Foi 
uma tristeza por um grande 
período. Foi um aprendizado 
para os seguintes objetivos. 
Embora tenha sido o episó-
dio da emoção, foi vitorioso 
para a seleção", afirmou o 
zagueiro. "Hoje tenho uma 
experiência um pouco maior. 
A gente sabe por quem chorar. 
Se acontecer, vai ser natu-
ralmente. Mais importante 
é que continuo na seleção".

ADVERSÁRIOS
O que aconteceu sete anos 

atrás ajuda a entender o con-
fronto do Engenhão. Tite res-
gatou as conquistas recentes 
para mostrar respeito ao rival. 
"O Chile é bicampeão da Copa 
América nas duas anteriores 
às que o Brasil foi campeão, 
em 2019", disse o treinador. 
"É uma seleção cascuda, que 
tem remanescentes des-

sas conquistas. Que tem na 
imposição técnica o seu forte, 
principalmente no meio", 
completou César Sampaio, 
auxiliar técnico da seleção.  
Além de um rival acostumado 
às decisões, o Brasil terá um 
rival "doméstico": o grama-
do do Engenhão. Motivo de 
reclamação de Tite ao lon-
go da fase de grupos, o piso 
virou até motivo de ironia de 
Neymar nas redes sociais. 

A escalação terá novidades. 
A principal delas deve ser a 
saída de Roberto Firmino. O 
astro do Liverpool está em 
má fase. Gabriel e Gabriel 
Jesus foram testados no 
ataque. Os dois tiveram uma 
conversa reservada com o 
treinador na última quarta-
-feira. A disputa está aberta.

Além da saída de Roberto 

Firmino da equipe titular, 
Renan Lodi deve ser o ti-
tular da lateral esquerda. O 
jogador sofreu um trauma 
na região da bacia na par-
tida contra o Equador, no 
último domingo, mas já está 
recuperado. No meio, Fred 
ganha a vaga de Douglas 
Luiz. Depois da ausência 
diante do Equador, Neymar 
volta para ser a referência 
técnica e tática da seleção.
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Time coração Ganhadores Prêmio

Dia de Sorte Concurso
Terça, quinta e sábado

MÊS DA SORTE: 
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Premiação Ganhadores Prêmio

AGOSTO           

LOTERIAS

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

15 acertos 3 R$ 1.285.112,71
14 acertos 635 R$ 882,65
13 acertos 18090 R$ 25,00
12 acertos 195856 R$ 10,00
11 acertos 881397 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$ 4 milhões
Quadra 47 R$ 10.623,34
Terno 4309 R$ 174,24

44 54 56 73 80

Sena Acumulado R$ 27 milhões
Quina 44 R$ 45.390,69
Quadra 3087 R$ 924,24

11 13 16 35 49 50

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$ 9.200 mil
Quina 25 R$ 5.258,17
Quadra 1346 R$ 111,61

Sena 0 R$ 0,00
Quina 26 R$ 4.550,34
Quadra 1816 R$ 82,72

7 acertos Acumulado R$ 8 milhões
6 acertos 1 R$ 99.623,26
5 acertos 112 R$ 1.270,70
4 acertos 2307 R$ 9,00

JOINVILLE       SC 6409 R$ 7,50

7 acertos Acumulado R$ 1 milhões
6 acertos 65 R$ 1.341,27
5 acertos 2176 R$ 20,00
4 acertos 24691 R$ 4,00
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COPA AMÉRICA
  QUARTAS DE FINAL 
RODADA ÚNICA
 2/7, 18h Peru  x  Paraguai
2/7, 21h Brasil  x  Chile
3/7, 19h Uruguai  x  Colômbia
3/7, 22h Argentina  x  Equador  

 

SÉRIE A
 TIME P J V E D GP GC SG %

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

LIBERT. PRÉ-LIBERT SUL-AM. REBAIX.

  8ª RODADA 
 30/6, 16h Fluminense 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 0 x 0 Ceará
1/7, 19h Atlético-MG 4 x 1 Atlético-GO
1/7, 20h Cuiabá 0 x 2 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 18 8 5 3 0 17 9 8 75
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
Atlético-MG 13 8 4 1 3 10 8 2 54.2
Flamengo 12 6 4 0 2 9 5 4 66.7
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 7 3 1 3 6 7 -1 47.6
Corinthians 10 8 2 4 2 6 6 0 41.7
Ceará 10 8 2 4 2 9 10 -1 41.7
Fluminense 10 8 2 4 2 7 9 -2 41.7
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 6 0 4 2 4 7 -3 22.2
Chapecoense 4 8 0 4 4 8 15 -7 16.7
Grêmio 2 6 0 2 4 4 9 -5 11.1

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 1x1 Carlos Renaux

01/07, 15h Atl. Catarinense 0x1 Nação

Em dia de decisão, 
Brasil revive 2014
Chile, adversário desta noite, faz alguns jogadores lembrarem 
da Copa do Mundo em solo brasileiro; bola rola hoje, às 21h 

Neymar deve ter a companhia de Gabigol no ataque da Seleção
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BRASIL
Ederson; Danilo, Éder 
Militão, Marquinhos 

e Renan Lodi (Alex 
Sandro); Casemiro, 
Fred, Richarlison e 

Lucas Paquetá; Neymar 
e Gabriel (Gabriel 

Jesus). Técnico: Tite.

CHILE
Bravo; Isla, Medel, 
Sierralta e Mena; 
Pulgar, Aranguiz e 
Vidal; Sánchez  
(Jean Meneses), 
Brereton e Vargas. 
Técnico: Martín 
Lasarte.

Árbitro: Patricio Loustau (Fifa-
Argentina). Horário: 21h . Local: Estádio 

do Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).

Galo vence 
graças aos 
argentinos
 Com bela atuação de toda a 
equipe, principalmente dos 
argentinos Zaracho e Nacho 
Fernández, com dois gols 
cada, o Atlético-MG goleou 
o Atlético Goianiense, 
por 4 a 1, no Mineirão.

Atlético-MG

4 X 1 

Atlético-GO

Flamengo vence  
e ingressa no G-6
O Flamengo segue firme na 
briga pelo seu terceiro título 
brasileiro em sequência. 
Mesmo sem um futebol 
exuberante, o Rubro-Negro 
superou o Cuiabá por 2 a 
0, gols de Pedro e Thiago 
Maia, e chegou aos 12 pontos 
no torneio, na 6ª posição. 

Cuiabá

0 X 2 

Flamengo

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

  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  

  10ª RODADA 
 6/7, 19h Ponte Preta  x  Avaí
6/7, 19h Cruzeiro  x  Coritiba
6/7, 21h30 CRB  x  Botafogo
8/7, 21h Remo  x  Vila Nova
9/7, 19h Vasco  x  Samp. Corrêa
9/7, 19h Londrina  x  Guarani
9/7, 21h30 Goiás  x  Náutico
10/7, 11h Operário-PR  x  Bras. Pelotas
10/7, 19h Confi ança  x  Vitória
11/7, 20h30 Brusque  x  CSA 
 

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



Controle financeiro 
tranca acerto 

com Messi
As tentativas do Barcelona de 
oferecer um novo contrato a Lionel 

Messi estão sendo impedidas por 
medidas de controle financeiro 
do Campeonato Espanhol, disse o 
presidente do clube, Joan Laporta, 

nesta quinta-feira 
(1º de julho) depois 
que o argentino se 

tornou um agente livre 
com o término de seu contrato.

Messi, que se uniu ao Barça 
aos 13 anos em setembro de 
2000, não tem elo contratual 
com os catalães no momento, 
já que seu contrato venceu 
em 30 de junho, e embora 
Laporta tenha dito que o maior 

artilheiro do time queira ficar, 
acrescentou que o empenho para 
ligá-lo a um novo acordo têm que 

respeitar as exigências da liga.

INFORMAÇÃO
DO JEITO QUE
VOCÊ GOSTA.
SEG A SEX ÀS 13H20 
COM NILSON GONÇALVES
E RICARDO MOREIRA 

16 sexta-feira, 2 de julho de 2021

Suns estão na final da NBA
Acostumado a ser o destaque do Los Angeles 
Clippers, Chris Paul foi o vilão da equipe 
na madrugada desta quinta-feira, na 
Califórnia. Em noite de grande atuação, 
ele comandou o Phoenix Suns na vitória 
sobre os Clippers por 130 a 103 e garantiu 
a sua equipe atual na final da NBA, o que 
não acontecia há 28 anos. Paul e os demais 
colegas dos Suns levantaram o troféu do 
título da Conferência Oeste após selarem 
a vitória no confronto com os Clippers 
por 4 a 2 na série melhor de sete jogos. 
Pelo caminho, deixaram tam porada. Na 

Morte de Rodrigo de 
Haro repercute na 
cultura de SC 
A notícia da morte do artista, 
escritor e acadêmico Rodrigo de 
Haro causou grande impacto na 
cultura catarinense ontem (1º). 
Aos 82 anos, o poeta morava 
em uma casa na Lagoa da 
Conceição, em Florianópolis. 
“Vai fazer uma falta muito grande”, lamentou o sobrinho, Diego de 
Haro. Amigos e entidades culturais de Santa Catarina também se 
manifestaram sobre a perda, que foi classificada pelo governador 
do Estado, Carlos Moisés, como “imensurável”. Nascido em Paris, 
na França, o filho do pintor Martinho de Haro seguiu os passos 
artísticos do pai e também se tornou um ícone na arte catarinense. 
“Ele já estava com a saúde bem debilitada, tinha um tempo que 
eu não tinha contato. A falta é muito grande, há muito tempo que 
sinto a falta dele”, diz Diego de Haro. Os dois se viram pela última 
vez ainda em dezembro de 2019, antes da pandemia da Covid-19 
que impossibilitou novos encontros. O impacto na família é grande, 
ainda mais depois da morte recente de Gilberto Gerlach, com quem 
tinha uma relação próxima. “É um arcabouço cultural que fez parte 
do nosso convívio familiar, e que faz muita falta nesse momento. A 
saudade é muito grande”, conclui Diego de Haro. O velório de Rodrigo 
de Haro ocorre nesta sexta-feira (2), e será restrito à família.

Nova massa de 
ar frio tem data 
para chegar

A massa de ar frio polar, que fez nevar por três dias 
em Santa Catarina, perdeu força no dia de ontem. 
No entanto, o avanço de uma massa de ar seco e 
frio provoca chance de geada no Estado a partir de hoje. Nesta sexta-feira, a diminuição de temperatura durante a madrugada 
e ao amanhecer, do Oeste ao Planalto, pode provocar geada, especialmente nas áreas altas do Planalto Sul. Já no sábado (3), 
terá a formação de nevoeiros isolados na madrugada e geada nas áreas altas do Meio Oeste, no Planalto Norte e no Planalto 
Sul. O sol deve ficar firme e manter as temperaturas elevadas ao longo do dia, em todas as regiões de Santa Catarina.
Conforme o meteorologista Piter Scheuer, o frio é previsto no decorrer de domingo, mas é mais concentrado nas 
baixadas e vales, principalmente no Oeste, Meio-Oeste, Planaltos Norte e Sul. Nas outras regiões  também 
é frio, mas no Litoral, por exemplo, as mínimas ficam entre 5°C a 9°C, e já nas áreas do Oeste 0°C a 4°C. 
Assim, há previsão de temperaturas agradáveis na maioria das regiões Conforme a meteorologista Laura 
Rodrigues, da Epagri/Ciram, em geral, ocorre uma média de quatro casos de massa de ar frio intensa no 
inverno catarinense. A duração das massas de ar frio costuma ser de três a cinco dias consecutivos.

+notícias

20 toneladas 
Aproximadamente 20 mil quilos 
de maconha. Este é o saldo de 
uma das maiores apreensões 
da droga já registradas em 
Santa Catarina, fruto de ação 
conjunta entre PRF (Polícia 
Rodoviária Federal), PF (Polícia 
Federal) e PM (Polícia Militar).  
A maconha estava em um bitrem 
Scania placas de Abelardo 
Luz/SC, abordado na tarde de 
quarta-feira, na BR 282, em 
Rancho Queimado. Os fardos 
foram ocultos em meio à carga 
de soja a granel, com nota fiscal 
destinada a São Francisco do 
Sul. O veículo foi trazido na 
manhã de hoje (quinta), para 
Florianópolis, onde a maconha 
foi separada da carga de soja, 
em um trabalho que durou quase 
cinco horas. Os fardos estavam 
marcados com figuras diferentes, 
o que demostra pertencerem a 
grupos criminosos distintos ou a 
locais de entrega pré-definidos. 
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