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Skatista Rayssa Leal transformou um 
sonho de infância em realidade aos 

13 anos, conquistando a medalha de 
prata nos Jogos de Tóquio. Página 15

Menos ônibus  

 

Desde o início da pandemia, pelo 
menos 70 linhas foram suspensas em 

razão da diminuição do número de 
usuários em Joinville. PÁGINA  6
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O quanto mudou e avançou o cenário 
desde a criação da lei? Para muitos ainda 
pode parecer pouco, mas é notório que 
muitos homens e mulheres foram tirados 
da escuridão e inseridos no mercado de 
trabalho. O deputado estadual Vicente 
Caropreso (PSDB), atual presidente 
da Comissão de Defesa dos Direitos 
da Pessoa na Assembleia Legislativa 
faz questão de destacar a Lei 8213.

Cerca de 22% da população de Santa 
Catarina apresenta deficiência por 
nascimento ou adquirida por acidente de 
trabalho, de trânsito ou doenças. Mais 
que consolidada, a missão é ampliar a 
conscientização pela inclusão real dos 
deficientes. Pela lei, empresas com 100 
ou mais empregados devem contratar 
trabalhadores com deficiência. Por outro 
lado, também propõe a qualificação de quem 
pode ser inserido no mercado de trabalho.

Os 30 anos da lei de cotas para deficientes

Golpe de falso boleto 
bancário gera indenização
A decisão abre um precedente e como 
este golpe tem se tornado muito 
comum, vem sendo motivo de alerta 
pelas autoridades de segurança pública. 
Uma instituição bancária terá de 
indenizar uma empresa que foi vítima 
de golpe aplicado por um falsário 
com utilização de boleto bancário. 

A decisão foi da 6ª Câmara Civil do Tribunal 
de Justiça de Santa Catarina. O banco foi 
condenado ao pagamento de R$ 10.579,80 
por danos materiais, mais correção 
monetária, e honorários advocatícios, fixados 
em 15% sobre o valor atualizado da causa.
No entendimento do caso, mesmo 

com atuação de um falsário, não há 
como afastar a instituição bancária da 
responsabilidade pelos danos materiais 
causados à empresa, ainda que por omissão. 
A decisão foi unânime. 

Pedido para Joinville 
criar um cadastro de 
redes subterrâneas
A falta de informações sobre as redes 
subterrâneas instaladas em Joinville é 
um dos grandes desafios para execução 
de projetos. Para tentar amenizar 
problemas como atraso de obras, que 
costumam gerar aditivos, em razão da falta de estudo sobre as 
redes subterrâneas de gás, água, esgoto, eletricidade e telefonia, 
uma proposta foi apresentada na Câmara de Vereadores. A moção 
do vereador Cassiano Ucker (Cidadania) solicita à prefeitura a 
criação de um Cadastro de Redes Subterrâneas de Infraestrutura 
Urbana do Município para consulta de todos os interessados. A 
proposta é importante, pois a falta de um estudo pode ocasionar 
diversos problemas, como até explosões. A moção, vale lembrar, é 
um pedido e tenta sensibilizar o Executivo. 

Integração cultural, 
lazer e educação
A iniciativa é diferente e envolve 
estudantes e visitantes que 
transitarem entre o Shopping 
Mueller e a Católica de Santa 
Catarina a partir de hoje, 27 de julho. 
O investimento é de cerca de R$ 2 
milhões com acesso pela rua Felipe 
Schmidt e pela Praça de Alimentação 
do Mueller. Algo único que já tem 
o diferencial de ligar a unidade 
da rede hoteleira ao shopping.

 A passagem estava em projeto há 
cerca de dez anos e também ajudará 
a manter viva a história e a tradição 
da estrutura que durante quase um 
século abrigou a Metalúrgica Wetzel, 
importante indústria que muito 
contribuiu para o desenvolvimento 
da cidade, hoje ocupada pelo centro 
universitário. Um memorial artístico 
também faz parte do espaço.
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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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Frio intenso faz Prefeitura 
criar abrigo emergencial 
Ginásio Abel Schulz, em frente ao Terminal Central de Ônibus, na Praça da Bandeira, em Joinville, foi o lugar escolhido 
para receber, até o próximo domingo, as pessoas que não têm onde ficar em meio a uma previsão de frio histórico

Colchões já foram colocados dentro do ginásio e ainda serão disponibilzidos cobertores para as pessoas que ali ficarem à noite

 F
O

TO
S 

D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O
/N

D

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

Com a previsão de temperaturas negativas 
a partir de amanhã em boa parte do Estado, 
os municípios do Norte e Planalto Norte se 
mobilizam para criar alternativas e atender a 
população mais carente e sem moradia. Em 
Joinville, a Prefeitura decidiu intensificar as 
ações de inverno para atender as pessoas em 
situação de rua. O Ginásio Abel Schulz será 
utilizado como um abrigo emergencial, onde a 
população em situação de rua poderá pernoi-
tar, além de receber jantar e café da manhã. No 
local, estarão disponíveis colchões e coberto-
res para acomodar esse público sem abrigo.

Equipes também irão percorrer as regiões 
onde geralmente ficam as pessoas em situa-
ção de rua para orientar sobre a utilização do 
Abrigo Emergencial. Não será necessário ne-
nhum tipo de cadastro ou aviso prévio para 
acessar o serviço. O Abrigo Emergencial vai 
funcionar até o dia 1º de agosto, das 18h às 8h.

“Com previsão de uma onda de frio bas-
tante intensa, optamos por ativar o Abrigo 
Emergencial no Centro em um local de fácil 
acesso e com amplo espaço para comportar 
quem necessita”, explica Fabiana Cardozo, 
secretária de Assistência Social de Joinville.

O Abel Schulz também vai funcionar como 
um ponto de coleta para doações de colchões, 
cobertores e roupas. Uma equipe da Secre-
taria de Assistência Social estará disponí-
vel durante todo o dia no local para receber, 
separar e destinar os donativos. As doações 
serão recebidas a partir de hoje, às 8h.

AÇÕES EM OUTRAS CIDADES
A Secretaria de Assistência Social de São Bento 

do Sul também prepara um espaço específico para 
ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade 
que não possuem um local para passar a noite. O 
espaço fica localizado no antigo CAFI – Centro de 
Apoio e Formação Infanto Juvenil, na Vila 1° de 
Maio, e está disponível desde o mês de maio deste 
ano, atendendo, em média, seis pessoas por dia.

Em Jaraguá do Sul, a Prefeitura montou um 
plano de atendimento à população em situação 
de rua. As ações iniciam hoje, com orientações e 
sensibilização às pessoas em situação de rua, com 
as equipes da Assistência Social, Saúde, Defesa 
Civil, Bombeiros Voluntários e Polícia Militar.

Em Guaramirim, as pessoas carentes podem 
ser encaminhadas para o projeto Fome de Amor, 
na rua Natal Deretti, no bairro Nova Esperan-
ça. Quem quiser também pode contribuir com 
doações de roupas (infantil e adulto) e cobertores 
para a Campanha do Agasalho de Guaramirim. 
As doações podem ser entregues no Fome de 
Amor, Ação Social, Primeira Igreja Batista de 
Guaramirim ou nos parceiros do Rotaract de 
Guaramirim. Os itens arrecadados são repassados 
para famílias em situação de vulnerabilidade.

As mínimas 
previstas
Para amanhã e quinta-feira
Itapoá 9ºC/ 3ºC
São Francisco do Sul  6ºC/ 2ºC
Garuva 5ºC/ 1ºC
São Bento do Sul  2ºC/ -5ºC
Campo Alegre -2ºC/ -5ºC
Rio Negrinho -3ºC/ -5ºC
Mafra -4ºC/ -6Cº
Itaiópolis -5ºC/ -7ºC
Santa Cecília -5ºC/ -3ºC
Canoinhas -5ºC/ -7ºC

JOINVILLE  

+4ºC
+1ºC

quinta-feira

Amanhã
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Paulo Rolemberg
paulo.rolemberg@ndmais.com.br

A massa de ar frio de origem polar que chegará ao país 
a partir de amanhã irá provocar queda muito acentuada 
de temperatura no centro-sul do Brasil. Entre amanhã 
e quinta-feira (29), em Santa Catarina, é provável que 
haja a onda de frio mais intensa deste ano, com gran-
de chance de neve nas áreas mais altas da Serra e até 
no Planalto catarinense. Existe possibilidade de gea-
da, inclusive em Florianópolis e no Litoral do Estado.

Hoje já devem ser registradas mínimas negati-
vas em várias cidades catarinenses e há possibilida-
de de temporais. Segundo os meteorologistas, este 
pode ser o frio mais intenso registrado no Estado des-
de 1955 e todas as regiões terão temperaturas pró-
ximas a zero grau. Amanhã, a massa de ar frio deve 
derrubar as temperaturas para baixo dos 10°C.

De acordo com o engenheiro agrônomo Ronaldo Couti-
nho, no auge do frio, no meio desta semana, cerca de 80% 
do território catarinense deve ter mínimas entre 0°C e -7°C.  
Segundo ele, a partir de amanhã há chance de tempera-
turas negativas na Capital catarinense, algo que ocorreu 
pela última vez em 1975, além de geadas fortes no cinturão 
verde da Ilha. “Tudo que for sensível ao frio poderá so-
frer danos. Avisamos com antecedência para o produtor 
tomar cuidado e se preparar, assim como as pessoas”.

A menor temperatura registrada no Brasil em 2021 foi de 
-8,2°C, no dia 20 de julho, em Urupema, localizada na parte 
mais elevada da Serra catarinense, conforme medição do 
Epagri-Ciram. Segundo a Climatempo, a estimativa é que 
um novo recorde poderá ser estabelecido, muito provavel-
mente na serra de Santa Catarina ou do Rio Grande do Sul.

Frio intenso deixa 
Santa Catarina em alerta
Com perspectiva de temperaturas 
baixas, principalmente entre amanhã 
e quinta-feira, e possibilidade de neve 
em 12 cidades, Estado se prepara 
para possíveis recordes abaixo de zero

Primeira neve 
do ano no 
Estado foi 
registrada 
em cidades 
da Serra em 
28 de junho 

Governo do Estado e prefeituras mobilizados
O frio intenso também trará 

riscos de hipotermia para pes-
soas com situação de exposição 
elevada ao frio, como moradores 
de rua, e animais de criação e 
estimação. Ontem, o governo 
do Estado reuniu as estruturas 
de segurança e controle para 
debater estratégias de combate 
ao frio histórico previsto para 
essa semana em Santa Catarina.

O Corpo de Bombeiros Militar 
de Santa Catarina intensificará 
as orientações para as pessoas 
que circulam nas áreas mais 
altas do Estado. Uma delas é a 
não utilização, no interior de 
casas, de churrasqueiras ou latas 
com fogo que podem provo-
car incêndios ou intoxicação 
por monóxido de carbono.

“Uma de nossas preocupações 
se refere aos locais turísticos e 
também aos turistas mal pre-
parados que podem correr o 
risco de hipotermia. Estamos 
mobilizando efetivo para dar 
apoio”, disse o subcomandante 
do CBMSC, Ricardo José Steil.

Com as baixas temperaturas 
existe o risco de congelamento de 
rodovias. A Polícia Militar Rodo-
viária reforçará o efetivo e colo-
cará em prática a Operação Gelo 
na Pista, além de pontos de apoio 
nas barreiras que serão instaladas 
nos postos policiais caso ocorra 
a necessidade de fechamento de 
rodovias. A Santur (Agência de 
Desenvolvimento do Turismo de 

Santa Catarina) orienta que os 
turistas subam as serras catari-
nenses apenas com a garantia de 
reserva em hotéis e pousadas.

A Defesa Civil Estadual alerta 
que existe também o risco de 
ressaca e alagamentos costeiros 
a partir de amanhã. A instituição 
destaca o risco de navegação de 
pequenas e médias embarca-
ções e a necessidade de cuida-
dos com apetrechos de pesca.

FORÇA-TAREFA
A Prefeitura de Florianópolis 

anunciou a preparação de uma 
força-tarefa para acolhimento 
de pessoas em situação de rua. A 
Secretaria Municipal de Assis-
tência Social informou que em 
todas as regiões da cidade as 
equipes se reunirão para realizar 

a sensibilização de pessoas em 
situação de rua, explicando sobre 
a importância do acolhimento.

Caso aceitem acolhimento, 
estas pessoas serão encami-
nhadas até um dos abrigos 
municipais. Inicialmente se-
rão ofertadas 300 vagas para 
pessoas em situação de rua.

Números de apoio também po-
dem ser acionados como a Defesa 
Civil de Florianópolis pelo 199, 
Guarda Municipal (153), Polícia 
Militar (190) e Samu (152).

Em São José, a equipe de 
abordagem social do Centro POP 
ampliará o número de vagas para 
o atendimento às pessoas em si-
tuação de rua. São mais 50 vagas 
disponíveis no Cati (Centro de 
Atenção à Terceira Idade) que vai 
funcionar de terça-feira a sábado.

Na Capital, assistentes sociais iniciaram a sensibilização de 
pessoas em situação de rua por conta do frio previsto
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QUAIS CIDADES PODEM 
REGISTRAR NEVE?
A maior probabilidade de neve, 
segundo o meteorologista Piter 
Scheuer, será entre a noite de 
quarta-feira (28) e a manhã de 
quinta-feira (29). Nos municípios 
da Serra as temperaturas devem 
ficar entre -9ºC a -12°C. 

Esta pode ser a maior 
onda frio desde 1955

Segundo o engenheiro agrônomo Ronaldo Coutinho, no auge 
do frio, a partir da metade da semana, 80% do território 
catarinense deve ter mínimas entre 0°C e -7°C

No Brasil, há chance de recordes de frio nas capitais Porto Alegre, Florianópolis, 
Curitiba, Campo Grande, São Paulo e Belo Horizonte. Confira as previsões:

Confira as mínimas previstas  
por região entre quarta e quinta:

Planalto e Meio-oeste -8°C e -3°C
Extremo-oeste e Oeste -4°C e 0°C
Grande Florianópolis, Serrana 
e Alto Vale do Itajaí

-3°C e 2°C

Litoral Sul, Médio Vale do Itajaí, 
Grande Florianópolis litorânea, 
Baixo Vale do Itajaí e Litoral Norte

0°C e 4°C.

Cuidados na agropecuária

O alerta de frio intenso também tem causado 
preocupação no setor agrícola e pecuário do Estado. 
Segundo a Epagri/Ciram, a massa de ar frio pode 
afetar outros setores, como a piscicultura e a car-
cinicultura. Não se descarta, na quinta-feira (27), a 
possibilidade de chuva congelada e neve do Oeste ao 
Planalto, especialmente Planalto Sul. “A formação 
de geada pode impactar negativamente na atividade 
agrícola e pecuária, causando prejuízos em cultivos 
e criações sensíveis ao frio”, informou a entidade.

Culturas como o da banana, citros, horta-
liças, morango, mandioca, aipim devem ter 
atenção especial por parte dos plantadores.

No caso da pecuária, a recomendação é 
usar o máximo da pastagem para alimen-
tar o gado ainda antes do frio intenso. 

Foto histórica da família Marafon na 
nevasca de agosto de 1955 em Chapecó 
foi registrada no livro “Santa Catarina: 
Inverno 2013”, da RIC Editora

REPRODUÇÃO/ND

PREVISÃO CONGELANTE  Dados de meteorologistas e da Epagri/Ciram apontam temperaturas 
negativas, possibilidade de neve e geada em Santa Catarina

Porto Alegre: 2,0°C e 4,0°C
Florianópolis: 4,0°C e 6,0°C

Curitiba: -2,0°C a 0,0°C
São Paulo: 3,0°C e 5,0°C

Rio de Janeiro: 8,0°C e 10,0°C
Belo Horizonte: 9,0°C e 11,0°C

FONTE: CLIMATEMPO/ND
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Passageiros reclamam da 
redução de linhas de ônibus
De acordo com as empresas, a partir do início da pandemia de Covid-19, 70 linhas foram suspensas em razão da 
diminuição do número de usuários. Concessionárias dizem que retomada só acontecerá se a demanda voltar a crescer

Segundo as empresas, a volta das aulas presenciais deve contribuir para 

a retomada das linhas suspensas a partir do início da pandemia
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Cidade  Editor: Mauro Geres mauro.geres@ndmais.com.br

Juliane Guerreiro 
juliane.guerreiro@ndmais.com.br

Os passageiros do transporte coleti-
vo de Joinville têm sentido no dia a dia 
a redução das linhas de ônibus. Desde o 
início da pandemia do coronavírus, em 
março de 2020, 70 linhas foram suspen-
sas. Segundo as empresas que adminis-
tram o serviço, o principal critério para 
o corte é a demanda de clientes. Todas 
as linhas suprimidas têm um baixo ín-
dice de passageiros por quilômetro.

“A maioria das linhas a gente fez fu-
são com duas, três linhas para atender 
a população. O ideal é ter passageiros 
em todas as linhas e voltar com todos 
os horários. A gente acredita que, com o 
tempo e o fim da pandemia, consiga re-
tomar o sistema pleno”, diz Alcides Ber-
toli, gerente operacional da Passebus.

Grande parte das linhas suspensas tem 
relação com o atendimento a escolas e 
universidades, uma vez que as aulas não 
estão normalizadas. A previsão é que, 
quando as aulas presenciais voltarem, 
as linhas também sejam retomadas.

“Conforme for voltando a utilização 
dos ônibus, vamos retomando as ati-
vidades como eram no passado. Tal-
vez nem tudo volte como era, mas a 
gente vem retomando as linhas do 
transporte coletivo”, fala Alcides.

DIMINUIÇÃO DE HORÁRIOS 
É MOTIVO DE CRÍTICAS

Além da suspensão das linhas, a limi-
tação de horários é outra reclamação dos 
passageiros de Joinville. “Pra mim ficou 
muito ruim, no domingo é muito compli-
cado. A gente tem que vir bem mais cedo 
pra pegar o ônibus e trabalhar”, diz um 
jovem que usa os ônibus com frequência.

A opinião é compartilhada por ou-
tro passageiro: “eu trabalho nos fins 
de semana e tenho que depender de 
aplicativo de transporte, ainda bem 
que a empresa ajuda. A passagem 
aumenta, mas a quantidade de ôni-
bus só está diminuindo”,reclama.

No terminal do Itaum, uma passageira 
concorda e acrescenta reclamações tam-
bém sobre a estrutura dos abrigos. “Onde 
eu espero ônibus não tem proteção, tem 
que ficar no tempo, no sol quente”, critica.

Em janeiro deste ano, o Grupo ND já 
havia mostrado a precariedade de mui-
tos pontos de ônibus pela cidade.

*Com informações de Sabri-
na Aguiar, repórter da NDTV

CONFIRA AS LINHAS 
QUE ESTÃO SUSPENSAS
ATUALMENTE

LINHAS ESCOLARES 
UNIVERSITÁRIAS
022- Sul / Campus 
101 Sul/ Norte via Campus 
131 – Campus/Iririú/Tupy 
132 – Iririú/Campus 
208 – Campus/Norte 
239 – Costa e Silva via IFSC 
263 – IFSC via Benjamim Constant 
264 – IFSC via Elza Meinert 
305 – Itaum Campus via Monsenhor Gercino 
306 – Itaum Campus via Guanabara 
503 – Vila Nova/ Colégio Osvaldo Aranha 
1720 – Celso Ramos/Sul 
1721 Celso Ramos/Centro 
1725 – Iesville/Sul 
1727 – Celso Ramos/Guanabara/Itaum 
1729 – João Colin/Itaum 
1733 – Sociesc/Centro 
1738 Colégio Rudolfo Meyer 
1744 – Católica/Centro 
1745- Estevão de Matos/Nilson Bender 
1747 – LHS/Itaum 
1748 – Dom Pio/Sul

LINHAS INDUSTRIAIS 
217 – Norte/ Hans Dieter Schmidt 
0922 – Dohler/Norte 
0923 – Dohler/Iririú 
1704 – Dohler/Itaum 
1706 – Dohler/Sul 
1734 – Itaum/Lepper 
1737 – Plasbohn/Sul 
1750 – Itaum Dohler Via Confio
 
LINHAS ALIMENTADORAS 
4013 – Estrada Pirabeiraba 
7010 – Cidade de Luziana 
7012 – Santa Rosa de Lima 
2015 – Mirante 
251 – Willy Schossland 
256 – Parque XV 
430 – Estrada do Sul 
432 – Estrada do Sul via Eugênio Godin 
439 – Estrada Blumenau via Estrada do Salto II 
440 – Estrada Blumenau
 
LINHA DIRETA 
049 = Norte Centro Linha Direta 
051 – Tupy Centro Linha Direta 
303 – Itaum Centro Linha Direta 
502 – Vila Nova Linha Direta 
602 –Guanabara Linha Direta 
801 – Iririú Linha Direta
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A Secretaria de Infraes-
trutura da Prefeitura de 
Florianópolis abrirá processo 
licitatório para construção 
da maior pista de skate street 
da cidade, modalidade que 
rendeu duas das três meda-
lhas conquistadas pelo Brasil 
nos Jogos Olímpicos Tóquio 
2020 até ontem. Uma delas 
por Rayssa Leal, 13 anos, que 
entrou para a história como 
a mais jovem atleta brasileira 
a ganhar medalha olímpica. 

A nova pista será mais 
uma obra do Programa Praça 
Viva. Com 2.068,40 m2, será 
construída na área verde de 
4,6 mil m2 na praça Jornalis-
ta Gustavo de Lacerda, entre 

a avenida Prof. Henrique da 
Silva Fontes e a rua Osma-
rino de Deus Cardoso, no 
bairro Trindade. O projeto 
foi doado pela empresa 
gaúcha Spot Skateparks. 

“As Olimpíadas mos-
tram que o País do Futebol 
é também o do Skate, e 
Florianópolis será a Capital 
com mais pistas de skate”, 
ressalta o secretário de In-
fraestrutura, Valter Gallina.

A Praça da Trindade, com 
4,2 mil m2, já tem uma pista 
de skate, que será substituí-
da pela nova. A Prefeitura 
já construiu cinco pistas de 
skate em Florianópolis e pre-
vê a construção de mais seis.

Praça Viva

Em projeto, a maior 
pista de skate da Capital

Projeto da 
pista de 
skate street 
com mais de 
2 mil m2 já 
tem espaço 
garantido   
na Trindade

SECOM/DIVULGAÇÃO/ND

Nícolas Horácio
nicolas.david@ndmais.com.br

O senador Esperidião 
Amin (Progressistas) acredi-
ta que Santa Catarina precisa 
“marcar sob pressão” para ter 
a atenção de Brasília. Ele citou 
como exemplo a audiência pú-
blica que será realizada na ter-
ça-feira que vem, na Comissão 
de Infraestrutura e Serviços do 
Senado, onde serão discuti-
dos três assuntos de interesse 
do Estado: o Marco Legal das 
Ferrovias, a segunda pista 
do aeroporto de Navegantes 

e a distribuição de recursos 
federais e estaduais para as 
rodovias federais catarinenses.

“Tradicionalmente, o gover-
no federal postergou indeco-
rosamente obras cruciais. O 
último trecho pavimentado da 
BR-101 foi o nosso. O gover-
no federal não se emocio-
na conosco”, disse Amin.

O senador foi o entrevistado 
de ontem no Conexão ND da 
Record News. Convidado pelo 

jornalista e colunista do Grupo 
ND, Moacir Pereira, Amin falou 
sobre os desafios das rodovias.

No lançamento da campanha 
BR-101 - SC não pode parar, 
parceria da Fiesc (Federação 
das Indústrias do Estado de 
Santa Catarina) com o Gru-
po ND, na sexta-feira, ele 
apresentou um histórico da 
situação rodoviária catarinen-
se. Já na entrevista, questio-
nado sobre alternativas para 
a BR-101, disse que é preciso 
resolver a questão jurídica.

“A BR-101 está concedida, 
portanto, tudo tem que ser 

pactuado via ANTT (Agência 
Nacional de Transportes Ter-
restres). No trecho sul, ainda 
tem quase 25 anos para vencer a 
concessão, mas no trecho norte, 
onde são pensadas as melhorias, 
temos 10 anos mais”, disse.

O senador duvida que a con-
cessionária Arteris investirá os 
R$ 2 bilhões necessários para 
melhorias na 101, como aponta a 
campanha, sem aumentar pedá-
gio. E ainda disse que o pedágio 
deve ter reajuste significativo.

Para o senador, como a 
BR-101 está sob concessão, 
nem o governo federal nem o 

estadual vão colocar dinheiro 
nela. A fórmula, na visão dele, 
tem que envolver aumento 
de pedágio e uma espécie de 
financiamento especial: “Isso 
precisa ser inventado no Brasil, 
porque só teremos concessões 
daqui para frente”, observa.

Ele acredita que se nada for 
feito, a 101 vai travar definitiva-
mente. “Os portos estão cres-
cendo, o tráfego de cargas do 
Mercosul - por isso temos que 
reforçar a 116 – e, finalmente, 
o turismo. Três demandas que 
vão complicar demais a 101 se 
não houver intervenções”.

Senador sugere 
pressão para SC 
ter mais atenção
“O governo federal não se emociona conosco”, 
diz Esperidião Amin, frisando que o poder público 
não investirá na BR-101, que está sob concessão

Jornalista Moacir Pereira entrevista o senador catarinense Esperidião Amin, que 
alerta também para que sejam usados logo os recursos para duplicação da BR-470

DIVULGAÇÃO/ND
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SC garante imunização de 
adultos até o fim de agosto
Apesar de algumas cidades suspenderam a aplicação da primeira dose por falta de vacinas em estoque no final de semana, 
nova remessa com quase 400 mil imunizantes, prevista para chegar ao Estado entre hoje e amanhã, deve normalizar a situação

Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, até ontem à tarde, já haviam sido 

aplicadas 4.768.824 doses no Estado, entre D1, D2 e doses únicas
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Ministério da Saúde prevê 
receber mais 63,3 milhões 
de doses em agosto

De acordo com o órgão estadual, o 
Ministério da Saúde já informou que 
para o mês de agosto, a previsão é de 
recebimento de mais 63,3 milhões de 
doses. “Com esses números, o Estado 
permanece com a projeção de finali-
zar a vacinação de todos os adultos, 
com 18 anos ou mais, com pelo me-
nos uma dose da vacina até o fim do 
mês de agosto”, afirmpi Ribeiro.

O Ministério da Saúde informou 
ontem à noite que vai distribuir mais 
10,2 milhões de vacinas contra a 
Covid-19 aos estados. As remessas 
começaram a ser distribuídas ontem 
e devem ser finalizadas amanhã (28).

De acordo com a pasta, serão dis-
tribuídas 4,8 milhões de doses da 
AstraZeneca, 3,3 milhões da Co-
ronavac e 2,1 milhões da Pfizer.

Desde o início da vacinação, foram 
distribuídas 174 milhões de doses 
para todo o país, por meio do Pro-
grama Nacional de Imunização. 

Mais de 131 milhões de doses 
foram aplicadas sendo  94.5 mi-
lhões da primeira dose e 37 milhões 
da segunda ou dose única.tiu.

Com esses números, o Estado permanece 
com a projeção de finalizar a vacinação 
de todos os adultos, com 18 anos ou 
mais, com pelo menos uma dose da 
vacina até o fim do mês de agosto”.

Rogério Ribeiro, superintendente do 
Ministério da Saúde em Santa Catarina

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

Mesmo com a aplicação da primeira dose suspen-
sa em várias cidades, o cronograma para vacinação 
de todos os adultos contra a Covid-19 está mantido 
em Santa Catarina. É o que garante a Superinten-
dência do Ministério da Saúde no Estado e a Dive/SC 
(Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Ca-
tarina). A ideia é vacinar toda a população acima de 
18 anos com a primeira dose até o fim de agosto.

Entre hoje (27) e amanhã (28) está previs-
ta a chegada de 394.090 doses da vacina a San-
ta Catarina. Os primeiros lotes com imunizantes 
Astrazeneca e Coronavac devem desembarcar 
em Florianópolis na manhã desta terça.

O primeiro lote contará com 171.750 imu-
nizantes produzidos pela Fiocruz (Fun-
dação Oswaldo Cruz.Todas as doses serão 
destinadas para aplicação da segunda dose.

Outras 36.100 doses da AstraZeneca fa-
zem parte dos imunizantes vindos do consórcio 
Covax Facility. Deste total, a expectativa é com-
pletar o ciclo vacinal de 32.542 pessoas com co-
morbidades ou deficiência permanente.

O Estado também vai receber também 113.600 
doses da Coronavac, sendo 56.850 para aplica-
ção da primeira dose e 56.850 para a dose dois. 
As 72.540 doses da Pfizer serão divididas da se-
guinte forma: 32.760 para D1 e 39.780 para D2. 

As doses chegam em um momento oportuno. Isso 
porque municípios catarinenses iniciaram a últi-
ma semana de julho com a aplicação da primeira 
dose suspensa por falta de vacinas em estoque.

 
CIDADES SEM 1ª DOSE

A falta de doses já afeta parte das cidades catari-
nenses. Na Capital, desde a sexta-feira (23) a primei-
ra dose da vacina é destinada apenas para gestantes, 
lactantes e puérperas. Já em Palhoça, São José, Bi-
guaçu e Santo Amaro da Imperatriz a falta de esto-
ques também impossibilita a aplicação da primeira 
dose para dar prosseguimento na vacinação. O qua-
dro se repete em mais localidades de Santa Catarina. 
No Norte do Estado, Jaraguá do Sul e Guaramirim já 
anunciaram a pausa na aplicação da primeira dose.

 
CRONOGRAMA INALTERADO

Mesmo com a falta momentânea do imunizante, segun-
do o superintendente do Ministério da Saúde em Santa 
Catarina, Rogério Ribeiro, o cronograma não teve altera-
ções. “Aqui em Santa Catarina mantemos nossa previsão 
de vacinar os adultos até o final de agosto”, garante.

A Dive/SC informou que o calendário foi elaborado com 
base nas estimativas de recebimento de doses pelo Mi-
nistério da Saúde. “A perspectiva era que o Ministério da 
Saúde recebesse mais de 41 milhões de doses no mês de 
julho. No entanto, recebeu 40,4 milhões, o que fez com 
que, consequentemente, houvesse redução no quantita-
tivo de doses enviado ao estado de Santa Catarina. Ape-
sar disso, vários municípios já cumpriram a faixa etária 
prevista no Calendário Estadual”, explicou a Dive/SC.

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. 153/2021, 

destinado a Contratação de empresa para fornecimento de alimentação para as unidades UPA Sul, UPA 

Leste, PA Norte, Unidade de Saúde Prisional e SAMU na Data/Horário: 06/08/2021 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, 23 de julho de 2021.

Jean Rodrigues da Silva – Secretário Municipal de Saúde.

Fabrício da Rosa – Diretor Executivo.

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria Administração e Planejamento 
leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a Lei 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão Eletrônico nº 185/2021, 
destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de equipamentos eletrônicos e 
de informática para atender as necessidades das Unidades e Sede da Secretaria de Assistência Social 
, na Data/Horário: 09/08/2021 às 08:30 horas, para abertura das propostas. O edital encontra-se à 
disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br, UASG 453230.

Joinville, 26 de julho de 2021.
Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento

Silvia Cristina Bello – Diretora Executiva 
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Polícia trata morte de 
mulher como feminicídio
Vanessa de Lima foi encontrada sem vida dentro de casa, no sábado, no bairro Paranaguamirim. Um dia antes, o filho dela, 
de dois anos, foi localizado sozinho perto de uma cozinha comunitária do bairro. A criança foi entregue ao Conselho Tutelar
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Vanessa tinha 
a guarda do 
filho menor

Desde a sexta-feira (23) 
em que o filho de Vanessa foi 
encontrado sozinho na rua, 
o Conselho Tutelar de Join-
ville foi acionado e tomou as 
providências. Neste momento, 
o caso foi encaminhado para a 
Vara da Infância em Joinville.

Enquanto isso, o Conselho 
Tutelar de Tijucas do Sul (PR) 
mantém contato com os órgãos 
em Joinville. A princípio, o 
menino ficará sob a guarda da 
irmã mais velha de Vanessa, 
Elenir Carvalho, de 38 anos. 
Elenir mora com o marido e 
com uma filha de oito anos.

Como o caso está em segredo 
de justiça por envolver o menor 
e também em respeito ao Esta-
tuto da Criança e Adolescente 
(ECA), os Conselhos Tutelares 
e a Justiça não repassaram 
detalhes da guarda da criança.

Trapiche que desabou e provocou morte 
de homem passa por perícia em Joinville

O Instituto Geral de Perícias 
(IGP) já realizou a perícia no 
trapiche que desabou e matou 
Lupércio Luiz Costa, de 63 
anos, no último dia 17 de julho. 
A esposa de Lupércio também 
caiu, foi socorrida e sobreviveu.

De acordo com o delegado 
Leandro Moisés, responsável 
pela investigação, apesar de 
a perícia ter sido realizada, o 
laudo ainda não foi emitido. O 
IGP tem dez dias para entre-
gar a partir da data solicitada. 
Como há muita demanda, o 
prazo pode ser prorrogado.

O delegado disse que todos os 
envolvidos já foram ouvidos:  o 
proprietário, o locatário e a es-
posa da vítima. Segundo Lean-
dro Moisés, todos disseram 
que o trapiche aparentava estar 
em boas condições. “Difícil 
dar informações mais precisas 
agora sem a conclusão dos lau-
dos. Preciso deles para analisar 
junto com os depoimentos”. A 
Prefeitura informou que a De-
fesa Civil vistoriou e interditou 
o trapiche no dia 19. O restau-
rante também foi interditado 
e multado pelo município.

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

O delegado Eliéser Bertinotti, da Delegacia 
de Homicídios de Joinville, instaurou inqué-
rito para investigar a morte de Vanessa de 
Lima, de 25 anos, e trata o caso como femi-
nicídio pelo emprego da violência doméstica.

Na tarde de ontem, o delegado ouviu 
“pessoas que tinham conhecimento do fato” 
e vai continuar ouvindo novos depoimen-
tos nos próximos dias. Eliéser descartou, 
por enquanto, que o autor do assassina-
to seja um ex-companheiro contra o qual 
Vanessa tinha uma medida protetiva.

“Por hora, não seria esse ex-companheiro 
que teria medida protetiva que cometeu o 
crime”, afirmou. No entanto, o delegado já 
tem uma linha de autoria do crime, que seria 
do convívio dela. “Ela teve alguns relaciona-
mentos. Estamos estudando os vínculos e já 
existe uma indicação de autoria”, destacou.

Vanessa foi encontrada morta no úl-
timo sábado (24) debaixo da cama, no 
apartamento em que morava no bair-
ro Paranaguamirim, na zona Sul da 
cidade. Ela estava envolvida por um 
lençol no corpo e em seu pescoço.

Um dia antes, o filho de Vanessa, de dois 
anos, foi encontrado sozinho, próximo à 
cozinha comunitária do bairro, vestindo 
uma bermuda e uma camisa regata. Uma 
moradora abrigou a criança e acionou o 
Conselho Tutelar, que fez o resgate.

O enterro de Vanessa aconteceu no 
domingo à tarde (25), em Campo Ale-
gre. “Não teve nem como abrir o cai-
xão. Vimos ela através de um vidro no 
caixão. Ela estava muito machucada”, 
comentou a irmã de Vanessa, Marle-
ne Corrêa. A família aguarda os lau-
dos do IML (Instituto Médico Legal) 
para identificar a causa da morte.

 “A GENTE NÃO QUERIA  
QUE ELA FOSSE EMBORA”

Vanessa deixou três filhos: o mais velho, 
de nove anos, mora com o pai biológico; o 
do meio, de quatro anos, mora com a avó; 
e o pequeno, de dois anos, vivia com ela 
em Joinville. “A gente não queria que ela 
fosse embora. Aqui a gente poderia ajudar 
a cuidar”, lembra a irmã Marlene Corrêa. 

Mas Vanessa quis deixar Tijucas do Sul, 
no Paraná, para tentar uma vida melhor. 
“Ela dizia que em Joinville conseguia serviço 
mais rápido. Levou o (filho) mais novo e 
não desgrudava dele”, comentou Marlene.

Depois que Vanessa veio para Joinvil-
le, há mais de um ano, a família perdeu 
um pouco o contato por causa da dis-
tância, segundo a irmã. Nos telefone-
mas, ela dizia que estava tudo bem.

Peritos estiveram no local do crime no 
sábado, no bairro Paranaguamirim, 
para recolher provas que possam 
esclarecer a morte de Vanessa



moacir.pereira@ndmais.com.br
MOACIR PEREIRA

CEO da EDP Brasil reafirma 
nesta entrevista o interesse 
da empresa portuguesa na 
privatização da Celesc. João 
Marques da Cruz assumiu o 
comando em fevereiro. A EDP 
está presente em 12 Estados, 
conta com 10 mil emprega-
dos e opera seis unidades 
de geração de energia. Em 
São Paulo e Espírito Santo, 
conta com 3,5 milhões de 
consumidores de energia.

Quais são os planos de EDP 
para Santa Catarina?
Os planos da EDP são, antes 
de tudo, servir ao Estado de 
Santa Catarina. E a melhor 
maneira de servir Santa 
Catarina é através de nosso 
controle acionário da Celesc. 

Para isso, é necessário que haja 
a privatização. Defendemos a 
privatização. A privatização 
permitirá à empresa investir 
mais. A empresa tem 
capacidade de investimento que 
é o dobro ou o triplo daquele 
que está sendo feito neste 
momento. Isto só será possível 

sendo empresa privada. Logo, 
este é o nosso objetivo número 1.

E como seriam  
estes investimentos?
Estamos disponíveis para 
um compromisso real com o 
Estado, de um investimento 
muito expressivo. A Celesc 

não consegue fazer estes 
investimentos porque tem 
uma estrutura de acionistas, 
em que somos minoritários. 
Este é um dos entraves ao 
crescimento da Celesc.

Quais as alternativas  
que a EDP oferece?
A Celesc poderia fazer 
muito mais se fosse uma 
empresa privada.

Sua empresa marca presen-
ça onde aqui no Estado?
Estamos presentes em linhas 
de transmissão. Queremos 
transformar a participação 
minoritária numa presença 
majoritária. Dessa forma, 

dotaremos a Celesc dos meios 
financeiros para que cumpra 
melhor suas metas em Santa 
Catarina. Nosso foco essencial 
está na distribuição de energia 
elétrica de qualidade. Temos, 
por isso, o orgulho de dizer 
que oferecemos serviços em 
78 municípios do Espírito 
Santo e atender uma área 
industrial muito importante 
de São Paulo. Gostaríamos 
de acrescentar também o 
orgulho de atender mais 
Santa Catarina. Respeitando 
muito as instituições do 
Estado, respeitando todas as 
pessoas, que o Estado pense 
na questão da privatização da 
Celesc. Este é o ponto essencial 
para Santa Catarina.

“A privatização da Celesc é essencial para SC”

Indignação - O secretário 
de Estado da Infraestrutura, 
Thiago Vieira, também externou 
profunda indignação e angústia 
em discurso no Oeste, depois de 
transitar pela BR-163. Fez um 
discurso de críticas ao governo 
federal, ao relatar que a equipe 
do governo que circulou pelo 
Extremo-oeste teve três veículos 
com pneus furados. “Nosso 
Estado merece mais atenção do 
governo federal”, enfatizou.
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Curtas
 – Nova diretoria da Aemflo e 
CDL-São José recebe hoje 
a visita do prefeito Orvino 
Coelho e da presidente da 
Câmara, Méri Lang. Na 
pauta, o Plano Avança São 
José e novas parcerias.

 – Prefeito Joares Ponticelli 
anuncia hoje, às 14h, durante 
“Café com a Imprensa”, 
um novo pacote de obras e 
melhorias para Tubarão.

 – Do leitor José Rui Cabral 
Soares sobre a BR-101, 
mantido pela CCR Via 
Costeira: “Realmente, 
o trecho Sul está com 
uma sinalização de 
primeiro mundo. Viajei de 
madrugada de Porto Alegre 
a Florianópolis e afirmo que 
a sinalização ajudou muito”.

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

É candidato
O ex-deputado federal Edinho 
Bez decidiu entrar no jogo 
para as eleições majoritárias 
de 2022. Anunciou que é pré-
candidato ao Senado pelo MDB, 
partido a que está filiado há 
décadas e pelo qual elegeu vários 
mandatos na Câmara Federal.

OAB/SC: nova lista
O presidente do Tribunal de Justiça, 
desembargador Ricardo Roesler, 
encaminhou ofício ao presidente da 
OAB/SC, Rafael Horn, solicitando a 
elaboração de lista sêxtupla para o 
provimento de cargo de desembargador. 
A vaga foi aberta com a aposentadoria 
do desembargador João Batista 
Góes Ulysséa, reservada ao quinto 
constitucional e destinada a advogados.

Fechado
Senador Jorginho Mello (PL) assumiu 
com toda carga a candidatura ao 
governo catarinense em 2022, acoplado 
ao projeto de reeleição do presidente 
Bolsonaro. Reiterou publicamente 
a dobradinha durante visita do 
senador Eduardo Bolsonaro a seu 
escritório. Viajou a Brasília, onde terá 
conversas sobre a hipótese de assumir 
o Ministério do Turismo. Sondagens 
informais foram feitas. Nada oficial.

Lançamento
“Ponte Hercílio Luz, uma 
ligação de amor” é o título 
do livro do arquiteto Joel 
Pacheco, a ser lançado 
quinta-feira (29), às 
19h, no Hotel Faial. O 
prefácio é assinado pelo 
engenheiro e ex-vereador 
Acácio Garibaldi S. Thiago 
Filho. É mais uma obra 
focalizando temas da 
Ilha de Santa Catarina 
do premiado fotógrafo.

João Marques 
da Cruz, CEO 
da EDP Brasil, 
empresa 
portuguesa 
que está 
presente em 
12 Estados 
brasileiros
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Os crimes contra a dignidade sexual 
são aqueles definidos como qualquer 
ato para suprir a lascívia do agres-
sor, sem o consentimento da víti-
ma, atingindo ambos os gêneros. 
No entanto, as mulheres ainda con-
tinuam sendo as maiores vítimas. 
O Anuário Brasileiro de Seguran-
ça Pública de 2021, apresenta da-
dos assustadores sobre tais crimes, 
principalmente o crime de estupro.

O estupro é uma das violências sexuais 
previstas no Código Penal, sendo con-
siderado o mais brutal, mais devasta-
dor, deixando marcas inapagáveis na 
vida de qualquer vítima. Os dados de-
monstram que 86,9% das vítimas são 
do sexo feminino e, 60,6% tinham até 
13 anos, são vulneráveis aos olhos da 
lei, devendo haver uma punição severa 
quando a violência sexual for prati-
cada contra crianças e adolescentes.

No ano de 2020, 60.460 pessoas fo-
ram vítimas de violência sexual. No 
entanto, há dados que demonstram a 
existência de uma grande subnotifica-
ção, uma vez que, apenas de 10 a 35% 

das vítimas denunciam o agressor, 
sendo este seu conhecido em 85,2% 
dos casos. O medo, a falta de conhe-
cimento e, principalmente, a vergo-
nha faz com que as vítimas se calem.

O medo do julgamento por parte da 
sociedade é manifesto entre as víti-
mas, independente do gênero, fa-
zendo com que elas se calem. A culpa 
nunca é da vítima e, mesmo quando 
tratamos de vítimas maiores e capa-
zes, a sua liberdade sexual deve sem-
pre ser respeitada, afinal, não é não.

Santa Catarina, vem despontando en-
tre os estados brasileiros com um alto 
índice de estupros consumados, ocu-
pando a 6ª posição no ranking na-
cional, com 3.408 registros. Quando 
tratamos de estupros tentados, ocu-
pamos a 1ª posição, com 606 regis-
tros. Triste ranking, ainda mais em um 
estado com nome de Mulher: Catarina!

Nessa corrida, o ideal é ocupar o último 
lugar do ranking, prevenindo, punindo 
e erradicando todas as formas de vio-
lência cometidas contra as mulheres.

Violência sexual: 
números que assustam

Tammy Fortunato
Advogada

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

A chegada de uma onda de frio extremo em Santa 
Catarina está mobilizando as equipes da Defesa Civil 
e da Assistência Social, do Estado e dos municípios. 
Reuniões estão sendo feitas para debater estratégias 

de combate ao frio histórico previsto para essa semana. Gover-
no e prefeituras preparam estruturas de apoio às famílias e de 
socorro emergencial. Conforme as previsões de meteorologistas, 
Santa Catarina deve registrar temperaturas mínimas de até 
-7ºC em 80% do território catarinense.  
        Enquanto turistas sobem a Serra para aproveitar as belas 
paisagens, em carros e hotéis/casas aquecidos, e se divertir com 
a neve, pessoas mais vulneráveis e em situação de rua sofrem 
por não terem estrutura suficiente para enfrentar os dias mais 
gelados. São nestes momentos que entram em ação a solida-
riedade do povo catarinense e a experiência, competência e 
dedicação dos representantes dos órgãos públicos, acostumados 
a lidar com situações adversas ou extremas, que são históricas 
em Santa Catarina.  
        Em Joinville, a Prefeitura 
criou um grupo de trabalho 
para atender as pessoas em 
situação de rua. O Ginásio 
Abel Schulz será utilizado 
como um Abrigo Emergen-
cial para receber a população 
em situação de rua, onde ela 
poderá pernoitar, além de 
receber do jantar ao café da 
manhã. Também serão dispo-
nibilizados colchões e cober-
tores para acomodar aqueles 
que procurarem o local. Outras cidades do Estado também estão 
mobilizadas para ajudar quem mais precisa de apoio. Sempre é 
importante lembrar que diversas campanhas do agasalho estão 
em andamento no Estado, como a da NDTV, que há 24 anos 
recebe doações e encaminha para famílias carentes. 
        Santa Catarina deve viver dias históricos no inverno mais 
uma vez. Em 1957, foi registrada a maior nevasca da história no 
Estado, com sete horas ininterruptas de neve em São Joaquim. 
Em 2013, outro momento histórico ocorreu com registros de 
neve em 113 municípios catarinenses e de chuva congelada em 
outros 35 municípios. 
        O fenômeno encanta por sua beleza e por ser raro. 
Quem presencia a neve, como turista, guarda o mo-
mento positivo para sempre na memória. Quem sofre as 
consequências do frio também fica com marcas, mas ne-
gativas. Para essas pessoas, o frio só é bom se houver so-
lidariedade. E isso o povo catarinense tem de sobra.

Frio histórico: atração 
turística e solidariedade

A nova onda de 
frio mobiliza 
representantes do 
poder público e o 
povo catarinense”.
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O governo de Santa Catari-
na deve finalizar ainda hoje 
o texto do substitutivo global 
da reforma da Previdência 
dos servidores públicos do 
Estado para ser encaminhado 
à Assembleia Legislativa. Há 
previsão de alterações na re-
gra de transição, nas alíquotas 
extraordinárias e no valor das 
pensões. A votação no plená-
rio da Alesc da Proposta de 
Emenda à Constituição 5/2001 
e ao Projeto de Lei Comple-
mentar 10/2021, que alte-
ram as regras da previdência 
estadual, está marcada para 
o próximo dia 4 de agosto.

De acordo com o governo do 
Estado, o substitutivo que será 
apresentado prevê a retirada 
da previsão de cobrança de 
alíquotas extraordinárias para 
além dos 14% e do pedágio de 
100% do tempo faltante para 
aposentadoria. O Executivo 
avalia que esses pontos podem 
ser contestados judicialmente, 
por isso resolveu alterá-los.

O governo do Estado voltou 
a reforçar aos parlamenta-
res que não cederá em dois 
pontos cruciais: a taxação de 
inativos que recebem a partir 
de um salário mínimo nem 
reduzirá a alíquota de 14%.

O prazo para apresentação 
de emendas dos parlamenta-
res encerrou no dia 22 pas-
sado. Na Alesc, os relatores 

da reforma da Previdência: 
Milton Hobus (PSD), Volnei 
Weber (MDB) e Marcos Vieira 
(PSDB) deverão apresentar 
amanhã uma proposta assi-
nalada por eles em reunião 
das comissões envolvidas. 
Foram encaminhadas 73 
emendas pelos deputados 
e bancadas dos partidos.

Será dada vista coleti-
va a todos os membros das 
três comissões, compos-
ta por 25 deputados, para 
que analisem a proposta 
dos relatores e proponham 
alterações. O texto final está 
previsto para apreciação 

dos parlamentares no dia 3 
de agosto. No dia seguinte 
será a votação em plenário.

ECONOMIA
Segundo os dados do Exe-

cutivo estadual, foram gastos 
R$ 6,8 bilhões em 2019 para 
o pagamento de mais de 70 
mil benefícios, montante 
superior ao gasto combinado 
com saúde (R$ 3,51 bilhões) 
e segurança pública (R$ 2,84 
bilhões). O governo do Estado 
prevê uma redução de R$ 22 
bilhões na economia estadual 
nos próximos 20 anos, uma 
média de R$ 1 bilhão por ano. 

Os justiceiros  
de auditório

Tacar fogo em Borba Gato nem é tão bizarro – se você notar, 
em torno do ato de boçalidade em si, a tentativa dos supostos 
cultos e civilizados de legalizá-lo. Com jeitinho, claro, porque um 
hipócrita moderno jamais quer deixar entrever a sua covardia.

Procura aí. Nesse bravo noticiário nacional contemporâneo tem 
uma coleção de estátuas em homenagem ao covarde dissimulado. 
Está lá. Uma penca de notícias “contextualizando” o ato boçal de 
incendiar uma estátua, “explicando” que o referido personagem 
histórico está envolto em “polêmicas” e por aí vai. Eu vou te 
contar: está difícil transitar por essa terceira década do século 
21 sem se sentir num jardim zoológico de ursinhos de pelúcia.

Qualquer elogio à ignorância tem o mesmo nome: canalhice. 
Principalmente se provém de alguém que recebeu a dose 
necessária de conhecimento para discernir, para compreender 
o que está fazendo. Discutir uma figura histórica é uma coisa; 
sancionar a violência contra o patrimônio público é outra. 
Aliás, nem precisaria ser contra o patrimônio público. Está 
na moda, nessa estranha terceira década do terceiro milênio, 
sancionar a violência. Ponto. Bota uma fantasia carnavalesca de 
revolução e está liberado até disparar rojão contra a imprensa.

Quase dá vontade de dizer que ela merece, mas vamos 
continuar tentando dominar os instintos. Essa imprensa que 
aproveita para fazer pensatas idiotas sobre os bandeirantes – 
“revendo” esse contexto 
histórico como se ele 
tivesse transcorrido 
numa festinha burguesa 
da Vila Madalena, cheia 
de revolucionários de 
butique. Ou como se os 
bandeirantes do século 
17 se embrenhassem 
Brasil adentro como 
se estivessem num 
barzinho descolado do 
Leblon. Calma aí, moço, 
assim você vai derrubar 
o meu chope e molhar a blusa que eu acabei de comprar.

Os novos retificadores do passado têm aparência frágil e 
instintos violentos. É sempre essa a raiz do totalitarismo. A 
tara pelo controle nasce, geralmente, da impotência. Não há 
aí vestígio de honestidade intelectual, de preocupação com 
o aprimoramento historiográfico. Simplesmente transpor 
conquistadores do Brasil e do mundo dos séculos 16 e 17 para 
a modernidade e julgá-los conforme a vida e seus códigos 
vigentes no século 21 não é nem revisão histórica – é pantomima 
de quinta categoria. No ar, os justiceiros de auditório!

Procure bons historiadores para entender de onde você 
veio – e aprimore o seu conhecimento da humanidade 
incluindo, sem dúvida, uma visão crítica sobre as missões 
dos bandeirantes. Avalie o que houve de brutal nas suas 
práticas, entenda o avanço civilizatório a partir do que houve 
de humano e desumano em cada momento histórico. 

Lendo esse noticiário covarde com licenças poéticas 
dissimuladas para a boçalidade você não vai aprender nada.

FiuzaGUILHERME

Os novos retificadores 
do passado têm 
aparência frágil e 
instintos violentos. 
É sempre essa a raiz 
do totalitarismo.” 

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

12 terça-feira, 27 de julho de 2021 Política

Veto parcial

Bolsonaro agora sinaliza que deve 
aceitar fundo eleitoral de R$ 4 bilhões

O presidente Jair Bolso-
naro (sem partido) disse 
ontem que seu veto ao fundo 
eleitoral de R$ 5,7 bilhões 
aprovado pelo Congresso 
se aplica apenas à parcela 
deste montante que excede 
o valor da verba destinada 
às campanhas dos parti-
dos para o pleito de 2020 
reajustado pela inflação.

Segundo ele, os recur-
sos utilizados nas eleições 
municipais chegam a quase 
R$ 4 bilhões, com a cor-
reção monetária. Assim, 
seriam retirados cerca de R$ 
2 bilhões do valor estabe-
lecido pelos parlamentares 
na votação da LDO (Lei de 
Diretrizes Orçamentárias). 

O presidente alegou nova-
mente que incorreria em 
crime de responsabilidade 
caso cortasse integralmente 
a verba do chamado fundão.

"Deixar claro uma coi-
sa, vai ser vetado o excesso 
do que a lei garante. A lei 
prevê quase R$4 bilhões. 
O extra de R$ 2 bilhões vai 
ser vetado. Se eu vetar o 
que está na lei, eu estou em 
curso de crime de respon-
sabilidade", justificou aos 
apoiadores ontem, na saída 
do Palácio da Alvorada.

Em seguida, Bolsonaro se 
queixou de críticas e admitiu 
a possibilidade de não chegar 
ao segundo turno das elei-
ções presidenciais de 2022. 

Pesquisas divulgadas recen-
temente têm revelado des-
gaste do governo perante o 
eleitorado. "Espero não apa-
nhar do pessoal como sem-
pre. Se o pessoal começar a 
bater muito vai escolher no 
segundo turno Lula ou Ciro", 
disse em tom de brincadeira.

O presidente também 
voltou a questionar a se-
gurança das urnas eletrô-
nicas e cobrou novamente 
a implementação do voto 
impresso para o pleito 
do ano que vem. "Tá na 
cara que querem fraudar, 
de novo. Eleições demo-
cráticas são aquelas que 
você confirma o seu voto", 
disse (Agência Estado). 

Santa Catarina

Substitutivo global deve alterar 
pontos da reforma da Previdência 

Emendas de parlamentares para mudar dispositivos da proposta 
foram protocoladas na sexta-feira na Assembleia Legislativa 
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Economia

Dez de 13 setores da indústria já 
retomaram nível anterior à pandemia
Cleide Silva
Agência Estado

Entre 13 dos mais impor-
tantes setores da indústria 
brasileira, 10 já retomaram 
ou superaram, nesta metade 
do ano, níveis de atividade 
que exibiam antes da chegada 
da Covid-19 ao país, desta-
ca o Estadão. A produção de 
cimento, por exemplo, está 
22% superior ao que regis-
trava em 2019. No setor de 
papel, o crescimento é de 
15% e no de plásticos, de 
7,9%. A expectativa é que 
esses setores possam se-
guir acelerando, ancorados, 
principalmente, no avanço 
da vacinação, que pode elevar 
o consumo. Mas há algumas 
barreiras a serem supera-
das para que isso aconteça.

VARIANTE E CUSTOS 
A maior preocupação é que 

uma nova cepa do vírus obri-
gue governos a novamente 
adotarem medidas de isola-
mento, o que poderia ter efeito 
direto na esperada recupe-
ração da economia. Mas há 
também os desafios da pres-
são de custos de matérias-
-primas e de energia elétrica, 
juros mais altos, desemprego 
e falta de componentes para a 
produção em alguns setores.

Pedro Renault, economista 

do Itaú Unibanco, diz que a 
tendência para o segundo se-
mestre é de “normalização”, 
embora não plena, em vários 
segmentos. Para ele, parte da 
indústria está com atividade 
aquecida mais em razão de re-
posição de estoques do que por 
crescimento da demanda. Se-
gundo ele, o consumo de bens 
duráveis, por exemplo, tende 
a diminuir em segmentos 
como o de eletroeletrônicos.

Pedro Renault também 
alerta para o aumento dos 
juros, que muda a capacidade 
de investimento das empre-
sas e a do consumidor em se 
financiar. “Isso tende a tirar 
um estímulo da economia 

que está presente agora. “A 
taxa Selic está hoje em 4,25% 
ao ano. A projeção de econo-
mistas ouvidos pelo Banco 
Central no boletim Focus é de 
que termine o ano a 6,75%.

Fabio Bentes, economista 
da CNC (Confederação Na-
cional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo), tam-
bém vê um cenário positivo, 
“mas não dourado”, para o 
segundo semestre. Para ele, 
há vários obstáculos, como 
a alta do preço da energia, 
que deverá ser repassada 
às mercadorias. “A energia 
corrói parcela significativa da 
renda do consumidor e sobra 
menos para o consumo.”

Orçamento com fundão, 
partidos sem noção

As eleições de 2022 já começaram, e o Congres-
so Nacional iniciou a partida marcando gol contra. A 
inclusão do Fundo Eleitoral no valor de R$ 5,7 bilhões 
na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022 é uma das 
decisões mais infelizes tomada pelo parlamento nos 
últimos anos. Esta cifra nababesca é um insulto aos 
contribuintes — que a duras penas se desdobram para 
permanecer em dia com o fisco.

O montante é incompatível com as demandas do 
País: R$ 5,7 bilhões significam mais de oito vezes o valor 
investido em saneamento básico em 2021, por exemplo. 
Não somente isso, é incompatível com o quadro fiscal 
do Brasil, que há quase dez anos está em espiral de de-
terioração, refletida hoje na aceleração da inflação.

Ainda dá tempo de virar o jogo, mas o placar é des-
favorável.

Gincana ReÓleo é 
retomada na Capital

Florianópolis inicia o mês de agosto com mais uma 
edição do Circuito Gincana ReÓleo, que inicia dia 04 e 
segue até o início de outubro. As inscrições encerram 
nesta quarta (28), com o objetivo de `engordar’ os nú-
meros registrados entre 2015 e 2019 – 150 escolas, 
mais de 52 mil litros de óleo de cozinha arrecadados e 
cerca de 60 mil envolvidos, entre alunos, voluntários, 
professores, familiares e comunidade. 

A gincana surgiu para fazer com que as crianças sin-
tam na prática que é possível colaborar para um am-
biente mais sustentável. Devido à pandemia, o período 
foi estendido para que as escolas possam trabalhar de 
uma forma mais livre, dentro das normas vigentes. “A 
meta é deixar o evento mais flexível ao modelo de cada 
escola”, explica Rodrigo Rossoni, presidente da ACIF. 

As ações são patrocinadas pelo Programa Ação Re-
nove o Meio Ambiente, mantido pela marca LIZA, da 
empresa Cargill.

Investimentos privados 
em projetos sociais

Empresas que desejam se adequar no apoio a proje-
tos sociais têm no PAP (Programa de Apoio a Projetos), 
da ACIF, uma forma de incentivar, fortalecer e ampliar 
iniciativas deste perfil. Neste ano as inscrições seguem 
até 02 e agosto e contemplam as categorias Trabalho 
e Geração de Emprego e Renda, Inovação, Promoção 
da Cultura e/ou Artes, Turismo, Educação, Inserção de 
Pessoas Com Deficiência Para o Mercado de Trabalho, 
Meio Ambiente e Empreendedorismo.

O programa é uma forma estruturada do empresário 
contribuir com o desenvolvimento social de Florianó-
polis, podendo acompanhar a destinação dos recursos e 
também utilizá-lo como solução em eventuais acordos 
junto ao Ministério Público do Trabalho para inclusão 
de pessoas com deficiência. As empresas e entidades 
interessadas devem acessar o site acif.org.br/pap-2021.
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Siderurgia e embalagens em alta
Levantamento feito pelo Itaú indica que 

entre os setores com desempenho acima do 
período pré-pandemia está o siderúrgico 
- com boa parte da demanda vinda da cons-
trução civil -, e o de embalagens que, por 
sua vez, movimenta a indústria de papel.

Na área da siderurgia, a produção de aço 
bruto cresceu 4% na primeira metade do ano 
na comparação com igual período de 2019, 
com um total de 18 milhões de toneladas. 
No ano passado, com muitos fornos desli-
gados nos primeiros meses da crise, foram 
produzidas 14,6 milhões de toneladas.

A perspectiva inicial do setor para este ano 
inteiro era de alta de 6,7% na produção ante 
2020, mas em maio o índice foi revisto para 
11% e, neste mês, para 14%, o que daria 35,8 
milhões de toneladas, informou Marco Polo 
de Mello Lopes, presidente executivo do Insti-
tuto Aço Brasil. Se confirmado, o volume será 
quase 10% superior ao de antes da covid-19.

"Consumo de aço e desenvolvimento 
econômico andam juntos, não é à toa que 
está se fazendo revisão de PIB, pois, de fato, 
está ocorrendo uma recuperação", diz Lo-
pes. O Aço Brasil trabalha com a expecta-
tiva de alta de 5% na economia este ano.
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Construção civil é uma das áreas que apresentam dados 
positivos, como na produção de cimento e de aço

Setor automotivo  
sente impacto da crise

Já a indústria de papel aumentou sua 
produção em 15% no primeiro se-
mestre deste ano em comparação ao 
mesmo período de 2019, numa soma 
de 1,99 milhão de toneladas, de acor-
do com dados da Associação Brasileira 
de Embalagens em Papel (Empapel). 
Parcela importante da demanda veio do 
crescimento de compras pelo e-com-
merce e do delivery de alimentos.  

Ao contrário dos fabricantes de aço, o 
setor automotivo está na lista dos mais 
distantes em retomar níveis de antes da 
pandemia. A produção de veículos está 
21,8% abaixo dos números de 2019, 
com 1,15 milhão de unidades regis-
tradas na primeira metade do ano.

Pedro Renault, do Itaú Unibanco, 
pondera que a demanda por veícu-
los está aquecida, mas há um gargalo 
no fornecimento de semicondutores 
que tem levado várias montadoras 
a interromperem a produção. Com 
isso, faltam veículos nas reven-
das. O modelo mais vendido no país 
atualmente, a picape Fiat Strada, 
tem fila de espera de três meses.



Cenário positivo - A Altenburg, empresa catarinense 
e quase centenária, tem motivos para comemorar já em 
2021. Isso porque a Associação Brasileira da Indústria 
Têxtil e de Confecção (Abit) apresentou os números do 
setor no primeiro semestre de 2020, e o cenário não 
foi muito positivo. A indústria têxtil e de confecção 
sofreu redução de 22% em sua produção no primeiro 
semestre de 2020, em relação ao de 2019. No primeiro 
semestre de 2021, a Altenburg registrou um crescimento 
de 51% em comparação com 2019 e 87% em relação 
a 2020. Já no varejo próprio, esse crescimento foi de 
43% em relação a 2019 e 45% em relação a 2020.

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

IBGE
INPC/

IBGE
IGP-DI/

FGV
IGP-M/

FGV
ICV FPOLIS
UDESC ESAG

0,53%

0,83%

0,31%

0,93%

4,42%

8,35%

JUNHO

MAIO

ABRIL

MARÇO

ACUM. ANO

ACUM. 12 MESES

0,60%

0,96%

0,38%

0,86%

5,07%

9,22%

0,11%

3,40%

2,22%

2,17%

17,74%

34,54%

0,60%

4,10%

1,51%

2,94%

17,96%

35,77%

0,62%

1,27%

0,33%

0,90%

4,78%

8,75%

Inflação (%)

COMERCIAL

COMPRA VENDA

R$ 5,172 R$ 5,174

-0,6528% TURISMO

COMPRA VENDA

R$ 5,163 R$ 5,34

-1,16%
 Dólar

COMPRA VENDA

R$ 6,123 R$ 6,126

+0,74%

COMPRA VENDA

R$ 0,0531 R$ 0,0536

-0,7407%
 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$ 299,92

R$ 1100,00

Selic

CUB-SC

Salário Mínimo

Ouro

Data Pontos Variação
26/JUL 126.003,86 0.76%

23/JUL 125.052,78 -0.87%

22/JUL 126.146,66 0.17%

Data fi nal Rendimento
26/JUL 0,2446%

25/JUL 0,2446%

24/JUL 0,2446%

Ibovespa

Poupança

Com a previsão de uma 
nova onda de frio extremo 
esta semana, lojistas de 
Florianópolis apostam em 
promoções e liquidações para 
aumentarem o volume de 
vendas para o final do mês 
de julho. De acordo com o 
diretor de SPC e Serviços da 
CDL (Câmara de Dirigentes 
Lojistas) de Florianópolis, 
Marco dos Santos, a expectativa 
de crescimento para o período 
é de até 10% a mais do que ano 
passado, quando as vendas 
estavam baixíssimas. “Quando 
a temperatura baixa, é natural 
que as pessoas busquem algo 
mais quente no comércio, e com 
isso, aquece toda a economia, 
seja de serviços, de produtos e 
de turismo. Este é o momento 
de fazer ações atraentes 

para trazer o consumidor 
para o comércio”, diz.
Ainda segundo Santos, o 
comércio da Capital está com 
diversas opções de presentes, 
pois no dia 8 de agosto é 
celerado o Dia dos Pais, uma 
data importante para alavancar 
as vendas. O tíquete médio 
previsto pela CDL deve variar 
entre R$ 101 e R$ 150 e os 
presentes mais procurados são, 
segundo os lojistas, itens de 
vestuário e calçados (34,3%), 
seguidos de acessórios e 
perfumes e cosméticos - 20,7% 
e 13%, respectivamente. “A 
chegada do frio intenso aliada 
a data comemorativa, é uma 
ótima oportunidade para 
recuperar as perdas e ter um 
fechamento de estação mais 
positivo”, afirma Santos.

Frio e Dia dos Pais

Imposto de Renda
Mais de 20 entidades de diferentes setores da economia 
lançaram um manifesto solicitando “total rejeição” das 
mudanças no Imposto de Renda propostas pelo projeto 
de lei 2.337/21. O texto aumentaria a carga de impostos e 
a complexidade do sistema tributário brasileiro, segundo 
o documento assinado por instituições como Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), Confederação Nacional de 
Serviços (CSN) e as associações comerciais de São Paulo, 
Minas Gerais e Rio de Janeiro. As entidades classificam 
como retrocesso o retorno da tributação de dividendos, 
defendendo que a medida foi acertadamente extinta há 
25 anos, “com reconhecidos resultados em termos de 
arrecadação”. Além disso, consideram que as alterações 
abalariam a segurança jurídica, tanto para os negócios 
já instalados no País, quanto para novos investimentos 
em meio ao atual contexto de crise sanitária.

Mercadoredacao@ndmais.com.br

Leilão de 
imóveis
Durante o mês de julho, 
o Banco do Brasil (BB) 
disponibiliza novas ofertas 
de imóveis, tanto por venda 
direta no site Seu Imóvel BB, 
parceria do BB com o outlet 
de imóveis Resale, quanto 
por leilão. Estão disponíveis 
2.300 propriedades com 
descontos de até 70%, por 
valores que vão de R$ 14.274 
a R$ 6.733.918. Todos os 
imóveis estão quitados e 
não possuem dívidas a cargo 
do adquirente. Podem ser 
comprados à vista, com 
mais 3% de desconto em 
cima do valor ofertado, ou 
parcelados em até 12 vezes 
sem juros. As vendas são 
realizadas 100% online. 

Energia eólica
A elétrica Engie Brasil Energia registrou no dia 22 de julho uma máxima recorde 
de geração de energia eólica, ao atingir 1.105,19 megawatts (MW) em uma média 
de cinco minutos, em momento em que a companhia busca ampliar o fator 
de capacidade e sua participação no segmento. O incremento em seu fator de 
capacidade de geração eólica ao longo do primeiro semestre de 2021 foi de 10,6 
pontos percentuais em comparação com igual período do ano anterior.

Construção civil
Mesmo com a pandemia e desafios impostos por 
escassez e aumento nos custos do aço, a expectativa 
da Câmara Brasileira da Indústria da Construção 
(CBIC) para o crescimento do setor em 2021 subiu de 
2,5% para 4%. A projeção é do estudo Desempenho 
Econômico da Indústria da Construção do 2º Trimestre 
de 2021, realizado pela CBIC. O setor da construção 
começou 2021 com expectativa de crescer 4% no 
ano. Com os desafios decorrentes da pandemia e a 
continuidade dos aumentos nos custos dos materiais, 
a previsão foi reduzida para 2,5%, em março. E agora 
voltou para 4%, o maior crescimento desde 2013.
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Um fenômeno do skate
Rayssa Leal, nascida em 

Imperatriz, no Maranhão, é 
um verdadeiro fenômeno do 
esporte. Desde 2018, quando 
tinha apenas 11 anos, já in-
tegra a seleção brasileira e é 
vista como uma das melho-
res do mundo na categoria 
street, dona de um talento 
raro. A primeira vez que ela 
subiu em cima de um skate 
foi aos 6 anos, quando seus 
pais lhe deram o equipa-
mento de presente. Um ano 
depois, já estava competin-
do. O mais impressionante 
é que ela aprendeu tudo 
por conta própria, sozinha. 
A garota assista a vídeos 
dos seus ídolos no celular e 
depois ficava repetindo in-
sistentemente as manobras.

Aos 9 anos, Rayssa já 
não competia mais entre 

as crianças para 
disputar cam-
peonatos na ca-
tegoria geral. Passou, 
então, a levar uma vida de 
"adulta", treinando três 
horas todos os dias. Tanto 
esforço deu certo e ago-
ra a pequena Rayssa Leal 
é medalhista olímpica.

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na veiculação 
deste edital R$ 528,00.

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 270/SMA/DSLC/2021 
– Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de gás p.45kg de cozinha para 
atender as unidades educativas da rede Municipal de Ensino de Florianópolis/SC. Dia 10 
de agosto de 2021, às 15h. Endereço eletrônico: http://wbc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 271/SMA/DSLC/2021 
– Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de vasilhame vazio de gás de 
cozinha, P.45kg para as unidades educativas da Rede Municipal de Educação de 
Florianópolis/SC. Dia 10 de agosto de 2021, às 16h30min. Endereço eletrônico: 
http://wbc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na  
veiculação deste edital R$ 924,00.

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS 
Nº 153/SMA/DSLC/2021

A Secretaria Municipal de Administração, interveniente promotora da licitação, torna 
público para o conhecimento dos interessados que o edital de Tomada de Preços nº 
153/SMA/DSLC/2021 sofreu retificação. O edital retificado se encontra disponível no 
endereço eletrônico: www.pmf.sc.gov.br. Informa-se, ainda, que o limite para a entrega 
dos envelopes será até às 13h50min do dia 13/08/2021. A reunião de abertura dos 
envelopes será no mesmo dia, a partir das 14h, na Secretaria Municipal de Administração, 
Superintendência de Licitações e Contratos, na Rua Conselheiro Mafra, nº 656, Ed. Aldo 
Beck, 3º andar, sala 301, Centro, Florianópolis/SC. A Comissão.

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL DA CONCORRÊNCIA
Nº 141/SMA/DSLC/2021

A Secretaria Municipal de Administração, interveniente promotora da licitação, torna 
público para o conhecimento dos interessados que o edital de Concorrência nº 141/SMA/
DSLC/2021 sofreu retificação. O edital retificado se encontra disponível no endereço 
eletrônico: www.pmf.sc.gov.br. Informa-se, ainda, que o limite para a entrega dos 
envelopes será até às 13h50min do dia 30/08/2021. A reunião de abertura dos envelopes 
será no mesmo dia, a partir das 14h, na Secretaria Municipal de Administração, 
Superintendência de Licitações e Contratos, na Rua Conselheiro Mafra, nº 656, Ed. Aldo 
Beck, 3º andar, sala 301, Centro, Florianópolis/SC. A Comissão.

A skatista Rayssa Leal fez 
história nesta segunda-feira 
(26) ao conquistar a medalha 
de prata nos Jogos Olímpi-
cos de Tóquio com apenas 13 
anos e 7 meses de idade. Ela se 
tornou a atleta brasileira mais 
nova a ganhar uma medalha. 
Foi a segunda do skate brasi-
leiro em Tóquio e a terceira no 
geral. Antes, Kelvin Hoefler 
havia ficado também com a 
prata no street masculino. De-
pois, foi a vez de a "Fadinha", 
como é conhecida, brilhar 
na final do street feminino e 
terminar em segundo. O ouro 
ficou com a japonesa Momiji 
Nishiya, e o bronze, com outra 
atleta da casa, Funa Nakaya-
ma, que também tem apenas 
13 anos. O pódio, portanto, foi 
composto por duas skatis-
tas de 13 anos e uma de 16.

Atual vice-líder do ran-
king mundial, Rayssa, que 
havia alcançado o terceiro 
lugar na fase classificatória, 
não se intimidou diante das 
adversárias mais experientes 
e deu show no Ariake Urban 
Sports Park com manobras 
espetaculares. O skate está 
fazendo a sua estreia no 
programa olímpico. Após a 
prata, a maranhense chorou 

muito com o feito gigantes-
co que acabara de alcançar.

"Estou muito feliz por 
poder representar todas as 
meninas e de realizar meu 
sonho e ganhar uma me-
dalha. É muito gratificante 
realizar o meu sonho e o de 
meus pais", celebrou Rayssa.

DERRUBANDO RIVAIS
Chamaram atenção a calma 

e o desempenho de Rayssa, 
que em alguns momentos foi 
vista dançando relaxada na 
pista. Bastante inspirada, ela 
foi derrubando as rivais ao 
longo das baterias até con-
quistar o seu lugar no pó-
dio entre duas japonesas.

Rayssa entrou de vez na bri-
ga pelo pódio quando recebeu 
4.21 ao acertar uma excelente 
manobra no corrimão em sua 
terceira tentativa. Naquele 
momento, a brasileira já tinha 
quatro notas para compor a 
pontuação e havia assumido a 
liderança. Na quarta tentativa, 
ela encaixou mais uma mano-
bra e ganhou dos juízes 3 39 
como nota para substituir um 
2.94. Na última, errou e caiu, 
o que lhe prejudicou na briga 
pelo ouro. Mas a prata veio e 
foi motivo de muita festa.

A ‘fadinha’ que assombrou o mundo
Aos 13 anos, skatista Rayssa Leal faz história e conquista a prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio

Esporte
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A carismática Rayssa no pódio com as japonesas Momiji Nishiya (ouro) e Funa Nakayama (bronze)

Vôlei tem vitória de virada
A seleção brasileira masculina de vôlei 
teve que mostrar garra e superação nesta 
segunda-feira para vencer pela segunda 
vez nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. 
Depois de perder os dois primeiros sets, o 
time comandado pelo técnico Renan Dal 
Zotto reagiu e mostrou força para derrotar 
de virada a Argentina por 3 a 2 – com 
parciais 19/25, 21/25, 25/16, 25/21 e 16/14 
–, na Ariake Arena, pelo Grupo B. O cubano 
naturalizado Yoandy Leal foi o maior 
pontuador brasileiro, com 16 pontos.

Scheidt já é o oitavo melhor
O velejador brasileiro Robert Scheidt 
reagiu nesta segunda-feira (26) e subiu na 
classificação da classe Laser nos Jogos de 
Tóquio. Lenda do esporte olímpico, Scheidt 
obteve um quarto lugar e subiu para o 
8º lugar nas disputas realizadas na baía 
de Enoshima. O atleta de 48 anos havia 
estreado na Olimpíada com o 11º lugar 
na regata de abertura, domingo. Ontem, 
ele mostrou evolução e registrou um 10º 
posto e 4º lugar nas duas regatas do dia, 
avançando para a oitava colocação geral.

Brasileira 
aprendeu a 

praticar 
sozinha 
ainda 
criança



TERÇA-FEIRA 
6h30: Rúgbi: quartas de final

7h: Natação: eliminatórias

7h: Boxe: preliminares

7h30: Vôlei feminino: 
 Brasil x República 

Dominicana

7h40: Ginástica artística 
feminino: final por equipes

8h: Futebol feminino: 
 Brasil x Zâmbia

10h: Vôlei de praia feminino: 
 Agatha/Duda (BRA) 

x Wang/X.Y.Xia (CHN)

19h45: Surfe: finais

20h30: Vôlei de praia 
masculino: fase de grupos

21h: Vôlei masculino: 
Canadá x Irã

22h: Natação: finais

23h: Vôlei de praia feminino: 
 Ana Patricia/Rebecca 

(BRA) x Graudina/
Kravcenoka (LET)

QUARTA-FEIRA 
0h: Judô: eliminatórias

0h: Boxe: preliminares

0h: Ciclismo: final feminina

1h: Canoagem slalom: 
semifinais

1h30: Basquete masculino: 
Estados Unidos x Irã

2h30: Vôlei masculino: 
Argentina x França

3h: Vôlei de praia feminino: 
fase de grupos

3h30: Tênis de mesa 
feminino: quartas de final

4h: Tênis de mesa masculino: 
quartas de final

5h: Futebol masculino: 
Arábia Saudita x  Brasil

5h: Judô: finais

5h: Vôlei de praia masculino: 
fase de grupos

5h: Tênis de mesa feminino: 
quartas de final

Horários de Brasília

AGENDA OLÍMPICA

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA — FUCRI 
EXTRATO DA ATA 02- CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 02/2021/DIRETORIA EXECUTIVA 

Na data aprazada no edital, a Comissão de Licitação reuniu-se para abertura, processamento e julgamento 
do edital. As empresas Engenharia Castanhel Ltda, PGC Engenharia de Obras Ltda. e Engetom 
Construção Civil Ltda. entregaram tempestivamente os envelopes contendo a habilitação complementar 
nos termos do Parágrafo 3° do Artigo 48 da Lei Federal n°. 8.666/93. A Presidente da Comissão de 
licitação que foi recebido recurso impetrado pela empresa PGC Engenharia de Obras Ltda. o qual foi 
reconhecido e indeferido. A Comissão de licitação habilitou todas as licitantes. O prazo de interposição 
de recurso da fase habilitatória foi renunciada pelas empresas licitantes. Abriu-se os envelopes contendo 
as Propostas de Preço, as empresas Engenharia Castanhel Ltda e Engetom Construção Civil Ltda foram 
desclassificadas por apresentar preços globais superiores ao estabelecido no edital. Fica suspenso o 
julgamento da proposta apresentada pela empresa PGC Engenharia de Obras Ltda. para análise técnica 
dos documentos e posterior decisão quanto a sua classificação. A ata na íntegra poderá ser obtida por 
meio de solicitação via e-mail: licitacoes@unesc.net. 

Criciúma/SC, 26 de julho de 2021. 
MÁRCIA ANDRÉIA SCHUTZ LÍRIO PIAZZA

Presidente da Comissão

PUBLICAÇÃO LEGAL
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Nícolas Horácio
nicolas.david@ndmais.com.br

Beatriz Linhares da Silva, 
18 anos, começou a se inte-
ressar por ginástica espiando 
as acrobacias de uma vizi-
nha da sacada de casa. Hoje, 
é uma das 10 atletas mais 
jovens a representar o Bra-
sil nos Jogos Olímpicos de 
Tóquio, no Japão. A mane-
zinha começou na ginástica 
rítmica aos nove anos na 
Adiee (Associação Despor-
tiva do Instituto Estadual de 
Educação). Com talento nato, 
foi para a equipe de ginástica 
de Florianópolis e, depois, 
para a seleção brasileira.

“Sempre penso em dar 
o meu melhor. Treinamos 
muito, então, estamos muito 

bem preparadas. Confio muito 
no nosso trabalho. Eu tento 
deixar a cabeça o mais calma 
possível, não buscar a pressão 
da competição, de fora, e fazer 
o meu melhor dentro da qua-
dra”, disse a atleta em entre-
vista ao programa “SC no Ar”.

BRILHO NO OLHAR
Há três anos, Bia vive em 

Aracaju, Sergipe, onde treina 
de oito a dez horas por dia no 
Centro Nacional de Treina-
mento de Ginástica Rítmica. 
Entre as conquistas da jovem 
atleta, uma medalha de ouro 
e duas de bronze no Pan-A-
mericano de Lima, no Peru, 
em 2019. Depois, a vitória no 
Pan-Americano de Ginástica 
no Rio de Janeiro, decidida 
no detalhe contra as mexica-

nas, que trouxe a credencial 
para os Jogos Olímpicos.

“Eu estava sempre presente, 
não faltei uma competição e 
sempre a incentivei a ficar no 
esporte”, conta a mãe, Caroli-
na Linhares de Mesquita, que 
é de Natal, Rio Grande do Nor-
te. “Sempre foi uma menina 
muito talentosa. Veio com ela 
esse talento. Uma postura di-
ferenciada, um brilho no olhar 
diferente e uma vontade enor-
me de ser uma grande atle-
ta”, lembra a treinadora da 
Adiee, Maria Helena Kraeski.

Segundo ela, quando Beatriz 
estava no final da categoria 
infantil, começou a ser obser-
vada pelos dirigentes da sele-
ção e, quando fez 15 anos, fez 
uma seletiva. Não deu outra! 
Bia foi chamada e virou titular.

Manezinha defende  
o Brasil na Olimpíada
Jovem que conheceu a ginástica rítmica espiando uma vizinha da sacada 
de casa quer levar o país para a final nos Jogos Olímpicos de Tóquio

Boa estreia e vitória no 
vôlei de praia feminino
Ana Patrícia e Rebecca estrearam com vitória 
no vôlei de praia nos Jogos de Tóquio. Na noite 
de domingo, pelo horário de Brasília (manhã de 
segunda no Japão), as brasileiras derrotaram 
as quenianas Makokha e Khadambi por 2 sets a 
0, com parciais de 21/15 e 21/09. Elas voltam à 
quadra nesta quarta (28) para enfrentar as letãs 
Graudina e Kravcenoka. No sábado que vem 
(31), elas vão encerrar a participação na fase de 
grupos contra as americanas Claes e Sponcil.

Avancini é o melhor 
brasileiro no mountain bike
Henrique Avancini não conquistou o resultado 
que desejava nos Jogos de Tóquio. O brasileiro 
não conseguiu acompanhar seus principais 
adversários e terminou em 13º no ciclismo 
mountain bike na categoria cross-country 
na madrugada de segunda-feira (horário de 
Brasília), cruzando a linha de chegada em 
1h28min09s. Outro competidor do Brasil na 
disputa, Luiz Cocuzzi subiu cinco posições 
no fim e terminou a corrida em 27º.

Beatriz Linhares (segunda da esq. para a dir.) já conquistou medalhas em dois Pan-Americanos
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Celeiro de atletas
Oito ginastas da Adiee já fi-

zeram parte da seleção brasi-
leira. Bia é a segunda a ir para 
a Olimpíada, repetindo o feito 
de Luisa Matsuo (Pequim 
2008). “É uma uma emoção 
muito grande ver mais uma 
menina que saiu do projeto 
e nutriu o sonho de ser uma 
ginasta de Olimpíada chegar 
lá. Estamos no caminho certo, 
conseguindo formar grandes 
nomes da ginástica brasi-
leira”, diz Maria Helena.

Atualmente, ela ensina cer-
ca de 300 meninas na Adiee. 
A prioridade é para alunos do 
IEE, mas as meninas da co-
munidade podem participar 
quando sobra vaga. Além da 
ginástica, têm dança, futebol 
de salão, basquete, voleibol 
e handebol, por exemplo.

Na opinião de Maria, o Bra-
sil ainda não está pronto para 
disputar o pódio na ginástica 
rítmica, mas o esporte está 
em grande desenvolvimento 
e o país pode pleitear vaga na 
final. “O Brasil tem condições 
de fazer uma apresentação 
bonita e mostrar sua evolu-
ção”, aponta a treinadora.

A equipe brasileira está 
treinando na cidade de Ha-
mamatsu. As meninas viajam 
para Tóquio no próximo 
sábado (31). O país não se 
classificou para a disputa 
individual na ginástica rít-
mica, somente em conjunto. 
Beatriz e a equipe disputam 
vaga para a final no dia 7 de 
agosto. A disputa por me-
dalha será no dia seguinte.



O empate na última rodada 
manteve o JEC na vice-lide-
rança do grupo 8 da Série D, 
apesar de o Cascavel aumentar 
a distância para quatro pontos. 
Depois de vencer o Esportivo em 
Bento Gonçalves, o Tricolor não 
saiu do 0 a 0 em casa, deixando 
para trás os 100% de apro-
veitamento que teve na Arena 
Joinville no primeiro turno.

Longe de ser o resultado dos 
sonhos da torcida, o empate 
deixou um gosto amargo de 
que o JEC poderia ter construí-
do uma vitória sólida. Além de 
já ter vencido fora de casa, o 
Tricolor é tecnicamente mui-
to superior ao time gaúcho e 
a torcida esperava a vitória.

Para o técnico Leandro Zago, 
faltou agressividade ao time 
que, apesar de ter criado, não 
conseguiu ter efetividade no 
ataque para marcar e garantir 
os três pontos. “Faltou ser mais 
agressivo e coordenado em cima 
da linha de defesa do adversário. 
Todas as nossas outras ações 
foram bem executadas. Chegá-
vamos rápido na frente, rápido 
por baixo, conseguimos atacar 

a linha deles pelos dois lados, 
pelo centro, mas na última 
linha não fomos tão agressivos 
como deveríamos”, avaliou.

A ausência de Paulo Vic-
tor, que deixou o campo 
lesionado, fez a diferença no 
ataque tricolor, salientou o 
treinador. Titular e um dos 
principais atacantes do atual 
elenco joinvilense, o jovem 
sentiu a coxa e foi substituído 
por Caio Monteiro ainda no 
primeiro tempo. “Perdemos o 
Paulo muito cedo e perdemos 
um pouco da coordenação. 
Quando o Caio entrou, por 
questão de característica, 
mudamos um pouco ali. Com 
certeza, a saída do Paulo 
mexeu com a dinâmica de 
ataque. Davi, Paulo e Renan 
pela esquerda criaram uma 
dinâmica muito boa”, disse.

Zago salientou, ainda, que 
essa não foi a pior partida do 
time e que o resultado não pode 
ser o único ponto de avaliação 
do desempenho do time. “Tenho 
certeza que está distante de ser 
uma das nossas piores partidas, 
fizemos muita coisa boa. Temos 

um péssimo hábito de avaliar o 
jogo pelo placar e, muitas vezes, 
precisamos entender a proposta 
de jogo do adversário”, falou. 
Para o comandante, a agres-
sividade em cima da linha 
adversária precisa ser mais 
efetiva e, embora seja uma 
das principais característi-
cas do time até aqui, ela não 
aconteceu na última partida. 

“Nos faltou agressividade e 
quando falo em agressivida-
de é criar jogadas em cima da 
linha do adversário que vão 
desequilibrar, obrigar a linha 
a correr para trás, é criar esse 
desequilíbrio em cima des-
sa última linha”, pontuou.

A proposta do Esportivo e a 
característica da arbitragem de 
impedir a continuidade do jogo 
também prejudicaram o time, 
avaliou Zago que ressaltou, 
ainda, que o jogo continuado 
é uma das forças do Tricolor, 
característica que gera desgaste 
físico e mental ao adversário.

O JEC volta a campo no 
domingo (1º), quando en-
frenta o Caxias, às 15h, 
no Rio Grande do Sul.
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JEC Futsal pega o  
Cascavel na Taça Brasil

Zago diz que faltou 
efetividade ao JEC
Técnico diz que faltou agressividade no jogo de sábado. Para 
ele, a contusão de Paulo Victor prejudicou o ataque da equipe

Esporte

E nem dá tempo para o torcedor tricolor sentir saudades. 
Nesta terça-feira (27), o JEC Futsal volta à quadra, às 16h, 
para o segundo jogo da Taça Brasil. Depois de golear o Unidos 
do Cruzeiro, a disputa promete ser mais difícil. O adversário 
desta tarde está invicto em 2021 diante o Tricolor. JEC Futsal 
e Cascavel se encontraram duas vezes na Liga Nacional, com 
duas vitórias para a Serpente, que também goleou na estreia 
em Dourados. O time paranaense enfrentou o Juventude e 
venceu os donos da casa por 6 a 2. Com dois gols no jogo, o 
ala Caio comemorou os três primeiros pontos na competição. 
“Sabíamos que encontraríamos dificuldade, sabíamos que 
eles se superariam e fariam um jogo duro para derrotar 
a nossa equipe, que é gigante no cenário nacional. Mas, 
fizemos uma boa partida, soubemos levar o jogo e conquistar 
os três pontos”, disse. 
 
O Tricolor busca o tricampeonato. Ele já conquistou a 
competição em 2011 e 2017. O Tricolor viajou com 16 atletas ao 
Mato Grosso do Sul, mas o ala Daniel Shiraishi, novo reforço do 
JEC Futsal, não pode disputar o torneio e viajou para jogar pela 
Liga Nacional, no dia 3 de agosto, contra o Juventude. A janela 
de transferência abre no dia 1º e a equipe espera que ele possa 
ser liberado a tempo de estrear em Dourados. 
 
ELENCO PARA A COMPETIÇÃO: Goleiros: Willian e Dennis 
Fixos: Andrei, João Silveira, Daniel e Machado; Alas: Crystian, 
Caio, Evandro, Xuxa, Renatinho e Fabinho; Pivôs: Igor Gosta, 
Genaro e Dieguinho 
 
CRONOGRAMA DE JOGOS DA SEMANA 
•  Terça-feira (27), às 16h – Cascavel x JEC Futsal 
•  Quarta-feira (28), às 20h – JEC Futsal x Juventude 
•  Quinta-feira (29), às 16h – JEC Futsal x Abílio Nery

Reforço na lateral 
Uma das principais necessidades do JEC, que estava sem um 
lateral-esquerdo reserva, foi sanada ontem. O Tricolor anunciou a 
contratação de Carlinhos. O jogador de 25 anos não atuava desde 
maio, quando o Atibaia foi eliminado da Série A2 do Campeonato 
Paulista. O lateral-esquerdo, que já treina com o elenco e será 
apresentado hoje, às 9h, no CT do Morro do Meio, chega com 
contrato até o fim da temporada. Além de Atibaia, Carlinhos tem 
passagens por São Bernardo e Boa Esporte. 
 
Vitória tricolor em jogo-treino: Enquanto o time titular fez o treino 
regenerativo na academia, a equipe reserva disputou um jogo-treino 
contra o Fluminense do Itaum na tarde de ontem, no CT do Morro do 
Meio. O JEC foi a campo com Fabian Volpi; Alison, Geovani, Léo Griggio 
e Danilo; Diogo Santos, Alex Nagib; Chrystian, Uelber, Luquinhas e 
Júnior Fialho. A vitória por 2 a 0 teve gols de Luquinhas e Junior Fialho. 
 
Paulo Victor no DM: Depois de sair lesionado ainda no primeiro 
tempo do jogo contra o Esportivo, Paulo Victor aguarda os 
resultados de exames para saber a extensão da lesão. O atacante 
sentiu a posterior da coxa direita e ainda não há uma previsão de 
retorno. Além dele, o zagueiro Jaques continua tratando lesão na 
panturrilha e não deve estar disponível para o jogo contra o Caxias.

FOTOS VITOR FORCELLINI/DIVULGAÇÃO/ND

Apesar de enfrentar apenas o penúltimo colocado do grupo, 

o JEC levou perigo poucas vezes à meta do Esportivo
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+notícias

Preço do etanol sobe em 18 estados   
Os preços médios do etanol hidratado subiram em 18 Estados e no 
Distrito Federal na semana passada, de acordo com levantamento da 
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). 
Nos postos pesquisados, o preço médio do combustível subiu 0,51% 
na comparação com a  semana anterior, passando de R$ 4,322 para 
R$ 4,344 o litro. Em São Paulo, a cotação média do hidratado ficou 
em R$ 4,125 o litro, alta de 0,68% ante a semana anterior. O preço 
mínimo registrado nesta semana para o etanol em um posto foi de 
R$ 3,189 o litro, em São Paulo, e o menor preço médio estadual, de 
R$ 4,091, em Mato Grosso. O preço máximo, de R$ 6,890 o litro, 
foi verificado em um posto do Rio Grande do Sul. O maior preço 
médio estadual também foi o do Rio Grande do Sul, de R$ 5,834.

Chorei de emoção’, diz mulher que ficou a 
poucos metros de baleias em Barra Velha
“Eu chorei de emoção porque não tem como não se emocionar com o privilégio 
de estar ali, perto delas”. A emoção da empresária Jaqueline Rodrigues 
tem motivo, ela ficou a poucos metros de várias baleias que encantaram os 
banhistas no sábado (24), em Barra Velha, no Litoral Norte de Santa Catarina. 
O flagrante foi registrado em vídeo por Willian Fabbro e mostra as baleias 
encostando nos caiaques do grupo de primos que se reuniu para ver os animais 
de pertinho. “Pegamos os caiaques e entramos. Foi sensacional, indescritível a 
sensação de estar perto delas. Era uma atrás da outra mergulhando do nosso 
lado”, conta Jaqueline. O show das baleias aconteceu entre 10h30 e 13h e as 
imagens impressionam pela proximidade dos animais. A empresária conta 
que uma baleia chegou a levantar o caiaque da prima. “Ela passou embaixo 
do caiaque da minha prima e passou levantando o caiaque. Mas, parecia que 
elas sabiam que estávamos ali e por isso tinham muito cuidado”, contou.

Grupo supermercadista 
seleciona 30 candidatos 
em Jaraguá do Sul 
 
O Grupo Koch realiza nesta terça-feira, das 9h às 16h, mais uma etapa do processo seletivo para 
contratação de profissionais que irão trabalhar na nova loja do Komprão Koch Atacadista. A loja 
terá bandeira do Grupo Koch, que em breve vai inaugurar uma unidade em Jaraguá do Sul. A 
data da abertura não está certa ainda, mas deve ocorrer ainda este ano, informou o Grupo Koch, 
por meio da assessoria de imprensa. As vagas são para os postos de Auxiliar de limpeza, 
Atendente de Carnes, Empacotador, Operador de Caixa, Fiscal de Caixa, Repositor, Conferente de 
Mercadorias, Estoquista, Fiscal de Prevenção e Perdas, Vendedor (a) de Atacado, Demonstrador 
de Mercadorias, Assistente de Setor, Supervisor de Setor, Gerentes de Setor e PCD’s. Ao todo, são 
30 vagas. Quem tiver interesse deve comparecer na Dona Amora Festas, localizada na Rua 
Waldemiro Schmitz, 114 – Jaraguá Esquerdo, munidos de um documento com foto e currículo.
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Justiça anula eleição de Rogério Cabloco 
Afastado do comando da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) por 
acusações de assédio moral e sexual, Rogério Caboclo sofreu nova derrota 
ontem. Lutando para retomar o poder da entidade, o dirigente viu a Justiça 
do Rio de Janeiro cancelar o seu pleito e a consequente eleição à presidência 
por irregularidades em mudança do estudo, em 2017. Rodolfo Landim, 
presidente do Flamengo, e Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação 
Paulista de Futebol (FPF), foram nomeados para comandar a CBF por 30 
dias, não são obrigados a aceitar e têm cinco dias para dar resposta. A 
Justiça do Rio de Janeiro determinou a nulidade da Assembleia Geral da CBF 
baseada em uma liminar que contestava a mudança na forma de votação 
para a presidência da entidade e tramitava no Ministério Público. Sem 
consenso dos clubes, Caboclo teria feito uma manobra nas regras eleitorais 
em 2017 para dar maior peso às federações, com votos valendo 3. Clubes 
da Série A ficaram com peso 2 e da Série B, 1, na eleição de abril de 2018.
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