
MAIS 379.460 DOSES EM SC

Novos lotes vão ajudar  
a acelerar a vacinação 
Com a chegada das novas remessas, governo do Estado aposta que será 
possível imunizar todo catarinense acima de 18 anos até 31 de agosto. 
Avanço da vacinação reduz em 75% as mortes entre idosos. Página 3

Seu bolso

Sancionada lei para evitar  
o superendividamento
Novo texto pretende garantir mais transparência 
às operações e evitar que empresas assediem o 
consumidor, inclusive, por telefone. Página 13
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Pirabeiraba 
cobra mais 
linhas de 
ônibus
PÁGINA 2

É HOJE

Brasil joga 
com o Peru 

valendo a vaga 
na final da 

Copa América 
 

PÁGINA 15

MAIS UM PONTO

NOVOS TEMPOS  Revitalizada, praça Dario Salles 
mostra que as parcerias podem ser o caminho para 
mehorar a estrutura de lazer para a populção. Joinville 
tem 150 espaços à espera de melhorias. PÁGINA 5

VITOR FORCELLINI/DIVULGAÇÃO/ND

ROGÉRIO DA SILVA/DIVULGAÇÃO/ND

Num gramado em más condições, JEC e Rio Branco pouco conseguiram produzir e ficaram no 0 a 0. Com o resultado, o Tricolor segue invicto e em segundo no grupo. Página 14
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Um grupo de moradores se reuniu no fim de 
semana, no terminal de Pirabeiraba, para pedir 
o retorno de linhas ao distrito. A redução das 
linhas ocorreu a partir do início da pandemia 
e os usuários do transporte coletivo reclamam 
que a medida está prejudicando principalmente 
os trabalhadores. Uma comissão estará nos 
próximos dias indo até a Seinfra para indicar 
quais linhas estão faltando. De acordo com as 
empresas do transporte coletivo de Joinville, 
qualquer definição a respeito de linhas e 
horários do transporte coletivo urbano parte 
da Prefeitura, mais precisamente, da Seinfra. 
Os retornos ou ajustes de linhas têm sido feitos 
conforme aumenta o número de passageiros.

Ônibus em 
Pirabeiraba 

Lembrete
É logo mais, às 18h, na Acij, a palestra do assessor da Fiesc e professor de 
Economia, Pablo Bittencourt, sobre “Realidade e projeções econômicas” 
para Santa Catarina. Presencial, mas com limite  de presença, respeito aos 
protocolos de saúde e um telão colocado em outro salão na sede da associação. 

Como usar as mídias digitais em seus negócios 
A questão é de ouro para quem tem seu próprio negócio e, desde a 
pandemia, precisa aplicar no dia a dia. É necessário? Empresa que 
não aparece nas redes sociais existe? Amanhã, quem quiser aprender 
um pouco sobre este tema pode assistir a um workshop gratuito sobre 
mídias sociais. A parceria é do Sebrae e Prefeitura de Jaraguá do Sul. Em 
maio já aconteceu um e, agora, mais 30 vagas estão disponíveis. Para 
participar basta entrar em contato pelo WhatsApp 2106-8108. 

Lei beneficia 
mulheres vítimas 
de violência
Quando a proposta foi 
aprovada e sancionada em 
Jaraguá do Sul, já destacamos 
a importância social da 
medida aqui nesta coluna. 
Agora surgem os primeiros 
resultados: em menos de 
dois meses de vigência, 
duas mulheres vítimas de 
violência já conseguiram 
ser empregadas por meio do 
programa. As informações 
do Sistema Nacional de 
Emprego (Sine) e do Centro 
de Referência da Assistência 
Social (Cras) mostram o 
caminho que possibilita às 
mulheres reerguer suas vidas.  
 
O projeto de lei n° 65/2021 
implantou o regime 
especial de contratação 
de mulheres vítimas de 
violência doméstica. A autora 
é a vereadora Nina Santin 
Camello (Progressistas). 
O programa destina 10% 
das entrevistas de emprego 
disponibilizadas pelo 
Sine de Jaraguá do Sul 
para mulheres vítimas 
de violência doméstica. O 
objetivo é dar autonomia 
financeira e, principalmente, 
o rompimento do vínculo 
com o agressor.

Banheiros públicos  
com total acessibilidade 
O projeto foi sancionado pelo prefeito de Joinville, 
Adriano Silva (Novo), e torna os banheiros 
públicos já existentes ou que serão construídos 
em parques, praças, jardins e espaços livres 
públicos a garantir acessibilidade e dispor, pelo 
menos, um sanitário e um lavatório, conforme 
especificações das normas técnicas da ABNT. 
 
A proposta é de 2012, do então vereador 
Fábio Dalonso, que também incluiu a 
acessibilidade em banheiros disponibilizados 
para eventos organizados em espaços públicos 
e privados. Mesmo os banheiros químicos 
deverão ter um mínimo de 10% do total para 
as pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida. Não seria necessária tal lei se já 
houvesse a preocupação com esta questão.

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

SABRINA AGUIAR
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SC recebe mais 379 mil  
vacinas contra Covid-19
Segundo o governo 
do Estado, a chegada 
dos três lotes no 
sábado reforça a 
possibilidade de que 
todo catarinense 
acima dos 18 anos 
receba, pelo menos, 
a primeira dose do 
imunizante até o 
dia 31 de agosto

Com a chegada de mais lotes de vacinas, 

o governo do Estado espera acelerar 

ainda mais a imunização. Segundo o 

Vacinômetro, cerca de 96% dos idosos 

já receberam a primeira dose em SC

 F
O

TO
: D

IV
E 

SC
/D

IV
U

LG
A

ÇÃ
O

 N
D

 

Avanço da vacinação reduz mortes de idosos em 75%

A campanha de vacinação 
contra a Covid-19 em Santa 
Catarina já apresenta resul-
tados práticos em termos de 
vidas salvas. De março a junho, 
o número de óbitos de pessoas 
com 60 anos ou mais, grupo 
em que a imunização já está 
avançada, diminuiu aproxi-
madamente 75%. Nas demais 
faixas etárias, que passaram a 
receber a primeira dose ao lon-
go do mês passado, a redução 
no mesmo período foi de 26%. 

Na avaliação do governa-
dor Carlos Moisés, são dados 
que provam a importância do 
esforço do Governo do Estado 
em acelerar a imunização dos 
catarinenses. “Nosso esforço 
agora é para garantir doses a 
todos os catarinenses o quanto 
antes e salvar vidas em to-
das as faixas etárias. É muito 
importante que cada cidadão 
se vacine assim que chegar 
a sua vez. Todas as vacinas 
são capazes de proteger e os 

números deixam isso muito 
claro”, ressalta o governador.

De acordo com o vacinô-
metro da Secretaria de Estado 
da Saúde (SES), aproxima-
damente 96% da população 
idosa já tomou a primeira dose 
da vacina e 53% completou 
a imunização com a segunda 
dose. Como resultado, junho 
foi o primeiro mês desde o iní-
cio da pandemia em que menos 
da metade dos óbitos foi de 
pessoas com 60 anos ou mais.

Nesta quinta-feira (1), o Go-
verno do Estado divulgou um 
novo calendário de vacinação. 

A Secretaria de Estado da 
Saúde alerta que, mesmo com 
o avanço da vacinação e os re-
sultados já perceptíveis, ainda 
é preciso adotar os cuidados 
para minimizar o contágio. 
Distanciamento social, uso de 
máscara, ambientes bem are-
jados e higienização das mãos 
são as principais medidas para 
evitar contrair o coronavírus. 

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

Mais três remessas de vaci-
nas contra a Covid-19 che-
garam em solo catarinense 
durante o sábado (3). A in-
formação foi confirmada pela 
Dive/SC (Diretoria de Vigilância 
Epidemiológica de Santa Cata-
rina). Foram recebidas 105.750 
doses da vacina AstraZeneca 
e um lote com 182.450 doses 
da vacina Janssen, totalizando 
288,2 mil vacinas. 
Na madrugada de sábado já 
havia chegado ao Estado o 
primeiro lote previsto com-
posto por 91.260 doses da 
vacina Pfizer. No total, entre 
os três lotes, Santa Cata-
rina recebeu um montante 
de mais de 379 mil doses de 
vacinas contra a Covid-19. 

As novas remessas reforçam 
a possibilidade de o governo 
cumprir o novo cronograma 
de vacinação divulgado na 
quinta-feira (1º). Ele prevê 
que toda a população catari-
nense vacinável – acima dos 
18 anos – receba, pelo menos, 
a primeira dose do imuni-
zante até o dia 31 de agosto.

A SES (Secretaria de Estado 
da Saúde) prepara a distribui-
ção das doses a partir desta 
segunda-feira. Um total de 
273.710 doses serão destinadas 
para aplicação da D1 (pri-
meira dose) e 150.000 doses 
serão destinadas para aplica-
ção da D2  (segunda dose).

A equipe da Dive passou o 
fim de semana organizan-
do a logística e o planeja-
mento para esta que será a 
maior distribuição de vaci-
nas contra a Covid-19 des-
de o início da campanha.

CONFIRA O 
CALENDÁRIO

MAIS DE 40 ANOS 
até 8 de julho de 2021 

35 A 39 ANO
9 a 22 de julho de 2021 

30 A 34 ANOS
23 de julho a  
5 de agosto de 2021 

25 A 29 ANOS
6 a 19 de agosto de 2021 

18 A 24 ANOS
20 a 31 de agosto de 2021 
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Joinville reafirma não ter 
aplicado vacina vencida
Dive/SC afirma 
que boa parte dos 
casos citados são, 
na verdade, erros 
de registro e cobrou 
mais informações dos 
municípios citados 
em reportagem
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Saúde  Editor: Mauro Geres mauro.geres@ndmais.com.br

Depois de a Dive/SC (Diretoria 
de Vigilância Epidemiológica de 
Santa Catarina) negar informação 
divulgada pela Folha de São Paulo, 
na sexta-feira (2), de que pelo 
menos 49 municípios de Santa 
Catarina teriam aplicado cerca de 
653 doses vencidas da vacina As-
trazeneca, a Prefeitura de Joinville 
também negou o fato em comu-
nicado divulgado no sábado (3). 

Em nota, a Dive/SC informou 
que boa parte dos casos citados 
se trata, na verdade, de erro nos 
registros. “Um ofício foi enca-
minhado aos municípios para 
que investiguem caso a caso, 
corrijam e deem um retorno 
ao Estado até segunda-fei-
ra (5)”, dizia o comunicado.

Antes mesmo do fim do prazo, 
o município de Joinville, por meio 
da Secretaria da Saúde, enca-
minhou nota de esclarecimento 
dizendo que recebeu vacinas do 
lote 4120Z005, citado na reporta-
gem, mas todas foram aplicadas 
ainda no mês de fevereiro e o 
vencimento era somente em abril. 
Veja abaixo a nota na íntegra:

 
NOTA DE 
ESCLARECIMENTO

Em relação à suposta aplicação de 
doses de vacinas vencidas, a Secre-
taria da Saúde da Prefeitura de Join-
ville informa que recebeu, em duas 
ocasiões, vacinas do lote 4120Z005, 
sendo 4.010 doses em 25/1 e 220 
doses em 3/2. Todas elas foram 
aplicadas ainda no mês de fevereiro.

Uma vez que a validade deste lote 
era 14/4, é possível garantir que 
não houve aplicação de vacina fora 
do prazo na cidade de Joinville.

A Prefeitura de Joinville verifica 
junto ao Ministério da Saúde se 
houve algum equívoco por parte do 
sistema relacionado com essas doses, 
no que se refere ao registro ou ao 
processamento das informações. 

 COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 22 DE ABRIL DE 2021
(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)

DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas do vigésimo segundo dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte um, 
na sede da Companhia Águas de Joinville, sito à Rua XV de novembro, 3950, bairro Glória, cidade de Joinville, 
(...). PRESENÇAS: Presentes, virtualmente, os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia 
Águas de Joinville: Christian Dihlmann, Luiz Cláudio Gubert, André Chedid Daher, Fábio Girolla, Thiago 
Zschornack, Valdecio de Oliveira e Sidney Moritz. Participaram também da reunião presencialmente: Giancarlo 
Schneider, Diretor-Presidente, Eliane Nogiri Igarashi, Diretora Comercial, Administrativa e Financeira, Kamilo 
Reis Carnasciali dos Santos, Diretor Técnico. MESA: Presidiu a sessão o Conselheiro, Sr. Luiz Cláudio Gubert 
e o secretariou a Sra. Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes. (...), a reunião foi validamente instalada 
e, iniciados os trabalhos. DELIBERAÇÃO: 1) Apresentação do Orçamento revisado: Premissas, Plano de 
Vendas e Plano de Investimentos: a Diretora Comercial, Administrativa e Financeiro, Eliane, apresentou o 
orçamento revisado, conforme anexos 8975491 - Premissas e 8946797 - Plano de Vendas. O Diretor Técnico, 
Kamilo, apresentou o plano de investimentos, conforme anexo 8991603. O Conselho aprovou a revisão 
apresentada. 2) Apresentação Tarifa Básica Operacional (TBO) e Revisão Tarifária: a Diretora Comercial, 
Administrativa e Financeira apresentou os ajustes feitos na construção da Tarifa Básica Operacional (TBO) 
e Revisão Tarifária, conforme anexo SEI 8946799, os quais foram validados por este Conselho, devendo a 
Diretoria Executiva dar sequencia aos trâmites necessários para aprovação. 3) Ranking final da avaliação de 
desempenho 2020: foi disponibilizado processo SEI 21.1.003882-3 para conhecimento do Conselho. 4) Proposta 
do Acordo de PPR 2021: foi apresentada a complementação da apresentação feita em reunião anterior, devido 
a uma mudança na métrica para formulação das metas do acordo de PPR. O Conselho aprovou as metas 
apresentadas, conforme anexo SEI 8990494. O conselheiro Thiago se manifestou impedido de votar, devido 
ao fato de ser beneficiado pelo programa. 5) Tabela de Níveis de Alçadas (Atualizações): foram apresentadas 
as adequações solicitadas pelas áreas, necessárias para operacionalizar a tabela de níveis de alçadas, as 
quais foram aprovadas por este Conselho. 6) Contas/Resultados de Março/2021 (disponibilização): foram 
disponibilizadas as contas referentes ao mês de março/2021, conforme anexos SEI 8946802 e 8948360. O 
Conselho se manifestou favorável. 7) Matriz de Riscos (disponibilização): foi disponibilizada matriz de riscos para 
conhecimento do Colegiado, conforme anexo SEI 8990584. 8) Relatório c/ Status de Obras (disponibilização): 
foi disponibilizado para conhecimento do colegiado relatório com o status atual das obras, conforme anexo 
SEI 8948423. 9) Relatório Canal de Denúncias (disponibilização): foi disponibilizado Relatório SEI 8974863 para 
conhecimento do Conselho, conforme processo 19.1.007203-3. 10) Assuntos Gerais: Foi apresentado pela 
Diretora Eliane pedido de renúncia do seu mandato, por razões de cunho pessoal. O Conselho acatou o pedido 
de renúncia, ficando desde já acertado que a Diretora permanecerá desenvolvendo suas funções estatutárias até 
que o processo de transição seja concluído. No mais, os Conselheiros agradeceram pelos trabalhos realizados e 
desejaram sucesso nesse novo ciclo que se inicia. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o presidente 
agradeceu a presença de todos e os trabalhos foram encerrados, lavrando-se a presente Ata, que foi lida e 
aprovada, e segue assinada pelo Presidente dos trabalhos da reunião, pelos conselheiros presentes, pelos 
diretores da Companhia e por mim secretária. A presente Ata é extrato da original arquivada na JUCESC sob o 
nº 20219120854 em 25/05/2021.

 COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 20 DE MAIO DE 2021
(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)

DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas do vigésimo dia do mês de maio do ano de dois mil e 
vinte um, na sede da Companhia Águas de Joinville, sito à Rua XV de novembro, 3950, bairro Glória, 
(...). PRESENÇAS: Presentes, virtualmente, os seguintes membros do Conselho de Administração 
da Companhia Águas de Joinville: Thiago Zschornack e Regina Celia Zimmermann da Fonseca. E 
presencialmente: André Chedid Daher, Daniel Augusto Hoffmann, Fabio Rodrigo Schtzmann, Marcelo Hack 
e  Valdecio  de Oliveira.  Participaram  também  da  reunião  presencialmente: Giancarlo  Schneider,  Diretor-
Presidente, Eliane Nogiri Igarashi, Diretora Comercial, Administrativa e Financeira, Kamilo Reis Carnasciali 
dos Santos, Diretor Técnico. MESA: Iniciou  a  sessão  o Diretor-Presidente, Sr. Giancarlo Schneider  e  o 
secretariou a Sra. Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes. (...), a reunião foi validamente instalada 
e, iniciados os trabalhos. DELIBERAÇÃO: 1)  Eleição  do Presidente  e Vice-Presidente  do Conselho  de 
Administração: após votação os membros do conselho, por unanimidade, elegeram para Presidente o Sr. 
Marcelo Hack  e  para Vice-Presidente  o Sr. André Chedid Daher,  conforme disposto  no  art.  16,  §  1º  do 
Estatudo Social da CAJ. 2) Eleição do Comitê de Auditoria Estatutário: após análise dos requisitos previstos 
no Estatuto em seu art. 38, incisos e parágrafos subsequentes e Regimento Interno da Companhia, foram 
eleitos para o compor o Comitê os senhores Daniel Augusto Hoffmann, brasileiro, (...), Fabio Rodrigo 
Schatzmann, brasileiro, (...) e Valdecio de Oliveira,    brasileiro,  (...),  os  quais  ficam  convocados  para 
reunião a ser realizada no dia 27/05/2021 às 10h. 3) Fixação da remuneração individual da Administração: 
após análise e discussão da proposta para fixação da remuneração individual da Administração, conforme 
previsão estatutária,  em seu art.  16,  §  2º,  o Conselho  de Administração manteve os  critérios  propostos 
para remuneração do Conselho de Administração e Conselho Fiscal e os valores propostos para 
a Diretoria Comercial, Administrativa e Financeira, Diretoria Técnica e Diretoria da Presidência. Ato contínuo, 
fixou o percentual para remuneração do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) em 20%, considerando que os 
membros do CAE também são membros do Conselho de Administração, respeitado o valor global aprovado 
em Assembleia Geral no dia 27/04/2021, conforme apresentação SEI 9255655. 4) Assuntos Gerais: não 
houve. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e 
os trabalhos foram encerrados, lavrando-se a presente Ata, que foi lida e aprovada, e segue assinada pelo 
Presidente dos trabalhos da reunião, pelos conselheiros presentes, pelos diretores da Companhia e por mim 
secretária.  A presente Ata é extrato da original arquivada na JUCESC sob o nº 20218868111 em 24/06/2021.

 COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 01 DE JUNHO DE 2021
(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas do primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte um, na 
sede da Companhia Águas de Joinville, sito à Rua XV de novembro, 3950, bairro Glória, cidade de Joinville, 
(...). PRESENÇAS: Presentes, virtualmente, os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia 
Águas de Joinville: Thiago Zschornack, Regina Celia Zimmermann da Fonseca, André Chedid Daher, Daniel 
Augusto Hoffmann, Fabio Rodrigo Schtzmann, Marcelo Hack e Valdecio de Oliveira. Participaram também da 
reunião presencialmente: Giancarlo Schneider, Diretor-Presidente. MESA: Iniciou a sessão o Diretor-Presidente, 
Sr. Giancarlo Schneider e o secretariou a Sra. Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes. (...), a reunião 
foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. DELIBERAÇÃO: 1) Após leitura do pedido de renúncia da 
Diretora Comercial, Administrativa e Financeira, Sra. Eliane Nogiri Igarashi, brasileira, (...), este Conselho acatou o 
pedido. Após verificação do processo de elegibilidade, conforme Ata SEI 9241342, o conselho nomeou o Sr. Andre 
Domingos Romero Castro, brasileiro, (...), o qual inicia o seu mandato a partir de 02 de junho de 2021 (dois mil e 
vinte um), coincidindo o término do mandato com o dos demais diretores, em 26 de abril de 2022 (dois mil e vinte e 
dois). ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e os trabalhos 
foram encerrados, lavrando-se a presente Ata, que foi lida e aprovada, e segue assinada pelo Presidente dos 
trabalhos da reunião, pelos conselheiros presentes, pelos diretores da Companhia e por mim secretária.  A presente 
Ata é extrato da original arquivada na JUCESC sob o nº 20218836562 em 24/06/2021.

 COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE – 05 DE ABRIL DE 2021
(CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3)

DATA, HORA E LOCAL: Às catorze horas do quinto dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte um, 
na sede da Companhia Águas de Joinville, sito à Rua XV de novembro, 3950, bairro Glória, cidade de 
Joinville, (...). PRESENÇAS: Presentes, virtualmente, os seguintes membros do Conselho de Administração 
da Companhia Águas de Joinville: Christian Dihlmann, Luiz Cláudio Gubert, André Chedid Daher, Fábio 
Girolla, Sidney Moritz, Thiago Zschornack e Valdecio de Oliveira. Participaram também da reunião 
presencialmente: Giancarlo Schneider, Diretor-Presidente, Eliane Nogiri Igarashi, Diretora Comercial, 
Administrativa e Financeira, Kamilo Reis Carnasciali dos Santos, Diretor Técnico. MESA: Presidiu a sessão o 
Conselheiro, Sr. Luiz Cláudio Gubert e o secretariou a Sra. Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes. (...), 
a reunião foi validamente instalada e, iniciados os trabalhos. DELIBERAÇÃO: 1) Verba Extraordinária OGU/
GEX: foi apresentado o processo de solicitação de verba extraordinária SEI 21.1.002495-4, para contratação 
semi-integrada para elaboração de projeto executivo e execução da obra de rede coletora de esgotamento 
sanitário, ligações de esgoto e estações elevatórias de esgoto da Bacia 9 - Etapa 3, localizada na região 
sul do município de Joinville/SC, conforme justificativas apresentadas nos anexos 8688807 e 8694196, e 
Decisão da Diretoria Executiva SEI 8722950. O Conselho, a luz das justificativas apresentadas, aprovou a 
alocação extraordinária de verba solicitada. 2) Validação dos Resultados do PPR 2020: foram apresentados 
os resultados validados pela Auditoria Interna, cuja apresentação foi disponibilizada em reunião anterior 
do Consad, conforme anexo SEI 8796500. 3) Apresentação nova metodologia, indicadores e metas 
para o PPR 2021: foi apresentada a nova metodologia proposta para o PPR de 2021, conforme anexos 
SEI 8797012, 8797013 e 8797014. O Conselho se manifestou favorável a metodologia para o cálculo do PPR 
de 2021. O Conselheiro Thiago se declarou impedido de votar, devido a sua participação na elaboração do 
material. 4) Proposta de Alteração de Níveis de Alçada: foi apresentada proposta de alteração da tabela de 
níveis de alçada, conforme anexo SEI 8796506. O Conselho solicitou as seguintes adequações: Item 3.1 - 
Aprovação do Termo de Referência: nas Alçadas de Aprovação, na linha “quando aplicável”: incluir a Gerência 
de Governança, Riscos e Conformidade-GRC nas competências. Item 5.2 - Conforme previsto na Lei n. 
6.404/76, o Conselho Fiscal deverá ser convocado para participar da Reunião do Conselho de Administração 
que trate do Plano de Investimento e/ou do Orçamento de Capital, opinando sobre os temas, se julgar 
necessário. Item 5.7 - Transferência de Verbas de Contas de Despesas para Plano de Investimentos: alterar de 
“Até R$ 100.000,00” (Diretoria Colegiada) para “Até R$ 200.000,00”, e de “Acima de R$ 100.000,00” (Conselho 
de Administração) para “Acima de R$ 200.000,00”. No que diz respeito ao item 5.7, o Conselheiro Sidney 
proferiu voto contrário por entender não ser adequado a realocação automatica das referidas verbas. Contudo, 
a proposta foi aprovada com as adequações aqui transcritas, por maioria, pelo Colegiado. Corrigir o Item 5.5 
aprovação de Verba Extraordinária - Despesas ou Plano de Investimentos para Item 5.8. E quanto ao valor, 
alterar de “Até R$ 100.000,00” (Diretoria Colegiada) para “Até R$ 200.000,00”, e de “Acima de R$ 100.000,00” 
para “Acima de R$ 200.000,00”. 5) Proposta de Reforma do Estatuto:  foi apresentada proposta de reforma do 
Estatuto Social da Companhia Águas de Joinville, conforme anexo 8796493, após análise e ponderações deste 
Conselho de Administração foi aprovada a proposta de reforma apresentada pela Diretoria Executiva, com as 
seguintes adequações: art. 30, caput, retirar a palavra “preferencialmente”, art. 47, parágrafo único, deverá ter 
a seguinte redação: “com repasse limitado pela política de distribuição e dividendos em 25% (vinte e cinco por 
cento) do lucro apurado.”. Ato continuo, solicitou que a proposta aprovada por este conselho seja submetida 
à Assembleia Geral para deliberação do Acionista. 6) Assuntos Gerais: não houve. ENCERRAMENTO: Nada 
mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e os trabalhos foram encerrados, lavrando-
se a presente Ata, que foi lida e aprovada, e segue assinada pelo Presidente dos trabalhos da reunião, pelos 
conselheiros presentes, pelos diretores da Companhia e por mim secretária. A presente Ata é extrato da original 
arquivada na JUCESC sob o nº 20219121001 em 25/05/2021.

Joinville já 
aplicou mais de 
258,7 mil doses 
contra Covid-19
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Praça revitalizada já  
atrai a comunidade

Com mais de 150 praças, parques 
e áreas de lazer, Joinville começa a 
revitalizar espaços e moradores ganham 
novas opções para se divertir
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Prefeitura entrega Ordem de Serviço 
para pavimentar ruas no Rio Bonito

Hoje (5), às 9h, a Pre-
feitura de Joinville faz 
a entrega da Ordem de 
Serviço para pavimentação 
das ruas Dionísio Girar-
di, Estrada Pirabeiraba e 
Gustavo Nass, no bairro Rio 
Bonito, região do Canela.

Com a obra, 1,5 quilô-
metro de extensão será 
pavimentado. O investi-
mento total é de R$ 927 
mil. Do total, R$ 500 mil 
são provenientes de con-

vênio com o Governo do 
Estado de Santa Catarina e 
o restante é custeado com 
recursos do município.

A cerimônia de entrega 
será realizada na Igreja do 
Evangelho Quadrangular 
(rua Albertino Rosa, s/n), 
e terá a participação do 
prefeito Adriano Silva, da 
vice-prefeita Rejane Gam-
bin, além de representantes 
da empresa contratada e 
dos moradores da região.

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

  As praças de Joinville 
poderão ser revitalizadas em 
breve. Isso porque a prefeitura 
está fazendo parcerias com 
empresas para tentar adequar 
os espaços públicos às neces-
sidades das comunidades. A 
cidade tem mais de 150 parques 
e áreas de lazer. Um exemplo 
de adequação que já aconte-
ceu está na praça Dario Salles, 
na área central de Joinville. 
Graças a uma parceria fecha-
da entre a prefeitura e uma 
construtora, o espaço passou 
por limpeza geral, revitaliza-
ção dos gramados e canteiros, 
e ainda recebeu em junho 
um espaço com brinquedos 
para os pets, o “par-cão”, e 
um parquinho para crianças.

As novas possíveis mudanças 
vêm de sugestões dos próprios 
moradores. Há espaços com 
AMIs (academias da melhor 
idade), por exemplo, que po-
dem ser substituídos por brin-
quedos infantis, caso este seja 
o interesse da comunidade. Por 
outro lado, há academias para 
idosos que podem ser imple-
mentadas em outras praças, 
com público maior. Os pedidos 
serão avaliados individual-
mente.Estão em pauta, ainda, a 
revitalização de equipamentos 

de academias ao ar livre. 
De qualquer forma, para 
as mudanças efetivamente 
acontecerem, são necessárias 
parcerias com empresas espe-
cializadas. A prefeitura ressalta 
que não há data nem projetos 
específicos em andamento. 

PRAÇA DARIO SALLES
Com o projeto de revitaliza-

ção da Praça Dario Salles, feito 
neste ano, o local ganhou um 
novo visual e astral por causa 
do trabalho de revitalização 
do centro. Agora, há opções 
para toda a família, até para os 
cães. Assim que a revitalização 
foi concluída o movimento foi 
aumentando. Agora, tutores e 
seus pets e crianças de variadas 
idades com seus pais e avós, 
entre outros, já são vistos se 
divertindo no espaço, mesmo 
durante os dias de semana. E, 
nos finais de semana, até mes-
mo food trucks já começam 
a aparecer, de olho no movi-
mento dos usuários do espaço. 
Outros locais do coração da 
cidade também já passa-
ram por melhorias. A revi-
talização faz parte de uma 
parceria entre o poder pú-
blico e iniciativa privada.

Revitalizada 
graças a parceria 
com uma 
construtora, 
a Praça Dario 
Salles voltou 
a ser ponto 
de encontro 
de famílis em 
busca de opção 
de diversão



Golpe de quem? 
O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, também 

é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral - e, nesse cargo, o responsável 
último pelo comando da repartição pública encarregada, entre outros deveres, 
de contar os votos nas eleições e, no fim das contas, dizer quem ganhou. Num 
país normal, deveria ser uma função neutra, mais cerimonial do que executiva, 
levando-se em consideração que são máquinas que fazem o trabalho - através 
de sistemas eletrônicos de votação e de apuração dos votos. Mas o Brasil não é um 
país normal. O que, em qualquer democracia deste mundo, é um absoluto não-
assunto, transformou-se aqui no principal problema político das eleições de 2022.

Barroso, hoje, é o militante-chefe de um dos lados desta guerra. O 
presidente da República é o comandante do lado oposto. Você já deve estar 
cansado de ouvir o que dizem os dois e os seus aliados. Barroso é contra 
qualquer mudança no atual sistema de votação e de apuração dos votos. 
Mais: ele garante que a campanha da facção adversária é uma tentativa 
de golpe de Estado. Bolsonaro é a favor do chamado “voto impresso”, ou 
“auditável”, ou coisa parecida - que permitiria uma verificação mais segura 
dos votos. Mais: ele garante que se não for feito isso, vão roubar a eleição.

A coisa toda foi promovida à categoria de grande divisor político e 
ideológico deste Brasil de hoje. Por que não? Num país capaz de transformar 
a cloroquina em questão de vida ou morte para determinar quem é de 
direita e de esquerda, nada mais normal que uma operação digital passe 
a dividir os “defensores da democracia” dos “golpistas-fascistas”.

Barroso, que será substituído no ano que vem na presidência do TSE por 
outro ativista do voto-como-está-hoje, o colega Alexandre de Moares, 
disse ainda outro dia que entre os adeptos do voto impresso “há gente 
interessada em armar “confusão” para “melar o jogo” e “dar o golpe”.

Bolsonaro, pouco antes, disse que houve 
fraude na apuração das eleições de 2018; 
ele recebeu, com certeza, muito mais votos 
do que o TSE lhe deu. Não espere nada de 
bom desse bate-boca, porque nenhum 
dos partidos está interessado em resolver 
nada numa boa - na lógica, na disposição 
para aceitar a verdade e na serenidade 
dos fatos. É pena. Seria uma excelente 
oportunidade, em cima do que dizem, 
para demonstrar ao público pagante o 
que realmente estão querendo dizer - e, 
sobretudo, o que estão querendo fazer.

Barroso e sua turma têm a 
obrigação de revelar os nomes 
dos indivíduos que querem “dar o golpe”. Quem são eles? O presidente da 
República está nesse bonde? Não é um probleminha menor; segundo o 
ministro, os defensores do voto impresso querem liquidar a democracia, 
nada menos que isso. Por que não informa, então, quem são os golpistas, 
e quais são as provas que existem contra eles? Bolsonaro e sua turma, do 
seu lado, têm a obrigação de mostrar ao público as provas de que houve 
fraude nas eleições de 2018 - e quem, exatamente, é o responsável por 
ela. O presidente do TSE da época? Outros? Quais? Quando? Como?

Barroso diz que o “voto impresso”, além de golpista, é caro. Pelos seus cálculos, 
a mudança vai custar “2 bilhões de reais”. O ministro, ao mesmo tempo, acha 
perfeitamente normal a fábula de dinheiro que será queimada com o “Fundo 
Eleitoral”. Neste ano de 2021, sem eleição nenhuma, os políticos já vão receber 
do pagador de impostos quase 1 bilhão de reais; imaginem no ano que vem.

O ministro se assusta, também, com “o inferno” que seria licitar a 
compra de “500.000 impressoras”. E a compra, sem licitação nenhuma, de 
500 milhões de vacinas? É nesse nível que está a qualidade do debate.

GuzzoJ.R.

Bolsonaro e sua turma, 
do seu lado, têm a 
obrigação de mostrar 
ao público as provas de 
que houve fraude nas 
eleições de 2018 - e 
quem, exatamente, é o 
responsável por ela.”

Escrevem neste espaço:  Segunda J.R. Guzzo  Terça Guilherme Fiuza  
Quarta Alexandre Garcia Sexta Luís Ernesto Lacombe  Fim de semana Rodrigo Constantino
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Pepita Ortega e Weslley Galzo
Agência Estado

A Polícia Federal indiciou o senador 
Renan Calheiros por corrupção passi-
va e lavagem de dinheiro no âmbito de 
investigação sobre suposta propina de 
R$ 1 milhão que teria sido solicitada e 
recebida pelo parlamentar em 2012. De 
acordo a corporação, o pagamento teria 
sido realizado pela Odebrecht como uma 
“contrapartida” pelo apoio político à 
aprovação de uma resolução do Senado 
que restringiu incentivos fiscais de pro-
dutos importados concedidos por Esta-
dos, beneficiando a Braskem - episódio 
conhecido como “Guerra dos Portos”.

Em relatório da última quinta-feira, 
enviado ao ministro Edson Fachin, do 
Supremo Tribunal Federal, os investiga-
dores dizem ter identificado “elementos 
probatórios concretos de autoria e ma-
terialidade para se atestar a presença de 
indícios suficientes” de que Renan teria 
praticado os crimes em conjunto com ou-
tras quatro pessoas, também indiciadas.

“No caso em tela constatou-se a exis-
tência de elementos probatórios demons-
trando que o senador Renan Calheiros, 
codinome ‘Justiça’, recebeu valores 
indevidos no montante de R$ 1 milhão, 
com a senha ‘justo’, no dia 31/05/2012, 
às 15h, no endereço da empresa Inter-
net Pool Comércio Eletrônicos S/A, por 
intermédio do senhor Fábio Brito Matos, 
funcionário da empresa e motorista do 
senhor Milton de Oliveira Lyra Filho, 
operador financeiro do parlamentar e 

sócio administrador da empresa”, diz 
trecho da peça. Fábio Matos e Milton Lyra 
também foram indiciados pelos crimes 
de corrupção e lavagem de dinheiro. 

Em nota, a defesa do senador diz que 
o pedido de indiciamento é um movi-
mento de retaliação da Polícia Federal ao 
trabalho desempenhado por ele na CPI 
da Covid e que a instituição não possui 
competência necessária para indiciar um 
senador da República. A função compete 
ao STF (Supremo Tribunal Federal).

Matheus Felivene, doutor em direito 
penal pela Universidade de São Paulo 
explica que o pedido de indiciamen-
to movido pela PF não possui efeito 
prático, porque cabe ao STF autori-
zar a ação. “O indiciamento sem au-
torização violaria a prerrogativa de 
função do parlamentar”, afirma.

Dados públicos

União pagou R$ 19 bilhões de 
pensão a parentes de militares

A União gastou R$ 19,3 bilhões com 
pensões de dependentes de militares 
em 2020. Das 226 mil pessoas que 
recebem este tipo de benefício no 
país, 137.916 delas, ou 60% do total, 
são filhas de militares já mortos. Os 
dados também revelam que as pen-
sões nas Forças Armadas são maio-
res do que as dos servidores civis.

Em média, o valor pago aos 226 mil 
beneficiários de pensões militares foi 
de R$ 5.897,57 em fevereiro, en-
quanto os 286.208 civis ganharam, 
também em média, R$ 4.741,19. 

Os dados foram divulgados no 
domingo passado pela CGU (Con-
troladoria-Geral da União), por 
meio do Portal da Transparência. 

A divulgação foi feita com quase 
um ano e meio de atraso, aten-
dendo a uma determinação do TCU 
(Tribunal de Contas da União). É 
a primeira vez que o Estado mos-
tra dados sistematizados sobre 
pensões de militares, inclusive 
com os nomes dos beneficiários. 

O lote liberado abarca os meses 
de janeiro de 2020 a fevereiro de 
2021 e expõe dezenas de pensionis-
tas de militares recebendo valores 
acima do teto constitucional do 
serviço público, R$ 39,3 mil. Em 
fevereiro deste ano, por exem-
plo, eram 14 casos de pensionistas 
que ganhavam mais de R$ 100 mil 
líquidos, já depois dos descontos.

Valores indevidos

Polícia Federal indicia senador 
Renan Calheiros por corrupção e 
lavagem de dinheiro por propina

EDILSON RODRIGUES/AGÊNCIA SENADO/DIVULGAÇÃO/ND

Parlamentar diz que indiciamento é 
retaliação por atuação na CPI da Covid



Publicidade

CAMPANHA dO 

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

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

Realização:

CADA PEÇA DE ROUPA
VALE POR UM ABRAÇO.

Patrocínio:
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Jornalismo 
em SC
Municípios do Sul catarinense, 
abrangidos pela região de 
Tubarão e Laguna (Amurel), 
passarão a contar com uma 
sucursal do Grupo ND para 
ampliação de sua cobertura 
jornalística, e um novo canal 
de integração estadual. A 
partir desta quarta-feira, 
dia 7, a NDTV estará no 
canal digital aberto 7.1, com 
uma equipe de jornalistas 
e técnicos.  A sede funciona 
no bairro Oficinas, com o 
reiterado compromisso do 
presidente executivo do Grupo 
ND, Marcello Corrêa Petrelli, 
de prioridade ao jornalismo 
regional: “No contexto da 
Record TV, o Grupo ND é o 
maior produtor de conteúdo, 
com 19 horas diárias”.

moacir.pereira@ndmais.com.br
MOACIR PEREIRA

O projeto de lei que fixa piso 
remuneratório para os professores 
da rede estadual de ensino deverá 
ser encaminhado à Assembleia 
Legislativa, segundo informou o próprio 
governador Carlos Moisés. O piso vai 
beneficiar os professores em regime de 
40 horas semanais.  Prevê o governo 
pagando a diferença para quem recebe 

menos, até chegar nos R$ 5.000.
A partir da tramitação no Legislativo, o 

grupo de trabalho do Executivo, integrado 
por técnicos da Educação, Administração 
e Fazenda, dará continuidade aos estudos 
para implantação do novo teto. Isto 
implicará em um novo plano de carreira, 
para descompactar a tabela salarial. O 
novo piso vai aproximar ainda mais os 

professores em início de carreira com 
aqueles que estão nas últimas letras com 
várias especializações e pós-graduações.

O secretário da Educação, Luiz 
Fernando Vampiro, diz que o projeto 
vai exigir mais tempo, alegando que 
é grande o número de professores, 
a complexidade da matéria. A 
descompressão da tabela tem inúmeras 

faixas que devem ser reajustadas.
Já o secretário da Administração, 

Jorge Tasca, informou que o projeto 
de reposição salarial da Segurança 
Pública está definido. E que começam 
as conversações com técnicos da 
Secretaria da Saúde e lideranças dos 
servidores para definição de reposição 
salarial para os servidores da Saúde.

Darcy: vida pela música
O falecimento, em Florianópolis, do músico, promotor musical, coralista e 
bancário aposentado Darcy Brasiliano dos Santos é outra perda irreparável 
no cenário artístico e cultural catarinense. Sua dedicação à música era 
plena e compartilhada pela comunidade em incontáveis eventos. A música 
erudita tem várias fases em Florianópolis, mas seguramente uma das 
mais promissoras foi durante o fértil período em que Darcy comandou 
a Pró-Música. Trouxe para o Estado músicos internacionais, promoveu 
espetáculos inéditos. Viveu pela música e para a música. Coralista e 
pianista durante décadas abrilhantou missas em várias igrejas da Capital. 
Seu extraordinário legado está imortalizado no livro “Pró-Música 
de Florianópolis e Darcy Brasiliano dos Santos”, de Néri Pedroso.

Piso do magistério na Assembleia

Estradas em SC - O 
Conselho Estratégico de 
Transporte e Logística 
da Fiesc estará reunido 
quarta-feira (7), às 14h, 
para tratar de importantes 
temas relacionados com 
as rodovias em Santa 
Catarina. O diretor da 
Arteris, Antônio Cesar 
Ribas, vai falar sobre a 
atual situação do Contorno 
Viário da BR-101, na 
Grande Florianópolis. 
E o engenheiro Ricardo 
Saporiti apresentará 
a mais completa e 
atualizada análise sobre 
as estradas estaduais 
no Grande Oeste e na 
região do Contestado.

Fritz Müller - Formado em botânica e 
geografia, o escritor Marcelo Nascimento está 
concluindo pesquisa inédita sobre os 12 anos em 
que Fritz Müller viveu e atuou como professor 
no Liceu de Desterro. Ele vem oferecendo o 
chamado “kit Fritz Müller” às autoridades e 
apoiadores. Quer publicar o livro do bicentenário 
em março de 2022. O kit compreende uma 
sacola típica de pesquisadores, caderneta de 
bolso, lápis com borracha, bússola, canivete, 
cantil e caneca, todos com a logomarca do 
grande botânico que fez história colaborando 
com o naturalista Charles Darwin.
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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+

Indignação
O senador Dário Berger (MDB) incorpora-
se ao coro dos descontentes com o governo 
Bolsonaro em relação a Santa Catarina. Ao 
protestar contra a falta de recursos federais, 
disparou: “O governo federal mostra-se 
insensível. O presidente aqui esteve mais 
de cinco vezes, mas não trouxe recursos. 
Só conseguimos obras com emendas 
parlamentares”. Dário considera “uma 
afronta” o Ministério da Infraestrutura 
não concluir a BR-470, receber R$ 200 
milhões do Tesouro Estadual e ainda querer 
pulverizar esta quantia milionária.

Creci: eleições
A chapa encabeçada por 
Sandra Pires obteve liminar 
do Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região para participar 
das eleições no Conselho 
Regional de Imóveis de 
Santa Catarina (Creci-SC), 
nesta quarta-feira. Estão 
concorrendo, também, o atual 
presidente Antônio Moser 
e a terceira chapa liderada 
por Fernando Willrich.

Perda
O prefeito Gean Loureiro 
está inconsolável com o 
falecimento de seu pai, 
Aguinaldo, ocorrido no sábado. 
Externou sua grande tristeza 
ao receber a solidariedade 
de autoridades, lideranças 
políticas, parlamentares, 
amigos e eleitores. Depois 
das manifestações recebidas, 
registrou: “A dor de hoje 
está sendo amenizada pelas 
centenas de carinho e conforto. 
Meu pai é e sempre será minha 
inspiração, meu amigo. Pais 
deveriam ser eternos”.

Em queda
Notícia de que a audiência 
da Globo registrou o pior 
índice no mês de junho 
viralizou na internet. De 
acordo com pesquisas 
sérias, segundo o Portal 
Norte, “foi o terceiro mês 
consecutivo de perda de 
audiência”. E assinala: “Os 
telejornais da Globo estão 
entre os programas que 
mais perderam audiência. O 
Jornal Hoje apanhou vários 
dias do Balanço Geral, e o 
JN também perdeu milhares 
de telespectadores. No 
outro extremo, a Record 
TV foi a única emissora 
com boa performance: 
cresceu 10% em audiência, 
graças a programas como 
Balanço Geral, Cidade 
Alerta, Jornal da Record 
e a novela Gênesis”.



Nos debates sobre Florianópolis, ainda pouco se 
fala sobre seu natural e devido papel de metró-
pole-Capital de SC. Ainda que a maior função da 
cidade seja constitucional, única e distinta das 
demais 294 cidades catarinenses, muito mais se 
discute em Florianópolis sobre os papéis para si 
mesma - sua qualidade de vida, seus desafios de 
desenvolvimento sustentável, autonomia e or-
ganização em seu sensível e limitado território.

De fato, estes desafios são também os desa-
fios enfrentados por um movimento novo, o 
Floripa Sustentável, que tem buscado respos-
tas e desenvolvido ações de cooperação con-
creta na cidade. Fundado a partir de reuniões 
de cidadãos conscientes e entidades tradicio-
nais, o movimento tem conseguido estabelecer 
convergências aonde antes havia desconfian-
ça e divergências. E este é o caminho que pode e 
deve ser seguido: o do desenvolvimento nego-
ciado e transparente. Um caminho árduo de 
amadurecimento, conscientização e diálogo.

Florianópolis, que não fora uma cidade rica 
como Porto Alegre e Curitiba, teve um pa-
pel heroico no desenvolvimento institucional 
do Estado, exercendo as pré-condições públi-
cas para o sucesso da “experiência econômi-
ca catarinense” e, por essa razão, a Capital já 
foi líder inconteste de SC, status que em parte 
perdeu, paradoxalmente, na medida do de-
senvolvimento das “capitais regionais”.

Há, pois, que se refletir sobre a necessá-
ria identidade da Capital para os tempos 
atuais. Movimentos da sociedade ajudam, 
mas tanto Executivo como Legislativo esta-
dual precisam abraçar os sentidos de atuali-
zação desse papel de cidade-Capital. Tam-
bém vale lembrar os papéis históricos da UFSC 
e Udesc, com efeitos extraordinários - e la-
mentar que nas últimas décadas a convivên-
cia delas com a cidade tenha se reduzido.

Tomemos exemplos simples, como na Cultura, 
com o nosso Centro Cultural, o CIC, e sua propor-
ção relativa ao tamanho da cidade, na década 
de 80, e hoje “menor” do que ela; ou no grande 
impacto do Centro de Convenções na década de 
90 e hoje, se comparado ao Centro de Eventos 
de Balneário Camboriú. São materializações do 
que ocorreu com as baixas pretensões da Capital, 
que tem o azul de um mar sem marinas e o ver-
de dos parques naturais com poucos visitantes.

Este artigo não pretende esgotar o assunto, 
mas sim fomentar ainda mais o diálogo sobre 
o patamar que buscamos. Sobre esse patamar, 
lembremos de como era a chegada no velho 
Aeroporto Hercílio Luz, o pior do Brasil, e o seu 
tímido acesso à cidade; e o que temos hoje, um 
cartão de visitas que encanta qualquer um. E, em 
breve, teremos voos intercontinentais, com todo 
o simbolismo da ligação direta com o mundo: 
sejam bem-vindos à metrópole verde e azul.

A metrópole verde e azul

Festival de erros 
e de impunidade

Vinicius Lummertz
Secretário de Turismo e 
Viagens de São Paulo

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

OpiniãoND
E D I T O R I A L

A denúncia de que 26 mil doses de vacinas contra 
a Covid-19 supostamente vencidas foram apli-
cadas em 1.532 cidades brasileiras reforça a di-
ficuldade que gestores públicos e políticos têm 

de lidar com as questões essenciais para a sociedade. Os 
registros de aplicação da vacina da AstraZeneca serão 
analisados pelas secretarias de Saúde dos municípios. 
Ministério da Saúde e Estados afirmam ter distribuído 
os lotes dentro do prazo. O ministério acrescentou que 
o prazo de validade dos imunizantes é rigorosamente 
acompanhado desde o recebimento até a distribuição. Já 
as prefeituras negam aplicações irregulares e afirmam 
haver erros de registro. Alegam que há divergências 
no preenchimento de dados no sistema eletrônico do 
SUS (Sistema Único de Saúde). Esses dados, conforme 
as administrações 
municipais, no início 
da campanha de 
vacinação demora-
vam até dois me-
ses para chegar ao 
Ministério da Saúde.

Em Santa Catari-
na, onde teriam sido 
aplicadas 653 doses 
de vacinas vencidas 
em 49 cidades, a 
Dive/SC (Diretoria 
de Vigilância Epide-
miológica de Santa 
Catarina) informou 
que boa parte dos casos se trata de erro nos registros. 
E orientou os municípios a investigar caso a caso.

A investigação pelos órgãos responsáveis é o mí-
nimo que se espera neste momento tão difícil para 
a população brasileira. Se houve irregularidades 
ou não, será quase impossível ter conhecimento. 
Na pandemia, os últimos exemplos de ilegalidades 
são desanimadores. Denúncias de supostas compras 
fraudulentas de respiradores, máscaras, vacinas e 
equipamentos ou não deram em nada ou ainda estão 
sendo investigadas. Dificilmente alguém é punido. 

A sociedade, que por décadas sofreu calada ou com 
a voz sufocada pelos “poderosos” políticos, não pode 
mais ficar refém do desleixo ou da má-fé dos admi-
nistradores do dinheiro público. Quem se propõe a re-
presentar o povo, por meio de eleição, ou exerce algum 
cargo público, deveria dar o exemplo. O bom exemplo.

Aplicação de vacinas 
supostamente vencidas 
em 1.532 cidades será 
investigada. Outras 
irregularidades foram 
apuradas na pandemia, 
e não deram em nada”.
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Carreta com vinho tomba 
na Serra Dona Francisca
Caminhão carregava 
cerca de 36 mil garrafas 
de vinho do Chile. Parte 
da carga caiu em uma 
das pistas, prejudicando 
o tráfego de veículos 

Segundo 
populares, o 
motociclista 
estava em alta 
velocidade  
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Motociclista morre após bater 
em barranco no Norte de SC

Um motociclista de 29 anos morreu, 
na madrugada de domingo (4), após ba-
ter em um barranco na rua Costa e Silva, 
em Itaiópolis, no Planalto Norte de 
Santa Catarina. Segundo informações de 
moradores aos bombeiros voluntários, 
que chegaram ao local por volta das 2h, 
o jovem estaria em alta velocidade. Não 
havia sinais de frenagem na estrada.

Durante o atendimento pré-hos-
pitalar, a guarnição constatou uma 
série de ferimentos e fraturas no 
homem. Ele não apresentava mais 
sinais vitais quando a equipe chegou. 
A PM (Polícia Militar) de Itaiópolis 
e o IGP (Instituto Geral de Perícias) 
também estiveram no local e deram 
continuidade aos trâmites legais.

Atropelado por trem, homem tem a perna amputada
Um homem de aproximadamente 50 anos teve a perna amputada após ser 

atropelado por um trem em Joinville. O acidente foi registrado às 3 horas de 
sábado (3), na linha férrea que cruza a rua Monsenhor Gercino, próximo ao 
terminal de ônibus do Itaum. O Corpo de Bombeiros de Joinville foi acionado 
e informou que o homem estava dormindo no trilho. Os bombeiros socorre-
ram a vítima, que teve amputação da perna esquerda e ferimentos no corpo 
e na cabeça. Quando os socorristas chegaram, o homem ainda estava de-
baixo do vagão. Ele foi levado consciente ao hospital pela equipe do Samu.

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

Um caminhão carregado com 27 
toneladas de vinho do Chile – cer-
ca de 36 mil garrafas – tombou na 
Serra Dona Francisca, bloquean-
do o trânsito em uma das pistas. 

O acidente ocorreu por volta 
das 10 horas do sábado (3) e blo-
queou uma das pistas, provocando 
a formação de filas de veículos.

Segundo o motorista da carreta, o 
argentino Alexandro Matias Silvei-
ra, o acidente ocorreu porque ele 
precisou desviar de um caminhão 
que estava fazendo uma ultrapassa-
gem. “Havia muitos carros subindo. 
Um caminhão que estava no sentido 
contrário fez uma ultrapassagem e 
quando eu fui desviar tive de jogar 
a carreta no mato para não bater de 
frente”, contou o motorista. Se-
gundo o sargento da Polícia Militar 
Rodoviária (PMR), Aleixo Rober-
to Thilles, o local do acidente é 
uma curva perigosa. “É preciso ter 
atenção, especialmente nas cur-
vas. Está tendo muitos acidentes 
envolvendo caminhões com produ-
tos perigosos”, alertou. Policiais e 
bombeiros estiveram no local para 
ordenar o trânsito e cuidar para 
que não houvesse saque da carga.

Segundo a 
PMR, o local do 
acidente fica 
próximo de 
uma das curvas 
mais perigosas 
da rodovia



segunda-feira, 5 de julho de 2021 11Estado

A NDTV estreia hoje a série “Raio-X das 
Rodovias”. Serão exibidas seis reporta-
gens no telejornal ND Notícias, que vai ao 
ar às 19h de segunda a sexta, com apre-
sentação de Ildiane Silva e Paulo Alceu. 
As equipes de Florianópolis, Joinville, 
Chapecó, Blumenau e Itajaí percorreram 
o Estado para mostrar a situação das mais 
importantes estradas federais e estaduais 
e quais os problemas e as possíveis solu-
ções para melhorar o trânsito e dar mais 
segurança aos motoristas e pedestres. 

A primeira reportagem vai mostrar o 
cenário das estradas no Vale do Itajaí, 
com destaque negativo para o atraso 

nas obras e o recorde de acidentes. É 
no Vale que está a BR-470, uma das 
mais importantes e perigosas rodovias 
do Estado. Foram ouvidos usuários, 
prefeitos e o ministro da Infraestru-
tura, Tarcísio Gomes de Freitas.

Quem trafega diariamente pelas 
rodovias que cortam Santa Catarina se 
depara com inúmeros problemas. E foi 
a partir das reclamações e solicitações 
de quem percorre as estradas, é que a 
NDTV preparou uma série especial. 

O ND Notícias vai mostrar onde estão 
os trechos mais perigosos, os gargalos 
que travam o desenvolvimento de Santa 

Catarina e o que pensam autoridades 
com a decisão do governo do Estado em 
aplicar recursos estaduais em trechos 
de competência federal. “A série é um 
trabalho da união das equipes de jor-
nalismo de todas as praças da NDTV, 
nossos produtores e repórteres fize-
ram um mapeamento que aponta a real 
situação das estradas de Santa Catarina. 
Nosso objetivo é mostrar os problemas 
e apresentar à sociedade as respostas 
das autoridades, e as iniciativas para 
que o Estado continue em desenvolvi-
mento”, diz Andreza Oliveira, gerente 
de jornalismo da NDTV Florianópolis.

Série da NDTV 
faz um raio-X  
das rodovias

Seis reportagens que começam a ser 
exibidas hoje, no ND Notícias, mostram a 
situação das estradas que cortam o Estado

AS RODOVIAS

BR-101: Grande Florianópolis
SC-410: Grande Florianópolis 
e Vale do Rio Tijucas
SC-108:  Grande Florianópolis, 
Vale do Itajaí e Serra
SC-421: Vale do Itajaí
BR-470: Vale do Itajaí
BR-280: Norte
SC-449: Sul
SC-163: Extremo-Oeste
SC-484: Oeste

REPRODUÇÃO/NDTV/ND

Chamada para a série, com Luan Vosnhak, da NDTV Florianópolis, foi exibida sexta-feira
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Confira a variação das moedas, os índices de inflação e da 
poupança, além do comportamento do mercado financeiro Índice IPCA/
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Inflação (%)

COMERCIAL

COMPRA VENDA

R$ 5,051 R$ 5,052

+0,1387% TURISMO

COMPRA VENDA

R$ 5,063 R$ 5,207

+0,1346%

 Dólar

COMPRA VENDA

R$ 5,983 R$ 5,984

+0,1171%

COMPRA VENDA

R$ 0,0523 R$ 0,0528

+0,1897%
 Euro  Peso

Câmbio
Mês R$/m² Variação 

(mês)
MAIO 2.203,29 1,47%

JUNHO 2.253,79 2,29%

NACIONAL

REGIONAL
DE SC R$ 1.281  A R$ 1.467

4,25% R$ 288,17

R$ 1100,00

Selic

CUB-SC

Salário Mínimo

Ouro

Data Pontos Variação
02/JUL 127.621,65 1.56%

01/JUL 125.666,19 -0.9%

30/JUN 126.801,66 -0.41%

Data fi nal Rendimento
4/JULHO 0,2019%

3/JULHO 0,2019%

2/JULHO 0,2019%

Ibovespa

Poupança
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Cidades de Santa Catarina registra-
ram protestos contra o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) no sábado. O 
ato foi convocado por movimentos que 
integram as frentes Brasil Popular e 
Povo Sem Medo, e também a CUT (Cen-
tral única dos Trabalhadores). Mani-
festações ocorrem em vários pontos do 
país, neste que foi o terceiro protesto 
contra o governo em dois meses. 

Em Florianópolis a manifestação co-
meçou por volta das 9h30, no Centro. A 
concentração começou na praça Tancredo 
Neves, em frente à Alesc, e seguiu para ou-
tras regiões do bairro. De acordo com a or-
ganização, quase 15 mil pessoas estiveram 
no ato da Capital nas primeiras horas. Com 
faixas e cartazes, os manifestantes pedi-
ram mais vacina e a saída do presidente do 
cargo. O protesto foi pacífico e, segundo 
a PM, não houve registro de ocorrências.

Em Criciúma, o protesto começou às 
9h, na avenida Universitária, no bairro 
Santa Luzia. Já em Tubarão, um grupo 
colocou cruzes e acendeu velas na pra-
ça Walter Zumblick em homenagem às 
vidas perdidas durante a pandemia.

Em Blumenau, a manifestação foi 
na praça do Teatro Carlos Gomes, no 
Centro. Os manifestantes pediram va-
cina contra a Covid-19 para todos e se 
manifestaram pela saída do presidente 
e do vice Hamilton Mourão (PRTB). 

Em Joinville, o protesto foi na praça da 
Bandeira, no Centro, aos gritos de “Fora 
Bolsonaro”.  Em Chapecó, o ponto de 
encontro foi na Catedral Santo Antônio.

Manifestantes 
pedem impeachment 
de Bolsonaro
Organizados por movimentos sociais, protestos pelo 
país e em Santa Catarina criticaram atuação do 
presidente na condução da pandemia no Brasil 

Protestos em todas as capitais
Denúncias de corrupção envolvendo a 

compra de vacinas pelo governo fede-
ral e a defesa do impeachment de Jair 
Bolsonaro levaram milhares de pessoas 
às ruas em todas as capitais do país e em 
Brasília, além de centenas de outras ci-
dades do país. Atos receberam o nome de 
“Fora Bolsonaro”. Antes previstos para 
o próximo dia 24, os protestos foram 
antecipados na esteira do pedido unifi-
cado de impeachment, protocolado na 
Câmara dos Deputados na quarta-feira.

Os atos foram organizados por movi-
mentos como MST, Povo Sem Medo, Bra-
sil Popular, Coalizão Negra por Direitos, 

União Nacional dos Estudantes, e Uneafro 
Brasil. Partidos como PT, Psol e PCdoB 
apoiaram as manifestações. Militantes 
de direita e de partidos como o PSDB de 
SP também aderiram aos protestos.

Manifestantes encapuzados invadiram 
e atearam fogo numa agência bancária, 
em São Paulo, no fim da manifestsa-
ção. Um ponto de ônibus e a fachada 
de uma concessionária também foram 
depredados. Barricadas foram mon-
tadas e policiais formaram barreiras 
para conter os vândalos. Segundo a PM, 
algumas pessoas atiraram “coquetéis 
molotov”, mas não houve confronto.

Bolsonaro e 
apoiadores criticam 
atos de vandalismo 
em São Paulo

O presidente Jair Bol-
sonaro (sem partido) e 
correligionários critica-
ram os protestos. O pre-
sidente publicou vídeo de 
confronto entre policiais 
e manifestantes em São 
Paulo, e criticou o sistema 
eleitoral e a imprensa. 

“Esse tipo de gente quer 
voltar ao Poder por um sis-
tema eleitoral não auditável, 
ou seja, na fraude. Para a 
grande mídia, tudo normal”, 
escreveu Bolsonaro. O vídeo 
mostra um grupo de pes-
soas arremessando objetos 
em policiais na avenida 
Consolação, em São Paulo.

O senador Flávio Bolsona-
ro (Patriota-RJ) usou tom de 
campanha em uma posta-
gem. “Nunca foi tão fácil 
escolher”, escreveu, com a 
hashtag ‘Bolsonaro 2022’. O 
ministro das Comunicações, 
Fábio Faria, atacou o gover-
no de João Doria com outro 
vídeo de policiais e manifes-
tantes: “Ainda não publica-
ram o valor que o governo do 
Estado de SP gastou com as 
‘manifestações pacíficas’”.

Em Florianópolis, grupo se reuniu na 
praça Tancredo Neves, no Centro, 
e percorreu as ruas do Centro

DIVULGAÇÃO/ND

Ao fim do protesto, vândalos depredaram prédios e 

ALISSON SALLES/FUTURA PRESS/ESTADÃO/ND
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Novas regras para prevenir o superen-
dividamento dos consumidores foram 
sancionadas pelo presidente Jair Bolso-
naro. O texto, resultado de um projeto de 
lei aprovado por deputados e senadores, 
recebeu alguns vetos e já foi publicado no 
Diário Oficial da União. A norma altera o 
Código de Defesa do Consumidor e o Esta-
tuto do Idoso. O texto dá mais transparên-
cia aos contratos de empréstimos e tenta 
impedir condutas consideradas abusivas.

A lei estabelece que qualquer compromis-
so financeiro assumido dentro das rela-
ções de consumo pode levar uma pessoa ao 
superendividamento. Nesse rol estão, por 
exemplo, operações de crédito, compras a 
prazo e serviços de prestação continuada. 
Dívidas contraídas por fraude, má-fé, cele-
bradas propositalmente com a intenção de 
não pagamento ou relativas a bens e servi-
ços de luxo não são contempladas na lei.

Pelo texto, os contratos de crédito e de ven-
da a prazo devem informar dados envolvidos 
na negociação como taxa efetiva de juros, 
total de encargos e montante das prestações.

Com o novo regramento, empresas ou 
instituições que oferecerem crédito também 
ficam proibidas de assediar ou pressionar 
o consumidor para contratá-la, inclusive 
por telefone, e principalmente se o consu-
midor for idoso, analfabeto ou vulnerável 
ou se a contratação envolver prêmio. Elas 
também não podem ocultar ou dificultar 
a compreensão sobre os riscos da contra-
tação do crédito ou da venda a prazo.

Outra proibição diz respeito à indica-
ção de que a operação de crédito pode 
ser concluída sem consulta a serviços de 
proteção ao crédito ou sem avaliação da 
situação financeira do consumidor.
 
Vetos

Entre os pontos vetados, está o que esta-
belece que, nos contratos de crédito con-
signado, a soma das parcelas reservadas 
para o pagamento das dívidas não poderia 
ultrapassar 30% da remuneração mensal 
do consumidor. O mesmo dispositivo esta-
belecia ainda que esse valor poderia ainda 
ser acrescido em 5%, destinado exclusi-
vamente à amortização de despesas con-
traídas por meio de cartão de crédito ou 
a saque por meio de cartão de crédito.

“A propositura contrariaria interesse 
público ao restringir de forma geral a 30% 
o limite da margem de crédito já anterior-
mente definida pela Lei nº 14.131, de 30 de 
março de 2021, que estabeleceu o percentual 
máximo de consignação em 45%, dos quais 
5% seriam destinados exclusivamente para 
amortização de despesas contraídas por meio 
de cartão de crédito ou de utilização com 
finalidade de saque por meio do cartão de 
crédito”, argumenta a justificativa do veto.

Sanciona lei para evitar  
o superendividamento

Serviço 

Texto proíbe empresas de assediar ou pressionar o consumidor 
a pegar empréstimos, inclusive, por telefone

Texto altera o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso e 
tem o objetivo de dar mais transparência e evitar condutas abusivas

Sol

Sol com nuvens

Nublado

Sol com chuva

Chuva leve

Chuva

tempo

Manhã Tarde Noite

Chapecó
Blumenau

Criciúma

Lages
Florianópolis

Itajaí

 18°C 24°C
 18°C 22°C

 15°C 21°C

 12°C 20°C

 9°C 16°C

 14°C 16°C

SANTA CATARINA

Pôr do sol: 07:00

Quinta
 Min. 14°C

Máx. 20°C  

Nascer do sol: 17:26

Terça
Min. 16°C
Máx. 22°C 

Quarta
Min. 16C
Máx.  24°C 

Joinville

15°C 23°C 19°C

Áries 21/3 a 20/4 
Por um momento parece que tudo dá 
certo, no momento seguinte dá a im-
pressão de tudo ter ido por água abai-
xo. Essa oscilação precisa ser admi-
nistrada com sabedoria pela sua alma, 
porque está em marcha e é muito real.

Touro 21/4 a 20/5
Entre trancos e barrancos vai proce-
dendo a vida da melhor maneira possí-
vel. Você tem várias decisões para to-
mar, e as pressões são enormes, mas 
isso não significa que você deva acele-
rar o curso de nada. Tome seu tempo.

Gêmeos  21/5 a 20/6 
Na solidão de seus questionamentos in-
teriores muita luz pode ser encontra-
da, mas para isso ser assim, você pre-
cisa fazer esse mergulho com a alma 
desprovida de ressentimentos e recri-
minações. É algo positivo, isso sim.

Câncer   21/6 a 22/7 
Apesar do caos generalizado, coisas inte-
ressantes acontecem mesmo assim. Por isso, 
não se deixe enganar pelo desânimo, que 
sopra em seus ouvidos profecias estranhas; 
continue em frente, ainda há jogo para jogar.

Leão 23/7 a 22/8  
Faça o necessário, e faça tudo da melhor 
maneira possível, com destreza, como se fos-
sem as coisas mais importantes de sua vida. 
Não importa que não haja nada interessante 
em curso, faça você mesmo a valorização.

Virgem  23/8 a 22/9 
Enquanto a alma navega livre pelo futuro 
interessante com que sonha, aqui e agora 
as condições são limitantes e caóticas. Não 
se importe com esse contraste, continue so-
nhando e fazendo o possível para realizar.

Libra  23/9 a 22/10
O estado de ânimo alterado das pes-
soas com que você se relaciona acaba 
contaminando negativamente o am-
biente e intoxicando seus pensamen-
tos também. Não sendo possível tomar 
distância, encare tudo com bom humor.

Escorpião 23/10 a 21/11 
Alguns conflitos são inevitáveis, além de 
salutares, porque bem resolvidos colocam 
as coisas em seus devidos lugares. Po-
rém, há o momento certo para os conflitos, 
não se pode existir em conflito constante.

Sagitário  22/11 a 21/12 
De pequeno em pequeno passo se faz um 
grande caminho, esta afirmação não é mero 
cliché, é uma verdade que pode ser compro-
vada por quem tiver paciência e presença 
de espírito suficientes para a investigar.

Capricórnio 22/12 a 20/1 
O divertimento é necessário, porque não se 
pode existir no meio de compromissos cons-
tantes, a respeito dos quais não se tem rego-
zijo algum. O divertimento é uma válvula de 
escape para o excesso de pressão. Isso sim.

Aquário 21/1 a 19/2
Buscar conforto, segurança e alívio para 
quaisquer mal-estares, nada poderia ser 
mais legítimo do que isso. No entanto, nem 
sempre é possível encontrar essas condições 
onde elas deveriam estar. A busca continua.

Peixes  20/2 a 20/3
Se as pessoas entendem ou interpretam er-
rado aquilo que você diz, é evidente que essa 
dinâmica não está sob seu controle Porém, 
sempre será possível aprimorar a expres-
são para evitar distorções desnecessárias.

Horóscopo
Oscar QuirOga/ EstadãO cOntEúdO



Em jogo de poucas chan-
ces, baixa qualidade técnica 
e gramado muito ruim, o JEC 
empatou em 0 a 0 com o Rio 
Branco na tarde ontem (4), 
em Paranaguá (PR). O Tricolor 
até manteve a invencibilida-
de, mas viu o Cascavel assu-
mir a liderança isolada com 
11 pontos. Com nove pontos, 
o JEC fica na vice-lideran-
ça e vê o Caxias se aproxi-
mar na terceira colocação 
e com um ponto a menos.

Com desfalques importan-
tes do lateral esquerdo Renan 
Castro e do meia Yann Ro-
lim, Leandro Zago adaptou 
o time para suprir as ausên-
cias e jogar em um gramado 
que limitava as caracterís-
ticas de jogo do Tricolor.

Em péssimas condições, o 
campo da Estradinha obrigou 
os dois times a apostar em 
ligações diretas com lança-
mentos longos, bola parada e 
bola aérea, mas durante todo 
o primeiro tempo, a estra-
tégia não funcionou para 
nenhuma das duas equipes.

O jogo até começou movi-

mentado, com o Rio Branco 
tentando avançar pelas late-
rais e vendo o JEC tentar, sem 
sucesso, colocar a bola no chão 
para trabalhar no meio campo.

As melhores chances do 
Tricolor na partida saíram 
dos pés de Davi Lopes em 
um cruzamento que passou 
por todo mundo e foi afas-
tado pela zaga paranaense e 
em boa jogada de velocida-
de, mas o volante parou na 
marcação dos donos da casa.

Sem conseguir rodar a 
bola, os dois times fizeram 
um jogo truncado, de pouca 
qualidade, que não propor-
cionou chances claras de 
gols no primeiro tempo.

Os dois times voltaram com 
ímpeto e velocidade na se-
gunda etapa, mas mais uma 
vez a bola não rolava com 
qualidade. O Tricolor chegou 
com perigo com o capitão 
Edson Ratinho, aos cinco 
minutos. Ele tentou o chute, 
mas o goleiro Lucas Maca-
nhan se esticou para colocar 
a bola para escanteio. 
O capitão Edson Ratinho 

continuou tentando de fora 
da área e, em cobrança de 
falta, aos 29 minutos, obri-
gou Macanhan a trabalhar de 
novo. O goleiro paranaense 
espalmou e a bola sobrou 
na área para  Fernando, que 
cabeceou e mais uma vez o 
goleiro defendeu e a zaga 
tirou o perigo da área.

As entradas de Gustavo 
Ermel e Diogo Santos não 
surtiram efeito e o JEC conti-
nuou sem conseguir conectar 
as ações ofensivas para levar 
perigo ao gol do Rio Branco. 
Em bola alçada na área, no 
último minuto, muita recla-
mação tricolor. Jogadores, 
comissão técnica e diretoria 
pediram pênalti em lance em 
que o zagueiro teria desviado 
a bola com a mão dentro da 
área paranaense. Sem conse-
guir vencer em Paranaguá, o 
JEC volta para Joinville com 
um ponto na bagagem e a 
vice-liderança do grupo 8.

O Tricolor volta a cam-
po no próximo sábado (10), 
às 15h, quando recebe o 
Caxias, na Arena Joinville.
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JEC fica no 0 a 0 
com o Rio Branco 
As péssimas condições do gramado prejudicaram os dois times, mas 
com o empate o Tricolor manteve a invencibilidade e o 2o lugar no grupo

Esporte

FOTOS VITOR FORCELLINI/DIVULGAÇÃO/ND

Com o gramado em más condições, JEC e Rio Branco 

criaram poucas chances de gol e não saíram do 0 a 0

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

Seleção masculina  
de basquete fica fora  
dos Jogos de Tóquio

Split, Croácia - A seleção brasileira de basquete 
masculino ficará de fora dos Jogos Olímpicos de Tó-
quio-2020, depois das participações em Londres-2012 
e no Rio-2016. Comandado pelo técnico croata Alek-
sandar Petrovic, o Brasil entrou em quadra ontem e 
perdeu por 75 a 64 para a Alemanha, na final do Pré-
-Olímpico de Split, na Croácia. Com isso, não dispu-
tará a Olimpíada no Japão, que começará no próximo 
dia 23, já que o torneio dá vaga apenas ao campeão.

Depois de uma grande campanha, coroada com a ani-
madora vitória por 102 a 74 sobre o México, nas semi-
finais, a seleção chegou à final com motivos para estar 
otimista. A apresentação deste domingo, contudo, não 
esteve perto de ter o mesmo brilho. O time teve uma 
atuação de bastante desequilíbrio e não mostrou forças 
para reagir quando se viu encurralado pelo adversário.

Os dois times fizeram um primeiro quarto de cer-
to nervosismo, com uma quantidade considerável de 
erros para ambos os lados. Apesar de mostrar dificul-
dades nas jogadas ofensivas, a seleção brasileira se ga-
rantiu com um bom desempenho na defesa e conseguiu 
ir para o descanso com vantagem de 17 a 14 no placar.

De volta à quadra para o segundo quarto, o Bra-
sil manteve o rendimento inicial, enquanto que 
os alemães mostraram mais qualidade e conse-
guiram a virada com uma bola de três de Moritz, 
destaque do jogo. A partir daí, a Alemanha passou 
a dominar a partida e chegou a abrir 11 pontos de 
vantagem, mas os brasileiros conseguiram rea-
gir nos minutos finais e voltaram para o jogo com 
bolas triplas de Alex e Yago, nos lances finais.

Assim, o terceiro quarto começou com os alemães 
vencendo por 36 a 34. Com sinais de nervosismo 
novamente à tona, a seleção brasileira não conseguiu 
dar sequência à reação iniciada no final do período 
anterior. O time comandado por Petrovic até chegou 
a buscar o empate, ainda no início, quando deixou a 
igualdade de 38 a 38 no placar, mas os erros ofensivos 
continuaram e os adversários foram mais eficientes, 
terminando o tempo com vantagem de seis pontos.

A história do último quarto não foi muito diferente 
daquela contada nos outros: o Brasil continuava sólido 
na defesa e atrapalhado no ataque. A equipe teve, 
inclusive, um momento em que forçou erros da Alema-
nha, mas desperdiçou quatro ataques consecutivos. A 
atuação nervosa lá na frente não permitiu que uma rea-
ção fosse construída e a seleção amargou a sensação de 
ficar fora da Olimpíada com um placar final de 75 a 64.

O alemão Mortiz Wagner foi o cestinha e des-
taque da partida com 28 pontos, enquanto que 
Voigtmann liderou os rebotes com 11. Pelo lado 
brasileiro, o pivô Anderson Varejão pontuou 14 ve-
zes, quatro a mais que o armador Alex Garcia. 

Olimpíadas

Com falhas no ataque, o Brasil perdeu por 75 a 64 para a Alemanha
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Premiação Ganhadores Prêmio

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

2272

Federal Concurso
Quarta e sábado
Premiação Bilhete Prêmio

5576

   

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

Premiação Ganhadores Prêmio

5596

   

2387Mega-Sena Concurso
Quarta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio

Lotomania Concurso
Terça e sexta

Premiação Ganhadores Prêmio

2192

   

   

Primeiro sorteio

Segundo sorteio

Dupla Sena Concurso
Terça, quinta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio 

2243

20 25 37 41 46 50

Premiação Ganhadores Prêmio 

02 06 19 23 27 35

   
   
   
   
   

   
   

Timemania Concurso
Terça, quinta e sábado

MIXTO           MT
TIME DO CORAÇÃO

1658

20 21 39 49 61 64 72

Premiação Ganhadores Prêmio

Time coração Ganhadores Prêmio

Dia de Sorte Concurso
Terça, quinta e sábado

MÊS DA SORTE: 

476

02 05 06 10 23 27 31

Premiação Ganhadores Prêmio

OUTUBRO          

LOTERIAS

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

15 acertos 7 R$ 189.142,97
14 acertos 310 R$ 1.279,32
13 acertos 9027 R$ 25,00
12 acertos 101649 R$ 10,00
11 acertos 528520 R$ 5,00

1 acertos 011004 R$ 500 mil
2 acertos 054926 R$ 27 mil
3 acertos 063047 R$ 24 mil
4 acertos 095007 R$ 19 mil
5 acertos 023098 R$ 18.329,00

Quina Acumulado R$ 6.600 mil
Quadra 65 R$ 9.790,83
Terno 5576 R$ 171,62

03 21 42 64 73

Sena Acumulado R$ 32 milhões
Quina 30 R$ 89.150,26
Quadra 3038 R$ 1.257,64

08 26 30 31 38 48

20 acertos Acumulado R$ 1.600 mil
19 acertos 6 R$ 39.419,41
18 acertos 65 R$ 2.274,20
17 acertos 518 R$ 285,37
16 acertos 3374 R$ 43,81
15 acertos 14550 R$ 10,15
0 acertos 0 R$ 0,00

03 05 08 11 28
30 37 38 40 42
46 51 61 63 65
75 86 90 92 94

Sena Acumulado R$ 10 milhões
Quina 31 R$ 5.180,87
Quadra 1707 R$ 107,52

Sena 0 R$ 0,00
Quina 46 R$ 3.142,31
Quadra 2385 R$ 76,96

7 acertos Acumulado R$ 8.400 mil
6 acertos 3 R$ 38.968,78
5 acertos 108 R$ 1.546,38
4 acertos 2274 R$ 9,00

MIXTO           MT 6480 R$ 7,50

7 acertos 1 R$ 1.016.441,60
6 acertos 56 R$ 2.065,75
5 acertos 2371 R$ 20,00
4 acertos 27176 R$ 4,00

SÉRIE A
 TIME P J V E D GP GC SG %

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

LIBERT. PRÉ-LIBERT SUL-AM. REBAIX.

  9ª RODADA 
 3/7, 19h América-MG 2 x 0 Santos
3/7, 19h Athletico-PR 2 x 1 Fortaleza
3/7, 21h Corinthians 1 x 1 Internacional
4/7, 11h Chapecoense 0 x 2 Bahia
4/7, 16h Flamengo 0 x 1 Fluminense
4/7, 16h Sport 0 x 1 Palmeiras
4/7, 18h15 São Paulo 1 x 2 Bragantino
4/7, 18h15 Ceará 2 x 0 Juventude
4/7, 18h15 Cuiabá 0 x 1 Atlético-MG
4/7, 20h30 Grêmio 0 x 1 Atlético-GO  

  10ª RODADA 
 6/7, 19h30 Santos  x  Athletico-PR
7/7, 18h Fortaleza  x  América-MG
7/7, 18h Bahia  x  Juventude
7/7, 18h Bragantino  x  Cuiabá
7/7, 19h Palmeiras  x  Grêmio
7/7, 19h Atlético-MG  x  Flamengo
7/7, 19h15 Atlético-GO  x  Sport
7/7, 21h30 Fluminense  x  Ceará
7/7, 21h30 Internacional  x  São Paulo
8/7, 21h Chapecoense  x  Corinthians 
 

Bragantino 21 9 6 3 0 19 10 9 77.8
Athletico-PR 19 8 6 1 1 16 7 9 79.2
Palmeiras 19 9 6 1 2 16 10 6 70.4
Atlético-MG 16 9 5 1 3 11 8 3 59.3
Fortaleza 15 9 4 3 2 14 9 5 55.6
Bahia 14 9 4 2 3 17 13 4 51.9
Atlético-GO 13 8 4 1 3 7 7 0 54.2
Ceará 13 9 3 4 2 11 10 1 48.1
Fluminense 13 9 3 4 2 8 9 -1 48.1
Flamengo 12 7 4 0 3 9 6 3 57.1
Santos 12 9 3 3 3 9 9 0 44.4
Juventude 12 9 3 3 3 7 11 -4 44.4
Corinthians 11 9 2 5 2 7 7 0 40.7
Internacional 10 9 2 4 3 10 14 -4 37
América-MG 9 9 2 3 4 9 11 -2 33.3
Sport 6 9 1 3 5 4 8 -4 22.2
São Paulo 5 9 0 5 4 5 11 -6 18.5
Cuiabá 4 7 0 4 3 4 8 -4 19
Chapecoense 4 9 0 4 5 8 17 -9 14.8
Grêmio 2 7 0 2 5 4 10 -6 9.5

SÉRIE C
  GRUPO A 

 TIME P J V E D GP GC SG %
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

CLASSIFICADOS  REBAIXADOS 

  6ª RODADA 
 3/7, 15h Ferroviário 1 x 1 V. Redonda
3/7, 16h30 Manaus 1 x 1 Jacuipense
3/7, 17h Tombense 2 x 0 Botafogo-PB
3/7, 19h Santa Cruz 1 x 2 Paysandu
4/7, 16h Altos 0 x 1 Floresta  

   7ª RODADA 
 10/7, 11h V. Redonda  x  Jacuipense
10/7, 17h Altos  x  Santa Cruz
10/7, 19h Botafogo-PB  x  Manaus
11/7, 15h30 Floresta  x  Tombense
11/7, 18h Paysandu  x  Ferroviário  

    GRUPO B 
 TIME P J V E D GP GC SG %

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

  6ª RODADA 
 3/7, 11h Oeste 2 x 4 Ypiranga-RS
3/7, 17h Novorizontino 1 x 0 Botafogo-SP
4/7, 11h São José-RS 2 x 1 Mirassol
4/7, 16h Criciúma 2 x 0 Paraná
5/7, 18h Ituano  x  Figueirense 

   7ª RODADA 
 9/7, 20h Ypiranga-RS  x  Novorizontino
10/7, 15h Mirassol  x  Paraná
10/7, 15h Figueirense  x  São José-RS
10/7, 17h Oeste  x  Ituano
12/7, 20h Botafogo-SP  x  Criciúma   

Paysandu 11 6 3 2 1 7 4 3 61.1
Manaus 10 6 3 1 2 9 11 -2 55.6
Tombense 9 6 2 3 1 10 6 4 50
V. Redonda 9 6 2 3 1 8 5 3 50
Botafogo-PB 8 6 2 2 2 5 4 1 44.4
Floresta 8 6 2 2 2 4 4 0 44.4
Ferroviário 8 6 2 2 2 3 5 -2 44.4
Altos 7 6 2 1 3 8 8 0 38.9
Jacuipense 6 6 1 3 2 5 8 -3 33.3
Santa Cruz 3 6 0 3 3 3 7 -4 16.7

Criciúma 14 6 4 2 0 6 1 5 77.8
Ypiranga-RS 13 6 4 1 1 12 5 7 72.2
Novorizontino 13 6 4 1 1 7 2 5 72.2
Botafogo-SP 9 6 3 0 3 4 7 -3 50
Mirassol 7 6 2 1 3 8 8 0 38.9
Ituano 7 5 2 1 2 5 7 -2 46.7
Figueirense 6 5 1 3 1 3 3 0 40
São José-RS 5 6 1 2 3 3 6 -3 27.8
Paraná 4 6 1 1 4 5 9 -4 22.2
Oeste 2 6 0 2 4 2 7 -5 11.1

SÉRIE D
  GRUPO 8 

 TIME P J V E D GP GC SG %
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

CLASSIFICADOS  

  5ª RODADA 
 3/7, 16h FC Cascavel 2 x 1 Esportivo
4/7, 15h Caxias 2 x 1 Aimoré
4/7, 15h Juventus-SC 2 x 0 Marcílio Dias
4/7, 15h Rio Branco-PR 0 x 0 Joinville  
  

FC Cascavel 11 5 3 2 0 10 6 4 73.3
Joinville 9 5 2 3 0 6 4 2 60
Caxias 8 5 2 2 1 9 5 4 53.3
Esportivo 6 5 1 3 1 5 5 0 40
Juventus-SC 5 5 1 2 2 4 4 0 33.3
Marcílio Dias 5 5 1 2 2 4 8 -4 33.3
Aimoré 4 5 1 1 3 7 8 -1 26.7
Rio Branco-PR 3 5 0 3 2 1 6 -5 20

EUROCOPA
  SEMIFINAL 
 6/7, 16h Itália  x  Espanha
7/7, 16h Inglaterra  x  Dinamarca  

 

COPA AMÉRICA
  SEMIFINAL 
RODADA ÚNICA
 5/7, 20h Brasil  x  Peru
6/7, 22h Colômbia  x  Argentina  
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Brasil e Peru se enfrentam 
às 20h de hoje no Engenhão, 
no Rio de Janeiro, pela semifi-
nal da Copa América. As duas 
seleções se encontraram seis 
vezes nos últimos dois anos, 
sendo cinco em competições 
oficiais – e o Brasil venceu 
quatro vezes, marcando 16 gols 
e sofrendo apenas quatro.

Os bons números colocam 
o Brasil como franco favorito 
pela vaga na decisão, mas a 
equipe precisará ter cuidados. 
Os peruanos tiveram a segunda 
melhor campanha do Gru-
po B e têm o terceiro melhor 
ataque da Copa América.

No jogo desta segunda-feira, 
tanto o técnico Tite quanto Ri-
cardo Gareca terão desfalques. 
No lado brasileiro, a ausên-
cia de Gabriel Jesus obrigará 
o treinador a mais uma vez 
mexer no setor ofensivo.

Sem o atacante do Man-
chester City, Tite terá que 
decidir se promove a entrada 
de Gabriel Barbosa ou Ever-
ton Cebolinha no ataque, 
mudando eventualmente o 
posicionamento de algum dos 
três jogadores de frente; ou 
se puxa Neymar para o ata-
que e coloque Lucas Paquetá 
ou Everton Ribeiro no meio.

Brasil pega freguês na 
batalha para ir à final
Na semifinal, time de Tite quer manter escrita contra o Peru 
e se garantir na decisão de sábado; ataque terá mudanças

Fred (à esq.) foi bem na 
contenção contra o Chile 
e deverá ser titular outra 

vez no jogo de hoje

LUCAS FIGUEIREDO/CBF/ND

  X  

Brasil
Ederson; Danilo, 

Marquinhos, Thiago 
Silva e Renan Lodi; 

Casemiro, Fred e Lucas 
Paquetá (Everton 

Ribeiro); Richarlison, 
Roberto Firmino e 

Neymar. Técnico: Tite.

Peru
Pedro Gallese; Aldo 
Corzo, Christian Ramos, 
Alexander Callens e 
Miguel Trauco; Raziel 
García, Renato Tapia, 
Sergio Peña, Yoshimar 
Yotún e Christian 
Cueva; Gianluca 
Lapadula. Técnico: 
Ricardo Gareca.

ÁRBITRO: Não informado. HORÁRIO: 20h. 
LOCAL: Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro.

Boa estratégia dá 
vitória ao Flu
Tão elogiado por seu futebol 
bonito e agressivo, o Flamengo 
acabou sendo vítima da coragem 
de atacar do Fluminense que 
usou uma estratégia eficiente na 
parte final do clássico Fla-Flu, 
disputado neste domingo (4) na 
Neo Química Arena, pela nona 
rodada do Brasileirão. Refém 
do contra-ataque tricolor, o 
Flamengo levou o gol aos 45 
minutos do segundo tempo, 
marcado por André. O rubro-
negro teve mais oportunidades, 
mas o Flu, no segundo tempo, foi 
mais efetivo, e hoje está na frente 
do rival na tabela da Série A, 
embora tenha dois jogos a mais.

Basquete está 
fora da Olimpíada
A seleção brasileira de 
basquete masculino ficará 
de fora dos Jogos Olímpicos 
de Tóquio-2020, depois 
das participações em 
Londres-2012 e no Rio-
2016. Comandado pelo 
técnico croata Aleksandar 
Petrovic, o Brasil entrou 
em quadra neste domingo 
(4) e perdeu por 75 a 64 
para a Alemanha, na final 
do Pré-Olímpico de Split, 
na Croácia. Com isso, não 
disputará a Olimpíada no 
Japão, já que o torneio dá 
vaga apenas ao campeão.
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Uso de máscara será 
opcional na Inglaterra
Com 50% das pessoas vacinadas com as duas doses 
contra a Covid-19 na Inglaterra, o país se prepara para 
permitir que cada cidadão decida se usará máscara ou 
não. De acordo com o ministro da habitação, Robert 
Jenrick, os dados que balizam essa tomada de decisão 
são “muito positivos”. Ele disse que o uso da proteção 
deve passar a ser mais uma “escolha pessoal” do que 
uma “determinação do governo” no próximo dia 19 de 
julho. O novo secretário de Saúde do governo, Sajid Javid, 
também sinalizou que gostaria de diminuir as restrições 
ao coronavírus. No entanto, o sindicato dos médicos, a 
BMA (British Medical Association), instou o governo a 
manter algumas medidas de proteção contra a Covid-19 
em vigor depois de 19 de julho na Inglaterra, em meio 
a um aumento no número de casos, que aumentaram 
74% em relação aos sete dias anteriores na Inglaterra. 

+notícias

Verstappen 
vence GP de 
Fórmula 1 
da Áustria
O líder do Mundial de 
Pilotos da Fórmula 
1, Max Verstappen, 
venceu o Grande Prêmio 

da Áustria pela Red Bull 
neste domingo e abriu 32 

pontos de vantagem para 
Lewis Hamilton.   O heptacampeão da Mercedes 
terminou em um distante quarto lugar, com 
o companheiro de equipe Valtteri Botas em 
segundo e Lando Norris, da McLaren, em 
terceiro, durante a quinta vitória consecutiva 
da Red Bull. Verstappen, que largou da pole 
position pela terceira corrida seguida e agora 

venceu três etapas em sequência, também 
levou o ponto bônus pela volta mais rápida.

Papa Francisco passa por cirurgia
A cirurgia do Papa Francisco, de 84 anos, foi 
bem-sucedida, segundo o boletim médico 
divulgado na noite de domingo. O pontífice foi 
internado em um hospital de Roma, na manhã de 
domingo para uma cirurgia no intestino grosso. 
“O Santo Padre, internado à tarde no Hospital A. 

Gemelli, foi submetido à noite 
a uma operação cirúrgica 

programada para 
tratar uma estenose 

diverticular do 
cólon”, informou 
o diretor da sala 
de imprensa da 
Santa Sé, Matteo 
Bruni. Segundo 

Bruni, o papa 
Franscisco “reagiu 

bem à operação”.

Quase 5 Joinville terá feirão para 
regularização de dívidas - Joinville 
terá um evento de renegociação e 
regularização de dívidas a partir do 
final deste mês. Trata-se da primeira 
edição do “Feirão SPC Regulariza Seu 
Nome”, que acontece entre os dias 
29 de julho e 7 de agosto. O evento, 
organizado pela FCDL/SC (Federação 
das Câmaras de Dirigentes Lojistas de 
Santa Catarina), em conjunto com a CDL 
Joinville, deve ser o maior feirão do tipo 
no Estado. “É uma ótima oportunidade 
para lojistas, principalmente 

nesta época em que ainda enfrentamos a pandemia e muitos ainda estão atravessando crise financeira”, 
afirmou o presidente da CDL de Joinville, José Manoel Ramos. De acordo com a CDL Joinville, durante 
o evento, os consumidores devem ter descontos de 50% em juros e multas. Dados da Serasa Experian 
mostram que o número de brasileiros com contas em atraso chegou a 63 milhões em abril deste ano.

45 mortos 
A queda de um avião militar com 92 pessoas no domingo 
nas Filipinas deixou dezenas de mortos, entre eles 42 
militares e três civis. Dezenas de pessoas ficaram feridas 
segundo as Forças Armadas do país. Na aeronave estavam 
85 passageiros, cinco tripulantes e dois pilotos.  O acidente 
aconteceu perto de uma pedreira quando um avião tentou 
aterrissar na ilha de Joló, província de Sulu, e pegou fogo.

Colchão inflável como barco
Um grupo de amigos foi resgatado na manhã 
de domingo após ficar horas à deriva na Ilha das 
Cabras, sem água nem comida, a 600 metros da 
Praia Central de Balneário Camboriú. A aventura 
começou no sábado, quando os quatro homens foram 
acampar no local, mas em seguida perceberam que 
não poderiam retornar à praia. Os dois colchões 
infláveis que os levaram até a Ilha foram furados 
pelas pedras. O Corpo de Bombeiros Militar foi 
acionado e resgatou o grupo às 10h de domingo.
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Campanha de 
vacinação contra 
a gripe entra na 
reta final em SC
A campanha estadual de vacinação contra 
a gripe encerra nesta sexta-feira. Até 
agora, apenas 45% do público-alvo recebeu 
a dose da vacina. A meta da Secretaria 
de Estado da Saúde de Santa Catarina é 
imunizar pelo menos 90% da população 
prioritária que é de 2,7 milhões de pessoas.
As doses estão disponíveis gratuitamente 
nos postos de vacinação dos municípios 
para os seguintes grupos: crianças de 
6 meses a menores de 6 anos de idade; 
gestantes; puérperas; povos indígenas; 
trabalhadores da saúde; idosos acima de 
60 anos; professores das escolas públicas 
e privadas; pessoas portadoras de doenças 
crônicas não transmissíveis e outras 
condições clínicas especiais; pessoas 
com deficiência permanente; forças de 
segurança e salvamento, forças armadas; 
caminhoneiros; trabalhadores de transporte 
coletivo rodoviário de passageiros urbano 
e de longo curso; trabalhadores portuários; 
funcionários do sistema prisional; jovens de 
12 a 21 anos sob medidas socioeducativas 
e população privada de liberdade.
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