
Em reunião com deputados estaduais e lideranças do governo do Estado, ontem, eles receberam a garantia 
que agora 8,5% do total de imunizantes recebidos em cada lote serão destinados ao município. Página 4

Mirando voos 
mais altos 

  
Apaixonado pelo skate desde a 
infância, joinvilense Vinicius 
Luz Santos, de 17 anos, sonha 

em ser atleta profissional. Para 
cumprir esse objetivo, ele está em 

busca de patrocínio. PÁGINA 16
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BR-101

Preço do pedágio 
sobe no sábado 
Tarifa básica para automóveis 
e caminhonetes passa a 
custar R$ 4,10. PÁGINA 10 

FALTA DE MÉDICOS

MP apura denúncia 
em hospitais 
São José e Regional estariam 
com problemas nos plantões 
de fim de semana. PÁGINA 3 

DENGUE 
O perigo está nos 
quintais das casas 
Quase 40% das moradias 
checadas tinham objetos para 
a água empossar. PÁGINA 5 

FUTSAL

JEC/Krona pega
o Cascavel hoje
Em caso de vitória, Tricolor 
cola no adversário, que está 
em 2o no grupo. PÁGINA 16 

Estado promete repassar 
mais vacinas para Joinville    

VEREADORES NA CAPITAL 
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A comitiva de vereadores que esteve em Florianópolis, 
ontem, trouxe na bagagem bons encaminhamentos. 
Todos os 19 parlamentares estiveram na Assembleia 
Legislativa e no encontro com o presidente do 
Legislativo catarinense, Mauro de Nadal (MDB), e o 
secretário de estado de Saúde, André Mota Ribeiro, foi 

confirmada a chegada de um tipo de insulina análoga 
até a próxima terça-feira,13 de julho. Em relação 
aos outros tipos não foi dada uma data, mas deve ser 
para breve. Pacientes daqui aguardam com ansiedade 
a liberação desses tipos de medicamentos para o 
diabetes, que vinham sendo garantidos judicialmente.

Estado confirma liberação de um tipo de insulina 

Estágio  
remunerado
Ainda sobre oportunidades, 
estão abertas inscrições para o 
Programa de Estágio de Nível 
Superior na Prefeitura de Jaraguá 
do Sul. Os candidatos precisam 
estar cursando entre o terceiro e 
o penúltimo semestre dos cursos 
superiores de Administração, 
Ciências Contábeis, Direito, 
Enfermagem, Engenharia Civil, 
Gestão de Recursos Humanos ou 
Gestão Pública.  
 
O valor da bolsa de estágio é de 
R$ 883,95 mensais para 20 horas 
semanais, limitadas a quatro 
horas diárias. As inscrições estão 
abertas até domingo, dia 11 
de julho, no site da prefeitura: 
jaraguadosul.sc.gov.br .

Mais vacinas 
para Joinville
A comitiva de vereadores 
também ouviu uma outra 
ótima notícia. A partir 
dos próximos lotes de 
vacina contra a Covid-19, 
Joinville receberá 8,5% 
da remessa, entrando em 
acordo com a proporção 
da população da cidade. 

Desde junho, a quantidade 
maior era para Florianópolis. 
Lideranças e representantes 
da comunidade, que 
reivindicaram a medida, 
comemoraram a decisão. 
Antes disso, na remessa 
anterior, cerca de 15 mil 
doses vieram para cá, 
praticamente o mesmo 
número de vacinados 
na Capital apenas na 
última segunda-feira

Apelo pelas obras da  
BR-280 em Araquari
O presidente Bolsonaro vem a Joinville, no dia 
6 de agosto, para participar de um encontro de 
empresários. Mas, para o prefeito de Araquari, 
Clenilton Pereira (PSDB), pode ser também a 
oportunidade de fazer uma cobrança. Com a 
confirmação da visita presidencial, Clenilton trouxe a 
público um anseio, que pode ser interpretado também 
como quase uma provocação: a expectativa de, quem 
sabe, o presidente faça o anúncio de recursos para as 
obras da BR-280 no trecho de Araquari. Os trabalhos 
caminham lentamente pela falta de recursos. 

Clenilton lembrou que Santa Catarina recebeu 
praticamente nada do governo federal e finalizou 
a frase dizendo que ‘nós merecemos’. Realmente 
merecemos, pois passou da hora de o porto de São 
Francisco do Sul e a própria Araquari terem melhoria 
na infraestrutura viária. Passou da hora. E olha que 
Bolsonaro já viu de perto a rodovia quando esteve por 
duas vezes para dias de descanso na praia do Forte.

Orçamento contado
Com tantos reajustes, o “Fique em Casa” que tanto 
ouvimos no ano passado, agora não é só para evitar 
aglomerações por conta da Covid-19, mas justamente 
para não gastar demais e estourar o orçamento doméstico. 
Faça as contas por cima: gasolina, diesel, gás, o pedágio, 
energia elétrica... tá complicado, ou melhor apertado.

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

SABRINA AGUIAR
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MP apura falta de médicos 
em hospitais de Joinville
Investigação ocorre no São José e no Hans Dieter Schmidt, dois dos principais hospitais da cidade, e tem a ver com 
o não comparecimento de profissionais nos plantões de fim de semana. Unidades têm 10 dias para se manifestar
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Denúncia sobre suspeita de 
fraude no ponto eletrônico 
ainda é analisada pelo MP

No dia 15 de dezembro, o por-
tal ND+ publicou reportagem 
sobre uma operação deflagrada 
pela Polícia Civil e pelo Gaeco que 
investigava a conduta de 11 mé-
dicos contratados pelo Hospital 
Regional Hans Dieter Schimidt 
que estariam fraudando o regis-
tro do cartão ponto em Joinville.

Segundo a denúncia, os médicos 
batiam o ponto no hospital, mas 
não prestavam serviços e voltavam 
ao local apenas no fim do turno para 
registrar a saída. Durante a investi-
gação, dois médicos teriam sido pe-
gos dormindo e um terceiro em um 
motel em plena jornada de trabalho.

O inquérito policial foi con-
cluído no dia 28 de janeiro e to-
dos os médicos foram indiciados 
por falsidade ideológica com a 
agravante de ter ocorrido du-
rante a pandemia. O processo 
corre em segredo de Justiça. 

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

Drika Evarini 
adrieli.evarini@ndmais.com.br

Dois hospitais públicos de Joinvil-
le têm 10 dias para se manifestar a 
respeito de uma investigação movida 
ontem pelo MPSC (Ministério Públi-
co de Santa Catarina) e que apura a 
falta de médicos nos plantões de fim 
de semana. O Hospital Municipal São 
José e o Regional Hans Dieter Sch-
midt são investigados após regis-
tro na 15ª Promotoria de Justiça.

A falta de médicos clínicos gerais 
nos plantões de fim de semana estaria 
dificultando e impedindo a trans-
ferência de novos pacientes para as 
unidades hospitalares. Os dois hos-
pitais absorvem pacientes de toda a 
região e à SES (Secretaria de Estado da 
Saúde), ao menos dois municípios re-
lataram dificuldades. Balneário Barra 
do Sul e Araquari têm problemas em 
transferir pacientes durante toda a 
semana, porém, a situação estaria 
se agravando nos finais de semana.

A Promotoria solicitou toda a escala 
de plantão dos dois hospitais e, de 
acordo com o MP, o município de 
Joinville, responsável pelo Hospital 
São José, mantém “incompletu-
de da escala de plantão” no site. A 
Secretaria de Estado da Saúde afir-
mou ainda que apesar das recentes 
convocações de aprovados em pro-
cessos seletivos “havia a necessi-
dade de mais quatro médicos para 
atuar no pronto socorro do Hospital 
Regional Hans Dieter Schmidt”.

Assim, o Ministério Público ins-
taurou inquérito civil para apurar a 
deficiência na prestação de servi-
ços públicos de saúde derivados do 
déficit de médicos clínicos gerais 
em plantões nos dois hospitais.

No final do ano passado, o Hospi-
tal Regional foi alvo de investigação 
da Polícia Civil que apontou fraudes 
no registro de ponto de médicos. Em 
março, o hospital também foi alvo 
de investigação que apurava a falta 
de profissionais de enfermagem na 
UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

A reportagem do ND+ entrou em 
contato com a assessoria da Prefeitura 
que afirmou estar reunindo infor-
mações a respeito da investigação. Já 
a diretoria do Hospital Hans Dieter 
Schmidt informou que “se manifesta-
rá dentro do prazo estipulado junto ao 
Ministério Público de Santa Catarina”. 

Hospital São José, que é administrado pela Prefeitura 
de Joinville, estaria tendo problemas para recompor 
o quadro de médicos clínicos gerais nos plantões

Já o Hospital Regional, que tem a gestão do Estado, é 
investigado também pelo susposto descumprimento da 
jornada de trabalho por parte de alguns profissionais
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Mais vacinas devem ser 
repassadas para Joinville
Vereadores estiveram ontem na Assembleia Legislativa e na sede do governo do Estado para cobrar prioridade no envio de 
doses de imunizantes contra a Covid-19. A partir de agora, 8,5% do total de vacinas recebidas serão destinadas ao município

Vereadores de Joinville apresentaram demandas ao presidente da Alesc, Mauro de Nadal (ao fundo, no centro)
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Mais de 1 milhão de doses aplicadas em 30 dias
Santa Catarina aplicou mais 

de 1 milhão de doses contra 
a Covid-19 em 30 dias. Desta 
forma, junho se tornou o me-
lhor mês de vacinação contra 
o coronavírus. Segundo os 
dados levantados pela Secre-
taria de Estado da Saúde, até 
31 de maio, 2.407.732 doses 
haviam sido aplicadas, núme-
ro que passou para 3.438.067 
no dia 30 de junho. A média 
foi de aproximadamente 
34 mil aplicações por dia.

“O ganho de celeridade na 
imunização é muito impor-
tante. Estamos trabalhan-
do para que julho e agosto 
tragam números ainda mais 
expressivos, com a campanha 
alcançando toda a população 
adulta nesses dois meses”, diz 
o governador Carlos Moisés. 

O plano do Governo do 
Estado é permitir que todos 
os catarinenses com 18 anos 
ou mais recebam a primei-
ra dose até 31 de agosto. As 

projeções da Secretaria de 
Estado da Saúde são po-
sitivas e têm base no bom 
resultado alcançado já nos 
primeiros dias de julho, 
período em que a média 
diária subiu para 38 mil. 

Neste momento, a vacinação 
está ocorrendo no grupo aci-
ma dos 40 anos. Os municí-
pios que avançarem de forma 
mais rápida já podem ampliar 
para os grupos seguintes.

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

Joinville vai receber 8,5% 
das doses de vacinas para Co-
vid-19 enviadas pelo Ministério 
da Saúde para Santa Catarina. 
A informação foi dada ontem 
pelo governo do Estado durante 
reunião com os 19 vereadores de 
Joinville na Capital e, se confir-
mada, colocará o município como 
o principal recebedor de imuni-
zantes que chegarem ao Estado.

A distribuição de vacinas contra 
a Covid-19 em Santa Catarina 
segue os critérios estabelecidos 
pelo Ministério da Saúde, con-
forme justificativa dos repre-
sentantes da SES-SC. Também 
segundo o que foi informado 
aos vereadores, desde o dia 24 
de junho, Joinville recebe mais 
vacinas que Florianópolis. 

Segundo a SES-SC, a intenção 
do Governo de Santa Catarina 
é equalizar a distribuição entre 
os municípios para que todos 
os catarinenses com mais de 
40 anos de idade estejam va-
cinados nos próximos dias.

Também de acordo com a 
SES-SC, pelo novo critério do 
Ministério da Saúde, de vacinar 
por faixa etária, Joinville passa 
a receber 8,5% das vacinas que 
forem repassadas a Santa Cata-
rina, e Florianópolis 7%, con-
forme a proporção populacional 
dos municípios. A preocupação 
levantada por vereadores du-
rante debates nas sessões na 
CVJ é que a capital estaria sendo 
favorecida nesses repasses.

Os vereadores também de-

fenderam outras duas pautas 
da saúde durante o encontro e 
uma carta com as demandas foi 
entregue pelos parlamentares 
para o secretário de Estado da 
Saúde, André Motta Ribeiro, e 
para o presidente da Alesc, de-
putado Mauro de Nadal (MDB). 
Uma delas está relacionada à 
suspensão do fornecimento de 
insulinas análogas aos pacien-
tes com diabetes no município; 
a outra, sobre a possibilidade 
de o Estado arcar com 30% da 
folha de pagamento do Hospital 
São José em razão de a insti-
tuição funcionar com caráter 
regional de atendimentos.

O secretário da Saúde An-
dré Motta Ribeiro prometeu se 
aprofundar sobre as demandas 
de Joinville e disse estar disposto 
a discutir os temas na própria 
cidade. Já o presidente da Alesc 
assegurou que vai verificar as 
situações. Ele sugeriu que os 
deputados estaduais de Joinville 
defendam essas bandeiras na 
Alesc e junto ao governo estadual. 

Os deputados estaduais 
Fernando Krelling (MDB) e 
Kennedy Nunes (PTB) par-
ticiparam do encontro.

O presidente da Câmara de 
Vereadores, Maurício Peixer 
(PL), acredita que os temas 
devem evoluir, pois nas reu-
niões de ontem, os vereadores 
mostraram a união e a preo-
cupação dos 19 representantes 
da cidade na luta pelos assun-
tos da saúde do município. 

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e Planejamento 
leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a Lei 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Concorrência nº 144/2021, destinada 
ao Registro de Preços, visando a futura e eventual contratação de serviços para construção de 
Carneiras Mortuárias no Cemitério Municipal Rio Bonito, na Data/Horário: 10/08/2021 às 09 horas, 
para recebimento e abertura dos invólucros. O edital encontra-se à disposição dos interessados no site 
www.joinville.sc.gov.br no link "Editais de Licitação".

Joinville, 07 de julho de 2021.
Ricardo Mafra - Secretário de Administração e Planejamento

Silvia Cristina Bello - Diretora Executiva

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e 
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua 
a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão 
Eletrônico nº 114/2021, destinado a locação de retroescavadeira 4 X 4, para atender a Unidade de 
Drenagem para diversos serviços no Município de Joinville, na Data/Horário: 19/07/2021 às 08:30 
horas, para abertura das propostas. O edital encontra-se à disposição dos interessados no site  
www.joinville.sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br, UASG 453230.

Joinville, 07 de julho de 2021.
Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento

Silvia Cristina Bello – Diretora Executiva 

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e Planejamento 
leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a Lei 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão Eletrônico nº 191/2021, 
destinado a contratação de empresa para prestação de serviço de transporte de materiais, na Data/
Horário: 22/07/2021 às 08:30 horas, para abertura das propostas. O edital encontra-se à disposição dos 
interessados no site www.joinville.sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br, UASG 453230.

Joinville, 07 de julho de 2021.
Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento

Silvia Cristina Bello – Diretora Executiva 

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria Administração e Planejamento 
leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a Lei 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão Eletrônico nº 200/2021, 
destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de secador de mãos para as 
dependências das unidades administradas pela Secretaria de Educação, na Data/Horário: 21/07/2021 
às 08:30 horas, para abertura das propostas. O edital encontra-se à disposição dos interessados no site 
www.joinville.sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br, UASG 453230. 

Joinville, 07 de Julho de 2021.
Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento

Silvia Cristina Bello – Diretora Executiva 

O secretário de Estado da 
Saúde, André Motta Ribeiro, 
diz que há um avanço con-
siderável na vacinação e que 
respalda a intenção de cumprir 
o calendário vacinal contra a 
Covid-19 até o fim de agos-
to. “Existe um conjunto de 
fatores que fazem com que a 
aceleração da vacinação possa 
ser compreendida. Estamos 
em comunicação constante 
com o Ministério da Saúde e 
os municípios para que não 
deixemos passar nenhum 
catarinense e que o fluxo de 
trabalho seja o mais célere 
possível. Já melhoramos e 
vamos vacinar ainda mais nas 
próximas semanas”, finalizou.



quinta-feira, 8 de julho de 2021     5

Quintais das casas são os 
vilões da epidemia da dengue
Levantamento da Vigilância Ambiental de Joinville, ao longo de 12 dias, mostrou que em 39% das residências 
vistoriadas foram achados utensílios onde a água podia se acumular, podendo gerar novos focos da doença

Com quatro mortes provocadas pela dengue 

este ano em Joinville, a prefeitura acelera 

as ações de combate aos focos da doença, 

mas é preciso a colaboração da população
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Campanha educativa ajuda no combate ao mosquito
Além das ações de prevenção e 

combate à dengue que fazem par-
te da rotina da Vigilância Ambiental 
de Joinville, o órgão está realizando 
parcerias estratégicas, como a visto-
ria em prédios públicos municipais, 
além da realização de teatro educativo 
junto aos alunos da rede municipal 
de ensino. Além de divertir e orientar 
os estudantes, também é entregue o 
material “10 minutos para eliminar o 
mosquito”, uma relação com 13 pro-
cedimentos que devem ser realizados 
semanalmente, com a finalidade de 
eliminar possíveis focos do mosquito.

O roteiro também é distribuído à 
população em outras ações como a 
exposição nas empresas, onde os 
agentes de combate a endemia apre-

sentam aos trabalhadores materiais, 
equipamentos, utensílios e materiais 
educativos de combate à dengue.

De acordo com o coordenador da 
Vigilância Ambiental, toda essa força 
tarefa está sendo deflagrada pela 
Prefeitura de Joinville e deve sur-
tir resultados positivos. Mas para 
que isso realmente aconteça, a po-
pulação também precisa estar en-
gajada, mesmo nos meses em que 
a temperatura está mais baixa.

“Nos próximos meses acreditamos 
que vamos colher bons frutos. Mas 
precisamos que o cidadão nos auxi-
lie limpando as suas casas e os seus 
terrenos. Se isso acontecer, consegui-
remos reduzir efetivamente os casos de 
dengue”, conclui Anderson da Silva.

No ano passado, os principais focos do mosquito 
estavam nos depósitos fixos como bocas de lobo e 
caixas de passagem existentes em áreas externas. 
Neste ano, o problema foi para dentro das residências 
e os quintais são os principais focos do Aedes aegypti”.

Anderson da Silva,  coordenador da Vigilância Ambiental de Joinville

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

O Levantamento Rápido de Índices 
para Aedes aegypti (LIRAa), realizado 
pela Secretaria da Saúde de Joinville 
(SES), por meio da Vigilância Am-
biental, apontou que os quintais das 
residências são os principais locais 
geradores da dengue no município.

Ao longo de 12 dias, foram visitados 
5.673 imóveis localizados em todas 
as regiões da cidade, com o envolvi-
mento de toda a equipe da Vigilância 
Ambiental. Em quase 39% das casas 
vistoriadas foram encontrados pratos 
de flores, potes e lonas com água 
acumulada. E em 17,43% dos imó-
veis havia plásticos, sucatas, tijo-
los, telhas, entulhos e latinhas com 
condições propícias para se transfor-
marem em criadouros do mosquito. 

O LIRAa é realizado duas vezes 
por ano e os resultados são acom-
panhados pelo governo federal. 
De acordo com o coordenador da 
Vigilância Ambiental de Joinville, 
Anderson da Silva, a pesquisa re-
cente mostrou mudança no cenário 
atual, em relação ao levantamen-
to feito em novembro de 2020.

“No ano passado, os principais 
focos do mosquito estavam nos 
depósitos fixos como bocas de lobo 
e caixas de passagem existentes em 
áreas externas. Neste ano, o pro-
blema foi para dentro das residên-
cias e os quintais são os principais 
focos do Aedes aegypti”, explica.

Para a equipe da Vigilân-
cia Ambiental, essa mudança 
é reflexo da pandemia, perío-
do em que as pessoas voltaram 
sua atenção para a Covid-19 
e descuidaram da dengue. 

“O Aedes aegypti colonizou Join-
ville e embora as pessoas estejam 
mais preocupadas em combatê-lo 
agora, há um longo trabalho a ser 
feito em conjunto com a atuação 
do poder público, mas com a in-
dispensável participação da comu-
nidade”, reforça o coordenador.

Para ilustrar as dificuldades 
encontradas pela Vigilância Am-
biental, uma ação realizada no 
bairro Itaum, em junho, recolheu 
duas toneladas de lixo de terrenos 
baldios e quintais de residências. 
Nas proximidades do trilho do 
trem, por exemplo, foram recolhi-
dos mais de cem pneus descartados 
indevidamente e que poderiam se 
tornar criadouros para o mosquito.
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Propostas de mudanças na regra de transição
Milton Hobus informou que 

poderá ocorrer mudanças nas 
regras de transição apresen-
tadas pelo governo do Estado 
para os futuros aposentados. 
Em especial, para os servidores 
que terão tempo adquirido nos 
próximos três e cinco anos. 

Ele destacou que solicitou um 
estudo do Iprev (Instituto de 
Previdência do Estado de Santa 
Catarina) justamente para uma 
regra de transição diferenciada 
destinada a quem está próximo 
do tempo de aposentadoria.

“Como vamos tratar da idade 
mínima, pedimos um impacto 
financeiro para funcionários pú-
blicos que terão tempo adquirido 
nos próximos três e próximos cinco 
anos e vamos fazer algumas simu-
lações para apresentar uma regra 
de transição diferenciada para 
esses que estão mais próximos da 
aposentadoria”, disse o deputado, 
ao lembrar que será levado em 
conta a proposta que contemple 
menos impacto financeiro e ofe-
reça mais justiça aqueles que estão 
mais próximos de se aposentar.

Aposentadoria

Alesc define calendário de tramitação 
da reforma da Previdência

Com duas alterações de 
datas em relação ao calendário 
divulgado pela presidência da 
Assembleia Legislativa de Santa 
Catarina na semana passada, 
os deputados definiram ontem 
a programação da tramitação 
da reforma da Previdência dos 
servidores públicos estaduais.

Houve mudanças no pra-
zo limite de apresentação de 
emendas e para a inscrição de 
entidades representativas que 
pretendam apresentar sugestões 
e demandas. As alterações foram 
aprovadas na reunião conjunta 
realizada pelas comissões de 
Constituição e Justiça, Finan-
ças e Tributação e de Trabalho, 
Administração e Serviço Público.

Por solicitação da deputa-
da Luciane Carminatti (PT), o 
prazo limite para a apresenta-
ção de emendas à Proposta de 
Emenda à Constituição 5/2001 e 
ao Projeto de Lei Complementar 

10/2021, inicialmente marca-
do para o próximo dia 19, foi 
transferido para o dia 22. “Não 
faz sentido realizar a audiência 
pública depois das emendas”, 
comentou a parlamentar, que 
teve sua proposta atendida.

Os deputados também alte-
raram o prazo para a inscrição 
de entidades representativas 
que desejarem apresentar 
sugestões e demandas. Todos 
os segmentos têm até às 18h 
do dia 12 para se manifestar. 
Ficou definido ainda que, no 
dia seguinte, em uma reunião 
conjunta extraordinária dos três 
colegiados, será apresentada e 
votada uma minuta para definir 
a dinâmica da audiência pública.

Também ficou estabelecido 
que serão feitas diligências ao 
Poder Executivo, Tribunal de 
Justiça, Tribunal de Contas do 
Estado, Ministério Público esta-
dual e à própria Alesc. “O intuito 

é que os poderes conversem 
internamente e mandem para 
cá as suas demandas”, expli-
cou o deputado Milton Hobus 
(PSD), presidente da Comis-
são de Constituição e Justiça. 

“Hoje ajustamos o calendário 
com tempo ideal para termos 
elementos suficientes para 
produzir a reforma que os ca-
tarinenses esperam”, afirmou.

No mais, os deputados 
mantiveram as outras datas 
importantes da tramitação 
do projeto. A votação da re-
forma, no dia 4 de agosto, no 
plenário da Alesc, está man-
tida (Paulo Rolemberg).

CONFIRA O CRONOGRAMA

 12 de julho – Até 18 horas, 
inscrições para audiência pública

 13 de julho – Às 9 
horas, reunião extraordinária 
conjunta para definir dinâmica 
da audiência pública

 19 de julho – Às 15 
horas, audiência pública

 22 de julho – Prazo máximo 
para apresentação de emendas, 

manifestações e diligências

 28 de julho – 
Apresentação do relatório 
preliminar sobre a reforma;

 3 de agosto – Apresentação 
e votação do relatório 
conclusivo sobre a reforma;

 4 de agosto – Votação 
da reforma no plenário.

O presidente da CPI (Comis-
são Parlamentar de Inquérito) 
da Pandemia, senador Omar 
Aziz (PSD-AM), decretou a 
prisão do o ex-diretor de lo-
gística do Ministério da Saúde 
Roberto Ferreira Dias, por 
perjúrio. Na avaliação de Aziz, 
Dias mentiu à CPI, mesmo 
tendo jurado falar a verdade. 
Mesmo sob protestos de alguns 
senadores e da advogada de 
Dias, presente à reunião, o ex-
-funcionário do Ministério da 
Saúde saiu da sala acompanha-
do pela Polícia Legislativa. Dias 
foi encaminhado pela Polícia 
Legislativa para a delegacia 
do departamento, no Senado. 
Lá, é fixado o valor da fiança.

O ex-diretor negou ter pe-
dido vantagens a Luiz Paulo 
Dominguetti para a aquisição 
de 400 milhões de doses de 
vacina contra a Covid-19. Ele 
também negou ter marcado 
um encontro com Domin-
guetti, vendedor autônomo 
da empresa Davati Medical 

Supply, em um restauran-
te de Brasília. Segundo Dias, 
o encontro foi acidental.

O surgimento de áudios, 
na tarde de ontem, vazados 
pela imprensa e divulgados 
na CPI embasaram a decisão 
de Aziz. Os áudios mostram 
uma conversa de Dominguetti 
com outra pessoa, na qual ele 
confirma o encontro com Dias 
no dia 25, quando ambos esti-
veram juntos no restaurante. 

“Ele está preso por mentir, 
por perjúrio. Estamos aqui 
pelos que morreram, não 
estamos aqui para brincar 
não. Isso que está acontecen-
do não vai acontecer mais. 
E todo depoente que estiver 
aqui e achar que pode brincar 
terá o mesmo destino dele”, 
acrescentou o presidente ao 
confirmar a decisão, apesar 
da tentativa de colegas de 
reverter a prisão de Dias.

O senador Alessandro Vieira 
(Cidadania-SE) foi um deles. 
Ele entendeu que a decisão 

deveria ser revista, já que 
não houve prisão decreta-
da para outros depoentes. 
Otto Alencar (PSD-BA) tam-
bém foi contra a prisão.

Segundo o vice-presidente 
da comissão Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP), um pequeno 
grupo de senadores, incluindo 
senadores da base do gover-
no e da oposição, tentaram 
uma negociação com a de-
fesa de Dias, para ele trazer 
fatos concretos em troca de 
não ser preso. Mas não hou-
ve acordo (Agência Brasil).

Ex-diretor do Ministério da 
Saúde é preso na CPI da Covid
Roberto Dias foi acusado de mentir em seu depoimento pelo presidente da comissão, o senador Omar Aziz

Responsável pelo setor de logística da pasta da saúde, Dias 
foi exonerado após ser acusado de pedir propina em vacinas
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Apadrinhado pelo centrão 
Dias chegou ao cargo por 

apadrinhamento do Centrão e 
foi exonerado do posto em 29 
de junho, depois da denúncia 
de que teria pedido propi-
na de US$ 1 para autorizar a 
compra da vacina AstraZe-

neca pelo governo federal. 
Ferreira Dias ocupava 

posto-chave no Ministério 
da Saúde e foi indicado pelo 
ex-deputado Abelardo Lupion 
(DEM-PR), ainda na gestão 
de Luiz Henrique Mandetta, 

do mesmo partido. Mas teria 
sido o atual líder do governo 
na Câmara, Ricardo Barros 
(Progressistas-PR), ex-ministro 
da Saúde, o responsável pela 
recomendação. Barros nega 
ter apadrinhado o diretor.
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UFSC: novo repúdio
O Conselho das Federações Empresariais de Santa 
Catarina uniu-se às manifestações de entidades 
nacionais e de outros Estados para repudiar a 
iniciativa da UFSC de promover um curso de 
enfrentamento do agronegócio, um dos pilares 
mais importantes da economia catarinense. Em 
nota, o Cofem registra “seu repúdio a qualquer 
tentativa de transformar instituições de ensino, 
de todos os níveis, em instrumentos doutrinários 
de ideologias contrárias à livre iniciativa e ao 
setor produtivo”. A manifestação de repúdio é 
assinada por oito presidentes ou dirigentes das 
principais entidades empresariais do Estado.

moacir.pereira@ndmais.com.br
MOACIR PEREIRA

As estradas estaduais no Grande Oeste 
e no Vale do Contestado estão em situação 
deplorável. As operações tapa-buracos 
revelam a mais absoluta ineficácia e nada 
resolvem. O pavimento nas rodovias de 
responsabilidade do governo estadual está 
uma vergonha. Está esburacado em centenas 
de trechos, sem sinalização, com intervenções 
paliativas na recuperação, asfalto trincado, 
desagregado, pista com afundamento e 
recalque, etc. Há inúmeros segmentos que 

precisam de reforço de base, fresagem 
da capa asfáltica, microrrevestimento, 
recuperação de obras de artes especiais, 
como pontes, passagens e viadutos.

O diagnóstico do último estudo técnico 
realizado em maio e junho pelo engenheiro 
Ricardo Saporiti, consultor técnico da 
Fiesc, chega a ser desesperador. Não há, 
a vigor, uma SC em condições razoáveis 
de tráfego em toda a sua extensão. O 
trabalho, envolvendo 1.265 km, foi 

apresentado pelo secretário da Câmara 
de Transporte da Fiesc, Egidio Martorano, 
no lugar de Saporiti, que está acamado.

É um contundente libelo contra todos 
os últimos governos, que na prática 
deram as costas para um dos mais 
graves problemas do Grande Oeste e do 
Contestado. Agravou-se no atual, que 
somente agora vem contratando projetos 
e autorizando obras em alguns trechos.

O presidente da Fiesc, Mário Cezar de 

Aguiar, sentenciou ao final da reunião: 
“É uma radiografia da situação precária 
das rodovias estaduais. Precisamos de 
planejamento e recursos para manutenção 
urgente, sob pena de perdermos 
esse investimento todo já feito”.

Duas regiões de grande produção agrícola 
e industrial, que movimentam bilhões de 
reais na economia, geram milhares de 
empregos e arrecadam outros bilhões ao 
poder público. E permanecem abandonadas.

Empregos: 1.449 vagas
O grupo empresarial Pereira, um dos maiores na área de supermercados 
e comércio atacadista, está com 1.449 vagas abertas para atuação 
em uma das 86 unidades. As oportunidades são nas bandeiras Fort 
Atacadista, Comper, Bate Forte e Farmácia SempreFort, espalhadas 
nos Estados de Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul e Goiás, além do Distrito Federal.   O grupo empresarial conta 
hoje com 15 mil colaboradores. Entre as áreas de atuação nos postos 
de trabalho em aberto, estão: repositor, operador de caixa, auxiliar 
de perecíveis, auxiliar de prevenção e auxiliar de armazenagem.

Rodovias estaduais: uma vergonha!

Imortais - A história dos 100 anos da Academia 
Catarinense de Letras será relatada em resumo 
hoje, a partir das 9h30, durante sessão da 
Assembleia Legislativa do Estado. A solenidade 
comemorativa do centenário estava marcada 
para o segundo semestre de 2020, mas foi 
suspensa em função da pandemia. Na sessão de 
hoje, a Academia vai sugerir projetos editoriais 
e culturais conjuntos com o Legislativo.

Novo canal - Com a presença do prefeito Joares 
Ponticelli e as principais lideranças empresariais 
e políticas de Tubarão, o presidente executivo do 
Grupo ND, Marcello Corrêa Petrelli, inaugurou o 
canal 7.1, depois de visitar as instalações da mais 
nova sucursal da NDTV em Santa Catarina. Todos 
estiveram na transmissão direta do Balanço 
Geral, na frente do Museu Willy Zumblick, no 
Centro Municipal de Cultura (foto). Tubarão, 
com 108 mil habitantes e 80 mil eleitores, é 
uma cidade em franco desenvolvimento, que 
se renova a cada ano. O voluntariado ali é 
um show. Só no Hospital Nossa Senhora da 
Conceição, o maior do Estado, com 430 leitos, 
atuam 14 grupos diferentes de voluntários.
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Curtas
 – Tribunal Regional 
Eleitoral julgou 
processo e declarou 
justa-causa na 
desfiliação do 
deputado Kennedy 
Nunes do PSD. 
Sustentação oral 
feita pelo advogado 
Felipe Melo.

 – Será hoje, às 17h, 
na Igreja de São 
João Batista, no 
bairro Agronômica, 
a missa de sétimo 
dia do artista 
Rodrigo de Haro. O 
ato religioso será 
também transmitido 
pelo Instagram:  
@igrejasaooao 
esantoivo.

MOACIR PEREIRA/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+

O secretário de Estado da Agricultura, deputado 
Altair Silva, também condenou a iniciativa 
da UFSC. Publicou artigo no jornal ND, sob 
o título “UFC: marcha retrógrada sobre a 
agricultura”. Destaca que o Estado tem 183 mil 
propriedades rurais e mais de 500 mil pessoas 
atuando direto na agricultura. Assinala que 
o setor do agronegócio, em 2020, mesmo 
durante a pandemia, foi responsável por 
70% das exportações de Santa Catarina.

Candidatura
O movimento político no Sul de Santa Catarina pelo 
lançamento da candidatura do prefeito de Criciúma, 
Clésio Salvaro, do PSDB, para que concorra a um cargo 
majoritário em 2022, ganhou novas adesões. Durante 
reunião com lideranças empresariais e políticas, o 
presidente da Associação Comercial e Industrial de 
Criciúma, Moacir Dagostin, externou apoio do setor 
produtivo a este projeto. Salvaro continua na moita.

Treze Tílias
O belo município do Vale 
do Rio do Peixe, colonizado 
por tiroleses, será destaque 
hoje na série Destino SC, 
com exibição no Balanço 
Geral da NDTV. Além das 
belezas naturais da cidade, 
sua maravilhosa arquitetura 
típica, gastronomia e 
autênticas manifestações 
folclóricas austríacas, “O 
Tirol Brasileiro” se destaca 
pela qualidade artística de 
seus criativos escultores. A 
cerveja artesanal Bierbaum 
está entre as mais saborosas 
de Santa Catarina.



Neste segundo ano da pandemia, uma per-
gunta não quer calar: o que seria da humani-
dade sem o esforço conjunto de cientistas do 
mundo inteiro para descobrir vacinas efica-
zes de combate aos efeitos danosos do vírus? 
Sem esses profissionais que atuam sempre na 
incerteza, não avançaríamos na conquista de 
novos tratamentos na medicina, na nanotec-
nologia e no estudo da biodiversidade, ape-
nas para citarmos temas de impacto global. 

Por isso que hoje, 8 de julho, Dia Nacional 
da Ciência e o Dia Nacional do Pesquisador 
Científico, prestamos nossa homenagem a 
esses guerreiros pela sua incansável dedica-
ção nos laboratórios, nos institutos de pes-
quisa, nas universidades e nas empresas. As 
datas homenageiam a criação da Socieda-
de Brasileira para o Progresso da Ciência - 
SBPC, em 1948, há 73 anos, quando o mundo 
vivia o fim da Segunda Guerra Mundial. Um 
momento crucial para as nações, que viam a 
necessidade de incentivar a ciência para pro-
mover o desenvolvimento econômico e social.

O movimento ganhou ainda mais força com 
a criação, em 1951, portanto há 70 anos, 
de duas instituições: o Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico (CNPq), e a Capes (Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior), respectivamente maiores ins-
tituições públicas de fomento à pesqui-
sa e formação de professores desde então. 

Porém, lamentável é constatar o corte su-
cessivo de recursos para tais instituições 
mesmo antes da pandemia. Sem verbas, 
muitos talentosos pesquisadores brasi-
leiros têm migrado para o exterior, onde 
há mais ofertas e condições de trabalho. O 
próprio Governo Biden, nos Estados Uni-
dos, prevê fortes investimentos em Ciên-
cia e Tecnologia para acelerar a recupe-
ração econômica e fazer frente à China. 

É inadmissível que o Brasil, Nação do Sol, 
terra de uma das maiores biodiversida-
des do planeta, viva de verbas minguadas 
para o setor. Precisamos investir em ciên-
cia - pura e aplicada, em inovações tecnoló-
gicas. Para trazer soluções às crises sanitá-
rias, ambientais, na educação e na energia, 
por exemplo. Nesse último caso, aportes 
maciços nas áreas de pesquisa e inovação 
em fontes alternativas como eólica, solar, 
biomassa e biogás fariam grande diferen-
ça no enfrentamento da nova crise hídrica. 
O exemplo serve para assinalar a impor-
tância da pesquisa na agenda governamen-
tal brasileira. Afinal, uma sociedade mais 
próspera e equânime passa, definitivamen-
te, pela valorização dos nossos cientistas.

Nossa homenagem 
aos pesquisadores 

Em sete meses, dois
reajustes do pedágio

Gilberto dos Passos Aguiar
Escritor e engenheiro eletricista

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 cada dia, uma nova “surpresa” é empurrada goela abaixo 
do consumidor, que se vê cada vez mais apreensivo com 
o cenário nebuloso que está sendo apresentado na ques-
tão dos preços de serviços essenciais e itens de primeira 

necessidade. Os pagadores de impostos sentem, cada vez mais, o 
peso da máquina sobre suas costas. Apesar da retomada econômi-
ca do país estar surpreendendo positivamente, temos uma inflação 
que assusta, uma disparada nos preços dos alimentos e reajustes nos 
preços dos combustíveis e da energia elétrica. A novidade de ontem 
foi o anúncio do aumento da tarifa do pedágio no trecho catari-
nense da BR-101. As cinco praças de pedágio da Arteris Litoral Sul, 
que atualmente cobram R$ 3,90 pela tarifa básica (automóveis), 
passarão a cobrar R$ 4,10 a partir de sábado. Reajuste correspon-
de à variação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo) no período, que indicou percentual positivo de 4,56%.

É o segundo reajuste do pedágio em sete meses. Em dezem-
bro de 2020, a tarifa passou de R$ 2,70 para R$ 3,90, um salto 
de 44%. Em sete meses, o motorista paga R$ 1,40 a mais para 
trafegar pela BR-101. A sanha arrecadatória dessa concessio-
nária Arteris Litoral Sul é assustadora. Bem diferente da lenti-
dão das obras do Contorno Viário da Grande Florianópolis.

O anel viário foi projetado em 1998 pelo antigo DNER (Departa-
mento Nacional de Estradas de Rodagem), hoje Dnit (Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes), para ser construído 
junto à duplicação da BR-101. A Arteris assumiu a concessão da 
rodovia, em 2008, e ficou com a responsabilidade de executar a 
obra. O primeiro prazo para a conclusão era 2012. Depois, disso, foi 
um festival de atrasos. O prazo atual para a conclusão é dezembro 
de 2023. A Arteris informa que desde 2008 já investiu cerca de R$ 4 
bilhões em melhorias no trecho sob concessão, o que contribuiu para 
a redução de 18,7% no número de acidentes. E nesse período, quanto 
a concessionária arrecadou de pedágio? Bilhões, trilhões de reais? 

Nesse longo período, a conta paga pelos motoristas vai além da 
tarifa de pedágio. Sem o Contorno Viário, que vai tirar o tráfe-
go pesado da BR-101, quem trafega entre Biguaçu e Palhoça (em 
média, 200 mil veículos circulam diariamente pela região) sofre 
as consequências de um fluxo intenso de carros, caminhões, ôni-
bus e motos, num dos locais mais perigosos entre todas as rodovias 
federais do Brasil. O trecho do Km 208, segundo a Polícia Rodo-
viária Federal, é o campeão de acidentes nas estradas federais.

Para a Grande Florianópolis, a BR-101 se transformou há muito 
tempo em uma avenida urbana. Além de ser passagem para Rio 
Grande do Sul e Paraná, o trecho de pouco mais de 60 quilômetros 
que corta a região é usado diariamente por moradores da região 
para deslocamentos de casa ao trabalho, para lazer e compras.

Por isso a ideia da construção do contorno, que tiraria grande parte 
do tráfego pesado da rodovia. Infelizmente, essa novela em que se 
transformou a construção do contorno vai seguir por muitos capí-
tulos. E o maior penalizado, infelizmente, será o povo catarinense.
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A partir deste sábado a 
tarifa básica nas cinco pra-
ças de pedágio localizadas 
nas cidades de Palhoça, Porto 
Belo, Araquari e Garuva, em 
Santa Catarina, e no municí-

pio de São José dos Pinhais, 
no Paraná, passará de R$ 3,90 
para R$ 4,10 para automóveis, 
caminhonetes e furgões. 

Com o reajuste, nas praças de 
pedágios instaladas ao longo 
dos 356,6 quilômetros de ex-
tensão, no conhecido Corredor 
do Mercosul, que engloba 23 

municípios, tornará a viagem 
de carro da cidade de Florianó-
polis até Curitiba (PR) R$ 0,80 
mais cara para o motorista. 

O reajuste que foi autorizado 
pela ANTT (Agência Nacional 
de Transportes Terrestres), 
conforme deliberação pu-
blicada na edição de ontem 

do Diário Oficial da União. 
Segundo a agência, o reajus-
te corresponde à variação do 
IPCA no período, que indi-
cou o percentual positivo de 
4,56%. O valor ficaria em R$ 
4,08738, mas após arredon-
damento passou para R$ 4,10.

A ANTT informou que a 
revisão tarifária consiste em 
manter o equilíbrio econô-
mico-financeiro do contra-
to firmado entre a ANTT e a 
Arteris Litoral Sul, conces-
sionária do trecho da rodovia, 
além de aplicar a recomposi-
ção tarifária, de acordo com a 
variação do IPCA do período. 
“A alteração foi calculada a 
partir da combinação de três 
itens previstos em contrato: 
reajuste, revisão e arredonda-
mento”, explicou a agência.

A tarifa de pedágio é uma 
contrapartida do contrato 
de concessão assinado em 

2008 entre a ANTT e a Arteris 
Litoral Sul. Além da opera-
ção das praças, o contrato de 
concessão viabiliza investi-
mentos com obras relevan-
tes e uma série de melhorias 
para o trecho administrado. 

O reajuste também vai pesar 
no bolso dos caminhoneiros. 
Os valores variam de R$ 8,20 
para caminhão leve, ônibus, 
caminhão-trator e furgões 
a R$ 24,60 para caminhão 
de seis eixos com reboque e 
caminhão-trator com semir-
reboque. No caso deste último 
tipo de veículo, percorrer o 
trecho entre esses parques 
de pedágio custará R$ 6 a 
mais para o caminhoneiro. 

As motocicletas, moto-
netas, bicicletas moto não 
escaparam do aumento na 
tarifa de pedágio. E pagarão 
mais R$ 0,20. O valor pas-
sou de R$ 1,95 para R$ 2,05.

Pedágio fica 
mais caro em SC 
Tarifa de automóveis, caminhonetes e furgões será 
reajustada de R$ 3,90 para R$ 4,10 a partir deste sábado 

Veículo Eixos Valor

Automóvel, caminhonete e furgão 2 R$ 4,10

Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão 2 R$ 8,20

Automóvel e caminhonete com semirreboque 3 R$ 6,15

Caminhão, caminhão-trator, caminhão-
trator com semirreboque e ônibus

3 R$ 12,30

Automóvel com reboque e caminhonete com reboque 4 R$ 8,20

Caminhão com reboque e caminhão-
trator com semirreboque

4 R$ 16,40

Caminhão com reboque e caminhão-
trator com semirreboque

5 R$ 20,50

Caminhão com reboque e caminhão-
trator com semirreboque

6 R$ 24,60

Motocicletas, motonetas, bicicletas moto 2 R$ 2,05

Condições precárias

Intervenções paliativas em rodovias não 
solucionam falta de manutenção, diz Fiesc

Novo estudo da Fiesc (Fede-
ração das Indústrias de Santa 
Catarina) analisou a situa-
ção de 1.265 km de rodovias 
estaduais nas regiões Oeste, 
Extremo-Oeste e Contestado. 
No Oeste e Extremo-Oeste 
foram avaliadas as SCs 155, 
480, 305, 160, 161, 163, 386, 
283 e 154. No Contestado foram 
analisadas as SCs 350, 135, 
150, 355, 465, 464, 452 e 120. 

O estudo mostra que em 
muitos trechos a qualidade da 
manutenção e as intervenções 
paliativas, como as operações 
tapa-buracos, já não atendem 

às necessidades de preservação 
das estradas. Elas precisam de 
investimentos mais robustos - 
especialmente nas restaurações 
de pavimento e a realização 
de obras de artes especiais. 
O trabalho foi apresentado 
em reunião virtual conjunta 
da Câmara de Transporte e 
Logística da Fiesc e do con-
selho estratégico de infraes-
trutura de transporte ontem. 

“É uma radiografia da situa-
ção precária das rodovias esta-
duais, que são um patrimônio 
de Santa Catarina, mas precisa-
mos de planejamento e recur-

sos para manutenção sob pena 
de perdermos esse investimen-
to todo já feito”, disse o presi-
dente da Fiesc, Mario Cezar de 
Aguiar. “São regiões com gran-
de pujança econômica, mas as 
condições da infraestrutura são 
um desafio. É bastante opor-
tuno apresentarmos hoje essa 
análise das rodovias estaduais, 
mas há problemas conheci-
dos de todos também em BRs 
como a 282, 163 e 158. Enfim, 
as rodovias que cortam essas 
regiões têm problemas com a 
qualidade do pavimento e com 
o excesso de tráfego”, afirmou.  

CONFIRA OS NOVOS PREÇOS

Pedágios de Palhoça (foto), Porto Belo, Araquari e Garuva terão aumento nos valores 

LEO MUNHOZ/ND

Competitividade das empresas é afetada
O secretário-executivo 

da câmara de transporte e 
logística da Fiesc, Egídio 
Martorano, que apresentou 
os resultados do estudo, 
destacou que a situação das 
rodovias prejudica a com-
petitividade das empresas. 
“Selecionamos as rodo-
vias estratégicas ligadas à 
produção e à conexão com 
os principais corredores 
rodoviários e com os prin-
cipais mercados”, disse.

O estudo, realizado pelo 
engenheiro Ricardo Saporiti, 
mostra que há trechos com 
pavimento trincado, desa-
gregado, pista com afunda-
mento e recalque, buracos, 
deslocamento de micror-

revestimento no asfalto, 
entre outros problemas. 

O estudo da Fiesc destaca 
ainda que é necessário inves-
tir R$ 210 milhões por ano 
para manter a malha esta-
dual. Esse valor representa 
1% do patrimônio rodoviário 
catarinense, avaliado em 
R$ 21 bilhões. Santa Cata-
rina tem cerca de 6 mil km 
de rodovias estaduais. Em 
junho, o governo catarinense 
informou que investiu R$ 
93 milhões na recuperação e 
restauração de rodovias esta-
duais desde o início da atual 
gestão. O valor é de aproxi-
madamente R$ 37,2 mi-
lhões por ano, muito aquém 
do ideal recomendado. 
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Buracos, remendos 
em cima de remen-
dos, asfaltos precários, 
falta de melhorias que 
se acumulam há anos, e 
até uma estrada de chão. 
Esses são alguns proble-
mas das rodovias do Oeste apontados na 
reportagem de Diego Antunes veiculada 
ontem, no ND Notícias. A matéria foi a 
terceira da série Raio-X das Rodovias, 
que vem mostrando os problemas das 
principais estradas de Santa Catari-
na, nas diversas regiões do Estado.

A SC-163 é uma rodovia de 70 km 
que liga São Miguel do Oeste a Ita-
piranga. Ela é fundamental para as 
áreas de saúde, economia e desen-
volvimento do turismo, mas, há tem-
pos, não recebe melhorias, segundo 
entidades empresariais da região.

“Nós, das entidades e também a 
comunidade, estamos nos mobilizando 
para que os órgãos se sensibilizem com a 
nossa região. O governo é muito eficiente 
para fiscalizar nossos impostos e não 
nos permite trabalhar quando deixamos 
de pagar, mas não é eficiente na hora de 
retornar os impostos à origem”, lamenta 
o presidente Assemit (Associação dos 

Empresários de Itapi-
ranga), Lucir Guareschi.

Devido ao grande 
fluxo e à precarieda-
de do asfalto, todos 
os meses a rodovia é 
palco de diversos aci-

dentes. Em uma semana, o empresário 
Lirio Eich, que tem loja às margens 
da rodovia, flagrou duas ocorrên-
cias graves, com seis mortes a me-
nos de um quilômetro da empresa.

“Cada barulho que dá a gente corre ali 
e não sabe se é uma vítima. São constan-
tes furos de pneu, quebra nas rodas, pe-
ças e de direção. Quase que diariamente 
tem gente parando para socorrer os car-
ros e consertar”, descreve o empresário.

A reivindicação das entidades do 
Extremo-Oeste e dos usuários está 
pautada em dois pontos específicos. Um 
deles, que é mais urgente, diz respeito à 
necessidade de revitalização da SC-163 e 
não só de trabalhos paliativos. O ou-
tro pleito é a federalização do trecho.

Devido à necessidade urgente de 
melhorias no trecho, alguns prefeitos 
estudam a possibilidade de arcar com os 
custos do projeto de revitalização, para 
que a obra tenha início o quanto antes.

Rodovias do Oeste catarinense 
sofrem com remendos e buracos
Com asfalto precário e falta de manutenção,  
estradas da região são palco constante de acidentes

Abandono se estende às estradas federais
No Oeste, o problema do abandono 

é uma realidade, tanto nas rodovias 
estaduais quanto nas federais. Um 
caso bem conhecido é o da BR-163, 
entre São Miguel do Oeste e Dionísio 
Cerqueira, cuja situação precária se 
arrasta, há anos, e se agravou depois 
das últimas chuvas, gerando ainda 
mais reclamação dos usuários.

Outra rodovia que há anos vem 
sendo revitalizada é a BR-282, prin-
cipalmente no trecho entre Chapecó 
e São Miguel do Oeste. Depois de 
problemas no repasse de recursos 
em 2019, as obras voltaram a ser 

executadas em 2020, mas a passos 
lentos e muitos trechos já refor-
mados estão em situação precária.

O ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio de Freitas, destacou duas 
formas de melhorar a condição da 
282. “Podemos ganhar muito com 
terceiras faixas e duplicação dos 
perímetros urbanos. Até o final do 
ano, queremos entregar mais 33 
km de terceira faixa, além de 36 
km de restauração. Vamos seguir 
para restaurar 160 km na 282 e 
fazer os projetos das travessias 
urbanas”, pontuou o ministro.

FOTOS NDTV/ND

Comunidade pede manutenção para a SC-163 e também a federalização da via 

Há anos 
moradores da 
estrada entre 
Caxambu 
do Sul e 
Guatambu 
lutam por 
asfalto na 
rodovia

SC-484 ainda é de chão batido

Quem mora nos municípios de 
Caxambu do Sul e Guatambu luta 
há anos para que a SC-484 seja 
pelo menos asfaltada. O anún-
cio de pavimentação ocorreu 
diversas vezes, mas, até ago-
ra, não passou de promessa.

“Estivemos em reunião, na 
última semana, com 
o secretário de In-
fraestrutura do Esta-
do, Tiago Vieira, e ele 
nos garantiu que os 
recursos necessários 

estão assegurados, porém, está 
licitando uma empresa supervi-
sora, que fará, também, a licença 
ambiental. Só que essa licitação 
vai atrasar o início das obras, que 
estava previsto para a metade 
do ano e, agora, será no final ou 
começo de 2022”, diz o prefeito 

de Caxambu do Sul, 
Glauber Burtet (PT). 
Segundo ele, a ma-
nutenção da SC-484 
é feita com recurso 
do município.

Leia amanhã

A situação das 
rodovias do 
Litoral Norte
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O Grupo ND inaugurou 
ontem, na cidade de Tubarão, 
região Sul do Estado, a nova 
sucursal da NDTV | Record TV. 
O espaço, no bairro Oficinas, 
conta com um grupo formado 
por mais de 30 colaboradores 
de comunicação para informar 
e valorizar os conteúdos rela-
cionados aos 17 municípios que 
compõem a região da Amurel 
(Associação de Municípios 
da Região de Laguna) e o Sul 
catarinense. Com mais de duas 
horas diárias de informações 
regionais, a sucursal de Tuba-
rão passa a integrar o centro 
de distribuição de conteúdo da 
NDTV Criciúma, inaugurado 
em dezembro do ano passado.

O Museu Willy Zumblick, no 
Centro de Tubarão, um dos 
principais cartões postais do 
município, foi palco da estreia 
da nova sucursal da NDTV | 

Record TV. Uma grande estru-
tura foi montada nas imedia-
ções do espaço cultural para a 
inserção, ao vivo, das equipes 
de reportagem que estarão à 
frente da cobertura de notícias 
nos municípios que compreen-
dem a Região de Laguna.

O presidente executivo do 
Grupo ND, Marcello Corrêa 
Petrelli, participou da inaugu-
ração e vê a chegada da NDTV 
em Tubarão como um espaço 
para valorização do conteúdo 
regional. “Levar a informação 
para cidade, para região do 
Amurel, para o Sul, contem-
plar os grandes projetos do 
Sul. É a região que mais cresce, 
proporcionalmente, em Santa 
Catarina. É levar para todos, 
os que vocês fazem de melhor 
para que possam conhecer e 
valorizar em Santa Catari-
na e no Brasil”, comentou.

LIDERANÇA
Com a sucursal em Tubarão, 

o Grupo ND amplia a lideran-
ça em produção de conteúdo 
regional no país. “Entre as 
emissoras vinculadas à Record 
TV somos o maior produtor de 
conteúdo do país com 16 horas 
diárias. A abertura da sucursal 
em Tubarão reforça esta que é a 
nossa principal marca. Chega-
mos para participar ativamen-
te do dia a dia da comunidade 
com conteúdo jornalístico, 
além de ações e projetos vol-
tados às principais bandeiras 
regionais”, afirmou Petrelli.

Tubarão ganha 
destaque na 
programação 
da NDTV
Reafirmando o compromisso com o jornalismo regional, o  
Grupo ND ampliou o espaço para a região Sul catarinense

Estamos em êxtase pelo 
prestígio que o Grupo ND 

dispensa à cidade” 

Joares Ponticelli, prefeito de Tubarão

Programação regional
A programação local, que pode ser sintonizada 

por sinal digital aberto no canal 7.1, começa às 
11h50, com o telejornal Balanço Geral, apre-
sentado pelo comunicador João Paulo Messer. 
Na sequência, às 13h20, a jornalista Giselle 
Tiscoski comanda o programa de variedades 
Ver Mais. Ambos são transmitidos de segun-
da a sexta-feira, com uma edição estadual 
extra do BG, também ao vivo, aos sábados.

Manu Veiga produziu reportagens especiais para a estreia da NDTV

Equipe técnica trabalhou em sala montada no museu

É levar para 
todos, o que 
vocês fazem de 
melhor para que 
possam conhecer 
e valorizar em 
Santa Catarina 
e no Brasil”.

Marcello Côrrea  
Petrelli,
presidente executivo 
do Grupo ND

FOTOS: DIVULGAÇÃO/ND

Dia ensolarado brindou 
a chegada da NDTV ao 
município de Tubarão
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O município
Criado em maio de 1870, o município de Tubarão 

está localizado no Sul catarinense e conta com uma 
população estimada de 106.422 pessoas, segundo o 
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 
Tubarão é a sede da Amurel, a Associação dos Muni-
cípios da Região de Laguna, formada por 17 municí-
pios. Está distante 140 quilômetros de Florianópolis.

Importante vitrine para a região
Autoridades políticas e 

empresariais prestigiaram o 
lançamento e tiveram par-
ticipações especiais na pro-
gramação regional e estadual 
da emissora. “Estamos em 
êxtase pelo prestígio que o 
Grupo ND dispensa à cidade. É, 
sem dúvidas, uma importante 
vitrine para projetar os valores, 
riquezas e potencialidades da 
nossa região para o estado de 
Santa Catarina e para todo o 

Brasil”, celebrou o prefeito de 
Tubarão, Joares Ponticelli (PP).

“Somos uma região com 
grande potencial de cres-
cimento e acreditamos que 
a NDTV | Record TV, com 
tamanha credibilidade e 
audiência, será uma grande 
parceira do desenvolvimento 
da Amurel”, disse o presi-
dente da Acit (Associação 
Empresarial de Tubarão), 
Gean Carlo De Bom da Silva.

O empresário Genésio 
Antônio Mendes, proprie-
tário da GAM e Farol Sho-
pping, também enalteceu a 
chegada da NDTV a Tubarão. 
“É uma cidade que cres-
ce, cidade acolhedora. Um 
orgulho para todos nós, uma 
emissora desse porte está 
divulgando, diariamente, as 
notícias de nossa cidade e 
também de toda região. Sejam 
bem-vindos”, destacou.

Estreia da NDTV aconteceu ao vivo em frente ao 
Museu Willy Zumblick, no Centro de cidade

Prefeito de Tubarão, Joares Ponticelli (à dir.), sendo 
entrevistado por Henrique Zanotto; à esquerda, o presidente 

executivo do Grupo ND, Marcello Côrrea Petrelli



Com as livrarias fechadas por 
causa da pandemia, o brasileiro 
deu uma chance ao e-book e ao 
audiolivro em 2020. A pesquisa 
Conteúdo Digital do Setor 
Editorial, feita pela Nielsen para 
a Câmara Brasileira do Livro e 
para o Sindicato Nacional dos 
Editores de Livros, mostrou 
que o número de conteúdos 
digitais vendidos em 2020, 
no sistema à la carte, foi 81% 
maior do que em 2019 - o 
primeiro ano do levantamento.
Foram comercializados 
8,7 milhões de e-books e 
audiolivros, contra 4,7 milhões 
em 2019. Ficção liderou a 
preferência, com 41%, e foi 
seguida pela não ficção, com 
39% e científico, técnico 
e profissional, com 20%. 
Os e-books representaram 
92% das unidades vendidas 
e os audiobooks, 8%. Um 
detalhe: não ficção é o gênero 
mais popular na versão para 
ouvir, e representou 70% dos 

exemplares de audiolivros 
comercializados no país.
O levantamento é dividido 
nessa venda geral de conteúdo 
digital, à la carte, que é medido 
em unidade, e também na 
comercialização desse conteúdo 
para bibliotecas virtuais, 
serviços de assinatura e cursos 
on-line, que são modelos 
de negócio diferentes.

Faturamento. A pesquisa apontou 
ainda que o faturamento também 
cresceu, mas não no mesmo ritmo 
do de exemplares comercializados. 
O faturamento total com conteúdo 
digital apresentou um crescimento 
nominal de 43%. Considerando 
a inflação do período, o índice 
foi de 36%. Isso significa que o 
preço do e-book ficou mais barato 
na pandemia - 21% em termos 
nominais e 25% em termos reais. 
Somando venda à la carte e as 
outras categorias, o faturamento 
ficou em R$ 147 milhões - em 
2019, ele foi de R$ 103 milhões.

Vendas de e-books disparam 
durante a pandemia no país

Leilão judicial 
A Oi acertou a venda do controle da 
Infraco, a sua subsidiária de fibra ótica, 
para o BTG Pactual Economia Real Fundo 
de Investimento em Participações em 
conjunto com a Globenet Cabos Submarinos, 
durante o leilão judicial ontem. As partes 
arremataram uma fatia de 57,9% do negócio 
por R$ 12,9 bilhões. A Oi permanecerá 
como sócia minoritária, com 42,1%. 
A operação agora será homologada e 
seu fechamento vai depender de aval 
do Cade (Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica) e da Anatel (Agência 
Nacional de Telecomunicações). 

Fluxo cambial
O fluxo cambial total 
do ano de 2021 até 2 
de julho foi positivo 
em US$ 15,158 bilhões, 
informou ontem o 
Banco Central. No 
mesmo período de 
2020, o resultado havia 
sido negativo em US$ 
12,867 bilhões. Em 2021 
até 2 de julho, a entrada 
líquida de dólares pelo 
canal financeiro foi 
de US$ 804 milhões. 

Nova marca
A Condor completa 92 anos de existência neste mês como uma 
empresa genuinamente brasileira, que nasceu em São Bento do Sul, 
no Planalto Norte, e começou produzindo itens de higiene. Em quase 
dez décadas, a marca expandiu seu portfólio, passou a exportar 
seus produtos e fortaleceu seu relacionamento com o mercado. 
Agora, a empresa entra em uma nova fase de expansão do seu 
negócio, que inclui uma plataforma exclusiva para o e-commerce 
B2B e a estreia da nova marca de acessórios de limpeza Limpaki.

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

IBGE
INPC/

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$ 5,207 R$ 5,208

+2,35% TURISMO

COMPRA VENDA

R$ 5,2 R$ 5,363

+2,34%

 Dólar

COMPRA VENDA

R$ 6,101 R$ 6,103

+1,34%

COMPRA VENDA

R$ 0,0538 R$ 0,0543

+2,25%
 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$ 298,14

R$ 1100,00

Selic

CUB-SC

Salário Mínimo

Ouro

Data Pontos Variação
06/JUL 125.094,88 -1.44%

05/JUL 126.920,05 -0.55%

02/JUL 127.621,65 1.56%

Data fi nal Rendimento
6/JULHO 0,2019%

5/JULHO 0,2019%

4/JULHO 0,2019%

Ibovespa

Poupança

Multinacional abre 56 novas vagas de emprego em Joinville - A 
Nidec Global Appliance, empresa que comprou a Embraco, está com 56 vagas de emprego 
abertas para a unidade de Joinville. O maior número de vagas (27) é para os cargos de 
Técnico Eletricista e Técnico Mecânico. Para as vagas de técnico eletricista os candidatos 
precisam ter curso técnico completo (com diploma) em Elétrica, Eletrotécnica, Eletrônica, 
Automação e áreas afins, entre outros requisitos. Os salários variam de R$ 2.664,20 a R$ 
3.975,40 (dependendo do nível) e as inscrições podem ser feitas em https://nidecga-br.
gupy.io/jobs/907383. Já para as vagas de técnico mecânico é preciso ter curso técnico 
completo (com diploma) em Mecânica, Eletromecânica, Mecatrônica e áreas afins, entre 
outras exigências. Os salários variam de R$ 2.664,20 a R$ 4.114,00 (dependendo do 
nível) e as inscrições podem ser feitas em https://nidecga-br.gupy.io/jobs/907585. 
As outras vagas são para diferentes níveis, como estágio, técnico, analista, 
supervisão e gerência. Para conferir mais informações e realizar a inscrição 
para o processo seletivo, basta acessar: https://nidecga-br.gupy.io.
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O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 
estuda a possibilidade de usar tecnologias 
biométricas para a confirmação, por parte de 
seus beneficiários, da concordância em adqui-
rir empréstimos consignados. A ideia é evitar o 
assédio praticado por instituições financeiras 
e correspondentes que, fazendo uso de infor-
mações vazadas pelo INSS, disponibilizam 
empréstimos consignados a aposentados e 
servidores públicos sem que tenham solicitado.

A possibilidade de uso da biometria foi 
admitida pelo presidente do INSS, Leonardo 
José Rolim Guimarães, durante audiência na 
Comissão de Fiscalização Financeira e Con-
trole da Câmara dos Deputados, que discutiu 
o vazamento de informações do instituto.

Na audiência, parlamentares relataram 
casos em que o telemarketing de alguns ban-
cos souberam da concessão de aposentadorias 
antes mesmo de os beneficiários saberem que 
tiveram sua aposentadoria contemplada pelo 
INSS. Guimarães disse que o tema vem sen-
do objeto de estudo e de trabalho pelo INSS. 

“Sou servidor da Câmara e também recebo 
assédio de pedidos de consignados quase que 
diariamente. Em geral, isso é feito por corres-
pondentes bancários, e é algo que ainda ocorre 
em larga escala”, disse o presidente do INSS.

Diante desse problema, o INSS, segundo 
Guimarães, estuda “a possibilidade de uti-
lizar tecnologia de confirmação biométrica 
que já é usada para a prova de vida, para que o 
aposentado pensionista confirme o emprésti-
mo consignado”. Ele admitiu que esse tipo de 
assédio está, de fato, atribuído ao vazamento 
de informações, acrescentando que há tam-
bém casos em que o assédio tem como origem 
as informações que já estavam à disposição 
de instituições depositárias em decorrência 
de empréstimos contraídos anteriormente.

Banco Central
O chefe adjunto do Departamento de Super-

visão de Conduta do Banco Central, Francisco 
José Barbosa da Silveira, disse que o número 
de reclamações relativas à consignado é cres-
cente. “Infelizmente, no quarto trimestre de 
2020, detectamos um aumento expressivo 
no número de reclamações relativas ao con-
signado, decorrentes do aquecimento des-
se mercado a partir da liberação da margem 
adicional de 5% em 1º de outubro”, disse.

Silveira explicou que, em caso de não reco-
nhecimento ou desistência do empréstimo, 
cabe à instituição financeira a obrigação de 
cancelar a operação “sem qualquer cus-
to para o cliente, após o valor recebido”. 

“Ocorre que, das reclamações registradas, par-
te são legítimas e se devem a contratações ilegí-
timas realizadas por correspondentes. Uma outra 
parte dessas reclamações é feita de forma ilegíti-
ma por correspondentes que desejam cancelar a 
operação anterior para que possam substituí-la 
por outra intermediada por ele, a fim de receber 
a comissão”, informou o representante do BC. 

INSS quer usar biometria na 
concessão de consignados

Serviço 

Gimarães disse que a ideia é usar a mesma tecnologia de confirmação 
biométrica já empregada na prova de vida dos aposentados

Com a adoção da tecnologia, o instituto espera evitar o assédio 
praticado por instituições financeiras a aposentados e pensionistas
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No Estado

FONTE: CIRAM EPAGRI

Sol com algumas nuvens

Tempo em FlorianópolisTempo em Florianópolis

7h04
17h33

    22°C   10°C  

Áries 21/3 a 20/4 
Um pouco de aconchego é fundamen-
tal, porque não é possível passar a vida 
como se fosse um campo de batalha, no 
qual não há margem para respirar des-
preocupadamente. Apesar de tudo e de 
todos, respire com tranquilidade.

Touro 21/4 a 20/5
A rotina é executada em modo automá-
tico normalmente, mas se você focar um 
pouco de sua atenção nela, encontrará aí 
coisas simples que relaxarão sua men-
te e exorcizarão as preocupações des-
medidas. Tudo ao alcance da mão.

Gêmeos  21/5 a 20/6 
Quando você se pegar se convencendo de que 
carece de recursos para fazer o que dese-
ja, saiba que isso é assim porque você deixa 
de fora os recursos intelectuais, emocionais 
e físicos, que também são muito valiosos.

Câncer   21/6 a 22/7 
Experimente tomar as iniciativas que você 
tem em mente, mas se prepare para retificar 
o movimento ao observar os resultados, se 
esses contrastarem com os esperados. É um 
momento complexo, de natureza imprevisível.

Leão 23/7 a 22/8  
Faça uma revisão sincera do seu papel nos 
acontecimentos, para não cometer o equívoco 
de transferir toda a responsabilidade às pes-
soas que não têm nada a ver com isso. A sin-
ceridade com a própria alma é fundamental.

Virgem  23/8 a 22/9 
Se as pessoas com que normalmente você 
passa bons momentos não estão disponí-
veis, ou se, também, a companhia de-
las não oferece o mesmo de outrora, 
não hesite, saia por aí em busca de ou-
tras com quem passar bons momentos.

Libra  23/9 a 22/10
Faça hoje tudo que andou deixando para 
depois. Hoje é depois, e você verá que, dan-
do início à atividade, essa flui com natura-
lidade, driblando obstáculos e dando lugar 
a um ritmo produtivo muito interessante.

Escorpião 23/10 a 21/11 
Ter a razão parece importante, mas você 
precisa entender que essa é uma sensação 
que todo ser humano tem, e que, por isso, faz 
com que as discussões acabem em impasse. 
Isso não beneficia nenhum dos envolvidos.

Sagitário  22/11 a 21/12 
Há responsabilidades que são suas mesmo e 
que não podem ser divididas com ninguém. 
Porém, é preciso ter clareza do alcance des-
sas responsabilidades, para não ficar as-
sumindo obrigações que não seriam suas.

Capricórnio 22/12 a 20/1 
Uns contra os outros, esta é a nota domi-
nante da civilização, tudo o oposto do que 
solucionaria os problemas sociais. Procu-
re não se deixar contaminar o tempo in-
teiro por essa dinâmica. Fique na sua.

Aquário 21/1 a 19/2
É tudo muito mais trabalhoso do que 
em qualquer outro tempo, mas isso não 
há de ser motivo de desânimo, mas de 
criatividade, porque você verá que é 
tudo simples, quando acertar no rit-
mo e nos instrumentos utilizados.

Peixes  20/2 a 20/3
Busque a alegria, porque a alegria está em 
busca de você também. É um equívoco afir-
mar que se nasce entre o céu e a terra para 
expiar pecados, para sofrer. A alegria é a 
marca registrada da espiritualidade. Só ela.

Horóscopo
Oscar QuirOga/ EstadãO cOntEúdO



Vini ainda era criança quando 
o skate se tornou paixão. In-
fluenciado pelo irmão, Vinicius 
Luiz Santos, hoje com 17 anos, 
conheceu, fez as primeiras 
manobras e se apaixonou pelo 
skate. Esse “encontro” aconte-
ceu há 10 anos e, de lá para cá, o 
sonho é um só: tornar as pistas 
do mundo o seu “escritório”.

O joinvilense que hoje mora 
em Balneário Camboriú apren-
deu as primeiras manobras na 
pista do Parque da Cidade, na 
zona Sul de Joinville, uma das 

mais famosas do município. 
Em uma década, ele deixou a 
infância para trás, mas o amor 
pelo skate só fortaleceu.

A pandemia, no entanto, 
freou os planos do jovem 
que já participou de diversas 
competições amadoras e hoje 
trabalha na divulgação do 
seu trabalho, com a criação 
de um “portfólio” completo. 
As imagens foram captadas 
em pistas de diversos locais 
do país. Em Santa Catarina, 
Joinville, Balneário Cambo-

riú, Florianópolis e Criciúma 
foram as cidades escolhidas. 
Além delas, São Paulo, Rio 
de Janeiro e Belo Horizonte 
foram as locações das ima-
gens do jovem skatista.

As manobras começaram 
a ser captadas há um ano e o 
objetivo é utilizar as imagens 
na busca de patrocínios e, ain-
da, usar como portfólio além, 
claro, de servir como treino 
para Vinícius. Quando não está 
viajando, o lugar preferido do 
joinvilense é um só: a pista.
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Vinicius voa atrás 
de seus objetivos
Skatista de apenas 17 anos, que “se criou” nas pistas de Joinville, corre 
atrás de patrocínio para conseguir seguir a carreira profissional

Esporte

Com o sonho de transformar 
a paixão em profissão, Vinícius 
trabalha para quebrar algumas 
barreiras. Para ele, Santa Catarina 
vive duas realidades distintas. De 
um lado, o talento dos atletas; de 
outro, a falta de incentivo e es-
trutura para a prática do esporte.

“Santa Catarina tem um 
grande potencial, mas não há o 
incentivo necessário que o skate 
deveria ter. Precisamos de mais 
pistas planejadas e projetadas 

para o skate, como foi feita a de 
Criciúma”, diz. No Sul do Estado, 
conta ele, a estrutura foi pen-
sada para o atleta e o resultado 
foi a realização de competições 
importantes, como a etapa do 
Brasileiro, além de fases elimi-
natórias para as Olimpíadas.

O sonho é um só: viver do ska-
te, mas o joinvilense conhece as 
dificuldades. “O meu objetivo é 
me manter pelo skate, fazer tudo 
que eu quero através dele. É difícil 

se profissionalizar, precisamos 
viajar para os pólos, mas temos 
muitos talentos aqui”, fala. 
Para o jovem, o skate é mais do 
que diversão. “O skate significa 
liberdade, amizade e persistên-
cia. O skate é único, você tem sua 
própria personalidade, estilo”, 
diz. “Eu não tenho um ídolo, 
consegui trocar ideia com mui-
tos atletas que admiro e, hoje, 
meus ídolos são meus amigos, 
os skatistas do Sul”, finaliza. 

Jovem cobra mais apoio e elogia o exemplo de Criciúma

FOTOS DIVULGAÇÃO/ND

Vinicius vem se aprimorando há dez anos para se 

transformar em atleta profissional do skate

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

JEC/Krona faz 
revanche, hoje,  
com o Cascavel

A goleada por 5 a 3 no Sesc ainda está viva 
na memória dos jogadores, comissão técnica e 
torcida, mas na noite de hoje (8), o JEC/Krona 
quer devolver a derrota que sofreu em casa e 
encostar no Cascavel na tabela de classifica-
ção do grupo B da Liga Nacional. O confronto 
acontece no Oeste do Paraná, às 19h, e uma 
vitória tricolor coloca o Joinville “colado” na 
equipe paranaense, que está na vice-liderança.

A derrota em casa foi amarga. O JEC/Kro-
na sofreu três gols no momento que tinha um 
jogador a mais e é esse sabor de revanche que 
entra em quadra nesta noite. Para o técnico Da-
niel Jr., a partida é fundamental para recuperar 
os pontos perdidos dentro de casa e, ainda, 
para “devolver” a derrota e retomar a confian-
ça do time que vem, aos poucos, retomando 
o foco emocional na competição nacional.

“Hoje os pontos perdidos dentro de casa 
fazem falta, sendo que em casa toda equipe é 
mais forte. Sabemos como foi amarga a der-
rota para eles, principalmente pelos três gols 
que nós sofremos em relação a desvantagem 
numérica. Precisamos nos recompor. Depois 
daquele jogo, nós nos recompomos emocio-
nalmente. Esse jogo pode ser uma recuperação 
mental e comportamental que já vem sendo 
adquirida de alguns jogos atrás, mas pode ser 
um ponto de virada ou a continuidade desse 
ponto de virada na Liga Nacional e como nosso 
time vem se comportando nos jogos”, avalia.

Para o goleiro Willian, os dois jogos no 
Paraná são desafios para a equipe que vem 
de boa vitória no Rio Grande do Sul. “Te-
mos dois jogos muito importantes para a 
sequência da Liga Nacional. Atuar contra 
o Cascavel, equipe que está muito forte na 
competição, e depois o Marreco, que sem-
pre faz bons jogos em casa, será um gran-
de desafio para a nossa equipe”, avaliou.

O Tricolor continua com o desfalque de 
Caio. O ala direito está em fase final de tra-
tamento de uma lesão no músculo da coxa 
direita. Além dele, o fixo Machado está fora 
de combate com um estiramento do liga-
mento colateral medial do joelho direito.

Depois do jogo desta quinta-feira, o JEC/
Krona volta à quadra no sábado (10), para 
enfrentar o Marreco em Francisco Beltrão.

Liga Nacional

Daniel Jr. aposta na recuperação mental da equipe

• Excepcionalmente hoje deixamos de publicar a coluna de Drika Evarini 



NOVO LÍDER

Palmeiras bate 
o Grêmio com 
tranquilidade

O Palmeiras é o novo líder 
do Campeonato Brasileiro. 
A equipe se impôs, bateu o 
Grêmio por 2 a 0 no Allianz 
Parque com tranquilidade, 
chegou aos 22 pontos na ponta 
da tabela e deixou para trás o 
Red Bull Bragantino, que em-
patou por 1 a 1 com o Cuiabá.

A partida de ontem repe-
tiu o enredo de várias outras 
atuações do Palmeiras sob 
o comando do técnico Abel 
Ferreira. O time não apresen-
tou um futebol vistoso, mas 
foi extremamente eficiente 
e preciso. Assim, não deu 
chance para um adversário 
em crise e soube se impor. 
Além disso, melhorou sua 
troca de passes e poderia ter 
saído de campo com uma 
goleada, dado as chances 
empilhadas que desperdiçou.

O jogo mal tinha começado e 
o Palmeiras já estava à fren-
te do placar com 15 segun-

dos. Após vacilo da defesa 
gremista, a bola desviou em 
Gustavo Scarpa e sobrou para 
Raphael Veiga bater cruzado 
de primeira. Foi o gol mais 
rápido da história do Al-
lianz, inaugurado em 2014.

O gol precoce caiu como um 
balde de água fria nas pre-
tensões do Grêmio de fazer 
uma partida equilibrada no 
Allianz Parque para, ao me-
nos, conseguir um empate. 

Em desvantagem com me-
nos de um minuto de jogo, o 
time não conseguia escon-
der o nervosismo e falhava 
em lances bobos, facilitando 
o trabalho do adversário.

Já o Palmeiras seguiu com o 
seu ritmo forte de jogo, sem 
dar espaços para a equipe 
gaúcha. Não demorou mui-
to e, aos 16 minutos, fez o 
segundo gol, desta vez com 
Gabriel Menino: 2 a 0.

01 02 04 05 07
10 11 12 13 14
15 16 19 20 21

Premiação Ganhadores Prêmio

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

2275

Federal Concurso
Quarta e sábado
Premiação Bilhete Prêmio

5577

   

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

Premiação Ganhadores Prêmio

5599

   

2388Mega-Sena Concurso
Quarta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio

Lotomania Concurso
Terça e sexta

Premiação Ganhadores Prêmio

2193

   

   

Primeiro sorteio

Segundo sorteio

Dupla Sena Concurso
Terça, quinta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio 

2244

03 05 09 24 26 48

Premiação Ganhadores Prêmio 

12 23 25 42 46 47

   
   
   
   
   

   
   

Timemania Concurso
Terça, quinta e sábado

OPERARIO        MS
TIME DO CORAÇÃO

1659

15 21 27 36 56 59 66

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 Acumulado R$ 3.500 mil
14 acertos 211 R$ 1.611,03
13 acertos 8670 R$ 25,00
12 acertos 119188 R$ 10,00
11 acertos 675206 R$ 5,00

1 acertos 085679 R$ 500 mil
2 acertos 077152 R$ 27 mil
3 acertos 082207 R$ 24 mil
4 acertos 031997 R$ 19 mil
5 acertos 072961 R$ 18.329,00

Quina Acumulado R$ 2.700 mil
Quadra 61 R$ 8.426,09
Terno 4796 R$ 161,15

14 25 49 73 77

Sena Acumulado R$ 40 milhões
Quina 83 R$ 40.247,97
Quadra 5329 R$ 895,52

08 30 33 37 45 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 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.

  10ª RODADA 
 6/7, 19h30 Santos 2 x 1 Athletico-PR
7/7, 18h Fortaleza 4 x 0 América-MG
7/7, 18h Bahia 1 x 0 Juventude
7/7, 18h Bragantino 1 x 1 Cuiabá
7/7, 19h Palmeiras 2 x 0 Grêmio
7/7, 19h Atlético-MG 2 x 1 Flamengo
7/7, 19h15 Atlético-GO 1 x 1 Sport
7/7, 21h30 Fluminense 0 x 0 Ceará
7/7, 21h30 Internacional 0 x 2 São Paulo
8/7, 21h Chapecoense  x  Corinthians  

  11ª RODADA 
 10/7, 16h30 Palmeiras  x  Santos
10/7, 16h30 Grêmio  x  Internacional
10/7, 17h Athletico-PR  x  Bragantino
10/7, 19h São Paulo  x  Bahia
10/7, 19h América-MG  x  Atlético-MG
10/7, 19h Sport  x  Fluminense
11/7, 11h Juventude  x  Atlético-GO
11/7, 18h15 Flamengo  x  Chapecoense
11/7, 18h15 Cuiabá  x  Ceará
11/7, 20h30 Fortaleza  x  Corinthians 
 

Palmeiras 22 10 7 1 2 18 10 8 73.3
Bragantino 22 10 6 4 0 20 11 9 73.3
Athletico-PR 19 9 6 1 2 17 9 8 70.4
Atlético-MG 19 10 6 1 3 13 9 4 63.3
Fortaleza 18 10 5 3 2 18 9 9 60
Bahia 17 10 5 2 3 18 13 5 56.7
Santos 15 10 4 3 3 11 10 1 50
Atlético-GO 14 9 4 2 3 8 8 0 51.9
Ceará 14 10 3 5 2 11 10 1 46.7
Fluminense 14 10 3 5 2 8 9 -1 46.7
Flamengo 12 8 4 0 4 10 8 2 50
Juventude 12 10 3 3 4 7 12 -5 40
Corinthians 11 9 2 5 2 7 7 0 40.7
Internacional 10 10 2 4 4 10 16 -6 33.3
América-MG 9 10 2 3 5 9 15 -6 30
São Paulo 8 10 1 5 4 7 11 -4 26.7
Sport 7 10 1 4 5 5 9 -4 23.3
Cuiabá 5 8 0 5 3 5 9 -4 20.8
Chapecoense 4 9 0 4 5 8 17 -9 14.8
Grêmio 2 8 0 2 6 4 12 -8 8.3

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

Em bela jogada coletiva, Gabriel Menino marcou de cabeça

CESAR GRECO/PALMEIRAS/ND

São Paulo aproveita partida terrível 
do Inter e vence a primeira na Série A
O São Paulo, enfim, desencantou no Campeonato Brasileiro. 
Visitando o Internacional, no Beira-Rio, em partida válida pela 
décima rodada, o time comandado por Hernán Crespo chegou à 
sua primeira vitória na competição, superando o Colorado com 
autoridade, por 2 a 0. Rigoni e Igor Gomes balançaram as redes 
para os visitantes. Com o resultado, o Tricolor saiu da zona de 
rebaixamento, indo a oito pontos e figurando agora na 16ª colocação 
da tabela. O Tricolor volta a entrar em campo neste sábado, 
contra o Bahia, às 19h (de Brasília), no Morumbi. O Inter tem pela 
frente o Grenal, na casa do rival, no mesmo dia, mas às 16h30. 

Internacional

0 X 2
São Paulo

Na estreia de Bruno Mendez, defesa apresentou diversas falhas
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Galo resolve o jogo 
em dois minutos
No duelo tático entre o 
Atlético-MG de Cuca e o 
Flamengo de Rogério Ceni, 
duas equipes apontadas 
como candidatas ao título do 
Brasileirão, o time mineiro 
levou a melhor. Savarino 
brilhou e marcou os dois 
gols em um intervalo de dois 
minutos para assegurar a 
vitória atleticana por 2 a 1 na 
noite de ontem, no Mineirão. 
Willian Arão descontou no 
final para os visitantes.
Graças à boa atuação de 
Savarino e também coletiva, 
o Atlético conquistou sua 
terceira vitória consecutiva no 
campeonato, foi aos 19 pontos 
e se manteve no quarto lugar, 
perto dos líderes. De quebra, 
abriu distância de um rival 
que patina, joga mal e não 
consegue confirmar a condição 
de um dos favoritos ao título.
 O Flamengo viu a pressão 
sobre Rogério Ceni aumentar e 
sofreu o segundo revés seguido. 

Atlético-MG

 2 X 1
Flamengo
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Assassinato de presidente 
mergulha o Haiti em crise
Um grupo de homens com fuzis de assalto 
assassinou na madrugada de ontem (7) o 
presidente haitiano, Jovenel Moise, e feriu a 
mulher dele em sua casa nas imediações de 
Porto Príncipe, mergulhando a nação mais 
pobre do Hemisfério Ocidental em uma crise 
potencialmente desestabilizadora. O ataque, 
que as autoridades haitianas atribuíram a 
“mercenários”, ocorre em meio a meses de 
instabilidade política e violência de gangues, 
que corroeram de maneira crítica o estado 
de direito no país caribenho de 11 milhões 
de habitantes. Moise, de 53 anos, dissolveu o 
Parlamento em janeiro de 2020 e governou por 
decreto enquanto opositores e manifestantes 
exigiam sua renúncia. Gangues armadas com 
alianças pouco claras assumiram o controle 
de áreas do país, aterrorizando a população 
com sequestros, estupros e assassinatos. 

Monsenhor Bertino 
recebe maior 
honraria de Joinville  
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A Prefeitura de Joinville concedeu, ontem 
à noite, ao Monsenhor Bertino, padre 
que já realizou mais de 30 mil batizados 
e 5 mil casamentos, a Medalha Dona 
Francisca, maior honraria da cidade. 
Monsenhor Bertino tem 83 anos de 
idade e atua há pelo menos 54 anos 
na Catedral de Joinville. Conhecido por 
ser um homem simples, inteligente e 
atualizado nas questões do mundo, 
o padre agora faz parte do seleto 
grupo de 22 pessoas que têm esse 
reconhecimento. “Tive o privilégio de 
ter alguns encontros com esse homem, 
que tem dedicado sua vida em favor dos 
mais necessitados, que tem ajudado 
muita gente, de qualquer religião”, 
comentou o padre. Bertino Weber nasceu 
em Anitápolis, na Grande Florianópolis, 
e aos 10 anos se mudou para Rio do 
Campo, no Vale do Itajaí. Ele chegou 
em Joinville em 1965, após cumprir o 
primeiro ano de sacerdócio na Suíça.
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Inglaterra vai  
à final da Euro 
  
A Inglaterra vai disputar 
pela primeira vez a final da 
Eurocopa, domingo, contra a 
Itália. Ontem, no Estádio de 
Wembley, a seleção inglesa 
derrotou a Dinamarca, na 
prorrogação, por 1 a 0, após 
empate no tempo normal, 
por 1 a 1. O English Team 
vai tentar ser campeão 
pela primeira vez desde o 
título da Copa do Mundo de 
1966. No primeiro tempo 
o jogo foi equuilibrado. 
Damsgaard abriu o placar para 
a Dinamarca e os ingleses 
empataram com gol contra 
de Kjaer. No segundo tempo a 
Inglaterra tomava a iniciativa, 
e a Dinamarca cintra-atacava.
Na prorrogação, o domínio 
inglês foi total. O juiz deu 
pênalti em Sterling, que foi 
confirmada pelo VAR. Kane 
bateu, Schmeichel defendeu 
parcialmente, mas o atacante 
aproveitou o rebote e fez 2 a 1.

Pedro Boscardin vence na estreia em Wimbledon 
O tenista joinvilense Pedro Boscardin Dias estreou com vitória ontem (7), na chave 
juvenil de Wimbledon, o mais tradicional evento do esporte, disputado na grama do All 
England Club, em Londres. Boscardin, nono do mundo, passou pelo qualifier britânico 
Billy Blaydes, de 16 anos, 459º colocado do ranking juvenil, por 7/6 (7/3) 6/1 em jogo 
adiado por conta da chuva que caiu ao longo de toda terça-feira. “Bem feliz com minha 
estreia. É um sonho estar aqui no templo e na grama sagrada. Foi um jogo bem duro, 
o adversário vinha do quali, estava com ritmo, joguei super bem e estou empolgado 
pro jogo amanhã(hoje) na segunda rodada”, analisou Boscardin. Na segunda rodada, 
nesta quinta-feira, ele desafia outro britânico: Lui Maxted, 37º do ranking mundial, 
em busca de vaga nas oitavas de final. O duelo será disputado em torno das 10h30, 
horário de Brasília. O joinvilense fez oitavas de final em Roland Garros, um dos quatro 
Grand Slams do tênis, no mês passado. Boscardin é atleta da RS Tennis, um centro 
de treinamento de alto rendimento comandado pelo técnico Ricardo Schlachter, 
treinador que trabalhou com Ricardo Mello quando o campineiro conquistou o 
título do ATP 250 de Delray Beach, nos Estados Unidos, em 2004, e foi top 50.
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Motorista morre após colidir carro  
contra caminhão na Dona Francisca 

Um grave acidente no km 20 da Serra Dona Francisca (SC-418), ontem à tarde, resultou na morte de 
mais uma pessoa nas estradas catarinenses. Christiano José Semioni, 44 anos, nascido em Joaçaba, 
no Meio-Oeste catarinense, dirigia um carro de passeio que seguia sentido Campo Alegre quando 
colidiu violentamente contra um caminhão. Segundo testemunhas informaram à Polícia Rodoviária 
Militar (PRM), o motorista do carro perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e bateu de 
frente com o caminhão, que trafegava no sentido oposto, em direção a Joinville. Christiano morreu 
na hora. Existe a suspeita, inclusive, de que o motorista tenha sofrido mal súbito porque o carro 
invadiu a pista contrária de uma vez, isto segundo depoimento de uma mulher que presenciou o 
acidente. O caminhão, que vinha da cidade de Xaxim, estava carregado de frango. O motorista do 
caminhão ficou em choque com o acidente e foi socorrido pelos bombeiros. Ele não se feriu. 


