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O pioneirismo  
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Município foi um dos primeiros 
do seu porte no País a 
implementar o sistema híbrido, 
que permite ao aluno ficar 
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Saúde e Segurança Pública são as 
áreas mais criticadas em SC. PÁGINA 5

Pesquisa publicada pelo Grupo ND, encomendada ao Instituto Lupi & 
Associados, mostra que a maioria do eleitorado considera o governo de 
Carlos Moisés regular, e o de Bolsonaro, bom ou ótimo. Páginas 4 e 5

Governos de Moisés e Bolsonaro 
são avaliados pelos catarinenses
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A pesquisa divulgada pelo Grupo ND já repercute pela 
região. Ontem (22), integrantes do diretório, delegados, 
colégio de suplentes e filiados do MDB estiveram reunidos 
para conversar sobre a mobilização para as eleições de 2022. 

Um nome que apareceu na pesquisa para con-
correr ao governo do Estado foi o do prefeito 
de Jaraguá do Sul, Antídio Lunelli (MDB). O 
presidente do diretório municipal de Joinville, 
Cláudio Aragão, irá se posicionar entre Lunelli, 
o mais provável segundo expectativas; ou pelo 
senador Dário Berger ou ainda pelo deputado 
federal Celso Maldaner. Ainda entre as projeções, 
o nome previsto para deputado estadual é no-
vamente o de Fernando Krelling; e, para fede-

ral, a surpresa: Cláudio Aragão. A intenção é ter esses nomes 
acertados para já começar a traçar a projeção dos escolhidos.

MDB da região 
Norte se reúne 

Lei de incentivo à inovação
Ela já foi sancionada e coloca Jaraguá do Sul à frente, pois 

possibilita que empresas tenham autorização temporária para 
testar negócios inovadores. Conhecida como “Sandbox Regula-
tório”, representa um avanço para o desenvolvimento do muni-
cípio. A cidade, que já é conhecida por empresas consolidadas 
internacionalmente, também tem muitas outras com potencial 
para se consolidar, ao permitir que elas testem suas inven-
ções em espaços públicos do município, e de quebra ainda vão 
contribuir para a geração de emprego e renda. As autorizações 
serão concedidas pela prefeitura por um ano, sendo prorrogável 
por mais um ano. Após a lei entrar em vigor, o Executivo ainda 
precisará regulamentar a proposta, através de decreto, estabe-
lecendo as regras para a participação das empresas no projeto.

Nome de 
Joinville segue 
no páreo 
pela vaga de 
desembargador

Após a definição dos três 
indicados pelo Tribunal de 
Justiça de Santa Catarina, o 
nome do advogado join-
vilense é forte ainda para 
ocupar a vaga de desem-
bargador. A lista tríplice 
foi definida primeira-
mente, de forma inédita, 
por eleição do Conselho 
Pleno da OAB/SC e eleição 
direta de seus associados. 

Houve inclusive elogio 
quase unânime do pleno 
do Tribunal pelo formato 
inédito e bem sucedido 
adotado. O presidente 
da OAB estadual, Rafael 
Horn, ficou satisfeito com 
todo o processo. Wilson 
Pereira Junior aguarda 
agora a escolha do go-
vernador. Os outros dois 
nomes são: Diogo Nicolau 
Pitsica, de Florianópolis; 
e Carlos Werner Salva-
lággio, de Criciúma.

Mais armazenamento 
para vacinas

São Francisco do Sul realmente 
está se empenhando para imunizar 
a população. Mais 14 câmaras para 
conservação de vacinas chegaram 

para as unidades de saúde. Os recur-
sos vieram de uma emenda parla-

mentar do deputado federal Coronel 
Armando (PSL). O valor, cerca de R$ 

140 mil. As câmaras irão substituir 
as geladeiras convencionais que 

também serão aproveitadas na pró-
pria unidade ou realocadas a outros 

equipamentos públicos. 

Núcleos da Acij retomam 
agendas presenciais

Ainda, claro, com respeito a todos os protocolos, mas aos pou-
cos esses encontros dos diferentes segmentos da Associação 
Empresarial de Joinville (Acij) vão acontecendo. O primeiro no 
formato presencial foi promovido pelo Núcleo das Mulheres Em-
preendedoras. Foi uma agenda híbrida, com participação de 23 
empreendedoras e outras 11 via online. O tema abordado foi muito 
oportuno, aliás. A palestrante Adriana Loch falou sobre carrei-
ra, família e sonhos. A próxima reunião está marcada para 2 de 
agosto no mesmo formato. A desaceleração dos indicadores da 
pandemia, o avanço da vacinação e a flexibilização das normas 
sanitárias são os principais motivos para esse formato de en-
contro. A presidente recém-empossada, Daniela Henschel co-
memorou a organização e empenho de todos para a realização.

2   sexta-feira, 16 de julho de 2021
 F

O
TO

S 
D

IV
U

LG
A

ÇÃ
O

/N
D

É o segundo ano consecutivo que a Udesc aparece no Latin American 
University Ranking, um levantamento das melhores instituições de ensino 
superior da América Latina. Ele é feito pela organização internacional Times 
Higher Education (THE). No ano passado, a instituição estadual apareceu na 
92ª colocação e, desta vez, no 63º lugar. Das quatro instituições catarinenses 
listadas, a Udesc é a segunda melhor no ranking. 
 
A Udesc também é destacada pela THE entre as melhores instituições 
do mundo em três outros levantamentos: no World University Ranking, 
de abrangência global; no Golden Age University Rankings, com 
instituições entre 50 e 75 anos de existência; e no THE Emerging 
Economies, com universidades de países de economias emergentes.

Udesc é destaque na América Latina 

Joinville espera por 
mutirão de cirurgias
O assunto foi abordado na comissão de saúde da 
Câmara de Vereadores. O secretário de Saúde, Jean 
Rodrigues, apresentou números e o foco, agora, é 
“promover saúde e bem-estar para as pessoas”. A 
regulação é pelo Estado, mas os números hoje na 
cidade pedem por ação mesmo. Só na oftalmologia 
são quase 9 mil pessoas na fila de espera.
 
Para resolver a situação, a ideia é acertar a ampliação 
de oferta de serviços especializados por meio de 
parcerias com a iniciativa privada. Agora, no segundo 
semestre, mutirões de cirurgias eletivas serão 
realizados para reduzir a demanda reprimida. A meta é 
atender 25% da demanda cirúrgica atual nesse período. 
 
No mês passado já foram realizadas 331 cirurgias eletivas, 
o que corresponde a 7% da demanda reprimida.

 Foram 60 só na área da urologia, 204 consideradas 
pequenas, 27 ginecológicas, nove gerais, 30 
ortopédicas e uma vascular. Para este mês estão 
previstos mais 340 desses procedimentos, número 
que pode ser alterado por conta da pandemia 
Covid-19. Trata-se de um esforço mais que 
necessário, já que outros problemas de saúde existem 
e necessitam de urgência, além do Coronavírus.

São Francisco do Sul vai focar 
nos pequenos procedimentos
Uma das consequências mais preocupantes em relação 
à pandemia é o represamento das cirurgias eletivas. As 
UTI’s lotadas, sem condições para que fosse feito este 
tipo de atendimento, acabaram por deixar milhares de 
pessoas em uma longa espera, como já comentado aqui.
 
Desde maio, os procedimentos foram autorizados a 
voltar. Em São Francisco do Sul, uma ação conjunta da 
Secretaria Municipal de Saúde e Hospital e Maternidade 
Municipal Nossa Senhora da Graça está tentando 
regularizar os pequenos procedimentos que estavam 
paralisados. Pacientes que possuem procedimentos 
em espera estão sendo contatados pelas equipes. 

O mutirão iniciou em maio e realizou cerca de 220 
pequenos procedimentos médicos como biópsias, 
extração de cistos, pequenos tumores e vasectomias. A 
expectativa é realizar mais de 300 procedimentos, até o 
final de julho para os que não requerem internamento 
e depois começar os procedimentos mais complexos.

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

SABRINA AGUIAR

Celebrações 
do aniversário 
de Jaraguá 
do Sul
Está chegando o dia 25 
de julho, aniversário da 
bela e pujante Jaraguá 
do Sul. Para celebrar 
a data, algumas 
programações para 
a comunidade. Uma 
delas com dança. O 
espetáculo será amanhã 
(17), no Grande Teatro 
da Scar e reunirá 
sete coreografias de 
nove instituições. Por 
causa da pandemia 
de Covid-19, não 
haverá a presença 
de público, mas as 
apresentações poderão 
ser prestigiadas 
pelos canais oficiais 
de comunicação da 
prefeitura e da Secel 
e também aqui.

INFORMAÇÃO
DO JEITO QUE
VOCÊ GOSTA.
SEG A SEX ÀS 13H20 
COM NILSON GONÇALVES
E RICARDO MOREIRA 
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O pioneirismo de Joinville 
na retomada às aulas
No início deste ano, município optou por implementar o sistema híbrido com os alunos da educação infantil e do ensino 
fundamental. A iniciativa, segundo a Prefeitura, foi pioneira entre as cidades brasileiras com mais de 500 mil habitantes

Nas salas de aula, alunos mantêm o distanciamento e fazem uso de máscaras e de álcool gel para evitar qualquer risco de contágio por Covid-19
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Comunidade tem papel fundamental na retomada
Atualmente, mais de 85% 

dos alunos da rede municipal 
de Joinville estão frequentan-
do as unidades escolares. A 
aderência é um pouco maior 
no ensino fundamental, onde 
quase 90% dos alunos estão 
no ensino híbrido. A escolha de 
o aluno frequentar ou não as 
aulas presenciais é da família. 

“Nosso pioneirismo no retor-
no seguro e efetivo foi possível 
por adotarmos uma abordagem 
inovadora de ensino híbrido. 
Isso só foi possível graças ao 
empenho de todos os profis-
sionais da rede de ensino e ao 
comprometimento das famílias 
com a educação das nossas 
crianças e adolescentes”, avalia 
o secretário Diego Calegari. 

Cada um fez sua parte. À 
secretaria, coube mostrar que o 
ambiente escolar era seguro por 
meio de formatação de protoco-
los e divulgação de campanhas 
que mostrem o cotidiano das 
unidades. Já às unidades esco-
lares ficou o acompanhamento 
ativo dos índices de presença 
e a busca ativa com as famílias 
para combater a evasão esco-
lar, por meio de diálogo aberto 
com mães, pais e responsáveis. 

Para atender a esta demanda, 
quase 90% dos professores e 
auxiliares estão atuando pre-
sencialmente, em sala de aula. 
Além disso, houve renovação de 
contratos e novas contratações 
de professores e auxiliares para 
reforçar o quadro, enquan-

to alguns profissionais ainda 
precisam manter as atividades 
em modelo totalmente remoto. 

Em mais de seis meses, 
foram confirmados 411 casos 
de Covid-19 em professores e 
auxiliares. Vale destacar que 
estes casos não ocorreram 
simultaneamente. Em 9 de 
julho, por exemplo, eram dez 
casos confirmados em toda a 
rede municipal, que conta hoje 
com quase 4 mil professores.

Mais de 10,9 mil trabalhado-
res da educação já tomaram a 
primeira dose de vacina contra 
a Covid-19 em Joinville. Até 
o fim de setembro, a expec-
tativa é de que praticamen-
te todo este público esteja 
totalmente imunizado. 

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

Há um ano e quatro meses, 
o Brasil vivia um momento de 
incertezas. Ninguém sabia ao 
certo o tamanho da pandemia 
que se aproximava do país. Por 
isso mesmo, escolas suspen-
deram as aulas como medida 
de prevenção. E permaneceram 
assim por um bom tempo. 

Agora, com quase metade da 
população imunizada contra 
a Covid-19, o retorno às aulas 
presenciais foi sugerido pelo 
ministro da Educação, Milton 
Ribeiro. Entre os argumen-
tos apresentados por ele estão 
as consequências do ensino 
totalmente remoto, que pode 
desencadear problemas psico-
lógicos nos estudantes, segundo 
estudo da Unicef. A entidade 
também publicou um manifesto 
pela abertura segura de escolas.

Hoje, segundo a União Nacio-
nal dos Dirigentes Municipais 
de Educação (Undime), 85% 
dos municípios brasileiros 
estão com atividades de ensino 
exclusivamente remotas. Apenas 
15% já adotaram o sistema 
híbrido. É o caso de Joinville, 
pioneira no retorno às aulas 
presenciais em todos os níveis 
de ensino da rede municipal. 

Um levantamento feito pela 
Secretaria de Educação de 
Joinville mostra que a cidade 
foi a primeira do Brasil entre as 
com mais de 500 mil habitan-
tes a retomar aulas presenciais 
para todos os níveis de ensino. O 
estudo foi feito a partir de infor-
mações publicadas pelos demais 
municípios em suas páginas 
oficiais e em sites de notícias. 

RETOMADA 
Desde 8 de fevereiro, estu-

dantes da Educação Infantil e do 
Ensino Fundamental da Rede de 
Ensino de Joinville frequentam 
as unidades escolares presen-
cialmente durante uma semana 
e recebem atividades online na 
seguinte. No período em que 
estão presencialmente, estes es-
tudantes seguem rígidos proto-
colos sanitários. E, quando estão 
em casa, contam com programas 
de apoio para a aprendizagem. 

O ensino híbrido é uma forma 

de respeitar todas as medidas 
sanitárias vigentes e propor-
cionar aos estudantes o contato 
com o ambiente escolar. Para 
isso, há protocolos especiais nos 
horários de entrada, saída e re-
creio, distanciamento nas salas 
de aula e adaptações durante o 
uso de laboratórios e atividades 
de educação física, por exemplo. 

Quando estão em casa, os 
alunos contam com tecnologias 
como o uso de tablets para a rea-
lização de atividades; o sistema 
‘Fale com o Professor’ para tirar 
dúvidas; e o kit alimentação para 
complementar as refeições. En-
quanto isso, gestores da Educa-
ção trabalham constantemente 
na avaliação e planejamento 
das atividades, promoven-
do encontros quinzenais com 
os diretores das unidades.



4 sexta-feira, 23 de julho de 2021  Editor: Felipe Alves felipe.alves@ndmais.com.brPolítica

 Enquanto a maioria 
considera a gestão 

de Carlos Moisés regular, com 41,5%, a maior 
parte dos catarinenses, 46,9%, vê de forma 
positiva o mandato do presidente Jair Bolsonaro, 
de acordo com pesquisa do Instituto Lupi 
& Associados contratada pelo Grupo ND

Resultado 
por regiões

Grande 
Fpolis.

Vale do 
Itajaí

Região 
Norte

Região 
Sul

Plan. 
Serrano

Meio-
oeste

Oeste

Ótima + Boa 25,3% 28,8% 38,1% 37,7% 47,1% 27,9% 27,8%

Regular 43,4% 42,1% 40,2% 45,9% 26,4% 24,6% 43,6%

Ruim + Péssima 28,9% 28,8% 21,2% 15,7% 20,7% 39,4% 27,8%

Não sabe 2,4% 0,4% 0,5% 0,7% 5,7% 8,2% 0,7%

Durante a administração Carlos Moisés, o Estado ficou

Total Grande 
Fpolis.

Vale do 
Itajaí

Região 
Norte

Região 
Sul

Plan. 
Serrano

Meio-
oeste

Oeste

Melhor 21,8% 18,7% 24,2% 25,8% 19,9% 26,4% 18% 17,9%

Pior 21,7% 26,5% 24,2% 16,5% 13% 13,2% 31,1% 27,1%

Igual 50,1% 42,8% 49,6% 56,2% 64,4% 39,6% 32,8% 47,9%

Não Sabe 6,4% 12% 2,1% 1,5% 2,7% 20,8% 18% 7,1%

Dados revelados 
pela pesquisa serão 
divulgados de 
hoje até o fim de 
semana pelo ND

Hoje
Avaliação dos 
governos de 
Jair Bolsonaro e 
Carlos Moisés

Fim de semana
Catarinenses 
avaliam o grau 
de satisfação 
com o Estado 
e identificam 
os maiores 
problemas de 
Santa Catarina

CRONOGRAMA 

O trabalho do governador de Santa Catarina, Carlos Moi-
sés da Silva (sem partido), é avaliado como “regular” 
por 41,5% dos catarinenses, segundo a pesquisa do Ins-
tituto Lupi & Associados encomendada pelo Grupo ND. 
Já 46,9% consideram como “ótima” ou “boa” a admi-
nistração do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). 

O levantamento, realizado de 12 a 18 de julho, ou-
viu mil pessoas com mais de 16 anos, em todas as 
sete mesorregiões do Estado. A margem de erro é de 
3,1% e o índice de confiabilidade é de 95%.

Além dos 41,5% que consideram a gestão de Moi-
sés regular, outros 32,6% avaliam a administração do 
governador como “ótima” ou “boa”. Outros 25,98% 
dizem que a atuação é “ruim” ou “péssima”.  

A região do Planalto Serrano foi a que melhor ava-
liou a gestão do atual governador. Para 47,1% dos ca-
tarinenses da região, Moisés faz uma administração 
“ótima” ou “boa”. Muito diferente para os morado-
res do Meio-oeste onde a maioria (39,4%) apontou 
a gestão estadual como “ruim” ou “péssima”.

Na Grande Florianópolis, que segue quase a mesma ten-
dência do índice estadual, a maioria (43,4%) observa o go-
verno Carlos Moisés como “regular”. Outros 28,9% como 
“ruim” ou “péssimo” e 25% como “ótimo” ou “bom”.

Governos estadual e federal são 
analisados por catarinenses

METODOLOGIA

As entrevistas foram realizadas 
pessoalmente e por telefone 
entre os dias 12 e 18 de julho. 
Foram ouvidos maiores de 16 
anos residentes nos centros 
urbanos das sete mesorregiões 
de Santa Catarina: Grande 
Florianópolis, Sul, Norte, Meio-
oeste, Planalto Serrano e Vale do 
Itajaí. Foram entrevistadas mil 
pessoas. A margem de erro da 
pesquisa é 3,1% e o coeficiente 
de confiança é de 95%.
Entre o público entrevistado, 50,4% 
é do sexo feminino e 49,6% do sexo 
masculino. A faixa etária com maior 
participação na pesquisa tem de 
45 a 59 anos (30,1%). A população 
com ensino médio representa a 
maioria dos entrevistados (50,6%) 
e tem renda familiar de 2,1 a 
cinco salários mínimos (42,3%).

Não sabe avaliar

Péssima

Ruim

Regular

Boa

Ótima

4%

28,1%

40,8%

13,4%

12,1%

1,6%

Avaliação da administração 
do governador Carlos Moisés

Saúde e segurança pública são as piores áreas avaliadas
A pesquisa também avaliou 

a opinião do catarinense sobre 
qual a área na qual o governo 
de Carlos Moisés faz o melhor 
e o pior trabalho. Observa-se 
que as satisfações e insatisfa-
ções da população com a gestão 
estadual ficaram concentradas, 
principalmente, em cinco seto-
res: saúde, segurança pública, 
construção de estradas, edu-
cação e geração de empregos.

A avaliação mais positiva foi 
geração de empregos com 19%, 
enquanto a saúde foi aponta-
da como a pior, com 35,2%.

Segundo os catarinenses, além 
da geração de empregos, as 
áreas com as melhores ava-
liações foram saúde (14,3%), 
educação e escola (13,7%), 
construção de estradas (12,9%) 
e segurança pública (12,1%). 

Por outro lado, a população não 
está satisfeita, além da saúde, 
com os serviços de segurança 
pública (19,7%), construção 
de estradas (17,3%), educa-
ção e escolas (16%) e gera-
ção de empregos (10,4%).

O Norte e Sul catarinense 
deram os piores índices para 
a gestão da saúde com 54,1% 
e 51,4%, respectivamente. O 
Vale do Itajaí foi a região que 
melhor avaliou a administração 
do governador na geração de 
empregos. O índice atingiu 35%, 
seguido do Norte, com 26,3%.  

Na Grande Florianópolis, as 
melhores avaliações de Moi-
sés foram agricultura (11,4%), 
construção de estradas (10,8%) 
e saúde (10,2%). Os piores 
índices foram educação e es-
colas (15,1%), saúde (13,9%) e 

geração de empregos (10,2%).
O catarinense ainda respondeu 

como ficou o Estado nesses pou-
co mais de dois anos e meio da 
gestão de Moisés. Para a maio-
ria, ou seja, 50,1% ficou igual. 
Outros 21,8% observaram que 
a situação melhorou, seguido 
de perto de que Santa Catarina 
ficou pior para 21,7%. Não sou-
beram responder foram 6,4%.

O Sul do Estado foi onde a 
população apontou o maior 
percentual, no qual nada mudou 
nesses dois anos e meio de 
Moisés como governador. Para 
64,4% dos moradores da região 
tudo permanece igual. Foi a po-
pulação do Meio-oeste que indi-
cou a pior avaliação do governo. 
Para 31,1% dos entrevistados, 
Santa Catarina piorou de 1º de 
janeiro de 2019 até o momento.

Válidos Total

Ótima + Boa 32,6%

Regular 41,5%

Ruim + Péssima 25,9%

O percentual de votos 
válidos exclui os que 
“não sabem” avaliar
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Resultado por regiões

Grande 
Fpolis.

Vale do 
Itajaí

Região 
Norte

Região 
Sul

Plan. 
Serrano

Meio-
oeste

Oeste

Ótima + Boa 24,7% 47,1% 48,5% 37% 34% 49,2% 78,6%

Regular 7,8% 19,6% 20,1% 21,2% 15,1% 11,5% 7,1%

Ruim + Péssima 65% 33,4% 31,4% 41,8% 45,3% 23% 12,9%

Não sabe 2,4% - - - 5,7% 16,4% 1,4%

Áreas em que o governo de SC faz o MELHOR trabalho
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Geração de empregos 19% 6% 35% 26,3% 13% - 13,1% 12,9%

Saúde 14,3% 10,2% 15,4% 16,5% 15,8% 32,1% 13,1% 6,4%

Educação/escolas 13,7% 4,8% 17,5% 18% 20,5% 7,5% 8,2% 9,3%

Construção de estradas 12,9% 10,8% 14,2% 12,9% 27,4% 11,3% 1,6% 3,6%

Segurança pública 12,1% 9,6% 13,8% 16,5% 17,8% 5,7% 4,9% 5,7%

Abastecimento de água 8,9% 1,2% 12,9% 21,6% 8,9% - - 0,7%

Agricultura 7,7% 11,4% 5% 6,2% 8,9% 3,8% 1,6% 12,9%

Turismo 6% 2,4% 12,1% 7,7% 8,2% - - -

Lazer 5% - 7,9% 10,8% 6,8% - - -

Assistência social 4,9% 1,8% 7,1% 5,7% 6,8% 1,9% - 5%

Habitação 4,7% - 7,1% 9,3% 6,8% - 3,3% -

Esgotos 4,1% - 5% 7,2% 9,6% - 1,6% -

Cultura 3,4% 1,2% 4,6% 3,6% 6,8% 1,9% 1,6% 1,4%

Meio ambiente 3,2% 0,6% 4,6% 6,2% 2,7% 3,8% 1,6% 0,7%

Esporte 2,7% - 4,6% 3,6% 6,2% - - -

Prevenção de enchentes 1,2% - 2,5% 2,1% 0,7% - - 0,7%

Penitenciárias 0,6% - - 2,1% - - 1,6% 0,7%

Todas 1,5% 1,8% - - 0,7% 3,8% 8,2% 2,9%

Nenhuma 19,7% 38% 9,6% 5,2% 6,8% 28,3% 39,3% 37,1%

Áreas em que o governo de SC faz o PIOR trabalho

To
ta

l

G
ra

nd
e 

Fp
ol

is
.

Va
le

 d
o 

It
aj

aí

Re
gi

ão
 

N
or

te

Re
gi

ão
 

Su
l

Pl
an

. 
Se

rr
an

o

M
ei

o-
oe

st
e

O
es

te

Saúde 35,2% 13,9% 47,1% 54,1% 51,4% 26,4% 19,7% 7,1%
Segurança pública 19,7% 4,8% 33,8% 26,8% 26% 9,4% 8,2% 5,7%

Construção de estradas 17,3% 4,8% 17,9% 22,2% 9,6% 7,5% 19,7% 35%

Educação/escolas 16% 15,1% 18,8% 17,5% 18,5% 11,3% 14,8% 10%

Geração de empregos 10,4% 10,2% 9,6% 14,9% 17,1% 7,5% 4,9% 2,1%

Esgotos 6,7% 4,8% 10% 9,8% 8,2% - - 2,9%

Habitação 4,7% 1,8% 8,8% 4,1% 4,8% 3,8% 1,6% 3,6%

Abastecimento de água 4,3% 4,8% 6,7% 2,1% 6,2% 1,9% - 3,6%

Assistência social 4,2% 5,4% 2,5% 5,7% 6,8% - 3,3% 2,9%

Prevenção de enchentes 4,2% 2,4% 7,9% 5,7% 5,5% - - -

Meio ambiente 3,1% 2,4% 3,8% 3,6% 6,8% - - 0,7%

Turismo 2,6% 2,4% 2,9% 2,6% 3,4% 3,8% 1,6% 1,4%

Agricultura 2,3% 3,6% 0,8% 1,5% 2,1% 7,5% 1,6% 2,9%

Lazer 2,3% - 4,2% 2,1% 4,8% - - 1,4%

Esporte 1,9% 0,6% 2,5% 3,1% 2,1% - 1,6% 1,4%

Cultura 1,8% 1,8% 2,1% 2,1% 2,7% - - 1,4%

Penitenciárias 1,4% 0,6% 2,1% 2,1% 2,1% - - 0,7%

Todas 5,5% 11,4% 2,1% 0,5% - 9,4% 9,8% 13,6%

Nenhuma 5% 9% 0,8% 3,6% 4,8% 11,3% 13,1% 3,6%

Não sabe avaliar

Péssima

Ruim

Regular

Boa

Ótima

24,2%

21,8%

15,5%

7,9%

28,7%

1,9%

Avaliação da administração 
do presidente Jair BolsonaroAvaliação é 

positiva do governo 
de Jair Bolsonaro

Válidos Total

Ótima + Boa 46,9%

Regular 15,8%

Ruim + Péssima 37,3%

O percentual de votos 
válidos exclui os que 
“não sabem” avaliar

A pesquisa também ou-
viu a opinião dos catari-
nenses quanto à gestão do 
presidente Jair Bolsonaro.

O levantamento indica que 
46,9% aprovam a adminis-
tração federal. Já os que desa-
provam o governo Bolsonaro 
são 37,3%. Os que acreditam 
que é realizado um gover-
no regular somam 15,8%.

O Oeste é a região que me-
lhor avaliou o governo Bol-
sonaro. De acordo com 78,6% 
dos moradores, o presidente 
brasileiro tem feito uma admi-
nistração “ótima” ou “boa”. 

Se no Oeste a avaliação é 
positiva, os entrevistados da 
Grande Florianópolis veem de 

outra forma. Para 65% de-
les, Bolsonaro faz uma ges-
tão “péssima” ou “ruim”.

A pesquisa completa está 
sendo divulgada ao longo desta 
semana pela NDTV, portal ND+ e 
jornal ND. Na quarta-feira (21) 
foram apresentados os cená-
rios para o governo do Estado. 
Ontem, divulgamos os números 
para presidência da República 
e o Senado. Hoje mostramos os 
desempenhos das gestões do go-
vernador Carlos Moisés e do pre-
sidente Jair Bolsonaro. Na edição 
do fim de semana será a vez de 
apresentar como os catarinenses 
avaliam o grau de satisfação com 
o Estado e identificam os maio-
res problemas de Santa Catarina.
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Joinville lança edital  
para revitalizar Cidadela
Empresa que for 
contratada deverá 
elaborar os projetos 
de restauração do 
espaço que teve 
uma parte destruída 
por incêndio. Valor 
máximo admitido é 
de R$ 1,3 milhão

Em março deste ano, um incêndio de grandes proporções destruiu parte do complexo cultural localizado na área central de Joinville
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Cemitério do Imigrante reabre para visitação

Edificação mais antiga 
de Joinville e tombado pelo 
Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacio-
nal (IPHAN), o Cemitério do 
Imigrante foi reaberto para 
visitas presenciais. Localizado 
na Rua XV de Novembro, no 
Centro, o cemitério também 
receberá visitas em grupo, as 
quais poderão ser agenda-
das por telefone ou e-mail. 

Quem for ao cemitério po-
derá realizar uma visita mo-
nitorada com os técnicos da 
Secretaria de Cultura e Turis-
mo (Secult), que acompanha-
rão o passeio mostrando as 
lápides e explicando a história 
e singularidades do Cemitério. 

O local conta com apro-
ximadamente 490 sepul-
turas e 2 mil sepultados. O 
Cemitério do Imigrante foi 
aberto em 1851 e desativado 
62 anos depois. Desde 1962, 

é tombado pelo Instituto 
do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN), 
como Patrimônio Históri-
co e Paisagístico Natural.

A reabertura do local faz 
parte de uma série de ações 
da Prefeitura de Joinville 
para a volta das atividades de 
espaços culturais e artísticos 
do município. No primeiro 
semestre, foram reaber-
tos o Memorial da Bicicleta 
e o Arquivo Histórico.

O Cemitério do Imigran-
te abre de terça a domingo, 
das 10h às 16h, e os visitan-
tes devem seguir todos os 
protocolos sanitários contra a 
Covid-19, com uso de másca-
ra de proteção e álcool em gel.

O agendamento de visitas 
deve ser feito pelo telefone 
(47) 3433-3732 ou pelo e-mail 
secult.upm.cm@joinville.sc.gov.
br. A entrada é gratuita. 

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

Juliane Guerreiro 
juliane.guerreiro@ndmais.com.br

A tão esperada revitali-
zação da Cidadela Cultural 
Antarctica ganhou mais um 
capítulo ontem. A Prefeitura 
de Joinville lançou edital a 
fim de contratar uma empre-
sa para elaborar os projetos 
de restauração do espaço, 
que teve uma parte destruí-
da por incêndio em março.

O valor máximo admitido 
para a contratação da empre-
sa é de pouco mais de R$ 1,3 
milhão e o serviço deve ser 
concluído em até 13 meses 
após a assinatura da ordem 
de serviço. Os projetos devem 
incluir aspectos como diag-
nóstico arqueológico, preven-
ção de combate a incêndio, 
comunicação visual e restau-
ração do complexo em geral.

Com os documentos, será 
possível estimar o custo de 
uma reforma na Cidade-
la, esperada há muitos anos 
pela classe cultural e artís-
tica da cidade, uma vez que 
o espaço foi comprado jus-
tamente para servir como 
complexo de cultura e arte.

Durante a campanha elei-
toral em 2020, o prefeito 
Adriano Silva, ainda como 
candidato, reforçou a ideia de 
firmar uma parceria públi-
co-privada para a adminis-
tração do local, o que ainda 
não tem data para acontecer.

Atualmente, o espaço é uti-
lizado pela Ajote (Associação 
Joinvilense de Teatro) e pela 
Aaplaj (Associação de Artistas 
Plásticos de Joinville), além 
de abrigar peças do acervo do 
Museu de Arte de Joinville. 

AVISO DE ERRATA E PRORROGAÇÃO
O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e Planejamento 
leva ao conhecimento dos interessados que com base no §4º, do art. 21, da lei 8.666/93, está promovendo 
alterações no edital de Concorrência nº 031/2021, destinado a contratação de empresa especializada 
para Construção da Quadra Escola Agrícola Municipal Carlos Heins Funke, sendo transferida a data de 
recebimento e abertura dos invólucros para o dia 25/08/2021 às 09 horas. A Errata na íntegra encontra-se 
à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br no link "Portal de Licitações".

Joinville, 21 de julho de 2021.
Ricardo Mafra - Secretário de Administração e Planejamento

Silvia Cristina Bello - Diretora Executiva

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Joinville, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Joinville, torna público 
que, conforme a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o Pregão Eletrônico nº. 
141/2021, destinado a Aquisição de Materiais de Enfermagem para uso no atendimento aos paciente 
atendidos pelas unidades de Pronto Atendimento e Unidades Básicas de Saúde da Secretaria 
Municipal de Saúde de Joinville na Data/Horário: 04/08/2021 às 9h, para abertura das propostas. O 
edital encontra-se à disposição dos interessados nos sites www.joinville.sc.gov.br/editalpublico e  
www.gov.br/compras/pt-br - UASG 460027.

Joinville/SC, 21 de julho de 2021.
Jean Rodrigues da Silva – Secretário Municipal de Saúde.

Fabrício da Rosa – Diretor Executivo.

AVISO DE LICITAÇÃO
O Hospital Municipal São José torna público que, conforme a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, 

fará realizar o procedimento licitatório de Pregão Eletrônico SRP nº. 152/2021, destinado a Aquisição 
de Pipeta de Pasteur Descartável para  a Agência Transfusional, a fim de Atender as necessidades 
do Hospital São José de Joinville , na Data/Horário: 04/08/2021 às 9h, para abertura das propostas. 

O edital encontra-se à disposição dos interessados nos sites www.joinville.sc.gov.br/editalpublico e  

www.gov.br/compras/pt-br - UASG 927773.

Joinville/SC, 21 de julho de 2021.

Jean Rodrigues da Silva – Diretor Presidente.

Fabrício da Rosa – Diretor Executivo.
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Luto na Serra
Um dos principais nomes da imprensa lageana e 
catarinense, jornalista Névio Fernandes, morreu ontem de 
infarto, aos 87 anos.  Durante mais de 60 anos destacou-se 
como uma das vozes mais qualificadas da imprensa serrana. 
Era um dos ícones da comunicação no Planalto e no Estado.

moacir.pereira@ndmais.com.br
MOACIR PEREIRA

A segunda rodada da pesquisa Lupi & 
Associados, divulgada pelos veículos do 
Grupo ND, sobre a disputa presidencial 
tem sinais ilustrativos. O primeiro é a 
liderança de políticos que representam 
o Oeste catarinense. O segundo está na 
identificação das preferências do eleitorado, 
nas respectivas regiões com os postulantes 
ao Senado e à Presidência da República.

Eles são ao mesmo tempo beneficiários e 
credores do prestigio de Jair Bolsonaro nas 
regiões do Meio-oeste e do Extremo-oeste.

Faltando 14 meses para as eleições 
a disputa volta a ficar polarizada 
entre Bolsonaro e Lula, com larga 

vantagem para o presidente.
Na prévia espontânea para presidente, 

Bolsonaro (45%) tem o triplo das 
preferências de Lula (15%), com números 
que impressionam no comparativo 
regional. Bolsonaro tem no Oeste o melhor 
desempenho, com 76,4%, e a segunda 
melhor cotação no Meio-oeste com 
45,9%, enquanto o petista está melhor 
apenas na Grande Florianópolis, terra de 
servidores e professores, e no Sul, onde o 
PT surgiu com mais força e legitimidade, 
e a representação sindical mais atuante.

A corrida para o Senado coloca o prefeito de 
Chapecó, João Rodrigues (PSD), em primeiro 

lugar, com 4,7%, seguido de Jorginho Mello 
(PL), do Meio-oeste, com 3,4%. Rodrigues 
está oxigenado no Oeste (20,7%) e no 
Meio-oeste (14,8%), enquanto Jorginho 
está melhor também no Oeste (13,6%) e 
na região do Vale do Rio do Peixe (4,9%).

Estes números estão a projetar para 
as eleições majoritárias de 2022 uma 
composição geopolítica que inclua o Oeste. 
O senador Jorginho Mello trabalha desde a 
posse para concorrer ao governo. E o prefeito 
João Rodrigues destaca-se agora como 
peça-chave no tabuleiro eleitoral. Seja para 
disputar o governo, para uma dobradinha 
saindo como vice, ou concorrendo ao Senado.

Pesquisa: a liderança do Oeste

Mais burocracia - 
Governador Carlos 
Moisés sancionou 
a lei de autoria do 
deputado Rodrigo 
Minotto (PDT) que 
obriga as empresas 
concessionárias 
a facultarem aos 
usuários das rodovias 
o pagamento do 
pedágio com cartão de 
crédito. Preparem-se 
para longas filas nas 
praças de pedágio. 
Imagine-se o tempo 
para inserir cartão na 
máquina, digitar a 
senha, tirar o cartão e 
pedir o comprovante. 
Ademais, 
sinceramente, 
motorista que não 
tem R$ 4 para pagar 
o pedágio no trecho 
desejado a percorrer, 
deveria ficar em casa.
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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+

Advogadas
Encerrada ontem a 7ª 
Conferência Estadual 
da Mulher Advogada, 
que reuniu dezenas de 
conferencistas e centenas 
de participantes. Na 
palestra de abertura, a 
senadora Simone Tebet 
afirmou que a participação 
das mulheres na política 
não depende apenas 
de regras eleitorais. 
Sua experiência indica 
que é fundamental as 
mulheres presentes na 
direção dos partidos 
políticos. É nos comandos 
que ocorrem maiores 
restrições à presença 
feminina na vida pública.

Emendas
Setores do Centro 
Administrativo do 
governo consideraram 
um equívoco dos 
policiais civis e penais 
credenciarem o deputado 
Laércio Schuster como 
patrocinador das 
principais emendas para 
garantir paridade e 
integralidade na reforma 
da Previdência. Lembram 
que o parlamentar foi 
colocado na geladeira 
desde que votou a favor 
do impeachment do 
governador Moisés.

Colapso
A BR-101 está 
estrangulada 
atualmente em pelo 
menos dois pontos 
críticos: Grande 
Florianópolis e 
Foz do Rio Itajaí. 
Com o aumento do 
movimento nos portos, 
de cargas e de turistas, 
há risco de colapso. 
Para se ter uma ideia, 
o fluxo de turistas na 
BR-101 registra na 
temporada 1,6 milhão 
de viagens por dia, o 
que corresponde a mais 
de mil veículos por 
minuto, ou 60% acima 
do fluxo normal. Estes 
e outros dados constam 
da campanha “BR-101: 
SC não pode parar”, 
a ser lançada hoje 
na Fiesc em parceria 
com o Grupo ND.

Aposentadoria
Abriu-se uma nova vaga de desembargador, pelo 
quinto constitucional dos advogados, no Tribunal 
de Justiça do Estado. O desembargador João 
Batista Góes Ulysséa despediu-se do Pleno com 
várias manifestações de aplauso, reconhecimento e 
apreço por sua atuação durante dez anos. O relator 
Marcus Tulio Sartorato destacou “a humildade, 
o conteúdo jurídico e humano de suas decisões, 
próprias de um magistrado comprometido com a 
atualidade. Um ser diferenciado e iluminado".

Polarização
A pesquisa eleitoral sobre 
a disputa presidencial 
indica que não se 
vislumbra o surgimento 
de um terceiro candidato, 
ideologicamente de 
centro. Os governadores 
João Dória e Eduardo 
Leite estão fragilizados 
com números pífios. E 
os ex-ministros Sergio 
Moro e Luiz Henrique 
Mandetta morreram na 
praia, por declarações e 
posturas equivocadas.
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A exposição - Presidente da Fundação Catarinense 
de Cultura, Edinho Lemos abriu ontem a Mostra 
Anita Garibaldi: Vida, Coragem e Paixão. Tem duas 
obras históricas do grande artista Guttmann Bicho, 
uma de Anita com traje social, e outra de Garibaldi 
a seu lado; uma tela inédita de Vera Sabino, aqui 
admirada pelo presidente da FCC (à esq.) e pelo 
curador Marcelo Seixas. A história da heroína 
está contada em vários totens, documentados 
e ilustrados, nos jardins do Palácio Santa 
Catarina. A mostra tem pesquisa do historiador 
Rodrigo Rosa e curadoria de Marcelo Seixas.



Julho é um mês especial para a ci-
dade de Joinville. Época em que a 
cidade se enche de pessoas apai-
xonadas pela dança. As ruas, sho-
ppings, praças e é claro, o templo 
do Festival de Dança, o Centre-
ventos Cau Hansen, são invadi-
dos por bailarinos, que com seus 
figurinos coloridos e coreogra-
fias lindas, encantam o público. A 
pandemia nos tirou duas edições 
desse evento no mês de julho. 

A cidade se entristeceu. Na Es-
cola Bolshoi tudo se transfor-
mava para este período quan-
do recebemos bailarinos de 
todos os cantos do mundo. 

Diante da ausência do festival em 
mais este mês, o Bolshoi resol-
veu homenagear a época com uma 
programação saudosista, on-line, 
para que as pessoas não esque-
çam que Joinville respira dança. 

Durante 12 dias consecutivos, a 
Escola Bolshoi apresenta atra-
ções como workshops, lives, es-
petáculos e aulas transmitindo a 

energia de um festival. A ideia foi 
trazer o público para dentro da 
cidade, com apenas um clique.  

A programação artística come-
çou no dia 20 de julho e se es-
tende até 1o de agosto. Do palco 
do Centreventos, o Bolshoi Bra-
sil arrancou reações dos inter-
nautas e alcançou mais de 30 
mil pessoas no evento on-line. 

Sabemos que não são a mesma 
coisa o aplauso de uma plateia 
virtual e o calor do público ao vivo, 
mas para nós essa programa-
ção especial, mesmo que on-line, 
é de uma importância incomen-
surável, pois a Cidade da Dança 
não pode deixar apagar a chama 
de 37 anos que o festival e o Bol-
shoi Brasil mantiveram acesa.

Que venha outubro de 2021, edi-
ção adaptada para este ano, mas, 
principalmente, que venha ju-
lho de 2022, para que possa-
mos nos encontrar pessoalmen-
te com este público maravilhoso.

A um clique da dança! 
Célia Campos
diretora administrativa 
da Escola Bolshoi

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
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Charge

Criminosos virtuais

O Brasil está virando um país de golpistas e 
fraudadores. Durante a pandemia, o nú-
mero de golpes e fraudes por telefone e 
e-mail disparou nos últimos meses. Com 

mais gente em casa, as pessoas estão usando mais 
celulares e computadores para fazer compras e tran-
sações bancárias. Quadrilhas especializadas em gol-
pes e fraudes se aproveitam para agir no ambiente 
digital e têm feito cada vez mais vítimas no país. 

No dia 28 de maio, o governo federal publicou a Lei 
14.155, que prevê punições mais severas para crimes 
cometidos em meios eletrônicos. O objetivo é punir com 
maior rigor fraudes, furtos e estelionatos que se têm tor-
nado frequentes em nosso país. O texto modifica o Có-
digo Penal e aumenta a condenação para até oito anos 
de prisão, mais multa, para quem invade dispositivos 
e/ou realiza fur-
tos qualificados e 
estelionato usando 
meios eletrônicos.

Uma pesquisa da 
Febraban (Fede-
ração Brasileira 
de Bancos) mostra 
que entre janeiro e 
fevereiro de 2021, 
houve aumento de 
100% nos ataques 
de phishing, a cha-
mada pescaria di-
gital, em relação ao 
mesmo período de 
2020. Nessa mo-
dalidade, o usuário 
fornece informações pessoais em mensagens e e-mails 
falsos. Já os registros do golpe da falsa central telefô-
nica e do falso funcionário do banco cresceram 340%. 

A Febraban afirma que os bancos nunca ligam para 
a casa do cliente solicitando que ele execute uma 
transação ou que ele desfaça uma transação. Como 
também nunca liga para pedir que o cliente digi-
te senha e token ou dê informações. Quem receber 
esse tipo de contato deve encerrar a ligação e en-
trar em contato com o banco do qual é correntista.

Pessoas não tão acostumadas com o universo di-
gital ficam mais expostas à sanha dos criminosos. 
Por isso, sempre que receber algum tipo de con-
tato que não for do seu círculo pessoal, descon-
fie, questione e, se for preciso, acione a polícia.

Durante a 
pandemia, cresceu 
o uso de celulares e 
computadores para  
transações bancárias 
e compras. E cresceu 
também a sanha de 
fraudadores e golpistas”.
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Bolsonaro mantém agenda 
em Joinville em agosto
Recuperado de um problema de saúde, presidente da República vai participar de um encontro com empresários na cidade, 
segundo informa a assessoria do deputado Coronel Armando. No dia seguinte, ele estará em uma motociata na Capital

Coronel Armando (à esquerda na foto) recebeu Bolsonaro em sua residência na primeira passagem do presidente por Joinville, em dezembro

Em São Francisco 

do Sul, Bolsonaro 

curtir dias de 

folga na véspera 

do Natal e durante 

o Carnaval e foi 

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

Apesar da internação para tratar 
de uma obstrução intestinal duran-
te quatro dias na semana passada, o 
presidente Jair Bolsonaro deve manter 
a agenda para Santa Catarina no mês 
de agosto. É o que informa a asses-
soria do deputado federal Coronel 
Armando (PSL), um dos políticos 
catarinenses com maior proximida-
de com o presidente da República. 

O cronograma em Joinville prevê 
no dia 6 de agosto a participação de 
Bolsonaro em um almoço com em-
presários do Sul do Brasil. O encontro 
em Joinville é organizado pela Fede-
ração das Indústrias de São Paulo.

As reformas (administrativa e 
tributária) e os investimentos em 
infraestrutura, como na duplicação 
da BR-280, devem entrar na pauta 
de discussão com o presidente, até 
porque são bandeiras históricas da 
Associação Empresarial de Joinville.

A Prefeitura de Joinville infor-
mou que já troca informações com 
o gabinete da presidência da Re-
pública, que solicitou reserva pré-
via da data para o dia 6 de agosto. 
Quanto aos preparativos, questões 
de segurança e credenciamento de 
imprensa e convidados, ainda não 
houve avanço. Mas o município já 
está repassando informações requi-
sitadas pelo gabinete presidencial.

Procurado, o 62° Batalhão de 
Infantaria de Joinville informou 
que é historicamente uma unidade 
de pronto emprego da 14ª Brigada 
de Infantaria Motorizada em mis-
sões de segurança de autoridades 
e operações na faixa de fronteira. 
Só no último ano, as tropas foram 
desdobradas no terreno (quando 
o Batalhão cumpre missão fora da 
sede) por mais de 120 dias, o que 
mostra sua expertise para esse 
tipo de segurança presidencial.

Bolsonaro já esteve em solo ca-
tarinense oito vezes desde que 
assumiu a presidência. Veraneou 
em São Francisco do Sul, Litoral 
Norte do Estado, em duas oportu-
nidades no final de 2020 e início de 
2021 e cumpriu agendas em Flo-
rianópolis, Chapecó e Camboriú.

Aliás, no dia 7 de agosto, está 
prevista a realização de uma moto-
ciata, com a participação de Bolso-
naro, em Florianópolis. Em junho, 
ele também esteve em uma moto-
ciata, só que na cidade de Chapecó.
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Gustavo Côrtes e Pedro Caramuru
Agência Estado

O presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) afirmou ontem 
que o Progressistas, partido 
do provável futuro ministro da 
Casa Civil, senador Ciro No-
gueira, pode ser a sigla pela 
qual concorra à reeleição em 
2022. “Pode ser um partido para 
disputar as eleições? Pode ser. 
No momento não tenho partido 
ainda. Não é fácil chegar a um 
acordo com o partido, porque é 
como um casamento”, disse ele.

Bolsonaro contemporizou 
fala de Nogueira em 2017, às 
vésperas das eleições presiden-
ciais, na qual chama Bolsona-
ro de fascista e declara apoio 
a Luiz Inácio Lula da Silva, a 
quem se refere como “o me-
lhor presidente da história”. 
O atual chefe do Executivo 
insinuou que o parlamentar 
adotou aquela postura em busca 
de dividendos políticos. “Sim, 
chamou. As coisas mudam. Eu 
tinha posições no passado que 

eu não assumo mais hoje, mas 
nenhuma de forma radical. E 
quem está no Nordeste e não 
fosse Lula no passado não tinha 
sucesso na política”, justificou.

Bolsonaro admitiu que a 
nomeação de Nogueira para a 
Casa Civil faz parte de estratégia 
do governo para ampliar a base 
de apoio no Congresso, onde a 
sigla tem dez representantes, 
na Câmara, e sete no Senado. 
Ele também voltou a dizer que 
o termo Centrão é pejorativo 
e utilizado para afastar parla-
mentares da base do Planalto

“Acreditamos que uma 
melhor interlocução com o 
parlamento seria um senador. 
Quando alguns falam em Cen-
trão de forma pejorativa, o que 
a grande mídia quer é afastar 
políticos do centro, mais ao 
centro de mim. São aproxima-
damente 200 parlamentares. 
Se eu abrir mão deles, so-
bram 300. Desses 300, metade 
são da esquerda, que nunca 
vão votar conosco”, disse.

O presidente, no entanto, não 

deu certeza absoluta de que a 
indicação prosperará. Tudo de-
pende, segundo ele, de reunião 
que será realizada na próxima 
segunda-feira (26), quando o 
parlamentar retorna do recesso.

“Vou conversar com ele na 
segunda-feira para depois 
tomar uma decisão. Não vai 
ser um casamento pela in-
ternet. Eu conheço o Ciro. Eu 
passei mais da metade do meu 
período como parlamentar 
no Progressistas”, disse.

No entanto, Bolsonaro já 
demitiu Luiz Eduardo Ramos, 
que chefiava a pasta. Para 
mantê-lo dentro das estru-
turas do governo, precisou 
criar mais um ministério, o de 
Emprego e Previdência, que 
será liderado pelo atual secre-
tário-geral da Presidência da 
República Onyz Lorenzoni. O 
movimento custou a Bolsonaro 
a quebra de duas promessas 
de campanha: não aumen-
tar número de ministérios e 
delegar a Guedes a gestão do 
superministério da Economia.

O prazo para apresentação de emendas para 
o texto da reforma da Previdência de San-
ta Catarina terminou na tarde de ontem, com 
73 propostas de deputados estaduais.

Entre elas, foram quatro emendas parlamentares e 
outras 69 do Projeto de Lei Complementas. Deste total, 
mais de 50 foram registradas no processo somente 
ontem. As indicações consistem em contribuir com os 
pontos que podem ser alterados nas propostas ori-
ginais, enviadas pelo governo de Santa Catarina. 

Além disso, os deputados também levaram em 
consideração as sugestões das entidades ouvidas 
durante a audiência pública da última segunda-
-feira (19), assim como as contribuições enviadas 
pelo TJSC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina), 
TCE/SC (Tribunal de Contas de Santa Catarina) e 
do MPSC (Ministério Público de Santa Catarina).

Entre as modificações, está a sugestão de mudança no 
cálculo da contribuição para a previdência social, con-
forme apresentado pelo deputado Maurício Eskudlark. 
Assim como alteração na pensão por morte, última 
emenda incluída, apresentada pela deputada Paulinha.

O calendário para que as comissões de mérito apre-
sentem o relatório preliminar sobre a reforma será 
na próxima quarta-feira (28). Em 3 de agosto, será 
apresentado e votado o relatório conclusivo e, no 
dia seguinte, seguirá para votação no plenário da 
Alesc (Assembleia Legislativa de Santa Catarina).

y Santa Catarina

Deputados apresentam 
73 emendas para 
reforma da Previdência

Sem partido

Bolsonaro avalia filiação ao Progressistas 
para disputar eleições em 2022
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Uma grande mentira
O Estado... Você acredita nele? Acha mesmo que ele pode ser 

seu tutor, seu “pai”, o “pai de todos”? Quantas promessas de 
salvação, de proteção e segurança você tem aceitado? Quanto 
da sua liberdade lhe retiraram, mas para “o seu bem”? Esse 
Estado fomentador de crescimento e desenvolvimento, onde e 
quando ele deu certo? É incapaz de criar riquezas, mal serve para 
distribuir as riquezas que, apesar de todo seu peso, ainda são 
criadas. Tem uma obesidade trilionária, que a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias expõe por completo, quase de forma obscena.

O nome todo é Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, 
mas pode chamar de Fundo Eleitoral. Querem R$ 5,7 bilhões para 
isso no ano que vem, um aumento de quase três vezes em relação a 
2020. E nem falamos do Fundo Especial de Assistência Financeira 
aos Partidos Políticos, ou simplesmente Fundo Partidário, de 
R$ 1 bilhão, pago todo ano, não falamos do acesso gratuito ou 
subsidiado à mídia para partidos políticos... Eles não vivem sem o 
dinheiro dos outros, sem nosso dinheiro. Por que não fazem rifas, 
organizam eventos pagos, cobram taxas maiores de seus filiados?

Não tenho notícia de nenhum país que gaste tanto dinheiro 
público com campanhas eleitorais. O Tribunal Superior Eleitoral 
também leva uma bolada, mesmo num ano em que não há 
eleições. O Judiciário, de um modo geral, custa caro, muito caro. 
Está lá, na LDO, este poder, que insiste em atropelar os outros dois, 
Executivo e Legislativo, vai nos custar no ano que vem R$ 44,2 
bilhões. Sim, os atropelos 
à Constituição Federal, 
fatiamento de processo de 
impeachment, inquéritos 
esdrúxulos, censura a 
veículos de comunicação, 
a contas em redes sociais, 
prisão de jornalista, prisão 
de deputado federal, 
cerceamento ao direito de 
ir e vir, ao trabalho, tudo 
isso, de alguma forma, é o 
nosso dinheiro que financia.

E o Congresso Nacional? 
Precisamos mesmo de 513 deputados, 81 senadores? Não dá para 
diminuir esses números? E nossos parlamentares precisariam 
de tantos servidores à sua volta, um total de funcionários maior 
do que a população da maioria das cidades brasileiras? Nosso 
Legislativo também é gastador... Vai nos levar, em 2022, R$ 
12,8 bilhões. E ainda tem as emendas parlamentares, o dinheiro 
carimbado, gastos obrigatórios, tudo o que dificulta a melhoria 
da gestão. Fazer mais e melhor, gastando menos, é coisa de 
empresa privada, de capitalista selvagem... Viva o Estado!

Gostaria muito de evitar ironias e de vender todas as 
estatais, bancos públicos e Petrobras incluídos. Quem gosta 
de Estado poderia se contentar com o fim da imunidade 
tributária dessas empresas. Privatizadas, teriam, todas elas, 
de passar a pagar impostos... O processo tem sido lento, mas, 
pelo menos, o ingresso de servidores no governo federal tem 
caído de forma acentuada. Em 2014, a estocadora de vento 
contratou 40.717 pessoas. No segundo ano de Bolsonaro na 
presidência, o número de contratações caiu para 6.713. Para 
evitar o retrocesso, faça o seguinte: elimine nas urnas os 
adoradores do Estado. Eles defendem uma grande mentira.

LUÍS ERNESTO 

Lacombe

O processo tem sido 
lento, mas, pelo 
menos, o ingresso de 
servidores no governo 
federal tem caído de 
forma acentuada.” 

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

O inverno de Santa Catarina 
está atípico neste 2021. Após 
dois períodos de frio extremo, 
no fim de junho e entre os dias 
18 e 21 de julho, os dias voltam a 
ficar quentes neste sábado e do-
mingo. Mas é por pouco tempo: 
a temperatura cairá a partir da 
próxima terça-feira (27). “Ain-
da é cedo para dizer a magnitude 
desse frio, mas as projeções 
desta quinta-feira (22) mostram 
que ela é parecida com a última, 
senão mais forte”, detalha o 
meteorologista Piter Scheuer.

É bom tirar do armário tanto 
as roupas de frio quanto as de 
calor. O tempo quente começa 
neste fim de semana, com pre-

visão de temperaturas acima dos 
30°C, principalmente no Oeste, 
Meio-oeste e Sul de Santa Cata-
rina. A segunda-feira será ainda 
de tempo quente e abafado.

A previsão é que na terça-
-feira (27) uma frente fria 
traga chuva, com chance de 
trovoada e temporais localiza-
dos. Segundo Scheuer, a queda 
brusca nos termômetros deve 
começar a partir de quarta (28), 
por conta da transição de uma 
massa de ar polar. Projeções 
iniciais apontam a permanên-
cia do fenômeno pelo menos 
até a próxima sexta (30).

As temperaturas devem 
permanecer próximas ou 

mesmo abaixo de 0°C no Oeste, 
Meio-oeste e Serra. No lito-
ral, as mínimas podem variar 
de 0°C a 4°C. A previsão in-
clui também geada em todo o 
Estado, com mais abrangência 
no Oeste e Planalto Norte.

PODE NEVAR?
Há chance de neve para a 

próxima semana, mas não é 
possível ter certeza com tanta 
antecedência. “As projeções 
desta quinta-feira (22) mos-
tram uma janela para a próxima 
quinta (29), mas ainda é muito 
longe. Para definir melhor, só 
com 48 horas de antecedên-
cia”, diz o meteorologista.

SC terá sábado e domingo 
de calor, mas frio retorna 
na próxima semana

Fim de semana deverá ser quente em todo o Estado, seguido  
de uma frente fria que trará chuva e temperaturas mais baixas  
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Paulo Mueller
paulo.mueller@ndtv.com.br

Estudos do Grupo de Trabalho BR-101 do Fu-
turo apontaram a necessidade urgente de obras 
estruturantes nos gargalos mais críticos da ro-
dovia, localizados nas regiões de Joinville, Itajaí e 
Florianópolis. O corpo técnico da Fiesc (Federação 
das Indústrias do Estado de Santa Catarina), junto 
com engenheiros, entidades, Crea e concessioná-
ria desenvolveram propostas que contemplam a 
construção de faixas adicionais, marginais com 
continuidade, implantação de viadutos, pontes 
de transposição, readequação das alças e agulhas 
de acesso, além de melhorias nas intersecções 
com outras rodovias. O custo das obras estrutu-
rantes é de aproximadamente R$ 2,6 bilhões. 

Os projetos foram entregues à ANTT (Agência Na-
cional de Transportes Terrestres). O problema é que 
estão parados em Brasília, sem previsão de autoriza-
ção para serem executados e nem garantia de recur-
sos. O contrato original de concessão do trecho norte 
da BR-101 previa apenas a construção do contorno 
viário da Grande Florianópolis, obra atrasada há 
quase uma década. As outras obras que estão sendo 
executadas, como a terceira faixa no sentido Norte, 
entre Palhoça e São José, precisaram ser incorpora-
das posteriormente ao contrato. Só que a burocracia 
trava e atrasa a execução desses paliativos neces-
sários para garantir a trafegabilidade na rodovia.

Para mobilizar toda a sociedade catarinense, a 
Fiesc e o Grupo ND lançam hoje a campanha “BR-
101 – SC não pode parar” para discutir e propor 
soluções para a rodovia antes de um colapso total 
no eixo litorâneo catarinense. “As soluções já foram 
discutidas por um grupo técnico e estão nas enti-
dades competentes, como a ANTT e no Ministério 
de Infraestrutura. Então, a sociedade deverá em 
conjunto pedir para que sejam implementadas essas 
melhorias, para que Santa Catarina possa ter uma 
rodovia condizente com pujança da sua economia”, 
afirma o presidente da Fiesc, Mario Cezar de Aguiar.

PRESSÃO LEGÍTIMA
Durante 12 meses, os veículos do Grupo ND levarão 

aos catarinenses informações do estudo completo 
realizado pela Fiesc e o detalhamento das propostas 
para destravar a BR-101. São mais de 100 profissio-
nais envolvidos diretamente na produção de conteú-
do nos telejornais da NDTV, jornal ND e portal ND+. 

“Esse é um projeto que se inicia hoje, mas que 
vai durar meses, ano, talvez até mais, para poder 
construir essa percepção e essa pressão legítima, 
saudável, republicana, para que os órgãos públi-
cos façam seu papel. E fazer o seu papel é trabalhar 
para planejar, para que o futuro chegue sempre 
melhor do que o presente”, enfatiza o presidente 
executivo do Grupo ND, Marcello Corrêa Petrelli.

A campanha está planejada para ser realiza-
da em sete etapas e mobilizará os catarinenses 
para fazer o maior abaixo-assinado digital da 
história de Santa Catarina, que será entregue ao 
governo federal para cobrar a execução imedia-
ta de melhorias no eixo litorâneo do Estado. 

Campanha ‘BR 101 – SC não pode 
parar’ alerta para colapso em rodovia
Com base em estudos que apontam necessidade urgente de obras estruturantes, Fiesc e Grupo ND lançam 
projeto que terá como um dos pontos altos um abaixo-assinado digital para ser enviado ao governo federal
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Fiesc e Grupo ND lembram que a luta pela 
BR-101 é de todos nós, catarinenses

Diagnóstico aponta 
situação de colapso

Em 2014, a Fiesc criou o Grupo 
de Trabalho BR-101 do Futuro 
para estudar o principal eixo de 
ligação do país. Engenheiros, 
técnicos e entidades concen-
traram esforços para entender 
a estrutura e o comportamento 
do fluxo de veículos. O resultado 
indica um futuro nada animador 
para o desenvolvimento se inter-
venções a curto, médio e longo 
prazo não forem executadas. O 
diagnóstico é de uma rodovia à 
beira do colapso. “Qualquer tra-
jeto que você fizer, por exemplo, 
entre Florianópolis, Itajaí e Join-
ville, está sujeito a filas e atrasos. 
Já está colapsada”, alerta Edígio 
Martorano, gerente de logística 
e sustentabilidade da Fiesc.

A própria concessionária do 
trecho Norte reconhece os gar-
galos e a necessidade de obras 
estruturantes imediatas para 
melhorar a trafegabilidade. “O 
crescimento que está havendo no 
entorno pode gerar muito mais 
veículos do que soluções que 
hoje existem”, pondera Antô-
nio César Ribas Sass, diretor de 
operações da Arteris Litoral Sul.

Hoje, um simples desloca-
mento em horário de pico entre 
cidades vizinhas é suficien-
te para viver um dia de caos, 
perder tempo e dinheiro. 

TRAÇADO DA RODOVIA VAI DO RN AO RS

 PONTO INICIAL: Touros (RN)

 PONTO FINAL: São José do Norte (RS)

 EXTENSÃO: 4.615 quilômetros

 TRECHO CATARINENSE: 460 quilômetros
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CAMPANHA dO 

Um abraço conforta, aquece, incentiva. Por isso, se ainda não dá pra distribuir abraços, 
distribua peças de roupa. Vale doar peças como calças, jaquetas, moletons e também cobertores. 
Não deixe de participar.

Patrocínio:

Realização:

CADA PEÇA 
DE ROUPA
VALE POR 
UM ABRAÇO.

ndmais.com.br/campanhadoagasalho
acesse e confira o ponto de coleta mais próximo.

Serviço
O quê: lançamento da campanha 
“BR-101 – SC não pode parar”

Quando: hoje, às 10h30

Onde: Fiesc, em Florianópolis

Em virtude da pandemia, 
o acesso será restrito a 
convidados. O evento será 
transmitido ao vivo pela 
Record News SC, portal ND+ 
e canal da Fiesc no Youtube.

Cena cada vez mais comum na 101: horas para percorrer curtos trechos
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Prejuízo para quem 
vive do transporte

“Eu levo duas horas para atra-
vessar entre Biguaçu e Palho-
ça, trecho que levava em torno de 
30 minutos”, desabafa o cami-
nhoneiro Clodoir Padilha. 

Há 13 anos, ele sustenta a família na 
boleia de um caminhão e vê o ganho 
diminuir quando precisa ficar parado 
em meio ao congestionamento. “En-
tão, com esses transtornos que acon-
tecem [na BR-101] a gente que paga 
o prejuízo, tanto a empresa quanto 
nós. Mas, o lado que mais sofre é a 
gente, porque tiro do bolso, do próprio 
salário para pagar o diesel”, lamenta.

No verão, os engarrafamentos são 
ainda mais constantes, porque o fluxo 
chega a aumentar 60% em relação 
a outros períodos do ano. Na alta 
temporada de 2019/2020, a Arteris 
registrou média diária de 48 mil veí-
culos só nas praças de pedágio. Todo 
esse movimento é efeito prático da 
vinda de turistas ao Estado. Em torno 
de 8,2 milhões de visitantes passam 
por Santa Catarina todos os anos. 

A Fiesc tem projeção apontan-
do que em 2029 esse número deve 
chegar a 13,8 milhões, ou seja, 69% 
mais turistas em comparação com 
a atual realidade. A estimativa leva 
em conta a média histórica de vi-
sitantes registrada pela Santur. 

O Grupo ND há muito 
assume o compromisso 
de prestar serviço 
e antecipar-se às 
principais demandas 
da sociedade. Essa é 
uma bandeira que vem 
ao encontro do nosso 
propósito de defender 
as boas causas de 
Santa Catarina.”

Luís Meneghim,
diretor de Conteúdo do Grupo ND
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COMERCIAL

COMPRA VENDA

R$ 5,207 R$ 5,208

+0,4242% TURISMO

COMPRA VENDA

R$ 5,2 R$ 5,37

+0,1866%
 Dólar

COMPRA VENDA

R$ 6,114 R$ 6,117

-1,27%

COMPRA VENDA

R$ 0,0535 R$ 0,054

+0,1855%
 Euro  Peso

Câmbio
Mês R$/m² Variação 

(mês)
JUNHO 2.253,79 2,29%

JULHO 2.307,92 2,40%

NACIONAL

REGIONAL
DE SC R$ 1.281  A R$ 1.467

4,25% R$ 301,81

R$ 1100,00

Selic

CUB-SC

Salário Mínimo

Ouro

Data Pontos Variação
22/JUL 126.146,66 0.17%

21/JUL 125.929,25 0.42%

20/JUL 125.401,36 0.81%

Data fi nal Rendimento
22/JUL 0,2446%

21/JUL 0,2446%

20/JUL 0,2446%

Ibovespa

Poupança
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O Banco Central anunciou 
ontem uma atualização do Pix 
para ampliar o uso do sistema 
de pagamentos instantâneos. 
Com as alterações, será possível 
fazer transferências por meio 
de aplicativos de mensagens e 
redes sociais, além de pagar as 
compras feitas pela internet.
Para isso, uma resolução do 
banco regulamenta regras 
para as instituições financeiras 
participantes do open banking 
(sistema de compartilhamento 
de dados). Somente essas 
instituições poderão oferecer os 
novos serviços. Foram definidos 
os requisitos técnicos e os 
procedimentos operacionais 

para o compartilhamento 
do serviço de iniciação de 
transação de pagamento de 
Pix. A chamada iniciação 
ocorre quando a instituição 
que faz a transação do 
pagamento com Pix é diferente 
do banco que detém a conta 
do usuário pagador. Ou seja, 
o usuário poderá efetuar o 
pagamento por meio de outro 
aplicativo que não é o do seu 
banco onde a conta com a 
chave Pix foi cadastrada.
A previsão é que o serviço, que 
é uma nova modalidade para 
pagamentos instantâneos 
no Pix, comece a funcionar a 
partir do dia 30 de agosto.

Pix poderá ser usado em 
aplicativos de mensagens

Arquitetura
A WKoerich, que está entre 
as principais construtoras 
de Santa Catarina, 
apresenta ao mercado seu 
novo empreendimento, 
o Costa Azul Clube 
Residencial, localizado no 
Novo Estreito, na região 
continental da Capital, 
com vista para o mar, que 
irá figurar como um dos 
maiores residenciais da 
Grande Florianópolis, em 
um espaço com quase 50 
mil metros quadrados. O 
empreendimento possui 
três torres, com plantas 
amplas e diferenciais 
arquitetônicos. Com 
uma arquitetura 
contemporânea, o 
empreendimento aposta 
em amplas aberturas, 
oferecendo uma integração 
das áreas internas com 
a natureza e sacadas 
integradas ao apartamento.

Mercadoredacao@ndmais.com.br
Loja em 
Palhoça
A Exclusiva 
Colchões abriu 
ontem, em Palhoça, 
sua 16ª loja em 
Santa Catarina. A 
nova loja localizada 
no bairro Bela 
Vista às margens 
da BR-101 possui 
dois pisos e um 
grande showroom 
de produtos. A 
empresa vem se 
consolidando 
como uma das 
maiores redes na 
venda de colchões 
e sofás no Estado. Ismael Correa, Marcos Pereira e 
Thiago Lima (foto) participaram da inauguração.

Centro de eventos
A convite do empresário Djalma Berger, o também empresário 
Paulo Collares e o consultor em tecnologia Carlos Olsen 
estiveram no Centro de Eventos de Balneário Camboriú esta 
semana. Também participaram do encontro o secretário de 
Desenvolvimento Econômico de Itajaí, Thiago Morastoni e o 
senador Dário Berger. O propósito do encontro é promover 
a implantação de sistemas inteligentes para o local, 
proporcionando maior segurança e tecnologia ao ambiente 
e seu entorno, além de maior conforto aos usuários. 

Buscas 
bilionárias
No ano passado, as ferramentas 
de busca e publicidade do Google, 
o Google Play e o YouTube, 
movimentaram R$ 67 bilhões 
em atividade econômica no 
Brasil. A informação consta do 
Relatório de Impacto Econômico, 
divulgado esta semana pelo 
Google. Esse número é 30% 
maior do que o que foi registrado 
em 2019. Além disso, mais de 
207 mil empresas, publishers, 
organizações sem fins lucrativos, 
criadores de conteúdo e 
desenvolvedores de todo o país 
contrataram as ferramentas 
de publicidade do Google, do 
Google Ads e do Google AdSense, 
informou o documento.

Nova identidade 
No mês em que completa 
53 anos, o Grupo Malwee, 
de Jaraguá do Sul, lança sua 
nova identidade visual, mais 
moderna e conectada aos 
propósitos de uma empresa 
que valoriza as relações 
duradouras. A novidade 
acompanha o movimento 
de transformação cultural 
e digital do grupo. A nova 
logomarca é composta pela 
união de três círculos que 
representam os pilares 
de relacionamento do 
Grupo Malwee: pessoas, 
negócios e planeta.
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Moda e inclusão
O Instituto C&A, braço social 
da C&A Brasil, e a pretahub, 
responsável pela Feira 
Preta, se unem para lançar 
a 2ª edição do Afrolab Moda 
- programa voltado para 
apoiar e impulsionar as 
potências empreendedoras 
negras e indígenas da moda 
- que, agora, ganha o nome 
Afrolab Moda by Instituto 
C&A. O edital irá selecionar 
20 empreendedores. 
As inscrições vão até 
o dia 3 de agosto e 
podem ser feitas no site 
festivalfeirapreta.com.br.

Conexão de startups
A Irani Papel e Embalagem, do grupo Habitasul, lança 
a 2ª edição do Irani Labs – seu programa de conexão 
com startups. Alinhada à estratégia de inovação aberta 
da companhia, o programa vai selecionar cinco startups 
que apresentem soluções inovadoras e sustentáveis, que 
contribuam para a aceleração do modelo de negócios 
da Irani. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas 
até 22 de agosto no site irani.com.br/iranilabs.
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Termina às 23h59 de amanhã (24), 
o prazo para a contestar os pedidos 
de Auxílio Emergencial 2021. A data 
limite se aplica aos trabalhadores 
que se inscreveram pelos meios 
digitais e que tiveram a solicitação 
negada na revisão mensal de julho. 
Mensalmente, o governo analisa os 
CPFs dos beneficiários para confe-
rir se eles ainda se enquadram nos 
critérios para receber o auxílio.

De acordo com a pasta, a contes-
tação vai permitir uma nova análise 
com bases mais atualizadas dos da-
dos da pessoa. O requerimento com o 
pedido de revisão deve ser feito pelo 
site do Ministério da Cidadania. 
“Após ingressar com os dados de 
identificação e clicar na aba cor-
respondente ao auxílio emergencial 
2021, a pessoa deve clicar no botão: 
‘contestar’. A partir daí, preci-
sa aguardar até que seja realizada 
uma nova análise da situação do 
seu benefício”, informou a pasta.

Após a contestação, o pedido 
será reanalisado pela Dataprev. 
A partir daí, é preciso aguardar 
até que a nova análise da situa-
ção do benefício seja concluída.

Se a razão que motivou o cance-
lamento permitir contestação, o 
trabalhador poderá voltar a receber o 
benefício. O ministério disse que caso 
não ocorra a aprovação por algum 
motivo de indeferimento definitivo, 
não será possível apresentar contes-
tação, pois a situação que motivou 
o indeferimento não vai se alterar.

Pessoas que já tenham ficado 
inelegíveis para receber o auxílio 
antes e já tenham realizado a con-
testação, não poderão submeter nova 
contestação. Já os bloqueios feitos 
a pedido dos órgãos de controle não 
podem ser contestados ainda, pois 
estão sob análise do Ministério da 
Cidadania e da Dataprev. Esse tipo 
de bloqueio é feito de forma pre-
ventiva. “Posteriormente, é defini-
do pela liberação ou cancelamento 
do benefício em definitivo. Não há 
prazo definido para divulgação do 
resultado”, disse o ministério.

Reta final para quem quer 
recuperar acesso ao auxílio

Serviço 

O requerimento com o pedido de revisão deve  
ser feito no site do Ministério da Cidadania

Prazo para o 
beneficiário contestar 
a negação do 
auxílio emergencial 
pelo Ministério da 
Cidadania termina 
neste sábado, dia 
24 de julho

Sol

Sol com nuvens

Nublado

Sol com chuva

Chuva leve

Chuva

tempo

Manhã Tarde Noite

Chapecó
Blumenau

Criciúma

Lages
Florianópolis

Itajaí

SANTA CATARINA

Pôr do sol: 07:00

Domingo 

Min. 15°C
Máx. 22°C  

Nascer do sol: 17:26

Sexta
Min. 16°C
Máx. 23°C 

Sábado
Min. 17C
Máx.  24°C 

Joinville

25°C 9°C 19°C

Sol

Sol com nuvens

Nublado

tempo
Manhã Tarde Noite

Chuva

Chuva leve

Sol com chuva

Chapecó

Blumenau

Criciúma

Lages

Joinville

Itajaí

Nascer do sol:
Pôr do sol:

 Sábado  

Máx.  24°C 
Mín.  14°C 

 Domingo 

Máx.   24°C 
Mín.  15°C 

 Segunda 

Máx.   24°C 
Mín.  16°C 

 Máx. 23°C 
Mín.  7°C    

   24°C   12°C 

    24°C   9°C  

     25°C   9°C   

      20°C          5°C    

       21°C   5°C     

Próximos dias

No Estado

FONTE: CIRAM EPAGRI

Sol com algumas nuvens

Tempo em FlorianópolisTempo em Florianópolis

7h00
17h41

    25°C   13°C  

Áries 21/3 a 20/4 
Agora é o momento de começar a organizar 
tudo que cada pessoa precisa fazer para que 
o conjunto da obra seja o mais harmonioso 
possível. Esta é uma parte muito complexa, 
mas os resultados tendem a ser positivos.

Touro 21/4 a 20/5
As ideias que passem o mais rapidamen-
te à prática serão as vencedoras, mes-
mo que não sejam as melhores, por-
que, neste momento, mais vale o feito do 
que o perfeito sem, no entanto, aban-
donar a busca pelo aprimoramento.

Gêmeos  21/5 a 20/6 
Nenhuma angústia se torna perma-
nente, pois, em algum momento o bom 
humor rompe essa barreira e o ânimo 
cristalino ressurge das cinzas dos mo-
mentos escuros. Projete sua mente ao 
futuro com entusiasmo despudorado.

Câncer   21/6 a 22/7 
Como as pessoas andam todas muito preo-
cupadas e cheias de incertezas a respeito do 
futuro, oscilam muito, também, as relações, 
pendendo entre momentos de maravilhosa 
colaboração e outros, de profundo egoísmo.

Leão 23/7 a 22/8  
Tudo que parece impossível só se tor-
nará viável com a colaboração das pes-
soas envolvidas. Por isso, se foque na 
construção e preservação de bons re-
lacionamentos, porque apesar de isso 
ser complicado, a solução é por aí.

Virgem  23/8 a 22/9 
Do entusiasmo à prática, esse é o movimento 
que você precisa reivindicar, não apenas de 
si, mas de todas as pessoas envolvidas nes-
ta parte do caminho. Faça a sua parte bem 
e exija que todo mundo dê o melhor de si.

Libra  23/9 a 22/10
Procure se desvencilhar das amarras que 
empatam seus movimentos de progres-
so, esses apegos que fazem você re-
petir o que deu certo no passado, mas 
que, comprovadamente, deixaram de 
dar os mesmos resultados de outrora.

Escorpião 23/10 a 21/11 
Em algum momento as argumentações te-
rão de dar lugar a ações práticas e, aí sim, a 
coisa começará a andar, porque, enquanto 
todo mundo discute, é o tempo em que não 
se faz nada, e tudo fica no mesmo lugar.

Sagitário  22/11 a 21/12 
Use seus recursos com a maior sabedoria 
possível, os investindo em pessoas e objetos 
que respondam a reais necessidades. En-
quanto isso, você terá ampla margem para 
distinguir as necessidades e os desejos.

Capricórnio 22/12 a 20/1 
Há atitudes que você tomaria agora e que 
resultariam em certo alívio das pressões 
que são exercidas sobre você. Esse alívio, 
porém, seria temporário apenas, leve isso 
em consideração para decidir o que fazer.

Aquário 21/1 a 19/2
Em algum momento você despertará da le-
targia e perceberá o tanto de tempo perdido. 
Gaste pouco recurso em arrependimentos, 
que não ajudarão em nada, e se muna o mais 
rapidamente possível de boa vontade prática.

Peixes  20/2 a 20/3
Do barulho ao silêncio na velocidade do pen-
samento, assim andam as coisas, oscilando 
entre os píncaros da glória, alimentada por 
certezas maravilhosas, e dúvidas atrozes, de 
se tudo não passa de uma promessa vazia.

Horóscopo
Oscar QuirOga/ EstadãO cOntEúdO



Joinville Esporte Clube. De 
maneira literal. O JEC tem 
ampliado sua marca e expan-
dido a atuação por diversos 
esportes. Se antes o torcedor 
tinha o campo e a quadra na 
modalidade masculina, agora 
o JEC está no campo de futebol, 
na quadra de futsal, no cam-
po de futebol 7, na quadra de 
basquete e, ainda, no eSports.

A parceria com o JEC/Krona é 
antiga, mas nos últimos dias, o 
Tricolor anunciou a expansão 
para outras modalidades e tem 

planos para mais. Na quadra 
da bola laranja, a já tradicional 
equipe do Ginástico passou a 
se chamar JEC/Ginástico/Ses-
porte e representará o Tricolor 
no Campeonato Brasileiro de 
Basquete feminino, que deve 
acontecer em setembro.

Nos campos de futebol 7 e 
de futsal feminino, o Audax 
também carregará o escudo 
do JEC e nos campos da bola 
oval, o Joinville Gladiators 
passa a usar o símbolo do 
Tricolor. Além deles, o eSports 

já carrega o nome do JEC.
O presidente Charles Fischer 

explica que todas as questões 
jurídicas e contratuais foram 
respeitadas para a elabora-
ção da parceria e para que a 
imagem “seja bem utiliza-
da”. “Que essa parceria possa 
não só ajudar o clube, mas o 
esporte que está fazendo essa 
parceria. Feito isso, a gente 
começou o contato com essas 
atividades e com certeza esta-
mos abertos para trazer mais 
parcerias no futuro”, fala.
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Maratona do  
JEC/Krona no MS

JEC para todos os  
gostos e esportes
Tricolor firmou parcerias importantes, ampliou a marca e, agora, está 
presente em campos e quadras, com equipes femininas e masculinas

Esporte

Fischer salienta que desde 
2019, quando ainda era dire-
tor, já trabalhava a marca do 
clube com ações sociais para 
manter o JEC mais próximo 
da comunidade e, agora, quer 
fazer com que, de fato, o JEC 
seja Joinville Esporte Clu-
be, ampliando a atuação em 
diversas modalidades espor-
tivas e cravando o nome em 
todos os cantos da cidade. 
“Quanto mais estiver enrai-
zado na cidade, em diversos 
segmentos esportivos, você 
traz mais gente para perto 
do JEC, esse é um dos obje-
tivos e também ajudar essas 

modalidades para que elas 
usem a marca JEC devi-
damente para que possam 
crescer e o Joinville participe 
do processo para que mais 
pessoas pratiquem não só o 
futebol, mas outras modali-
dades esportivas”, ressalta.

E as parcerias não devem 
parar por aí. O presidente já 
adianta que, em breve, o JEC 
terá um time de futebol femini-
no. O projeto, além de fortalecer 
o esporte e as atletas da cidade, 
destaca Fischer, também visa 
a evolução do time masculino. 

Em séries superiores, como a 
B e a C do Campeonato Brasi-

leiro, há a exigência de que os 
times possuam também equipe 
feminina. “Em breve teremos 
o futebol de campo feminino, 
já estamos agendando para 
realizar uma seleção na cidade 
para participar desse projeto. 
Atualmente a principal marca 
é o futebol masculino, mas o 
leque vem sendo aberto e se 
pensarmos no futuro, existe 
uma exigência para o futebol 
feminino. Precisamos nos pre-
parar agora, montar uma base 
de formação, começar o projeto 
para que quando estivermos 
na série B, o time possa estar 
em plena atividade”, finaliza.

Meta é se aproximar da população e apoiar as novas modalidades

O JEC/Krona pegou a estrada na noite de ontem com destino 
a Dourados, no Mato Grosso do Sul. A cidade sedia a edição 
deste ano da Taça Brasil, competição vencida duas vezes pelo 
Tricolor, que busca o tricampeonato. A estreia do JEC/Krona 
é no domingo (25). A competição é dividida em dois grupos 
com cinco equipes cada. Os dois melhores de cada grupo 
avançam para as semifinais.  
 
As semifinais acontecem na sexta-feira (30), às 17h e 
19h e a grande final no sábado (31), também às 19h. 

Jaques continua fora 
O zagueiro Jaques continua fora de combate no Tricolor. 
Ainda no Departamento Médico, o defensor deve ser o único 
desfalque por lesão do elenco. Apesar de estar treinando, ele 
ainda não foi liberado e deve ficar de fora do jogo de amanhã 
(24), contra o Esportivo, na Arena Joinville. 
 
 
E por falar em desfalque 
O técnico Leandro Zago terá uma opção a menos no ataque 
tricolor. O atacante Junior Fialho recebeu o terceiro cartão 
amarelo na partida do último sábado (17), em Bento 
Gonçalves, e está suspenso do jogo que abre o returno. 

Enquanto isso, no Jaraguá Futsal... 
A fase não é boa para o Aurinegro jaraguaense. 
Amargando a vice-lanterna do grupo A, sete pontos atrás 
da Intelli, quarta colocada, o Jaraguá Futsal só tem uma 
vitória em oito jogos na competição nacional. Para tentar 
mudar o cenário e evitar ficar de fora dos playoffs pelo 
segundo ano consecutivo, a diretoria buscou reforços.  
 
O primeiro, na verdade, é um retorno. O ala Henrique 
Di  Maria, que defendeu as cores do Jaraguá entre 
2013 e 2015, volta ao time depois de ser bicampeão 
pelo Pato. Ele estava no futsal da Indonésia antes 
de voltar ao Aurinegro. Destaque do Curitibanos, o 
ala/fixo Jhoy também chegou em Jaraguá do Sul. A 
última contratação da semana foi o ala Nenê, que 
estava no Passo Fundo e deve se apresentar nos 
próximos dias ao técnico Fernando Malafaia.

 

Domingo (25), às 15h   JEC/Krona x Unidos do Cruzeiro 

Terça-feira (27), às 15h  Cascavel x JEC/Krona 

Quarta-feira (28), às 19h   Juventude x JEC/Krona 

Quinta-feira (29), às 15h   JEC/Krona x Abílio Nery 

FOTOS VITOR FORCELLINI/DIVULGAÇÃO/ND

Entre as parcerias firmadas pelo JEC estão novas modalidades como futebol  

americano, basquete, futsal e futebol 7 femininos, e até mesmo o eSports

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

EvariniDrika

adrieli.evarini@ndmais.com.br

CONFIRA 
OS JOGOS



Cerimônias de abertura de 
Olimpíadas costumam lotar 
estádios. Em Tóquio, como 
se sabe, será diferente. Não 
haverá torcedores nas arqui-
bancadas. Mas isso não quer 
dizer que o evento não terá 
público in loco. De acordo com 
o Comitê Organizador dos 
Jogos, cerca de 950 pessoas 
vão assistir ao evento no 
reformado Estádio Olímpico.

Este número inclui dirigen-
tes esportivos, autoridades e 
jornalistas que estarão presen-
tes no evento que começará às 
8h (horário de Brasília) desta 

sexta-feira (23). Das tribunas, 
eles vão poder acompanhar 
artistas e dançarinos em suas 
performances no gramado 
do estádio, além dos atletas.

A organização não revelou 
o número de atletas que vão 
comparecer ao evento, mas é 
certo que cada delegação levará 
número reduzido, justamente 
por causa da pandemia de co-
vid-19. O grupo de esportistas 
de cada país será apenas sim-
bólico para evitar aglomeração 
e manter o distanciamento 
social em meio ao aumento 
do número de casos da nova 

doença na capital japonesa.
O governo metropolitano de 

Tóquio confirmou na quar-
ta-feira 1.832 novos casos de 
infecções, no maior registro 
para um único dia desde 16 
de janeiro. Em comparação 
com a quarta-feira da semana 
anterior, a contagem diá-
ria aumentou em 683 casos. 
Especialistas em saúde pública 
alertam que, se o vírus con-
tinuar a se espalhar no ritmo 
atual, as infecções diárias na 
capital poderiam atingir um 
recorde de cerca de 2.600 em 
agosto, durante a Olimpíada.

Tóquio abre Olimpíada 
com pouco público e 
sob tensão pela Covid
Cerimônia inaugural contará com cerca de 950 espectadores 
para evitar aglomerações num cenário de piora da pandemia
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Sexta-Feira
8h: Cerimônia de 

abertura

21h: Handebol masculino: 
Noruega x  Brasil

21h: Vôlei masculino: 
Itália x Canadá

21h: Vôlei de praia 
feminino: fase 
de grupos

22h: Ginástica 
artística feminino: 
primeiras fases

22h: Vôlei de praia 
masculino:  
Alison/Álvaro Filho 
(BRA) x Azaad/
Capogrosso (ARG)

22h15: Basquete 
feminino: Atletas 
da Rússia x Japão

22h40: Basquete 
feminino: China 
Romênia

23h: Vôlei masculino: 
 Brasil x Tunísia

23h: Vôlei de praia 
feminino:  Ágatha/
Duda (BRA) x Gallay/
Pereyra (ARG)

23h: Handebol 
masculino: França 
x Argentina

23h55: Basquete 
masculino:  
Polônia x Letônia

AGENDA OLÍMPICA
Horários de 
Brasília

Sábado
0h: Vôlei de praia feminino: 

fase de grupos

1h: Ginástica artística 
feminino: primeiras fases

1h: Levantamento de pesos 
feminino: Final 59kg

1h: Boxe e esgrima

2h15: tênis de mesa feminino: 
Rachel Moret (Suíça) x  

 Jessica Yamada (Brasil)

2h20: Vôlei masculino: Atletas 
da Rússia x Argentina

2h30: Tênis de mesa: primeira 
rodada (individual)

4h: Handebol masculino: 
Alemanha x Espanha

4h25: Vôlei masculino: 
Japão x Venezuela

4h30: Futebol feminino: 
Chile x Canadá

5h: Futebol feminino: 
China x Zâmbia

5h: Judô: finais

5h: Vôlei de praia feminino: 
Fase de grupos

5h30: Futebol feminino: 
Suécia x Austrália

7h30: Futebol feminino: 
Japão x Grã-Bretanha

7h40: Vôlei masculino: Polônia x Irã

8h: Futebol feminino:  
 Brasil x Holanda

9h45: Vôlei masculino: 
Estados Unidos x França

Esporte
Brasil terá só quatro representantes 
no Desfile das Nações
O Brasil terá a sua equipe reduzida ao mínimo 
na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, 
nesta sexta-feira. A decisão ocorre para evitar 
riscos aos atletas que vão competir no Japão.
Assim, dos mais de 300 competidores que vão representar 
o país, apenas os dois porta-bandeiras e outros dois 
representantes do COB (Comitê Olímpico do Brasil) estarão 
no estádio Olímpico no desfile desta sexta-feira.
“O Time Brasil participará da Cerimônia de Abertura dos 
Jogos Olímpicos Tóquio 2020 representado pelo número 
mínimo exigido de atletas e oficiais. Os porta-bandeiras 
Bruno Rezende (voleibol) e Ketleyn Quadros (judô) serão 
acompanhados pelo Chefe de Missão Marco La Porta e 
por mais um oficial administrativo”, explicou a Missão 
Tóquio-2020 em nota oficial divulgada ontem.

Seleção passa bem pela Alemanha
A seleção brasileira masculina de futebol estreou com 
vitória na defesa do ouro olímpico. Nesta quinta-feira 
(22), em Yokohama, o Brasil abriu 3 a 0 no primeiro tempo 
diante da Alemanha, com três gols do atacante Richarlison, 
desacelerou na etapa final, viu os alemães marcarem duas 
vezes, mas, no fim, fechou o placar em 4 a 2 com um gol de 
Paulinho, no primeiro compromisso pelos Jogos Olímpicos de 
Tóquio-2020. O próximo jogo do Brasil será contra a Costa 
do Marfim, neste domingo (25), às 5h30, em Yokohama.
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Surfista big rider morre na praia da Joaquina 
O surfista Marcelo Tonon, de 38 anos, morreu na tarde 
de ontem (22) enquanto surfava na praia da Joaquina, 
em Florianópolis. Segundo informações do Corpo de 
Bombeiros, a suspeita é que ele sofreu um mal súbito. 
Conforme o comandante do Arcanjo 01, Bruno Azevedo 
Lisboa, Tonon estava surfando quando passou mal, caiu 
da prancha e afundou na água. Ele foi retirado do mar 
por amigos, e guarda-vidas que estavam na praia logo 
iniciaram as manobras de reanimação. Por volta das 
13h, quando os bombeiros chegaram ao local, o surfista 
já estava em parada cardiorrespiratória. Após uma hora 

de atendimento, com medicação e todos os equipamentos de suporte avançado, foi 
confirmada a morte de Tonon. Ele era “big rider” – atletas que surfam em ondas 
grandes – , e conhecido também por fabricar pranchas e ser faixa preta em jiu jitsu.

Unidades de Saúde 
farão atendimento 
exclusivo para a 
vacinação 
 A Secretaria de Saúde de Joinville vai intensificar a partir de hoje a 
vacinação contra a Covid-19. Para isto, as Unidades Básicas de Saúde (UBSFs) 
dos bairros São Marcos, João Costa e Bhakita farão exclusivamente a 
vacinação das pessoas que tiverem agendado horário para imunização nestes 
locais.  Para garantir o atendimento de pacientes que já agendaram consulta 
ou que precisam de serviços de farmácia, curativo, outras vacinas ou queixas 
agudas, as UBSFs que ficam próximas destas três serão a referência. Ou seja, 
quem recebe atendimento na Unidade de Saúde São Marcos, neste dia, será 
acolhido na UBSF Nova Brasília.  Para aqueles que pertencem à UBSF João 
Costa, o atendimento será na UBSF Boehmerwaldt e no caso da UBSF Bhakita, 
o morador pode procurar a UBSFs Comasa ou Bucarein. É importante 
ressaltar que os serviços continuam sendo oferecidos normalmente em todas 
as outras 53 Unidades Básicas de Saúde da Família e que, na segunda-feira, o 
atendimento de rotina retorna também nas três unidades que hoje atendem 
exclusivamente para a vacina contra a Covid-19.
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Segunda etapa das obras da XV de Novembro inicia hoje 
Nesta sexta-feira (23/7), a empresa responsável pela requalificação asfáltica da rua 
XV de Novembro inicia a segunda etapa da obra. Após a conclusão da fresagem e da 
colocação de asfalto novo em pontos mais danificados da via, agora toda a extensão, entre 
o cruzamento com a rua Blumenau e a BR-101, receberá uma nova camada asfáltica. 
Hoje será feita a retirada de tachões e a limpeza da rua. No sábado e domingo, as equipes 
estarão colocando asfalto entre a lombada em frente à Cidadela Cultural Antarctica e o 
cruzamento com a Rua Conselheiro Arp. O trabalho neste trecho é realizado no fim de 
semana para reduzir o impacto no trânsito. Agentes de trânsito do Detrans estarão no 
local para orientar os motoristas. Mas haverá trechos que precisarão ser interditados. 
Por isso, a orientação é que a população procure rotas alternativas. O trabalho está 
previsto para iniciar às 6h30 e vai continuar durante as próximas semanas. 

Jaraguá do 
Sul promove 
tradicional 
distribuição de 
bolo de aniversário   
Os 145 anos de Jaraguá do 
Sul estão sendo celebrados 
com muita programação. 
Mas uma delas, em especial, 
promete adoçar o dia. Como 
já é tradição no aniversário 
da cidade, haverá corte e 
distribuição de bolo neste 
sábado, 24 de julho. A 
ação envolve o Núcleo de Panificação e Confeitaria da 
Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul e 
será realizada no Centro Cultural da SCAR. A solenidade 
marcada para as 18h vai contar com a participação da 
Orquestra Jovem da SCAR, com transmissão pela Internet.
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