
Trabalhadores da indústria 
de Joinville serão imunizados
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220 da Constituição
PÁGINA 6

DRIKA

Nação vence mais 
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O MISTÉRIO DE TITE 
 Com mais três dias para definir 

a equipe para a final da Copa 
América, o técnico Tite continua 

fazendo testes e mantém o mistério 
sobre o time titular para o jogo 
decisivo de sábado. PÁGINA 14
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VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

Secretaria da Saúde liberou 7 mil doses para serem aplicadas nos profissionais que atuam no setor nos próximos dias. Número 
corresponde a cerca de 10% do efetivo de trabalho. Agendamento começa hoje, às 16h, no site da Prefeitura. PÁGINA 4

Joinvilense Edenilson Roberto Floriani fará parte da Seleção Brasileira de Atletismo nas Paralimpíadas de Tóquio no arremesso. PÁGINA 3

PREVIDÊNCIA SC 

Reforma avança na 
Assembleia. PÁGINA 11

DIA 6 DE AGOSTO 

Bolsonaro confirma 
visita a Joinville. PÁGINA 6

IMPOSTOS  

Arrecadação sobe 
42% em junho. PÁGINA 12
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As propostas são do vereador Neto Petters (Novo) 
e já foram protocoladas na Câmara de Vereadores 
de Joinville. Basicamente elas tratam sobre 
cinco leis que não são cumpridas, fiscalizadas 
ou até já estão ultrapassadas, na prática, aqui 
em Joinville e, assim, simplificar a legislação. 
São leis que existem há quase 15 anos e estão em 
total desuso.Entre elas, uma que obriga todas as 
empresas de transporte coletivo a fixar cartazes 
preventivos para que as pessoas tenham cautela 
com seus pertences pessoais. Outra obriga todo 
estabelecimento de shows, espetáculos, eventos 
e similares que reproduzam qualquer espécie 
de musical ao vivo ou mecânico a fixar cartazes 
com os dizeres “O limite tolerável ao ouvido 
humano é de 65 dB (sessenta e cinco decibéis)”. 
As propostas seguem tramitando nas comissões 
e, depois, irão ao plenário da Câmara. 

“Revogaço de leis”

Joinville sediará primeira  
feira de armas do Brasil
Será o Shot Fair Brasil, de 19 a 21 de agosto, na Expoville. O evento foi 
confirmado pelo Joinville e Região Convention & Visitors Bureau. O evento vai 
reunir diversos nichos do setor de armas do Brasil. Na edição de lançamento, o 
público vai conferir as últimas tendências do segmento de armas, as diferentes 
usabilidades dos armamentos e as múltiplas práticas que envolvem esse meio, 
desde o vestuário à prática esportiva. 
 
A Shot Fair Brasil é voltada aos admiradores, colecionadores de armas e adeptos 
a esse estilo de vida a possibilidade de conhecer as tendências do mercado, 
além de gerar oportunidades de negócios. O evento reunirá fabricantes, 
expositores, esportistas e visitantes e contará com palestras, oficinas, workshops 
e debates. Os ingressos estão à venda pelo site www.shotfairbrasil.com.br . 

Live sobre 
investimentos 
em educação
A apresentação 
será para falar 
dos investimentos 
em educação aos 
secretários de 
Educação, profissionais 
da área, representantes 
de observatórios e dos 
conselhos ligados ao 
setor e à sociedade 
em geral. Além do 
Ministério Público 
de Santa Catarina, o 
Tribunal de Contas 
de Santa Catarina e o 
Ministério Público de 
Contas estão à frente 
da organização. 

O evento irá marcar a 
divulgação pública dos 
painéis eletrônicos de 
acompanhamento da 
execução dos planos 
estadual e municipais 
de educação. A 
transmissão será 
nesta quinta-feira, 8 
de julho, às 14 horas, 
pelo canal do TCE/
SC no YouTube.

Selo de 
turismo 
seguro
Desde que Joinville recebeu o ‘Selo 
Safe Travels’, os estabelecimentos 
da cidade devem fazer a adesão 
para fortalecer o destino turístico. 
É necessário fazer o cadastramento 
da empresa no site https://
www.viajemais.sc.gov.br/, que 
automaticamente gerará os Selos 
Viaje+SeguroSC e Safe Travels, 
para as empresas que, após 
realizarem o procedimento de 
auto checagem, atenderem aos 
requisitos mínimos de segurança.  
 
Os estabelecimentos que já fizeram 
o cadastro no site Viaje+SC 
devem acessar o site com o 
seu login e senha e verificar se 
concluíram a auto checagem.

90 anos da Assembleia de Deus
Em sessão solene na Assembleia Legislativa, 
os 90 anos de fundação da Igreja Evangélica 
Assembleia de Deus em Santa Catarina foram 
homenageados. A proposta do deputado 
Ismael dos Santos (PSD) foi  aprovada por 
unanimidade. Aqui da região, o deputado 
Kennedy Nunes (PTB), membro da Assembleia 
de Deus, relatou da tribuna sua conexão 
pessoal com a história da igreja. Hoje, em 
Santa Catarina, são cerca de 2,8 mil templos.

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

SABRINA AGUIAR

Leis que estão improdutivas 
precisam deixar de fazer parte 
das legislações de Joinville. 
Porém, reitero, nossos projetos 
de revogação não são sobre ser 
contra leis, mas sim, ser a favor 
de leis que façam diferença 
na vida dos joinvilenses.”

Neto Peters, vereador
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De Joinville 
para o mundo
Edenilson Roberto 
Floriani, que 
compete no 
lançamento de 
dardo e arremesso 
de peso, está entre 
os 64 atletas 
convocados para 
integrar a equipe 
de atletismo do 
Brasil nos Jogos 
Paralímpicos de 
Tóquio, em agosto
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CURIOSIDADES
l A primeira edição dos Jogos 
Paralímpicos de Verão foi rea-
lizada em 1960, em Roma. Cer-
ca de 400 atletas, de 23 países, 
participaram do evento. A Itália 
terminou em primeiro lugar, com 
80 medalhas conquistadas. 

l A primeira participação bra-
sileira em uma edição dos Jogos 
Paralímpicos de Verão foi em 1972, 
em Heidelberg, na Alemanha. 
Naquele ano, a delegação brasileira 
era composta por 20 atletas, que 
disputaram medalhas em quatro 
modalidades. No entanto, o Brasil 
não conquistou medalhas. Nos Jo-
gos Paralímpicos de Inverno, o Bra-
sil teve sua primeira aparição em 
2014, nos Jogos de Sochi, na Rússia. 

l Nos Jogos de verão, são 22 
modalidades disputadas: atletismo, 
badminton, basquete em cadeira de 
rodas, bocha, canoagem, ciclis-
mo, esgrima em cadeira de rodas, 
futebol de 5, goalball, haltero-
filismo, hipismo, judô, natação, 
remos, rugby em cadeira de rodas, 
taekwondo, tênis de mesa, tênis em 
cadeira de rodas, tiro com arco, tiro 
esportivo, triatlo e vôlei sentado.

l Ao todo, em 12 participações 
em Jogos Paralímpicos de Ve-
rão, o Brasil conquistou 302 
medalhas, sendo 87 de ouro, 
112 de prata e 103 de bronze. 

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

O Comitê Paralímpico Brasilei-
ro divulgou ontem a lista dos atletas 
convocados para a disputa dos Jogos 
Paralímpicos de Tóquio. O paratleta 
joinvilense Edenilson Roberto Floria-
ni, do Cepe/ Sesporte, está entre os 64 
convocados para integrar a equipe de 
atletismo que vai representar o Brasil. 

Edenilson tem 31 anos e vai com-
petir no lançamento de dardo, mo-
dalidade que, em 2019, conquistou 
o recorde mundial paralímpico 
classe F42 (para atletas com defi-
ciência nos membros inferiores), 
com a marca de 56,56 metros. 

Em meados de junho deste ano, 
Edenilson também participou da última 
seletiva no Centro de Treinamen-
to Paralímpico Brasileiro. Há ainda 
a possibilidade de o atleta disputar 
também a prova de arremesso de peso 
durante a Paralimpíada de Tóquio.

“Foram cinco anos sonhando com 
esta convocação. Esta é a primeira vez 
que vou integrar a equipe brasilei-
ra e é logo em uma Paralimpíada. No 
ano passado, cheguei a ser convocado 
para outra competição, mas ela aca-
bou sendo cancelada devido à pan-
demia. Agora é voltar toda a atenção 
para os jogos. Quero melhorar meus 
resultados e trazer de Tóquio uma 
medalha para o Brasil”, diz Floriani.

O técnico Eliandro Braz Lucio con-
ta que esta foi uma semana de muita 
expectativa. “O coração estava batendo 
forte e a gente fez muitos cálculos nos 
últimos dias. Como há uma junção de 
classes, mesmo sendo o recordista 
mundial, Edenilson não tinha a vaga 
garantida. Ele conseguiu a classifica-

ção por estar entre os seis melhores 
atletas brasileiros mesmo nessa junção 
de classes”, explicou o treinador. 

Segundo ele, o trabalho feito no 
período de preparação foi bastan-
te forte e a recompensa veio agora 
com a conquista da vaga. “Com cer-
teza, a convocação significa fechar 
com chave de ouro todo esse período 
de preparação”, explica Eliandro.

Edenilson é atleta bolsista da Se-
cretaria de Esportes da Prefeitura de 
Joinville que também providencia 
outros suportes como a estrutura 
profissional, já que o técnico integra 
a equipe da Sesporte. Apesar de esta 
ser a primeira convocação de Ede-
nilson, Joinville esteve representada 
nas últimas três edições dos jogos.

QUARTO CICLO SEGUIDO
“Este é o quarto ciclo seguido que o 

paradesporto de Joinville tem atleta 
convocado para uma paralimpíada. 
Nas últimas três edições a atleta Sheila 
Finder também disputou os jogos em 
Pequim, Londres e Rio de Janeiro”, co-
memora Rosicler Ravache, coordena-
dora do Departamento de Paradesporto 
da Secretaria de Esportes de Joinville. 

O treinamento do atleta continua-
rá sendo realizado em Joinville até 
a viagem para São Paulo, quando os 
convocados vão se concentrar no 
Centro de Treinamento Paralímpico 
Brasileiro e aguardar a viagem para 
Tóquio, que deve acontecer no iní-
cio de agosto. Nesta quarta-feira, os 
trabalhos serão realizados na pista de 
atletismo da Univille, entre 8h30 e 11h.

Na primeira foto, Edenilson aparece ao 
lado da marca que rendeu o recorde 
mundial no lançamento de dardo; acima, 
ele está ao lado do técnico Eliandro Braz
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Profissionais da indústria 
poderão agendar vacina  
Secretaria da Saúde de Joinville reservou 7 mil doses para imunizar profissionais do setor. Agendamento será aberto 
hoje, às 16h, pelo site da Prefeitura e trabalhadores terão de comprovar atuação na área com declaração da empresa
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Decreto com medidas de combate 
à pandemia é prorrogado

A Prefeitura de Joinville publi-
cou na segunda-feira à noite o De-
creto 43.227, que prorroga por mais 
sete dias as medidas para evitar 
a disseminação da pandemia.

Como a cidade permanece no nível 
gravíssimo da Matriz de Risco do Gover-
no de Santa Catarina, regras específicas 
devem ser seguidas por cada um dos ser-
viços, comércios ou atividades. Os ônibus 
do transporte coletivo, por exemplo, 
precisam circular com 50% da capacida-
de total e as igrejas e templos religiosos 
devem ter no máximo 30% de ocupação.

Os joinvilenses também precisam 
estar atentos à restrição de circula-
ção entre 0h e 5h. A exceção é para 
quem está em deslocamento de ati-
vidade laboral ou precisa utilizar 
serviços considerados essenciais. 

Mesmo com o avanço da vacinação, 
continua sendo obrigatório o uso corre-
to da máscara além do distanciamento 
social e a higienização correta das mãos 
com água e sabão ou com álcool em gel.

Variante Delta é a nova 
preocupação do governo

O Ministério da Saúde informou 
que 15 casos da variante Delta do 
novo coronavírus foram identifica-
dos e notificados no Brasil, sendo 
seis no navio que esteve na costa do 
Maranhão, três no Rio de Janeiro, 
um em Minas Gerais, dois no Paraná, 
dois em Goiás e um em São Paulo. 

Até o momento, entre esses casos, 
dois óbitos foram confirmados para 
a variante: um no Maranhão e o 
outro no Paraná. Os dados coletados 
até o momento não demonstram 
circulação comunitária da cepa de 
origem indiana, de acordo com o 
ministério, que afirma que as in-
vestigações estão em andamento. 

“Os casos e seus respectivos con-
tatos são monitorados pelas equipes 
de Vigilância Epidemiológica e Cen-
tro de Informações Estratégicas em 
Vigilância e Saúde locais, conforme 
orientação do Guia Epidemiológi-
co da Covid-19”, explica em nota. 

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

A Secretaria da Saúde de Joinville anunciou 
ontem a destinação de 7 mil doses de vaci-
na contra a Covid-19 para os trabalhadores da 
indústria. O agendamento será liberado hoje, 
às 16h, por meio do site joinville.sc.gov.br.

Para ser imunizado, o trabalhador terá de apre-
sentar a sua carteira de trabalho, crachá ou holerite 
e também uma declaração assinada pelo respon-
sável da empresa, contendo a área de atuação e o 
Código Nacional de Atividade Econômica (CNAE).

Importante ressaltar que a apresentação da 
declaração com a área de atuação e o CNAE é 
obrigatória. Para facilitar este processo, a Secreta-
ria da Saúde disponibilizou um modelo da decla-
ração no site de agendamento da vacina, ou pelo 
link https://bit.ly/ModeloDeclaracaoIndustria.

A definição dos trabalhadores da indústria 
contemplados nesta etapa está prevista no Pla-
no Nacional de Operacionalização da Vacina-
ção contra a Covid-19. Estão incluídos todos 
os trabalhadores da indústria e da constru-
ção civil, conforme os decretos 10.282/2020, 
10.292/2020 e 10.342/2020, considerando:

 

n Produção, transformação e extração flo-
restal, de petróleo, gás e minerais.

n Fabricação de alimentos, bebidas, calçados e 
acessórios, derivados do petróleo e biocombus-
tível, fumo, máquinas e equipamentos, móveis, 
papel e celulose, produtos de metal, de minerais 
não metálicos e metalurgia, produtos químicos, 
farmoquímicos, farmacêuticos, roupas e tecidos.

n Produção e manutenção de veículos e ou-
tros equipamentos de transporte, bem como 
atividades auxiliares dos transportes.

n  Coleta, produção e tratamento de ener-
gia, gás, água, esgoto, resíduos.

n Atividades de correio e entregas, de telecomu-
nicações, de impressão, gravação e reprodução.

n Construção civil.

n Atividades de educação, saúde e segu-
rança dos trabalhadores industriais.

 

Joinville tem hoje cerca de 79,1 mil tra-
balhadores da indústria, segundo dados do 
Caged (Cadastro Geral de Empregados e De-
sempregados) até o mês de maio deste ano.

A lista completa com indicação dos CNAES in-
dustriais contemplados está descrita na Nota Téc-
nica 32, da Diretoria de Vigilância Epidemiológica 
da Secretaria de Estado da Saúde (páginas 10, 11 e 
12), que pode ser acessada por meio do link http://
dive.sc.gov.br/notas-tecnicas/docs/NT032.pdf.

Antes de realizar o agendamento para receber a 
vacina contra a Covid-19, o trabalhador deverá 
preencher um cadastro no site da Prefeitura
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Mulher é condenada  
à prisão por racismo
Entre as agressões registradas no período de 2016 a 2017 em reuniões de um condomínio em Joinville, a acusada 
teria fixado um bilhete com injúrias no mural de recados do edifício onde morava. A vítima era síndica do prédio

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na prefeitura de Bela Vista do Toldo e em outros endereços na cidade e em Canoinhas 
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A movimentação de forças de 
segurança chamou a atenção na 
manhã de ontem (6), em Bela 
Vista do Toldo, no Planalto Norte 
de Santa Catarina. O Ministé-
rio Público deflagrou a quarta 
fase da Operação Et Pater Filium 
em força-tarefa que envolveu 
73 policiais militares, do Gaeco 
(Grupo de Atuação Especial de 
Combate ao Crime Organizado) 
e da DIC (Divisão de Investiga-
ção Criminal) de Canoinhas.

Foram cumpridos quatro man-
dados de prisão preventiva e mais 
de 20 de busca e apreensão. Os 
presos são suspeitos de integrar 
organização criminosa que prati-

ca crimes contra a administração 
pública, corrupção, fraudes em 
licitações e peculato. Os man-
dados foram cumpridos em Bela 
Vista do Toldo e Canoinhas.

A investigação iniciou ainda 
em 2020, quando o prefeito de 
Major Vieira, Orildo Antônio 
Severgnini e seu filho, Mar-
cus Vinicius Brasil Severgnini 
foram presos. Os dois conti-
nuam em prisão preventiva.

Agora, o MPSC apura a parti-
cipação de outros agentes pú-
blicos e empresários em fraudes 
que envolvem os setores da 
construção civil e elétrico.

Um dos alvos da operação 

foi a casa do prefeito Adel-
mo Alberti (PSL), que estava 
em Florianópolis para cumprir 
agenda na Alesc (Assembleia 
Legislativa de Santa Catari-
na) e ficou impedido de sair do 
hotel no qual está hospedado 
com outros seis vereadores.

Os policiais recolheram di-
versos documentos na casa do 
prefeito e na prefeitura. Além 
dos dois endereços, mandados 
foram cumpridos na residência 
de aliados políticos de Alberti e 
de, ao menos, um empreiteiro. 

A reportagem do Grupo ND 
tentou entrar em contato com o 
prefeito, mas não obteve retorno.

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

Uma mulher acusada de racismo 
contra uma síndica em Joinville, entre 
os anos de 2016 e 2017, foi condenada 
em 2ª instância pelo TJSC (Tribu-
nal de Justiça de Santa Catarina). A 
informação foi divulgada ontem (6). 
As agressões aconteciam durante 
reuniões de condomínio, nos cor-
redores e áreas comuns do prédio. A 
vítima – uma mulher negra – tam-
bém teria recebido um bilhete com 
injúrias, fixado no mural de recados 
do edifício. A acusada morava no 
prédio onde a síndica trabalhava.

Segundo a 4ª Câmara Criminal do 
TJSC, sob a relatoria do desembarga-
dor Luiz Antônio Fornerolli, a mora-
dora foi condenada a cumprir pena de 
dois anos e dois meses de reclusão, em 
regime inicial aberto. 
O subsíndico, um gestor profissio-
nal de condomínios e alguns outros 
moradores prestaram depoimentos – 
tanto na fase policial quanto judicial. 
Durante o período, eles confirmaram 
os xingamentos e apontaram a mo-
radora como uma pessoa de “difícil 
trato” e avessa a contatos sociais. De 
acordo com as testemunhas, as agres-
sões sempre tinham conotação racial.

Em juízo, a mulher negou to-
das as acusações e classificou o 
caso como “intriga, fruto da per-
seguição dos vizinhos”. A acusada 
afirmou que desconfia da adminis-
tração da síndica e alegou ter “mui-
tos amigos da raça negra”.

Diante de todas as evidências, 
contudo, o desembargador Fornerolli 
manteve a sentença, articulada na 2ª 
Vara Criminal da comarca de Joinville.

“Não remanesce dúvida de que 
a condenação deve ser manti-
da. A utilização de palavras des-
se quilate ou a manifestação de 
pensamentos desse jaez são atos 
dignos de absoluta reprimenda em 
nossa sociedade”, registrou. “To-
dos somos iguais e merecedores 
de igual respeito”, completou.

A decisão foi unânime e a pena 
aplicada foi substituída por me-
didas restritivas. “Etnia, religião, 
origem, idade ou deficiência, da 
mesma forma. Nada disso é pa-
râmetro a medir seres humanos, 
ainda mais para lhes ofender, 
reservada ou publicamente, tal 
como aqui ocorrido, com bai-
xezas não mais admitidas en-
tre nós”, concluiu o relator. 

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 SRP nº. 

158/2021, destinado a Aquisição de móveis diversos, a serem utilizados nas Unidades da Secretaria 

Municipal da Saúde de Joinville e nas unidades do Hospital Municipal São José na Data/Horário: 

20/07/2021 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, 05 de julho de 2021.

Jean Rodrigues da Silva – Secretário Municipal de Saúde.

Fabrício da Rosa – Diretor Executivo.

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 SRP nº. 

168/2021, destinado a Aquisição de móveis e equipamentos médicos hospitalares e de enfermagem, 

a serem utilizados no Hospital Municipal São José de Joinville e na Secretaria Municipal da Saúde na 

Data/Horário: 19/07/2021 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, 05 de julho de 2021.

Jean Rodrigues da Silva – Secretário Municipal de Saúde.

Fabrício da Rosa – Diretor Executivo.

Bela Vista do Toldo

Casa do prefeito é alvo de operação do Gaeco
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Liberdade, liberdade 
O Juiz do Supremo Alexandre de Moraes, no primeiro 

dia deste mês, abriu inquérito para investigar duas 
deputadas federais que apareciam no inquérito 
sobre atos antidemocráticos - no mesmo dia em que 
investigações de conspiração contra a democracia 
eram mandadas para o arquivo. Dois dias depois, 
atos antidemocráticos voltaram a ocorrer, quando 
a turba depredou uma agência bancária, uma 
concessionária de veículos e um ponto de ônibus em 
São Paulo, e outra turma agredia manifestantes.

O Ministro Moraes escreveu que há “fortes indícios e 
significativas provas …apontando para a existência de 
uma verdadeira organização criminosa … com a nítida 
finalidade de atentar contra a Democracia e o Estado 
de Direito.” Fico me perguntando por que tantos 
adjetivos. Se forem eliminados as subjetividades, 
fica o seguinte: “Indícios e provas apontam para a 
existência de 
uma organização 
criminosa com 
a finalidade de 
atentar contra 
a Democracia 
e o Estado de 
Direito.” Assim 
escrito, está 
objetivo. Mas 
o juiz preferiu 
supor, com 
adjetivos. Tal 
como faria um 
promotor de 
acusação.

O art. 220 da 
Constituição 
estabelece 
que é livre a 
manifestação 
do pensamento, sob qualquer forma, processo ou 
veículo e que é vedada toda e qualquer censura de 
natureza política ou ideológica. O artigo 5º já garante 
a manifestação livre do pensamento, mas veda o 
anonimato. E há um título inteiro, o V, que cuida da 
defesa do estado e das instituições democráticas.  

Certamente um juiz da Suprema Corte  não confunde 
livre manifestação do pensamento e expressão de 
opinião, com conspiração contra a democracia, ainda 
mais com ausência de materialidade. Desabafos 
contra ministros do Supremo  não são tentativas 
de fechar o Tribunal, mas… Em 1968, estudante de 
jornalismo, eu aplaudia de pé no Teatro Leopoldina, 
em Porto Alegre, a peça de Millor Fernandes e 
Flávio Rangel, “Liberdade, Liberdade”, um ícone 
de crítica ao autoritarismo da época. Hoje quem 
aplaude nas redes sociais os que criticam o Supremo, 
corre o risco de ser investigado como conspirador.

GarciaALEXANDRE

Certamente um 
juiz da Suprema 
Corte  não confunde 
livre manifestação 
do pensamento 
e expressão de 
opinião, com 
conspiração contra 
a democracia, ainda 
mais com ausência 
de materialidade.” 

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

O presidente Jair Bolsona-
ro (sem partido) antecipou 
a motociata marcada para o 
mês de agosto em Florianó-
polis. Inicialmente previsto 
para ocorrer em 14 de agosto, 
o evento agora está marcado 
para o sábado anterior, dia 7.

Também foi adiantado o 
almoço com empresários do 
Sul do Brasil, em Joinville. 
Agora o evento organizado pela 
Fiesp (Federação das Indús-
trias do Estado de São Paulo) 
ocorrerá no dia 6 de agosto, 
uma sexta-feira. As infor-
mações são da assessoria do 
senador Jorginho Mello (PL).

AGENDA PELO SUL
A vinda de Bolsonaro foi 

comentada pelo presiden-
te na segunda-feira na saída 
do Palácio da Alvorada. Em 
conversa com apoiadores que 
se concentravam no local, 
o presidente reafirmou seu 
compromisso em Floria-
nópolis, menos de um mês 
depois de ter ido a Chapecó.

Nesta sexta-feira, o presi-
dente tem agendas na serra 
gaúcha, em Bento Gonçalves 
e Caxias do Sul. No sábado, 
ele deve realizar uma mo-
tociata pela região metro-
politana de Porto Alegre.

Em Chapecó, a motociata 
do dia 26 de junho com Jair 
Bolsonaro contou com quase 
30 mil motocicletas e a par-
ticipação de 40 mil pessoas, 

de acordo com estimativa da 
organização do encontro. O 
evento reuniu motociclistas 
de seis Estados: Santa Catari-
na, Paraná, Rio Grande do Sul, 
Mato Grosso, São Paulo e Acre. 
Além de andar de moto, Bolso-
naro conversou com apoiado-
res, tirou fotos, se encontrou 
com político e inaugurou uma 
unidade da Caixa Econômica 
Federal na cidade de Xanxerê. 

Nova visita

Bolsonaro antecipa motociata em 
Florianópolis e reunião em Joinville

Presidente esteve em evento em Chapecó no dia 26 de junho
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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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Balneário Camboriú
O município de Balneário Camboriú destaca-se 
com as menores estatísticas sobre contaminados, 
internados e mortos pela Covid-19 em Santa 
Catarina. Informação do prefeito Fabricio de 
Oliveira (Podemos), durante entrevista no 
Conexão ND, exibido na Record News e portal 
ND+. Dado de impacto, sabendo-se que a cidade 
tem um elevado número de famílias com idosos. 
O sucesso deve-se à instalação de um hospital 
especial para os pacientes com coronavírus, 
primeiro no Estado, e testagem em massa.

Destaques - O prefeito Fabricio de Oliveira 
destacou outros índices que colocam 
Balneário Camboriú em primeiro lugar no 
Estado. Tem 98,7% da população atendida 
com saneamento. E está em primeiro lugar 
no Estado em Índice de Desenvolvimento 
Humano. O município tem os maiores 
arranha-céus do país. De acordo com o 
prefeito, entre os dez maiores edifícios do 
Brasil, nove estão em Balneário Camboriú. A 
íntegra da entrevista está nas redes sociais e 
no Portal ND+: https://youtu.be/dHtJe7-p4Fs 

moacir.pereira@ndmais.com.br
MOACIR PEREIRA

O reitor da Universidade Federal de 
Santa Catarina tem prazo até o final 
desta semana para dar explicações 
ao Ministério Público Federal (MPF) 
sobre o não retorno às aulas presenciais 
dos alunos do Colégio de Aplicação. 
O pedido foi encaminhado pelo 
procurador da República, Marcelo 
da Motta, diretor do setor de Direitos 
do Cidadão do MPF. Ele já recebeu a 
resposta do Colégio de Aplicação.

O procurador instaurou o inquérito 
civil público depois de receber 
representações do Movimento 
Pais pela Educação, que há vários 
meses estão mobilizados pela 
retomada das aulas presenciais no 
Aplicação. Depois das explicações, 
analisará e tomará uma decisão.

Mais de 80 famílias com crianças e 
adolescentes naquele colégio vêm se 
reunindo e apelando às autoridades 

e pedindo o apoio da comunidade. 
Fundamentam-se em estudos 
científicos de pediatras, pedagogos, 
psicológicos e vários especialistas, 
que defendem de forma consensual: 
“Lugar de criança é na escola”.

Estes estudos revelam que as crianças 
e os adolescentes correm muito mais 
riscos, inclusive nesta pandemia da 
Covid-19, fora das escolas do que 
convivendo nas salas de aula.   

Nas redes sociais, o movimento 
proclama: “Não usem nossos filhos 
como escudo político. A única escola 
básica de Santa Catarina que não 
retomou as aulas presenciais é 
mencionada pelos militantes como 
a última barreira de resistência. O 
Aplicação da UFSC se tornou um 
palanque político. E os nossos filhos 
reféns desses criminosos que devem 
pagar pelos transtornos dos alunos”.

Retomada
O presidente da OAB/SC, 
Rafael Horn, vai solicitar ao 
novo presidente do Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região, 
desembargador federal Ricardo 
Teixeira do Vale Pereira, 
o retorno gradativo das 
atividades presenciais em todos 
os órgãos da Justiça Federal. 
O pedido será feito nesta 
sexta-feira (9), durante visita 
do magistrado federal, que é 
catarinense de Florianópolis, 
à sede da OAB/SC.  

Lugar de criança é na escola
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Curtas
 – Assembleia Legislativa aprovou 
proposta do deputado João Amin 
(PP), com nota de pesar a familiares 
do genial artista Rodrigo de Haro, que 
faleceu semana passada na Capital.

 – Presidente do PSB, Claudio Vignatti, 
realiza hoje, em Florianópolis, 
às 19h30, ato de filiação de 
cerca de 20 sindicalistas.

 – Feira da Agricultura Familiar de 
Criciúma volta a ser presencial. 
Ocorre amanhã na frente 
do Parque Municipal, com 
apresentação da Orquestra de 
Metais do Bairro da Juventude.

Equilíbrio - Presidentes e dirigentes das associações que 
reúnem servidores de vários poderes analisaram o projeto da 
reforma da Previdência e aprovaram propostas de emendas 
a serem levadas aos deputados.  Defendem uma reforma 
justa, que garante o pagamento futuro das aposentadorias 
e o equilíbrio das contas públicas. Na foto, o grupo reunido 
na Associação Catarinense do Ministério Público.

DIVULGAÇÃO/ND

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

NDTV em Tubarão
Uma nova sucursal do Grupo ND 
será inaugurada hoje em Tubarão, 
cobrindo todos os municípios da 
Amurel, incluindo a histórica Laguna. 
Passa a operar o canal 7.1, novidade 
na comunicação digital aberta. E 
Santa Catarina passará a conhecer 
melhor Tubarão e região. A maravilha 
da pintura de Willy Zumblick, a 
história da Unisul, uma das maiores 
instituições educacionais de Santa 
Catarina, a extraordinária atuação 
do voluntariado, o Hospital Nossa 
Senhora da Conceição, o maior do 
Estado com 430 leitos, e sua pujante 
economia. É Santa Catarina mais 
integrada e mais valorizada.

PP no governo
Ex-deputado Reno Caramori, 
do PP, foi nomeado por ato do 
governador Carlos Moisés para 
o cargo de assessor do secretário 
da Agricultura, Altair Silva. 
Seis vezes deputado estadual, 
ele estava fora do jogo político 
desde que desistiu de concorrer 
a mais um mandado em 2015. 
A partir daquele ano exerceu 
a presidência da Agência 
Reguladora de Serviços (Aresc). 
Sua família e o ex-deputado 
são os principais acionistas 
da Reunidas, empresa de 
transporte público com rotas 
estaduais e interestaduais.

Cinema
Projeto do deputado Fernando 
Kreeling (MDB), que denomina 
Gilberto Gerlach o cinema do 
Centro Integrado de Cultura, 
foi aprovado pela Comissão 
de Constituição e Justiça da 
Assembleia Legislativa. Parecer 
favorável foi exarado pelo 
deputado Valdir Cobalchini. 
Gerlach, um cinéfilo e 
programador talentoso, dirigiu 
o Ccnema do CIC, trazendo 
para a programação uma 
primorosa seleção dos melhores 
filmes. E publicou as obras 
iconográficas mais completas 
sobre Desterro e Blumenau.



A cidade e o número de veículos mo-
torizados cresceram e crescem. As vias 
foram asfaltadas. A quantidade de veí-
culos aumentou. Dada à condição eco-
nômica, as pessoas continuam a ter na 
bicicleta, o meio mais econômico de ir e 
vir na cidade, o que com a pandemia do 
Covid-19, com certeza, aumentou.  
 
Os usuários da bicicleta, na sua maio-
ria não estão conectados e organi-
zados para se poder fazer notar e 
pleitear condições mais favoráveis e 
seguras para se locomoverem. O Pe-
dala Joinville, uma entidade sem fins 
lucrativos e de utilidade pública, luta 
ao longo de 14 anos para que Joinvil-
le ofereça melhores condições e segu-
rança aos que usam a bicicleta no seu 
dia a dia.  
 
É uma luta difícil e contínua. Se, de 
um lado, falta educação, conhecimen-
to e respeito à legislação de trânsito por 
grande parte dos usuários da bicicleta, 
por outro, falta respeito e tolerância dos 
usuários de veículos motorizados, que 
parecem ignorar o Código de Trânsi-
to, que estabelece a responsabilidade do 
maior para com o menor.  

Com uma fiscalização precária ou ine-
xistente, o número de sinistros diá-
rios com vítimas só aumenta. Joinville 
tem Plano de Mobilidade (PlanMob) 
e Plano Diretor de Transportes Ativos 
(PDTA), que contêm políticas públicas, 
cronogramas e métricas, que conside-
ram o sistema cicloviário. Ainda esta-
mos muito longe de conseguir atingir o 
que foi planejado.  
 
Levantamentos indicam que aproxi-
madamente 64% das pessoas se deslo-
cam pelo transporte coletivo, bicicletas 
ou a pé. E somente 36% se deslocam 
por meio de veículos automotores 
(carro, moto, etc). Isso mostra que são 
investidos mais recursos para atender 
a uma parcela menor de usuários do 
sistema viário.  
 
Uma nova gestão iniciou em nossa cida-
de. Novas propostas e projetos de mobi-
lidade urbana estão sendo elaborados. É 
desejo de todos que haja um olhar mais 
moderno, mais seguro, mais humano 
e sustentável. É necessário ficar atento 
a tendências mundiais, que empregam 
mais esforços na adoção de transpor-
tes ativos - a pé, de bicicleta e outras 

Uma liderança 
indesejada

Arquelau E. Bonifácio
vice-presidente da Associação 
Movimento Pedala Joinville 

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

O Departamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos (Dieese) divul-
gou, ontem, a Pesquisa Nacional da Cesta 
Básica de Alimentos. Segundo o levanta-

mento, nove das 17 capitais pesquisadas apresenta-
ram queda no valor da cesta. Mas, para infelicidade 
e preocupação dos catarinenses, Florianópolis, de 
acordo com o Dieese, andou na contramão e re-
gistrou o custo mais elevado do País: R$ 645,38.

Além da triste liderança na carestia no mês pas-
sado, a cesta pesquisada na Capital também fi-
gurou entre as três de maior elevação no período: 
+1,42%, ficando atrás somente de Curitiba (+1,59%) 
e de Fortaleza (+ 1,77%). Em sentido oposto, as 
capitais que apresentaram maiores reduções fo-
ram Goiânia (-2,23%), São Paulo (-1,51%), Belo 
Horizonte (-1,49%) e Campo Grande (-1,43%).

Considerando o primeiro semestre de 2021, 
dez capitais brasileiras acumularam aumen-
tos no custo da cesta. Curitiba foi onde hou-
ve o maior acúmulo, 14,47%; seguida por Natal, 
com 9,03%. Também ocorreram aumentos em 
Florianópolis, Porto Alegre, Vitória, Fortale-
za, Belém, João Pessoa, Recife e Aracaju.

Os números do Dieese comprovam que o bra-
sileiro, que vem enfrentando enormes dificul-
dades econômicas em razão da pandemia do 
coronavírus, precisou ter muito jogo de cintura 
para manter sua família alimentada. Comparan-
do junho de 2020 com igual período deste ano, 
o preço do conjunto de alimentos básicos subiu 
em todas as 17 capitais que fazem parte do le-
vantamento. E em elevados percentuais: en-
tre 11,17%, em Recife; e 29,87%, em Brasília.

Com base na cesta mais cara em junho, que foi a de 
Florianópolis, o Dieese calculou que o salário míni-
mo para manter dois adultos e duas crianças deveria 
ser equivalente a R$ 5.421,84, valor que corresponde 
a 4,93 vezes o piso nacional vigente, de R$ 1.100,00.

Além de torcer para que São Pedro abra as tornei-
ras para irrigar as fronteiras agrícolas do País, os 
brasileiros, pelo que vem acontecendo nos últimos 
dias, com os anúncios dos aumentos da energia 
elétrica, há alguns dias; e da gasolina, do die-
sel e do gás de cozinha, na segunda-feira, vão ter 
que apertar ainda mais o cinto para fechar o ano 
com a saúde de suas finanças pessoais em dia.
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Tolerância, respeito e convivência 
entre modais de mobilidade 

GRUPO ND

MARIO J. GONZAGA PETRELLI
IN MEMORIAM / FUNDADOR E PRESIDENTE 

EMÉRITO GRUPO ND E GRUPO RIC

ALBERTINO ZAMARCO JR.
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

ENDEREÇO:
RUA XAVANTES, 120, ATIRADORES, 
JOINVILLE (SC)
CEP 89203-210

SILVANO SILVA
DIRETOR REGIONAL 
JOINVILLE
silvano@ndtv.com.br

DRICA FERMIANO
GERENTE DE JORNALISMO E OPERACIONAL NDTV
drica@ndtv.com.br

FLÁVIA BORBA VIEIRA
GERENTE COMERCIAL
fl avia.vieira@ndtv.com.br

MAURO GERES EDITOR CHEFE
maurocgeres@gmail.com.br

RAQUEL SCHWARZ EDITORA PORTAL ND
raquel.schwarz@ndmais.com.br

TELEFONES:
(47) 3419-8000 / GERAL
(47) 3419-8010 / COMERCIAL
(47) 3419-8020 / REDAÇÃO

DERLY MASSAUD ANUNCIAÇÃO
DIRETOR DE PLANEJAMENTO

GILBERTO KLEINÜBING
DIRETOR COMERCIAL

LUÍS MENEGHIM
DIRETOR DE CONTEÚDO

MARCELLO CORRÊA PETRELLI
PRESIDENTE EXECUTIVO GRUPO ND

mauro.geres@ndmais.com.br



10 quarta-feira, 7 de julho de 2021 Estado

Os problemas nas rodovias 
estaduais e federais do Sul do Es-
tado vão de buracos que sempre 
voltam a aparecer à falta de acos-
tamento, tráfego intenso e obras 
que parecem intermináveis. Na 
segunda matéria da série que está 
fazendo um raio-X das rodovias 
de Santa Catarina, o ND Notícias 
exibiu, ontem, uma reportagem 
sobre as rodovias do Sul. Dessa 
vez, entraram em cena os proble-
mas da SC-449, da rodovia Jorge 
Lacerda e da Serra da Rocinha. A 
reportagem é de Karla Pereira.  

A SC-449, que no passado abriu 
caminho para o progresso no Sul 
catarinense, hoje é motivo de 
preocupação para os moradores. 
O trecho que passa por Sombrio e 
Jacinto Machado tem 18,7 km de 
extensão e acumula problemas. 
É uma realidade que a empre-
sária Maiara Duarte conhece 

muito bem. Natural de Sombrio, 
ela é dona de uma indústria de 
cerâmica perto da rodovia.

“Ela é muito importante aqui 
para a nossa região. Escoa a 
produção de arroz, banana, 
maracujá e as cerâmicas da 
região. Ou seja, o tráfego nela 
é intenso mesmo. Caminhões 
pesados e o que mais causa 
sofrimento aqui é o número de 
buracos”, avalia a empresária.

A SC-449 recebeu obras de 
recuperação em 2018, com custo 
próximo de R$ 7 milhões. O 
investimento, no entanto, não foi 
suficiente. “Houve um planeja-
mento e uma previsão de inves-
timento alto, então, de repente, a 
rodovia poderia ter sido feita uma 
obra de qualidade, e o orçamento 
veio caindo proporcionalmente 
e a obra não ficou de qualidade. 
Em seis meses, o estrago come-
çou a aparecer”, conta a prefeita 
de Sombrio, Gislaine Cunha. 

Algumas melhorias na 449, 
como tapa-buracos, foram 
feitas por meio de demandas dos 
prefeitos de cidades vizinhas. 
“É uma rodovia que recebeu um 
investimento de um orçamento, 
mas a obra não ficou de quali-
dade, então, por isso, houve a 
necessidade de um tapa-buraco.” 

Rodovias do 
Sul acumulam 
problemas 
Buracos, tráfego intenso, falta de acostamento e obras 
que parecem intermináveis são algumas das reclamações 
constantes de quem circula pela região de Santa Catarina

Leia mais amanhã

A situação 
das rodovias 
no Oeste

Revitalizada em 2018 ao custo de R$ 7 milhões, a SC-449 já passou por 
vários remendos para amenizar os problemas que aparecem com frequência

Rodovia 
Jorge Lacerda 
tinha muitas 

pistas com 
buracos e sem 
acostamentos

Pouca durabilidade dos reparos causa transtornos
A rodovia Jorge Lacerda, em 

Criciúma, é uma importante 
via de acesso entre o muni-
cípio e a BR-101. São 8,3 km 
de extensão. Roberto C. C. da 
Silva tem comércio há seis 
anos nas margens da rodo-
via, mas a pista com bura-
cos e a falta de acostamento 
fazem os clientes passarem 
bem longe. “O problema 
mais visível era uma pista 
com buracos e sem acosta-
mento. Não tinha nem como 
o cliente passar na rodovia, 
por isso, eles não chegam na 
loja”, conta o comerciante.

Assim como na SC-449, o 
problema da rodovia Jorge 
Lacerda, segundo moradores 
e condutores, é a falta de ma-
nutenção. Mesmo com obras 
de recuperação realizadas pe-
riodicamente, a durabilidade 
é pequena e o progresso acaba 
dando vez aos transtornos.

Para o secretário da regio-
nal sul de infraestrutura do 
Estado, Gustavo Taufembach, 
as falhas nas obras de recu-
peração ocorrem porque os 
projetos contemplam apenas 

serviços superficiais e não a 
restauração total do asfalto.

“Quando a gente trata da 
rodovia 449, a obra feita 
há três anos, foi mais para 
recuperação do estado fun-
cional, mais para ganhar um 
pouco de vida útil e dar um 
pouco mais de segurança. Mas 
a obra que de fato precisa-
va ser feita naquela rodovia, 
ultrapassava os R$ 20 mi-
lhões”, destaca Taufembach.

A rodovia Jorge Lacer-
da está passando por obras 
de recuperação. O investi-
mento é de R$ 16,3 milhões. 
Estão previstos serviços 
de terraplanagem, sina-
lização e iluminação.

O sentimento é de expec-
tativa para o comerciante 
Roberto e milhares de traba-
lhadores que transitam todos 
os dias na Jorge Lacerda. 
“Pelo que estão fazendo, es-
pero que fique muito melhor, 
pelo alargamento que estão 
fazendo na pista. Também 
vão fazer acostamento bem 
reforçado, pelo que estamos 
vendo”, destaca Roberto.

FOTOS NDTV/ND

Serra da Rocinha recebe recursos federais para conclusão
Uma importante rodovia federal 

também corta a região Sul: a BR-285. 
Conhecida como Serra da Rocinha, 
essa via liga a serra gaúcha ao Sul 
catarinense. Esse deslocamento é 
feito, com frequência, pelos funcio-
nários de uma empresa que trabalha 
com frutas e verduras, entre abril 
e setembro. Nos demais meses, o 
cultivo é feito em Timbé do Sul. Por 
isso, a Serra da Rocinha é funda-
mental para escoar a produção.

De acordo com a agricultora e 
comerciante, Relinde Kremer, no 
projeto pela Serra da Rocinha, é 
possível economizar bem mais. 
“Precisamos usar a serra da Roci-
nha, mas, desde 2014, estamos com 
dificuldades de transitar devido às 
obras”, lamenta Kremer. “Pela praia 
Grande são 202 km e a outra opção é 

a rota do sol, que dá 325km”, con-
ta a agricultora. Para ela, trafegar 
na 285 é uma questão de logística.

A Serra da Rocinha está passando 
por obras de manutenção. São 22 
km, sendo que 21 estão concluídos. O 
trabalho estava prestes a parar depois 
que a União cortou o orçamento de R$ 
20 milhões destinado à BR-285. Para 
evitar isso, houve um remanejamento.

“Havia uma dificuldade de recurso e 
a gente se comprometeu a dar solução 
para que a obra não parasse. Rema-
nejamos um dinheiro de manutenção, 
R$ 15 milhões, para a obra continuar. 
Ela está em andamento e falta 1,3 
km. Fizemos o contorno de Timbé do 
Sul e está faltando apenas 1,3 km de 
serra para chegar na divisa com o Rio 
Grande do Sul”, informou o ministro 
da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. 



INFORMAÇÃO
DO JEITO QUE
VOCÊ GOSTA.

SEG A SEX ÀS 13H20 
COM NILSON GONÇALVES

E RICARDO MOREIRA 

quarta-feira, 7 de julho de 2021 11Estado

Os deputados de Santa 
Catarina aprovaram a admis-
sibilidade da PEC (Proposta 
de Emenda à Constituição) 
5/2021, de autoria do Execu-
tivo, que trata da reforma da 
Previdência dos servidores 
públicos estaduais. Com a 
admissão, a matéria volta para 
as comissões, onde tramitará 
de forma conjunta com o PLC 
(Projeto de Lei Complemen-
tar) 10/2021, que também trata 
da reforma previdenciária. 
Antes de passar pelo plená-
rio, ontem a PEC já havia sido 
aprovada na CCJ (Comissão 
de Constituição e Justiça). 

Hoje as três comissões que 
apreciam a reforma na Assem-
bleia se reúnem, a partir das 
9h30, para dar início à análise 
conjunta da PEC e do PLC. No 
encontro, será elaborado um 

calendário de tramitação da 
PEC, com datas para apresenta-
ção de emendas dos deputados, 
que eventualmente possam 
mudar a proposta do governo.

IDADES MÍNIMAS
Além de estabelecer as novas 

idades para aposentadoria 
voluntária dos servidores, 
seguindo a reforma aprovada 
pela União em 2019, a PEC trata 
ainda de pontos como veda-
ção da comutatividade; teto 
para abono de permanência; 
possibilidade de transforma-
ção da natureza jurídica do 
Iprev (Instituto de Previdência 
do Estado de Santa Catarina) 
em fundação; atualização das 
normas de pensões (artigos 
1º a 3º); regras transitórias 
(artigo 4º); vigência (artigo 
5º); e revogações (artigo 6º).

A principal mudança da re-
forma da Previdência está nas 
idades mínimas para aposen-
tadoria voluntária dos servido-
res estaduais. Para mulheres, 
passa a ser de 62 anos, e para 
homens, 65 anos, observa-
dos o tempo de contribuição 
e os demais requisitos que 
são exigidos pela legislação.

A proposta retira a previsão 
de revisão das aposentadorias 
sempre que houver mudanças 
nas remunerações de servido-
res em atividade. Além disso, 
veta a “adoção de requisitos 
ou critérios diferenciados para 
a concessão de benefícios”, 
assim como o recebimento 
de mais de uma aposenta-
doria pelo regime próprio de 
previdência dos servidores.

A PEC mantém o pagamen-
to do abono de permanên-

cia para os servidores que se 
mantiverem em atividade até 
a aposentadoria compulsória, 
mesmo com as exigências para 
a aposentadoria atendidas. 

Conforme as justificativas 

do governo estadual, o défi-
cit – diferença entre arreca-
dação da contribuição e o que 
é gasto com os pagamentos 
– da Previdência cresceu em 
612,39% nos últimos dez anos.

Reforma da Previdência dos 
servidores de SC avança na Alesc
Proposta de Emenda à Constituição foi aprovada ontem em plenário e agora será analisada nas comissões de mérito

Deputados se reúnem hoje para dar prosseguimento à 
tramitação do projeto enviado pelo governo do Estado
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Impulsionada pela nova rodada de pagamentos do auxílio 
emergencial e pela alta recente nos juros, a aplicação 
financeira mais tradicional dos brasileiros registrou o melhor 
desempenho do ano. Em junho, os brasileiros depositaram 
R$ 7,09 bilhões a mais do que sacaram na caderneta de 
poupança, segundo informou ontem o Banco Central.
Apesar do desempenho positivo, a captação é inferior 
à registrada em junho do ano passado. Naquele mês, 
os brasileiros tinham depositado R$ 20,53 bilhões 
a mais do que tinham retirado da poupança.
Com o desempenho de junho, a poupança acumula 
retirada líquida de R$ 16,53 bilhões nos seis primeiros 
meses do ano. Essa é a maior retirada acumulada para 
o primeiro semestre desde 2016, quando os saques 
tinham superado os depósitos em R$ 42,61 bilhões.
O principal responsável pelo resultado positivo na poupança 
foi a retomada do pagamento do auxílio emergencial. A 
Caixa Econômica Federal depositou o dinheiro em contas 
poupança digitais, que acumulam rendimentos. 
Com rendimento de 70% da Taxa Selic (juros básicos 
da economia), a poupança rendeu apenas 1,6% nos 12 
meses terminados em junho, segundo o Banco Central. 

Brasileiros depositaram 
R$ 7,09 bilhões na  
caderneta de poupança

Campanha
A Aneel (Agência 
Nacional de 
Energia Elétrica) 
aprovou ontem as 
regras para que as 
distribuidoras de 
energia realizem 
campanhas de 
conscientização 
pelo uso eficiente 
de energia elétrica 
e dos sistemas de 
bandeiras tarifárias. 
A intenção 
do governo e 
da agência é 
intensificar as 
ações para a 
economia de 
água e energia 
devido à pior crise 
hídrica que o país 
enfrentou nos 
últimos 91 anos. A 
proposta da agência 
deverá ser analisada 
pelo Comitê de 
Monitoramento 
do Setor Elétrico.

Mercadoredacao@ndmais.com.br

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

-

0,83%

0,31%

0,93%

2,38%

8,06%

JUNHO

MAIO

ABRIL

MARÇO

ACUM. ANO

ACUM. 12 MESES

-

0,96%

0,38%

0,86%

2,89%

8,9%

-

3,40%

2,22%

2,17%

15,67%

36,55%

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$ 5,086 R$ 5,088

TURISMO

COMPRA VENDA

R$ 5,07 R$ 5,24

+0,6338%

 Dólar

COMPRA VENDA

R$ 6,02 R$ 6,022

+0,6501%

COMPRA VENDA

R$ 0,0526 R$ 0,0531

+0,5682%
 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$ 292,13

R$ 1100,00

Selic

CUB-SC

Salário Mínimo

Ouro

Data Pontos Variação
05/JUL 126.920,05 -0.55%

02/JUL 127.621,65 1.56%

01/JUL 125.666,19 -0.9%

Data fi nal Rendimento
5/JULHO 0,2019%

4/JULHO 0,2019%

3/JULHO 0,2019%

Ibovespa

Poupança

Brasileiro mais rico do 
mundo tem US$ 19,4 bi
Eduardo Saverin (foto), cofundador do Facebook, 
ultrapassou o empresário Jorge Paulo Lemann, sócio 
da AB Inbev e da 3G Capital, no ranking de bilionários 
da revista Forbes, se tornando o brasileiro mais rico 
do mundo. Saverin tem uma fortuna estimada em US$ 
19,4 bilhões e está listado na 95ª posição no ranking. O 
patrimônio de Lemann, que agora é o segundo brasileiro 
mais rico do mundo, está estimado em US$ 19 bilhões 
na lista, com ele ocupando a 98ª posição. Saverin tem 39 
anos, menos da metade da idade de Lemann, que tem 81.

Bradesco  
no campo
Para comunicar a 2ª edição da 
promoção ‘Força no Campo Bradesco’, 
o banco lançou em 1º de julho uma 
campanha que destaca, em sua 
linha criativa, a força e tecnologia 
atreladas ao futuro. Com assinatura 
“Agro do futuro é agora”, as peças 
exploram o grande atrativo da 
promoção, que sorteará três tratores 
0km. A cada R$ 10 mil na contratação 
nas linhas de crédito rural, o cliente 
ganha um número da sorte para 
concorrer. A promoção vai até junho 
do ano que vem e os sorteios serão 
realizados nos meses de novembro 
de 2021 e março e junho de 2022.

Arrecadação 
em junho
A arrecadação total de Santa Catarina 
registrada no mês de junho foi de R$ 
2,99 bilhões, o que corresponde ao 
crescimento de 41,9% na comparação 
com junho de 2020. A exemplo do que 
ocorreu em abril e maio, a variação é 
alta devido ao desempenho registrado 
no segundo trimestre de 2020, 
fortemente impactado pela pandemia. 
Se for considerado apenas o ICMS, o 
crescimento chega a 48,4%, com R$ 
2,37 bilhões arrecadados somente 
com o imposto. As informações foram 
analisadas e divulgadas ontem pelo 
Sindifisco/SC (Sindicato dos Fiscais da 
Fazenda do Estado de Santa Catarina). 

Magalu compra a Bit55
O Cade (Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica) aprovou, sem restrições, a compra da 
Bit55, plataforma de tecnologia para processamento 
de cartões de crédito e débito na nuvem do 
Banco BS2, pelo Magazine Luiza. O negócio foi 
anunciado no começo de junho e não teve o valor 
divulgado. Em comunicado à CVM (Comissão de 
Valores Mobiliários), a Magalu explicou que a 
Bit55 complementa os serviços oferecidos pela 
Hub Fintech, que poderá oferecer aos seus clientes 
a emissão de cartões de crédito e débito, além 
dos atuais cartões pré-pago e contas digitais.
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DIVULGAÇÃO/RECORD TV

A Justiça Federal em São Paulo decidiu 
manter a regra do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) 2021 que veta a isenção de taxa 
de inscrição a participantes que não justifi-
caram ausência na edição anterior da prova. 
Em decisão proferida no dia 2 de julho, a juíza 
federal Ana Lúcia Petri Betto, da 17ª Vara 
Federal, negou pedido de liminar formulado 
pela Defensoria Pública da União (DPU), que 
pretendia derrubar a exigência de justifica-
tiva de falta para a concessão do benefício de 
quem havia sido contemplado com a isenção 
no ano passado. O argumento da DPU é de 
que o medo da pandemia fez com que par-
te dos alunos pobres faltasse ao certame. 

Pelas regras em vigor, têm direito ao benefí-
cio candidatos que se enquadram em critérios 
de renda e são alunos de escolas públicas ou 
bolsistas em instituições privadas. O Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), autarquia do Ministé-
rio da Educação (MEC) que organiza o Enem, 
aceitava apenas motivos como emergência 
médica, acidente de trânsito no dia da prova, 
assaltos e morte na família entre as justificati-
vas aceitas para ausência, desde que compro-
vadas com documentos, tais como boletins de 
ocorrência e atestados de saúde. O temor pela 
pandemia não estava listado entre os moti-
vos aceitos pelo Inep para justificar a falta.  

A taxa do Enem 2021 é de R$ 85. O prazo para 
se inscrever segue aberto até 14 de julho. Já o 
período para pedir isenção da taxa do Enem 
ocorreu entre 17 e 28 de maio. 
Na decisão, a juíza Petri Betto avaliou 
que, apesar da boa intenção da DPU, não 
ficou demonstrado que o edital estabe-
lecia regras que inviabilizassem a parti-
cipação de candidatos de baixa renda. 

“A despeito das poderosas colocações da 
Defensoria Pública da União, no combati-
vo exercício de sua função constitucional, 
não há como concluir que as exigências 
do edital seriam desproporcionais ou que 
revelam o intuito de inviabilizar o acesso 
de candidatos pobres ao Enem”, afirmou 
a magistrada. Ela também destacou que 
a isenção de taxa no Enem 2021 contem-
plou um “grande número de candida-
tos”, com reduzido número de recursos. 

Por outro lado, argumentou a juíza, 
“o deferimento da liminar para que fos-
se acrescentada uma nova justificativa no 
edital, após o esgotamento do prazo para a 
apresentação dessas justificativas e inter-
posição de recursos, implicaria em notá-
vel periculum in mora (perigo da demora) 
reverso, apto a causar prejuízos ao erário e 
atrasos injustificados no exame de 2021”.

As provas do Enem 2021 serão aplicadas 
nos dias 21 e 28 de novembro, tanto a versão 
digital quanto a impressa. As duas versões 
também terão a mesma estrutura de prova: 
quatro cadernos de questões e a redação. 

Isenção de taxa do Enem só 
para quem justificou falta

Serviço 

Segundo o edital, falta por motivo de doença ou acidente no dia de 
prova estão entre os motivos de ausência no Enem aceitos pelo Inep

Em sua decisão, a Justiça Federal de São Paulo alegou que o edital 
não prevê o medo da pandemia como justificativa para a ausência
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No Estado
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17h33

    22°C   8°C  

Áries 21/3 a 20/4 
Cuide para manter a lucidez, porque só 
ela será capaz de iluminar o caminho e 
prevenir que você não se perca em ra-
mificações aparentemente interessan-
tes, mas que não levariam a nada, a 
não ser perder tempo. Melhor não.

Touro 21/4 a 20/5
O medo é uma arma utilizada indiscri-
minadamente pelas pessoas que se-
meiam desinformação, e sua alma será 
atingida com essa dinâmica onde seja 
vulnerável e suscetível. Procure respi-
rar e tomar um tempo antes de reagir.

Gêmeos  21/5 a 20/6 
Antes de passar para frente as informa-
ções que surpreendem você, por parecer que 
abrem portas novas de entendimento, procure 
fazer uma investigação imparcial, e um es-
tudo analítico de tudo. Nada é o que parece.

Câncer   21/6 a 22/7 
As notícias são tão contraditórias quan-
to contrastantes são também os sentimen-
tos que afloram de sua alma diante desse 
cenário. O melhor a fazer é você se outorgar 
um tempo longo para fazer suas reflexões.

Leão 23/7 a 22/8  
O alvoroço que as pessoas fazem em torno de 
eventos que, em si mesmos, não têm tanta 
importância assim, é diretamente proporcio-
nal à preguiça que elas têm de se debruçar 
sobre a realidade para a investigar direito.

Virgem  23/8 a 22/9 
Tudo precisa, tudo deve ser questionado, por-
que a desinformação virou uma espécie de es-
porte preferido de todas as pessoas aficiona-
das à Internet. Busque informações em fontes 
sabidamente respeitáveis. Evite enganos.

Libra  23/9 a 22/10
É tão normal a aceitação de que se nasce 
entre o céu e a terra para sofrer, que a busca 
de prazer anda se tornando tímida demais. 
Questione essa normalidade, ela não pre-
cisa reger seu tempo. Seja você o regente.

Escorpião 23/10 a 21/11 
Evite gastar seu tempo com explicações tolas 
sobre assuntos óbvios. A realidade não é tão 
fantástica quanto as teorias da conspira-
ção apresentam, muito do que acontece de 
errado é apenas produto de incompetência.

Sagitário  22/11 a 21/12 
As obrigações terão de ser cumpridas, quei-
ra você estar com boa ou má disposição a 
respeito dessas. Com boa disposição, tudo 
passará rapidamente. Com má disposição, 
tudo será pesado e irritante. Você escolhe.

Capricórnio 22/12 a 20/1 
Seus olhos enxergam potencialidades que se-
ria impossível aproveitar de imediato, porque 
há inúmeras outras obrigações que precisam 
ser cumpridas da melhor maneira possí-
vel, e com urgência. Em outro momento.

Aquário 21/1 a 19/2
Seria infinitamente melhor se houves-
se compreensão da parte das pessoas 
com que você conversa, mas ao mesmo 
tempo você também precisa compreen-
der que o cenário do mundo anda mui-
to distorcido, quase incompreensível.

Peixes  20/2 a 20/3
Sempre haverá um espaço e um tem-
po em que sua alma encontrará um míni-
mo de regozijo e conforto. Às vezes, você 
terá de buscar mais por isso, mas sem-
pre encontrará. Portanto, deixe o de-
sânimo do lado de fora. É assim.

Horóscopo
Oscar QuirOga/ EstadãO cOntEúdO



Após dois jogos de mata-
-mata da seleção brasileira na 
Copa América, Tite mantém a 
indefinição sobre quem são os 
titulares de alguns setores do 
time. A formação do ataque e o 
goleiro parecem ser as dúvidas 
do treinador, que admitiu usar 
a competição como teste para 
as Eliminatórias Sul-America-
nas da Copa do Mundo de 2022, 
maior objetivo do treinador.

No gol, Ederson, Alisson e 
Weverton sonham com a vaga 
de titular no Mundial do próxi-
mo ano. O goleiro do Liverpool 
começou como titular nesta 
Copa América, mas o jogador do 
Manchester City e o do Palmei-
ras ganharam uma chance cada 
na fase de grupos. Ederson, 
contudo, despontou como ti-
tular nos dois jogos de mata-
-mata, na sexta e na segunda.

Apesar da rara sequência de 
dois jogos como titular, Tite 
nega que o jogador do City te-
nha conquistado a titularidade. 
“Temos três grandes e extraor-

dinários goleiros. Ninguém é 
melhor do que ninguém. Talvez 
o momento possa ser determi-
nante para a escolha, aí tem o 
Taffarel e o Marquinhos, que 
são importantes nesse pre-
paro. Estamos tranquilos em 
relação a isso”, diz o treinador, 
referindo-se ao preparador 
de goleiros e seu auxiliar.

No ataque, a situação fica 
mais embolada. E não so-
mente por causa do maior 
número de opções e forma-
ções, ora com Neymar mais 
recuado, quase como meia, ora 
com o jogador do Paris Sain-
t-Germain mais avançado, 
compondo o trio ofensivo.

Se a intenção de Tite era 
repetir a formação da equi-
pe nas quartas de final e na 
semifinal, a expulsão de Gabriel 
Jesus na sexta-feira passa-
da acabou com seus planos. 
Assim, precisou mudar o trio, 
que teve ainda Roberto Fir-
mino e Richarlison contra o 
Chile, pelas quartas de final. 

Neymar jogou atrás dos três.
Na semifinal, contra o Peru, 

Tite escalou Everton Ceboli-
nha, Richarlison e Neymar. 
Outras opções são Gabriel 
Barbosa, titular em um dos 
seis jogos já disputados nesta 
Copa América, Vinicius Ju-
nior, e até Everton Ribeiro, 
atuando mais avançado do que 
costuma fazer no Flamengo.

Gabriel Jesus e Richarlison 
parecem ainda ter a prefe-
rência de Tite para compor o 
setor com Neymar, tendo agora 
Lucas Paquetá, autor dos gols 
da vitória sobre Chile e Peru, 
logo atrás. O jogador do Lyon 
é o que mais vem aprovei-
tando as chances dadas pelo 
treinador na competição.

Mas novas surpresas na 
escalação não estão descar-
tadas. Afinal, Tite ainda tem 
três dias para novos testes nos 
treinos até a final, marcada 
para as 21 horas de sábado, 
novamente no Rio de Janei-
ro, desta vez no Maracanã.
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Dois jogos,  
duas vitórias 

Com boas opções, Tite 
não define os titulares
Técnico mantém a disputa aberta entre os três goleiros e também 
entre os “parças” de Neymar para o ataque da Seleção Brasileira

Esporte

E deu Nação. De novo. Jogando no Estádio Ditão, em 
Canoinhas, a equipe joinvilense venceu a segunda na Série 
B do Catarinense. Na tarde de ontem, a vitória foi em cima 
do Guarani de Palhoça e, com gols de Joshua, Ardley e 
Jean Carlos, o Leão venceu por 3 a 1 e continua com 100% 
de aproveitamento na segunda divisão do Estadual. O 
Nação volta a campo no próximo domingo (11), quando 
enfrenta o Carlos Renaux, às 15h, novamente no Ditão.

Joinvilense nas Olimpíadas 
Teremos joinvilense entre os representantes do atletismo 
brasileiro nas Olimpíadas de Tóquio. A competição, 
que começa no dia 23 de julho, terá Eliane Martins 
competindo. Apesar de treinar no Pinheiros, clube de 
São Paulo, desde os 18 anos, Eliane é natural de Joinville 
e tenta a medalha no salto em distância. É a segunda 
Olimpíadas no currículo da atleta, que foi vice-campeã 
sul-americana neste ano. Eliane foi superada pela também 
joinvilense, Letícia Oro Melo. A atleta joinvilense também 
participou das Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016.

Próximos do retorno 
O Departamento Médico do JEC continua cheio, mas 
enquanto alguns chegam, outros saem. Dois dos atletas 
que estão há mais tempo em tratamento devem retornar 
ao time. O atacante Caio Monteiro e o volante Banguelê já 
participam de períodos de treino com o elenco e estão prestes 
a voltar. Apesar disso, o DM está povoado. Em tratamento 
com lesão muscular estão os zagueiros Charles e Jaques, e o 
meia Yann Rolim. O lateral esquerdo Vini Freitas trata lesão 
no joelho e o atacante Thiaguinho, uma lesão ligamentar no 
joelho. O atacante Thiago Santos e o lateral Renan Castro, 
ambos com lesão muscular, estão em período de transição. 
Já o zagueiro Yago passa por fortalecimento muscular.

Situações distintas 
Enquanto o Nação divide a ponta da tabela com o 
Camboriú, com duas vitórias e seis pontos, o Fluminense 
amarga a lanterna. O Nação tem seis pontos e é 
superado pelo time do litoral apenas pelo saldo de 
gols. Já o Tricolor do Itaum ainda não venceu e seria 
rebaixado se o campeonato terminasse hoje.

Classificação completa

FOTOS DIVULGAÇÃO/ND

Tite conta com três boas opções para o gol da 

Seleção Brasileira: Alisson, Ederson e Weverton

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

 
TIMES PONTOS 
CAMBORIÚ	 6 
NAÇÃO	 6 
TUBARÃO	 4 
BARRA	 3 
GUARANI	DE	PALHOÇA	 3 
CARLOS	RENAUX	 2 
ATLÉTICO	CATARINENSE	 1 
INTER	DE	LAGES	 0 
CAÇADOR	 0 
FLUMINENSE	 0



Após dois jogos de mata-
-mata da Seleção Brasileira na 
Copa América, Tite mantém a 
indefinição sobre quem são os 
titulares de alguns setores do 
time. A formação do ataque e o 
goleiro parecem ser as dúvidas 
do treinador, que admitiu usar 
a competição como teste para 
as Eliminatórias Sul-America-
nas da Copa do Mundo de 2022, 
maior objetivo do treinador.

No gol, Ederson, Alisson e 
Weverton sonham com a vaga 
de titular no Mundial do pró-
ximo ano. O goleiro do Liver-
pool começou como titular 
nesta Copa América, mas o 
jogador do Manchester City e 
o do Palmeiras ganharam uma 
chance cada na fase de grupos. 
Ederson, contudo, despontou 
como titular nos últimos jogos

Apesar da rara sequência de 
dois jogos como titular, Tite 
nega que o jogador do City tenha 
conquistado a titularidade. 
"Temos três grandes e extraor-
dinários goleiros. Ninguém é 
melhor do que ninguém. Talvez 
o momento possa ser determi-
nante para a escolha, aí tem o 
Taffarel e o Marquinhos, que 
são importantes nesse pre-
paro. Estamos tranquilos em 
relação a isso", diz o treinador, 
referindo-se ao preparador 
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Premiação Ganhadores Prêmio

Time coração Ganhadores Prêmio

Dia de Sorte Concurso
Terça, quinta e sábado

MÊS DA SORTE: 

477

02 05 08 12 19 23 26

Premiação Ganhadores Prêmio

MARÇO            

LOTERIAS

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

15 acertos 2 R$ 648.705,78
14 acertos 275 R$ 1.413,18
13 acertos 10726 R$ 25,00
12 acertos 120739 R$ 10,00
11 acertos 628743 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$ 1.600 mil
Quadra 41 R$ 9.802,60
Terno 3146 R$ 192,10

12 47 60 69 77

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$ 2.500 mil
19 acertos 5 R$ 52.173,78
18 acertos 51 R$ 3.196,93
17 acertos 577 R$ 282,57
16 acertos 3927 R$ 41,51
15 acertos 17487 R$ 9,32
0 acertos 0 R$ 0,00

02 04 07 12 17
19 33 40 43 44
46 48 52 63 67
71 72 85 95 96

Sena Acumulado R$ 11 milhões
Quina 71 R$ 2.759,26
Quadra 2939 R$ 76,18

Sena 0 R$ 0,00
Quina 44 R$ 4.007,20
Quadra 2508 R$ 89,27

7 acertos Acumulado R$ 9 milhões
6 acertos 2 R$ 60.909,66
5 acertos 121 R$ 1.438,24
4 acertos 2465 R$ 9,00

OPERARIO        MS 4759 R$ 7,50

7 acertos 3 R$ 59.101,35
6 acertos 66 R$ 1.644,74
5 acertos 1968 R$ 20,00
4 acertos 20624 R$ 4,00
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SÉRIE B
 TIME P J V E D GP GC SG %

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

ACESSO À SÉRIE A REBAIXAMENTO

  10ª RODADA 
 6/7, 19h Ponte Preta 0 x 0 Avaí
6/7, 19h Cruzeiro 0 x 0 Coritiba
6/7, 21h30 CRB 2 x 1 Botafogo
8/7, 21h Remo  x  Vila Nova
9/7, 19h Vasco  x  Samp. Corrêa
9/7, 19h Londrina  x  Guarani
9/7, 21h30 Goiás  x  Náutico
10/7, 11h Operário-PR  x  Bras. Pelotas
10/7, 19h Confi	ança	  x  Vitória
11/7, 20h30 Brusque  x  CSA  

  11ª RODADA 
 10/7, 16h30 Botafogo  x  Cruzeiro
12/7, 20h Náutico  x  Ponte Preta
13/7, 16h Vila Nova  x  Bras. Pelotas
13/7, 19h Avaí  x  Confi	ança
13/7, 19h Guarani  x  CRB
13/7, 21h30 Vitória  x  Samp. Corrêa
13/7, 21h30 Coritiba  x  Vasco
13/7, 21h30 Londrina  x  Operário-PR
14/7, 19h CSA  x  Goiás
14/7, 21h30 Remo  x  Brusque 
 

Náutico 21 9 6 3 0 17 4 13 77.8
Coritiba 20 9 6 2 1 10 4 6 74.1
Samp. Corrêa 18 9 5 3 1 9 2 7 66.7
CRB 17 10 5 2 3 15 15 0 56.7
Goiás 16 9 4 4 1 10 4 6 59.3
Vasco 13 9 4 1 4 10 10 0 48.1
Brusque 13 8 4 1 3 9 11 -2 54.2
Guarani 13 9 3 4 2 16 13 3 48.1
Botafogo 12 9 3 3 3 12 11 1 44.4
Avaí 12 9 3 3 3 9 10 -1 44.4
Operário-PR 12 9 3 3 3 8 13 -5 44.4
Vila Nova 10 9 2 4 3 5 7 -2 37
Cruzeiro 10 10 2 4 4 13 16 -3 33.3
CSA 8 8 2 2 4 5 7 -2 33.3
Confi ança 8 9 2 2 5 8 12 -4 29.6
Ponte Preta 8 10 1 5 4 5 8 -3 26.7
Vitória 7 9 1 4 4 6 8 -2 25.9
Bras. Pelotas 7 9 1 4 4 6 9 -3 25.9
Londrina 7 9 1 4 4 6 10 -4 25.9
Remo 7 8 1 4 3 5 10 -5 29.2

EUROCOPA
  SEMiFinal 
RODADA ÚNICA
 6/7, 16h Itália 1(4x2)1 Espanha
7/7, 16h Inglaterra  x  Dinamarca  

SÉRIE B DO 
CATARINENSE

 PRIMEIRA RODADA
04/07, 15h Caçador	 1x2 Camboriú
05/07, 15h Carlos Renaux 0x1 Caçador
05/07, 15h Fluminense 3x3 Tubarão
06/07, 15h Nação	 3x1 Guarani
06/07, 20h30 Internacional 0x2 Barra

Tite tem dúvidas 
em dois setores
Para a final de sábado, no Maracanã, treinador brasileiro  
faz mistério no ataque e o titular do gol ainda está indefinido

Técnico do Brasil vem fazendo alguns testes na equipe titular
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No ataque, a situação fica 
mais embolada. E não somente 
por causa do maior número de 
opções e formações, ora com 
Neymar mais recuado, quase 
como meia, ora com o joga-
dor do PSG mais avançado, 
compondo o trio ofensivo.

Se a intenção de Tite era re-
petir a formação da equipe nas 
quartas de final e na semifinal, 
a expulsão de Gabriel Jesus na 
sexta-feira acabou com seus 
planos. Assim, precisou mudar 
o trio, que teve ainda Roberto 
Firmino e Richarlison contra 
o Chile, pelas quartas de final. 
Neymar jogou atrás dos três.

MAIS OPÇÕES
Na semifinal, Tite esca-

lou Cebolinha, Richarlison 
e Neymar. Outras opções 
são Gabigol, titular em um 
dos seis jogos já disputa-
dos nesta Copa América, 
Vinicius Junior, e até Ever-
ton Ribeiro. Gabriel Jesus e 
Richarlison parecem ainda 
ter a preferência de Tite 
para compor o setor com 
Neymar, tendo agora Lu-
cas Paquetá, autor dos gols 
da vitória sobre Chile e 
Peru, logo atrás. O jogador 
do Lyon é o que mais vem 
aproveitando as chances.

No Mané Garrincha, Argentina e Co-
lômbia fizeram a outra perna de semi-
final da Copa América. Logo no começo, 
a seleção albiceleste foi para cima e 
quis mostrar que ia dominar o jogo. Na 
primeira escapada, Lionel Messi serviu 
Lautaro Martinez que, de cabeça, mandou 
para fora. No lance seguinte, a mesma 
dobradinha. Messi serviu e Lautaro, dessa 
vez, não desperdiçou: 1 a 0. O gol parece 
ter acordado a seleção colombiana, que 
começou a rondar a área argentina. Os 
lances mais perigosos vieram no final da 
primeira etapa. Barrios acertou um fogue-
te no pé da trave. Na sequência, o zagueiro 
colombiano Mina subiu alto e cabeceou no 
travessão. Aos 43’, a Argentina voltou a 
assustar. Nico González cabeceou e Ospina 
defendeu no susto. Incrível. Aos 15’ do se-
gundo tempo, Luis Díaz empatou em jo-

gada individual. No final da segunda etapa 
e na prorrogação, a Argentina foi mais 
incisiva e quase marcou. Porém, a partida 
foi para os pênaltis e o goleiro Martínez 
brilhou. O goleiro hermano pegou três 
penalidades e a Argentina fez 3 a 2.

Nos pênaltis

Argentina passa para a final

Itália avança com 
talento de Jorginho
A Itália está na final da Eurocopa. O time do 
técnico Roberto Mancini venceu a Espanha, 
em Wembley, nos pênaltis, por 4 a 2, após 
empate no tempo normal por 1 a 1 e 0 a 0 na 
prorrogação. O adversário dos italianos na 
final sai no confronto desta quarta-feira entre 
Inglaterra e Dinamarca, também em Wembley, 
às 16h. O pênalti decisivo foi convertido pelo 
catarinense, naturalizado italiano, Jorginho.
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Lautaro Martinez deixou a sua marca

COPA AMÉRICA
  SEMiFinal 
RODADA ÚNICA
 5/7, 20h Brasil 1 x 0 Peru
6/7, 22h Argentina 1(3x2)1  Colômbia  

 Final
10/7, 21h Brasil x Argentina
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Susto com 
vazamento de gás 
em Barra Velha
 
Na madrugada de ontem, o 
Corpo de Bombeiros Militar de 
Barra Velha foi acionado para 
atender uma ocorrência de 
produtos perigosos na rua Eduardo 
Machado, no bairro São Cristóvão. 
Quando os bombeiros chegaram ao 
local com o caminhão de combate 
a incêndio e resgate, a guarnição 
confirmou que tratava-se de um 
vazamento de gás de cozinha em 
uma casa de madeira. O dono da 
casa contou que quando foi fazer 
a instalação do botijão de gás na 
cozinha, começou o vazamento 
de gás pela válvula. Com medo 
que ocorresse um princípio de 
incêndio ou uma explosão, o 
proprietário deixou a casa. 

Técnicos encontram 
fragmentos de rede  
em baleia morta 
 
A baleia-jubarte encontrada morta 
no último domingo, próxima à 
Barra do Itapocu, entre Balneário 
Barra do Sul e Araquari, tinha um 
fragmento de rede de pesca fixado 
na mandíbula. Esta foi uma das 
conclusões da necropsia feita pela 
equipe técnica do PMP-BS (Projeto 
de Monitoramento de Praias da 
Bacia de Santos), divulgada ontem. 
O animal estava em estágio de 
decomposição. 

Aumento gera filas em 
postos de combustíveis 
 

 
 
A Petrobras anunciou na segunda-feira (5) um novo reajuste no preço dos combustíveis e do gás de cozinha. 
Foi o primeiro aumento de preços feito sob a gestão do general Joaquim Silva e Luna na estatal desde o dia 19 
de abril. Em alguns postos, entretanto, o repasse ainda não tinha acontecido ontem à noite, como no posto 
localizado no entroncamento da Rua Marquês de Olinda com a Prudente de Moraes, no bairro Costa e Silva 
(foto acima), em Joinville. No local, o preço do litro da gasolina comum era comercializado a R$ 5,139, o que 
chamou a atenção dos motoristas e resultou na formação de filas para abastecer os veículos. Em outros postos, 
o repasse já foi aplicado, com valores médios do litro da gasolina comum entre R$ 5,359 e R$ 5,379.
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