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A previsão foi feita 
pela Anatel ao 
TCU e projeta a chegada 
da tecnologia nos mais 
de 5,5 mil municípios 
brasileiros. Página 12

O crime brutal ocorrido 
no bairro Floresta chocou 
Joinville. O cachorro foi 
encontrado amarrado 
na linha de trem com a 
cabela decepada. Página 5

Com a volta do meia 
Yann Rolim, o Joinville 
enfrenta o Esportivo, 
de Bento Gonçalves, 
amanhã, disposto a 
seguir invicto. Página 14Mais 125 mil doses de CoronaVac e AstraZeneca devem ser distribuídas a partir de hoje aos municípios
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Prefeitura disponibiliza hoje, a partir das 9h, pelo site do município, o agendamento 
para pessoas com 38 anos ou mais e grupos prioritários. Amanhã, também às 9h, 
trabalhadores da indústria com 33 anos ou mais poderão agendar. PÁGINA 3

Prevenção à hepatite  
Unidades de saúde do município e Sala de 

vacinas Central iniciaram a testagem gratuita 
da população para identificar as hepatites dos 
tipos B e C. Ambas têm tratamento . PÁGINA 4
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É o segundo ano consecutivo que a Udesc aparece no Latin American 
University Ranking, um levantamento das melhores instituições de ensino 
superior da América Latina. Ele é feito pela organização internacional Times 
Higher Education (THE). No ano passado, a instituição estadual apareceu na 
92ª colocação e, desta vez, no 63º lugar. Das quatro instituições catarinenses 
listadas, a Udesc é a segunda melhor no ranking. 
 
A Udesc também é destacada pela THE entre as melhores instituições 
do mundo em três outros levantamentos: no World University Ranking, 
de abrangência global; no Golden Age University Rankings, com 
instituições entre 50 e 75 anos de existência; e no THE Emerging 
Economies, com universidades de países de economias emergentes.

Udesc é destaque na América Latina 

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

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

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

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

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

SABRINA AGUIAR

Celebrações 
do aniversário 
de Jaraguá 
do Sul
Está chegando o dia 25 
de julho, aniversário da 
bela e pujante Jaraguá 
do Sul. Para celebrar 
a data, algumas 
programações para 
a comunidade. Uma 
delas com dança. O 
espetáculo será amanhã 
(17), no Grande Teatro 
da Scar e reunirá 
sete coreografias de 
nove instituições. Por 
causa da pandemia 
de Covid-19, não 
haverá a presença 
de público, mas as 
apresentações poderão 
ser prestigiadas 
pelos canais oficiais 
de comunicação da 
prefeitura e da Secel 
e também aqui.
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Mais de 85 mil catarinenses 
‘esqueceram’ a 2a dose

Autoridades 
sanitárias reforçam 
a necessidade 
de as pessoas 
completarem 
o ciclo vacinal, 
que, em geral, é 
de duas doses - 
com exceção da 
Janssen - para evitar 
riscos e contrair a 
forma mais grave 
da Covid-19
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Prefeitura disponibiliza mais 13,2 mil horários
Com a chegada de novas do-

ses, Joinville amplia o público 
para vacinação contra a Covid-19. 
O município disponibiliza hoje, a 
partir das 9h, e amanhã, no mes-
mo horário, 13,2 mil novas vagas 
para agendamento de vacinação.

Ele deve ser feito no site da Pre-
feitura e a aplicação será realizada 
na próxima semana, entre os dias 
19 e 23 de julho. Com a liberação 
de novas doses e o novo meio de 
agendamento escalonado dentro do 
grupo prioritário de trabalhadores da 
indústria, os novos horários esta-
rão disponíveis para a faixa etária 
de 37 anos ou mais e trabalhadores 
da indústria com 33 anos ou mais.

Além disso, as pessoas que perten-
cem aos grupos prioritários já con-
templados e que, por alguma razão, 
ainda não tenham sido imunizadas 
também podem agendar a vacina.

Para os trabalhadores da indústria 
é necessário apresentar carteira de 
trabalho, crachá ou holerite e ain-
da uma declaração assinada pelo 
responsável da empresa com a área 
de atuação e o CNAE (Código Na-
cional de Atividade Econômica).

REMESSA DE 125 MIL 
DOSES CHEGOU ONTEM

Ontem, no início da noite, Santa 
Catarina recebeu mais 125 mil doses 

dos imunizantes da AstraZeneca, 
que são produzidos pela Fiocruz e 
que serão reservados para a segun-
da aplicação da vacina. A carga faz 
parte das mais de 3,7 milhões de 
doses da AstraZeneca que foram 
distribuídas para todo o Brasil.

Conforme a Dive-SC, os imuni-
zantes serão enviados para a Rede de 
Frio e, em seguida, para as regionais 
de saúde. Conforme o Vacinômetro 
SC, atualizado ontem à noite, mais de 
4,2 milhões de doses já foram apli-
cadas em Santa Catarina. Deste total, 
foram 3,1 milhões como primeira 
dose e outras 1.091.724 como segun-
da aplicação, taxa que representa 
15,05% da população catarinense.

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

Apesar de o ritmo da vaci-
nação em Santa Catarina ter 
aumentado significativa-
mente nas últimas semanas, 
tem uma situação que ain-
da preocupa as autoridades 
sanitárias do Estado. É o não 
comparecimento das pessoas 
que receberam a primeira 
dose (D1) da vacina para to-
mar a segunda dose (D2).

Até quarta-feira (14), segun-
do dados da Dive-SC (Diretoria 
de Vigilância Epidemiológi-
ca), 85.741 moradores cata-
rinenses “sumiram” na data 
marcada para receber a D2. O 
número corresponde a 2,73% 
de todas as pessoas que fo-
ram vacinadas com a D1.

Desse total, cerca de 38 mil 
pessoas não tomaram o reforço 
vacinal da AstraZeneca no prazo 
de três meses entre as duas do-
ses, e outras 47 mil não toma-
ram a última dose da CoronaVac, 
cujo intervalo é de 28 dias.

Por conta disso, a Dive-
-SC encaminhou um ofício 
às secretarias municipais 
de saúde onde pede que se-
jam adotadas estratégias 
para garantir a aplicação da 
D2 nas pessoas que inicia-
ram o esquema vacinal.

Desde o início da campanha 
de vacinação, as prefeitu-
ras têm utilizado diferentes 
estratégias para contatar e 
conscientizar os atrasados. 
São feitas ligações telefô-
nicas, visitas domiciliares 
com agentes comunitários, 
campanhas sociais, enviadas 
mensagens e emails, além de 
divulgação na imprensa local.   

Entretanto, até o dia 10 de 
maio, 14 municípios catari-
nenses não contavam com 
nenhum mecanismo de busca 
dos faltantes. O dado cons-
ta em relatório do TCE (Tri-
bunal de Contas do Estado), 
divulgado nesta semana e que 
compila dados apurados jun-
to às secretarias de saúde.

Há ainda seis prefeituras que 
sequer possuem mecanismo 
para controle dos vacinados 
quanto à aplicação da segun-
da dose. Ou seja, não realizam 
nenhum agendamento dos 
pacientes ou controlam o an-
damento por meio de planilhas.
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Testagem gratuita para 
prevenir hepatites virais 
Prefeitura de Joinville disponibiliza teste para identificação das hepatites dos tipos B e C em todas as Unidades Básicas 
de Saúde da Família (UBSFs) e também no Centro de Aconselhamento e Testagem (CTA) da Secretaria da Saúde, no Centro

Dignóstico precoce evita complicações da doença e pode ser tratado com medicamentos fornecidos pelo sistema de saúde
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Primeiro município de SC a aderir ao projeto
Joinville foi o primeiro muni-

cípio de SC a aderir ao projeto do 
Ministério da Saúde que definiu 
o tratamento das hepatites virais 
como componente estratégico. Com 
isso, a dispensação dos medica-
mentos ganhou agilidade e, desde 
fevereiro deste ano, é realizada 
imediatamente após o diagnóstico.

“Antes, as medicações eram 
fornecidas para o paciente cerca 
de 180 dias depois do diagnóstico, 
já que era necessário fazer uma 

série de exames, biópsia, docu-
mentos e, só então, solicitávamos 
a medicação para o Estado. Agora, 
o paciente já sai com o tratamento 
completo para 8 ou 12 semanas”, 
relata a coordenadora da Unida-
de de Atendimento Especializado 
da SES, Fabiane Rocha e Silva.

Às vésperas de completar 60 
anos, Mairiporã Peixoto come-
mora a nova chance que recebeu e 
reforça: “Façam o teste porque é 
fácil e elimina muitos problemas.

Vacina para hepatites A e B
Além das medicações para tra-

tamentos, existem vacinas dis-
poníveis na rede de sa[ude para 
proteger crianças e adultos contra 
as hepatites virais dos tipos A e B. 

A vacina de hepatite A foi introdu-
zida no calendário vacinal em 2014 e 
está disponível para crianças de um 
ano e três meses a menores de cin-
co anos. Adultos podem tomar essa 
vacina mediante solicitação médica. O 
imunizante é aplicado em dose única.

Já a vacina contra a hepatite B é 
administrada em quatro doses, sendo 
a primeira ao nascer e, as demais, aos 
dois, quatro e seis meses de idade. 
Adultos não imunizados também 
podem tomar a vacina contra a hepa-
tite B. Nesse caso, são administradas 
três doses, com intervalos de 30 dias e 
seis meses após a primeira aplicação.

Em Joinville, as vacinas con-
tra as hepatites A e B estão dis-
poníveis em todas as Unidades 
Básicas de Saúde da Família (UBSFs) 
e na Sala de Vacinas Central.

Buscamos desmistificar a hepatite C. Hoje, o 
tratamento para a doença é completamente 
diferente do que há alguns anos: é feito 
via oral, por cerca de três meses e oferece 
aproximadamente 95% de chance de cura.”

Lígia da Rosa El-Kouba, médica hematologista

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

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

Por quase dez anos, o metalúr-
gico aposentado Mairiporã Pei-
xoto conviveu silenciosamente 
com a hepatite C. Ao ter o diag-
nóstico comprovado, em 2010, 
a doença já estava em estágio 
avançado e o transplante de 
fígado foi inevitável, sendo rea-
lizado quatro anos mais tarde.

Hoje, pacientes portadores de 
hepatites virais, especialmen-
te dos tipos B e C, podem iden-
tificar precocemente a doença 
e tratá-la com medicamentos 
fornecidos imediatamente após 
o diagnóstico. Para isso, basta 
uma iniciativa: realizar o teste.

O teste para identificação das 
hepatites dos tipos B e C é rápido, 
gratuito e está disponível em todas 
as Unidades Básicas de Saúde da 
Família (UBSFs) de Joinville e, 
também, no Centro de Aconse-
lhamento e Testagem (CTA) da 
Secretaria da Saúde, situado na 
rua Abdon Batista, 172. no Centro.

“Buscamos desmistificar a 
hepatite C. Hoje, o tratamento 
para a doença é completamente 
diferente do que há alguns anos: 
é feito via oral, por cerca de três 
meses e oferece aproximadamente 
95% de chance de cura”, explica 
a médica hematologista, Lígia da 
Rosa El-Kouba, que há dez anos 
atua no Programa de Controle 
das Hepatites Virais da Secreta-
ria da Saúde de Joinville (SES).

Neste ano, a Campanha Julho 
Amarelo destaca a conscienti-
zação acerca da testagem para a 
identificação da doença, espe-
cialmente para as pessoas com 
mais de 40 anos. “O vírus da 
hepatite C foi descoberto em 1989 
e o exame capaz de identificar a 
doença, em 1992. Por isso, todas 
as pessoas que são mais ‘velhas’ 
do que o vírus têm fator de risco, 
já que à época as práticas segu-
ras de saúde, com procedimentos 
médicos, odontológicos, uso de 
seringas descartáveis, não eram 
tão utilizadas”, afirma a médica.

A estimativa é de que no Brasil, 
cerca de 1,5 milhão de pessoas 
tenham hepatite C. Em Joinville, 
aproximadamente 2 mil pacientes 
são acompanhados pela rede de 
saúde do município. No entanto, o 
contingente pode chegar a 6 mil.
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Cão decapitado é achado 
amarrado a trilho de trem
Caso aconteceu na 
quarta-feira (14) à 
noite; moradores da 
região próxima ao 
local da ocorrência 
teriam percebido 
uma “movimentação 
estranha”

Moradores teriam 

percebido uma 

movimentação 

diferente na noite 

do crime. O caso 

foi denunciado por 

intermédio das redes 

sociais da Frada 
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MP denuncia casal que fez sexo na frente de crianças em Jaraguá do Sul
Após a prisão de um casal que fez 

sexo e usou drogas na frente de duas 
crianças em Jaraguádo Sul na madru-
gada de quinta-feira (8), o Ministé-
rio Público de Santa Catarina (MPSC) 
apresentou à Justiça denúncia contra o 
homem e a mulher, mãe das crianças.

O casal levou as crianças para o motel. 
No local, na frente dos menores, o casal 
confessou ter praticado atos sexuais e 
utilizado drogas. Com acesso facilitado, 
uma das crianças teria consumido drogas 
e precisou de atendimento emergencial 
no Hospital e Maternidade Jaraguá.

A denúncia foi apresentada pela 4ª Pro-
motoria de Justiça da Comarca de Jaraguá 
do Sul. No processo, o promotor Marcelo 
José Zattar Cota relata os fatos ocorri-
dos que culminaram com o atendimento 
emergencial da criança de dois anos.

Conforme os autos da prisão em fla-
grante, o casal teria ido ao motel e levado 
junto os dois filhos da mulher, de dois e 
quatro anos. No quarto, o homem e a mu-
lher teriam feito sexo e usado maconha, 
cocaína e ecstasy – na frente das crianças.

Além disso, os denunciados, de for-
ma consciente e voluntária, assumiram 
o risco de ofender a integridade física 
das crianças, permitindo que tivessem 
acesso às drogas, o que efetivamente 
ocorreu com o mais novo de apenas dois 

anos, ocasionando-lhe lesões corporais 
graves e a expondo a perigo de vida.

Assim, continua o promotor de Jus-
tiça, o casal teria praticado três crimes: 
satisfação de lascívia mediante pre-
sença de criança ou adolescente, lesão 
corporal e expor a vida ou a saúde de 
outrem a perigo direto e iminente.

O homem, que ao ser surpreendi-
do pela Polícia Militar na garagem 

do motel não atendeu à ordem de 
parada e correu para trancar-se no 
quarto, o que levou à necessidade 
de arrombamento para prendê-lo, 
também foi denunciado pelo cri-
me de desobediência. Os nomes dos 
envolvidos não são divulgados por 
determinação do Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente (ECA) e pelo 
caso estar em Segredo de Justiça.

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

Um crime brutal na zona Sul 
chocou Joinville. Um cachorro 
foi encontrado amarrado a um 
trilho de trem com a cabeça 
decepada, na quarta-feira 
(14), no bairro Floresta. A 
ocorrência, denunciada por 
meio das redes sociais da Fra-
da (Frente de Ação pelos Di-
reitos Animais), aconteceu na 
rua Gustavo Henrique Meyer.

Segundo moradores da 
região, o local costuma ser 
frequentado por usuários de 
drogas. Eles relataram, no 
entanto, que o local tinha 
uma movimentação “es-
tranha” na quarta-feira.

Segundo informações 
preliminares levantadas pela 
Frada, a vizinhança teria 
visto um homem em situa-
ção de rua com o cachorro. 
Até a tarde de ontem (15), a 
Polícia Civil não tinha co-
nhecimento sobre o caso.

De acordo com Liliane 
Lovato, presidente da Fra-
da, não é a primeira vez que 
casos do tipo acontecem na 
região. “Há uns dois, três 
anos, garotos tinham amar-
rado um cachorro também”, 
contou. Na ocasião, o ani-
mal foi resgatado a tempo.

Ela pede que informações 
que ajudem a identificar o 
autor do crime sejam enviadas 
ao Instagram da instituição.

 
REPERCUSSÃO

O crime repercutiu e, nos 
comentários da publicação, 
os internautas demonstra-
ram indignação. Já que a 
imagem é, de fato, bastante 
forte. “Meu Deus. A mal-
dade de algumas pessoas 
não tem limite”, manifes-
tou uma seguidora.“Cada 
vez fico mais decepcionada 
com os seres humanos”, 

A PM teve de arrombar a porta do quarto do motel para deter o homem que resistiu à prisão
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Agência Estado

O Congresso decidiu turbinar o fi-
nanciamento das campanhas eleito-
rais de 2022, com uma mudança nas 
regras apresentada de última hora. A 
alteração na construção do Orçamen-
to do próximo ano, aprovada ontem, 
por deputados e senadores, reserva 
R$ 5,7 bilhões para as campanhas 
eleitorais do ano que vem. Este mon-
tante (sem descontar a inflação) de 
dinheiro público do chamado fundo 
eleitoral representa um aumento 
de 185% em relação ao valor que os 
partidos obtiveram em 2020 para as 
disputas municipais - R$ 2 bilhões. 
É também mais que o triplo do que 
foi destinado às eleições de 2018, 
quando foi distribuído R$ 1,8 bilhão.

O valor global aprovado para cam-
panhas eleitorais em 2022 supera, 
por exemplo, o orçamento previsto 
este ano para diversos ministérios, 
como o do Meio Ambiente (R$ 534 
milhões) e o da Cidadania (R$ 2,9 
bilhões). A decisão ocorre na mesma 
semana em que a Câmara limitou 
penduricalhos que inflam venci-
mentos do funcionalismo público.

O valor do fundo eleitoral só é efeti-
vamente aprovado com a Lei Orça-
mentária Anual, enviada pelo governo 
em agosto e votada pelo Congresso 
até o fim do ano, mas a regra chan-
celada ontem estabelece, na prática, 
como o montante será calculado.

A distribuição do chamado “fun-
dão” entre os partidos é baseada, 
principalmente, no tamanho das 
bancadas eleitas na Câmara. Com 
esse fundo total de R$ 5,7 bilhões, 
os dois partidos com as maiores 
bancadas no Congresso, PT e PSL, 
teriam, cada um, quase R$ 600 
milhões para gastar com candida-
tos nas eleições do ano que vem, 
quase o triplo do que tinham dis-
poníveis nas últimas disputas.

Para aumentar o valor, o relator 
Juscelino Filho (DEM-MA) mudou as 
regras estabelecidas nas eleições an-
teriores. O parecer aprovado definiu 
que o fundo eleitoral será calculado 

em 2022 tirando 25% dos recursos 
destinados à Justiça Eleitoral neste 
ano e no próximo, acrescentando ain-
da os valores previstos pelo governo 
no projeto da Lei Orçamentária Anual, 
que será enviado em agosto ao Con-
gresso, além de uma parte das emen-
das de bancada estaduais, como já era 
antes. O valor final, portanto, só será 
definido na LOA, que deve ser votada 
até o fim do ano pelo Congresso.

REGRAS ALTERADAS
A mudança na regra do cálculo do 

“fundão” provocou críticas entre 
os parlamentares. “Não é hora de o 
Congresso tratar do aumento do valor 
do fundo eleitoral. Estamos viven-
do uma pandemia com recorde de 
desemprego e um número cada vez 
maior de pessoas na informalidade”, 
afirmou o ex-presidente da Câmara 
Rodrigo Maia (sem partido-RJ).

O senador Alessandro Viera (Cida-
dania-SE) disse que “é inaceitável 
que, em meio à pandemia, o Con-
gresso aprove um novo aumento” 
para o fundo eleitoral. “São R$ 5,7 
bilhões que poderiam ser investi-
dos em programas como o auxílio 
emergencial, e agora serão desperdi-
çados com campanhas. Vergonha!”

A proposta foi patrocinada pelo 
Centrão, e por outras legendas. Parla-
mentares incluíram o dispositivo pre-
vendo já a hipótese de um veto de Jair 
Bolsonaro sobre o valor, mas afirmam 
nos bastidores que vão negociar com 
o governo para garantir um bom au-
mento. O relator defendeu a mudança. 
“O orçamento da Justiça Eleitoral 
nós iremos debater no momento da 
formulação da Lei Orçamentária, que 
é a LOA, deste ano de 2022”, disse.

Um dos argumentos é irrigar as 
campanhas com dinheiro público 
para compensar o fim do financia-
mento empresarial, proibido pelo 
Supremo Tribunal Federal desde 
2015. Atualmente, o governo paga 
dois tipos de fundos para as legen-
das, o partidário (destinação men-
sal repassada para a manutenção 
das siglas, como custo de aluguéis 
e pessoal) e o eleitoral (para fi-
nanciamento de campanhas).

Congresso quase triplica 
valor do fundo eleitoral 
Em votação rápida, projeto da LDO (Lei de 
Diretrizes Orçamentárias) passou ontem 
pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. 
Verba para despesas com eleições foi elevada 
dos atuais R$ 2 bilhões para R$ 5,7 bilhões

VOTO DOS CATARINENSES
Confira como se posicionaram os 
parlamentares de Santa Catarina 
sobre a votação da LDO ontem

Bancada catarinense registra 70% 
de votos “sim” ao projeto

Da bancada catarinense, 70% votou favorável ao projeto 
da LDO e, em consequência, ao aumento do fundo eleitoral. 
Foram 11 deputados federais catarinenses que votaram a 
favor e cinco que votaram contra. Carlos Chiodini (MDB) 
não votou. Por parte dos senadores, Dário Berger (MDB) foi 
contra a aprovação do projeto, e os outros dois senadores, 
Esperidião Amin (PP) e Jorginho Mello (PL) não votaram.
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Jornalista Rokelly Pierozan 
morre em Balneário Camboriú
Com 20 anos de experiência na área de comunicação, profissional perdeu a luta contra um câncer raro e agressivo. Ela 
trabalhou por quase quatro anos na Record TV Joinville e atualmente comandava uma empresa de assessoria em Itapema

Além do carisma e simpatia, Rokelly era reconhecida pela talento profissional

 F
O

TO
S 

D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O
/N

D

A Rokelly era uma jornalista 
comprometida com a 
verdade. Preocupada com as 
injustiças e extremamente 
dedicada. Eternizada em 
nossos corações pelo sorriso 
cativante, preocupação 
com a família, amigos e 
os animais, em especial o 
Dante, seu anjo de quatro 
patas. Lutou bravamente 
contra um câncer raro que 
de forma avassaladora nos 
tirou a amiga, a profissional 
e um ser humano de 
muitas qualidades.”

Drica Fermiano, gerente de Jornalismo 
e Operacional da NDTV Record Joinville

Conheci a Rokelly quando 
trabalhamos juntas na 
TV. Uma profissional 
séria, competente, muito 
talentosa. Fomos vizinhas. 
Grandes amigas. Uma pessoa 
incrível. Uma mulher forte 
e inspiradora. Vai ser muito 
difícil viver sem o sorriso dela.”

Marina Andrade, jornalista

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

A jornalista Rokelly Pierozan Casagrande, 
41 anos, morreu nesta quinta-feira (15), em 
um hospital de Balneário Camboriú, após per-
der a luta contra um câncer raro e bastante 
agressivo identificado em janeiro deste ano.

Amigos e familiares chegaram a fazer uma 
vaquinha para arrecadar dinheiro para um 
tratamento caríssimo contra a doença. O cân-
cer começou nas vias biliares e teve metástases 
no fígado e pulmão. Cada caixa da medica-
ção importada custava cerca de R$ 270 mil. 
Ela também buscava o tratamento por via 
judicial, mas não conseguiu obter a autori-
zação em vida, tampouco teve tempo para 
comprar o medicamento com as doações.

Formada em Jornalismo pela Univali (Univer-
sidade do Vale do Itajaí), Rokelly iniciou a tra-
jetória profissional em Joinville, atuando como 
repórter, produtora e apresentadora de televisão. 

Jornalista com especialização em Comunicação 
Estratégica e Negócios e 20 anos de experiên-
cia no segmento, Rokelly foi repórter, editora 
e apresentadora nas emissoras RIC TV Record, 
SBT SC, Rede TV, além de redatora e assessora 
de imprensa na TWC Comunicação e coorde-
nadora de Comunicação e Marketing de uma 
grande construtora de Balneário Camboriú. 

Por quase quatro anos, entre 2009 e 2013, 
trabalhou na Record TV Joinville, conquistan-
do prêmios importantes na categoria TV, como 
o Prêmio Unimed de Jornalismo, com a série 
de reportagens “Saúde por um fio”, e o Prê-
mio Fenabrave de Jornalismo com a reporta-
gem “Mobilidade urbana”, ambos em 2012.

Atualmente, Rokelly comandava a própria 
empresa de comunicação em Itapema, a Pie-
ro Comunicação, onde residia com o marido 
José Fernando Casagrande. Nesta sexta-fei-
ra, entre as 10h e 13h, amigos e familiares de 
Rokelly poderão se despedir dela no Crema-
tório Vaticano, em Balneário Camboriú.

INFORMAÇÃO
DO JEITO QUE
VOCÊ GOSTA.
SEG A SEX ÀS 13H20 
COM NILSON GONÇALVES
E RICARDO MOREIRA 

                                   
04.08.1979 
15.07.2021



Senador imoral
Médicos de Santa Catarina estão aderindo em vários 
municípios à “Carta Aberta do Movimento Médico ao 
senador Renan Calheiros, relator da CPI da Covid-19”. 
O documento condena a parcialidade do relator e de 
membros da Comissão, faz um histórico da falta de ética 
de senadores, repudia o tratamento dispensado a médicos 
depoentes.  E proclama que Renan Calheiros “deveria estar 
pautado em fazer o que é melhor para o Brasil, e não o que 
é melhor para seus interesses eleitorais. Acusar profissionais 
médicos de charlatanismo sem ter conhecimento de causa 
do que é a autonomia médica é, no mínimo, imoral”.

moacir.pereira@ndmais.com.br
MOACIR PEREIRA

O presidente nacional da OAB, o petista 
Felipe Santa Cruz, sofreu uma acachapante 
derrota na reunião do Conselho Federal. 
Seu pedido de impetração de impeachment 
contra o presidente Jair Bolsonaro sequer 
foi apreciado. O pleno do Conselho 
Federal decidiu, por unanimidade, 
adiar o debate sobre a matéria. 

A sessão que iria decidir sobre o 
processo de cassação estava marcada 

para próxima terça-feira (20). Aqui em 
Santa Catarina, o presidente estadual 
Rafael Horn convocou uma reunião 
extraordinária conjunta do Conselho 
Estadual com os presidentes das seccionais 
para deliberar sobre o mesmo processo.

A representação catarinense 
no Conselho Federal conta com os 
advogados Paulo Brincas, Sandra 
Krieger e Fábio Jeremias, que também 

votaram pelo adiamento “sine die”.    
Felipe Santa Cruz, o presidente que 

mais prejudicou a OAB, teve sinais 
de que sua tese afundaria. Tanto 
que nem compareceu à reunião.

Permaneceu desconectado da 
nação, com posições partidárias e 
ideológicas que o levaram a se omitir 
criminosamente diante de graves fatos 
judiciais envolvendo o STF, ilegalidades 

contra cidadãos, abusos de autoridade e 
afrontas à Carta Magna, entre outros.

Santa Cruz deixa marcas de ações 
e decisões funestas numa OAB que 
se firmou como guardiã do direito, 
da Justiça e da Constituição, nas 
presidências de Raymundo Faoro, 
Seabra Fagundes, Prado Kelly, Haroldo 
Valadão, entre os advogados que 
dignificaram a profissão e a cidadania.

OAB: uma gestão funesta

Defesa - Presidente do Conselho da Indústria e 
Segurança da Confederação Nacional da Indústria, 
Glauco José Corte (centro), fez visita em Brasília ao 
novo comandante do Exército, general Paulo Sérgio 
Oliveira. Participou o general Richard Nunes (à dir.), 
ex-comandante da 14ª Brigada de Infantaria, com sede 
em Florianópolis, e promovido a general de Exército 
há 15 dias. Na pauta do encontro, o crescimento do PIB 
da indústria de defesa de 3,7% em 2015 para 4,9% em 
2020. Parcerias da indústria de Santa Catarina com as 
Forças Armadas são estimuladas para comércio de vários 
produtos, como móveis, alimentos, vestuário e calçados.
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Acompanhe meus 
comentários no 
Balanço Geral, na 
NDTV, de segunda 

a sexta, a partir das 12h, e mais 
notícias no blog do portal nd+

Igualdade - Representantes da 
Polícia Penal de Santa Catarina estão 
manifestando posição de indignação 
contra as negociações com o governo 
estadual em relação a aspirações 
na estrutura da segurança pública. 
Divulgaram nota advertindo que 
“a segurança pública civil irá parar 
se o governo não tratar a todos 
de forma justa e igualitária”.

Alerta
Governo estadual já 
assinou o contrato de 
concessão do Centro de 
Eventos de Balneário 
Camboriú com a BC 
Eventos. O deputado 
Ivan Naatz, que 
acompanha o processo 
desde o início, está 
advertindo sobre a 
falta de experiência 
do grupo contratado. 
Ouviu do diretor do 
Anhembi que o projeto 
da Santur é inviável. 
E que o centro exige 
R$ 6 milhões só de 
manutenção anual. 
“Tem jabuti na 
árvore”, adverte.

Alcatraz
A juíza Janaina Cassol Machado, da 1ª Vara da Justiça 
Federal da Capital, determinou hoje a retomada do curso 
processual normal dos processos e procedimentos referentes 
à denominada Operação Alcatraz. O despacho cumpre a 
decisão do ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal 
de Justiça, de 7 de julho, que “determinou o retorno de 
todos os referidos autos a este Juízo de primeiro grau, 
referendando sua competência para seu processamento”.

A liberação
O novo decreto do governador Carlos 
Moisés sobre medidas de combate 
ao coronavírus, liberando várias 
atividades comerciais e de serviços, 
vai dar sobrevivência a pequenas 
e médias empresas.  Positiva, 
também, a decisão pela retomada 
das atividades presenciais no 
serviço público estadual, tornando 
o home office exceção. O trabalho 
em casa funciona relativamente 
bem para alguns setores.  Mas há 
outros que prejudicam a população. 
E tem muitos funcionários em 
atividades essenciais que se 
acomodaram e sonham com 
a mudança para sempre.

Automóveis
O comércio de automóveis 
em Santa Catarina teve 
um pequeno decréscimo 
de 3,92% em de junho 
de 2021 no comparativo 
com o mês de maio. Já 
em relação às vendas 
no semestre registra-se 
um aumento de 21,93%. 
Dados da Fenabrave-
SC, com informações de 
concessionárias, revelam que 
foram emplacados 13.261 
em junho contra 14.843 
em maio. No acumulado 
do semestre comparado 
ao mesmo período do ano 
anterior, há um acréscimo 
de 11,05%, com 48.494 
unidades em 2021 contra 
43.667 em 2020.
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O leilão
O ex-presidente 
do Senado, Eunício 
de Oliveira, 
arrematou em 
leilão judicial 
o apartamento 
em Fortaleza 
do ex-ministro 
Ciro Gomes, 
candidato do PDT 
à presidência 
da República. 
Pagou R$ 520 
mil, relativos à 
ação judicial por 
crime de calúnia. 
Oliveira explicou: 
“Arrematei de 
sacanagem. O 
homem que não 
administra nem 
o patrimônio 
pessoal quer 
administrar 
o Brasil”.



Algumas prefeituras da região de Florianó-
polis já demonstram entender que o apoio 
às micro e pequenas empresas é a princi-
pal forma de mitigar os impactos gerados 
pela pandemia, mantendo e criando em-
prego e renda, bem como gerando tributos 
para o erário municipal investir em áreas 
essenciais para o bem de toda a sociedade. 

 Palhoça, por exemplo, apresentou recente-
mente seu Plano de Palhoça Mais Oportu-
nidades, com propostas de políticas públicas 
que devem trazer resultados de curto, mé-
dio e longo prazo. Em São José, a prefeitu-
ra atuou com avanços importantes para o 
MEI e na criação da Frente Parlamentar de 
Empreendedorismo. Florianópolis, focando 
no emprego, lançou a plataforma Flori-
pa Mais Empregos. Cidades como Bigua-
çu, Governador Celso Ramos e Santo Amaro 
da Imperatriz também estão no caminho 
para apresentar seus planos de trabalho.

 Como mentor da Granfpolis, apresentei 
a proposta de retorno das reuniões de seu 
Colegiado de Desenvolvimento Econômico, 
que congrega os secretários da pasta para 
apresentar propostas de ações e ajudar na 
melhor aplicação de políticas públicas.

 Avanços como a digitalização, a liber-
dade econômica que permite desburo-

cratizar processos, compras públicas e 
programas municipais de crédito, como 
o juro zero, são oportunidades para in-
centivar o empreendedorismo nas ci-
dades e, assim, aquecer a economia. 

 Ao assumir a pasta de Desenvolvimen-
to Econômico da primeira gestão de Gean 
Loureiro, na Capital, ajudei a implantar os 
programas Juro Zero Floripa, com mais de 
4 milhões de reais emprestados, o Exporta 
Floripa, com mais de 600 empresas aten-
didas, além de apoiar a adoção do progra-
ma Cidade Empreendedora, do Sebrae-SC. 
Como resultado, passamos de 141 dias para 
até 5 horas o tempo de abertura de em-
presas, e de 44 para 102 mil CNPJs ativos.

 Do governo do estado, cobramos o retor-
no dos trabalhos do Fórum Permanente 
das Micro e Pequenas Empresas e apre-
sentamos a proposta de ampliação do Juro 
Zero Estadual de 3 para 5 mil reais para 
os MEIs. Em março, levamos a proposta do 
Programa Emergencial de Crédito tam-
bém a Juro Zero, que inspirou o programa 
SC Mais Renda Empresarial, já aprova-
do e sancionado. Agora, só falta o Badesc 
e o BRDE agilizar a liberação do crédito.

 Precisamos atuar conjuntamente pelo 
avanço da economia no estado e nos muni-
cípios, viabilizando os pequenos negócios.

Apoio às micro e pequenas 
empresas para retomada econômica

Fome de  
dinheiro público

Piter Santana
Presidente da Ampe 
Metropolitana

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

Asanha de senadores e deputados federais por 
dinheiro público não tem limite. Ontem, mais 
uma vez, os esfomeados pelo dinheiro do con-
tribuinte mostraram de que lado estão. A Co-

missão Mista de Orçamento aprovou o relatório da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2022, que prevê 
o direcionamento de gastos, previsão de arrecadação e 
medidas econômicas da União. Na comissão, deputados 
e senadores aprovaram a destinação de R$ 5,7 bilhões 
para o fundo eleitoral, o triplo do valor destinado aos 
partidos nas eleições de 2018. Mais tarde, em votações 
nos plenários da Câmara e do Senado, novas aprovações. 
Esses políticos esquecem que ainda estamos na pande-
mia, que a economia brasileira está patinando na tenta-
tiva de reagir e que os gastos públicos são muito altos. 

A proposta dos 
R$ 5,7 bilhões 
provocou críticas 
de alguns parla-
mentares. Uma das 
vozes contrárias foi 
da deputada Adria-
na Ventura (Novo-
-SP): “Campanha 
tem que ser banca-
da por apoiadores 
e por filiados de 
partidos que ban-
cam as campanhas 
e esses candidatos”.

Os recur-
sos do fundo, que são públicos, são divididos entre os 
partidos políticos para financiar as campanhas elei-
torais. A insistência de determinados políticos por 
mais dinheiro só contribui para enlamear a imagem 
da política e do Congresso Nacional perante à opi-
nião pública. A cada atitude como esta, fica mais difí-
cil a população acreditar numa mudança de conceito 
e no modo de operar da classe política brasileira.

O que deveria estar sendo discutido neste momento seria 
o projeto da construção de um modelo sem a oferta de 
dinheiro público, inclusive com redução também das des-
pesas de campanha, para que as candidaturas fossem cus-
teadas por apoiadores e empresas privadas. Velhas práticas 
na política brasileira, como essa da destinação de dinheiro 
público ao fundo eleitoral, já deveriam ter ficado no pas-
sado. Verbas públicas precisam ser utilizadas nas grandes 
necessidades do país, como segurança, saúde e educação.

Velhas práticas na 
política brasileira, 
como o uso de dinheiro 
público para as 
campanhas eleitorais, 
já deveriam ter 
ficado no passado”.
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LUÍS ERNESTO 

Lacombe
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Liberdade de pensamento
Escrevo este texto no Dia Mundial da Liberdade de Pensamento. 

Talvez hoje me seja permitido pensar... Esse é um ato que passa 
necessariamente por outro: perguntar. No fim das contas, não 
há pensamento sem perguntas, sem um mínimo de senso crítico. 
Se não tivéssemos a capacidade de buscar respostas, explicações, 
entendimentos, não teríamos a capacidade de pensar. E, se 
não fôssemos livres para indagar, para questionar, estaríamos 
sempre reféns das decisões de outras pessoas, empurrados para 
caminhos que poderiam não ser os nossos, que poderiam ser 
errados, equivocados. Quando nos tomam o direito a questionar, 
nos tomam tudo, nos transformam em autômatos, em títeres.

Resolveram que “a ciência disse”, e está resolvido. Mesmo que 
a ciência só exista se houver debate, se houver o enfrentamento 
de opiniões baseadas em observação, dados, fatos, em evidências, 
experiências. É preciso haver divergência, para haver ciência, 
hipóteses, tese e antítese, prova e contraprova. Não é algo que 
se faça em pouco tempo. Aliás, a ciência ignora o tempo porque 
se desenvolve eternamente, com choques e embates... E nada 
disso se faz sem perguntas, sem questionamentos, num esforço 
contínuo para solucionar mistérios e estabelecer conhecimento.

Pensei que estaríamos livres na internet, nas redes sociais, 
para, pelo menos, perguntar. Era a grande chance de acabar com 
o monopólio da informação mantido pela mídia tradicional, a 
dona de todas as verdades. A esperança durou tão pouco. Desfez-
se neste Dia Mundial da Liberdade de Pensamento, quando o 
YouTube derrubou o 
vídeo da edição de estreia 
do Programa 4 por 4, 
que Ana Paula Henkel, 
Guilherme Fiuza, Rodrigo 
Constantino e eu estreamos 
no primeiro domingo de 
julho. Já alcançava 800 
mil visualizações, mas, 
segundo a plataforma de 
vídeos, violou as “diretrizes 
da comunidade”, algo 
tão vago e suspeito.

Sem retórica, sem 
discursos, sem conceitos, 
preto no branco: falamos de vacinas experimentais e levantamos 
questões sobre os estudos em curso, em relação à segurança e à 
eficácia dos imunizantes. Falamos de “passaporte sanitário”, 
que praticamente tornaria a vacinação obrigatória, mesmo sem 
estudos conclusivos sobre as vacinas. Levantamos fatos, mostramos 
depoimentos, fizemos perguntas... Não pode? É proibido? Com 
tanta generalização, fica difícil de saber. Quais são os critérios, 
quais são as diretrizes? Nem isso se pode perguntar, e seria 
impossível haver respostas que não envolvessem dissimulação.

Estamos tomando as medidas legais, para que se estabeleça 
a liberdade de expressão e de indagação, com todo o respeito às 
leis e às regras do país. Em breve, teremos nosso próprio portal, 
nosso aplicativo, mas essa não é uma luta particular, do nosso 
programa, de um grupo de jornalistas, escritores, analistas 
políticos... É uma luta de todos nós. O momento, mais do que 
nunca, exige atenção, alerta, ação. Do jeito que está, caminhamos 
para a ignorância completa, uma ignorância totalitária.

É preciso haver 
divergência, para haver 
ciência, hipóteses, 
tese e antítese, prova 
e contraprova. Não 
é algo que se faça 
em pouco tempo.”

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

Paulo Rolemberg
paulo.rolemberg@ndmais.com.br

A ADVB/SC (Associação de Dirigentes de Vendas 
e Marketing do Brasil em Santa Catarina) e o Grupo 
ND iniciaram ontem mais uma edição do projeto 
ADVB Inspira. A iniciativa levará para as seis ma-
crorregiões catarinenses uma série de palestras com 
empresários e executivos admirados no mercado.

 As “Perspectivas para a Economia Global e 
Brasileira” foi o tema da palestra de abertu-
ra com Juliano Custódio, do CEO e fundador da 
EQI Investimentos, e Henrique Cunha (Xoulee), 
sócio e diretor de expansão do BTG Pactual, um 
dos responsáveis pelo projeto de crescimento do 
Banco no varejo B2B, e o chefe da mesa de ações 
e derivativos do BTG Digital, Jerson Zanlorenzi.

PROPÓSITO
 O catarinense de Rio de Sul,  engenheiro elé-

trico de formação, Juliano Custódio contou um 
resumo de sua trajetória até chegar a fundar a 
QI Investimentos, que conta hoje com mais de 
300 colaboradores e está próxima de se tornar 
uma corretora.  Fundada em 2011, a EQI Inves-
timentos se tornou um dos maiores escritórios 
de agentes autônomos do Brasil, com uma cus-
tódia de mais de R$ 9 bilhões e 40 mil clientes. 
Em 2020, o crescimento exponencial da empre-
sa resultou na união com o BTG Pactual, o maior 
banco de investimentos da América Latina.

 “Meu propósito sempre foi ajudar o brasileiro 
a tomar melhores decisões sobre seus próprios 
investimentos. O que queremos é saber inspirar 
e manter essas iniciativas de se investir”, disse 
Custódio, que foi o anfitrião do evento que reu-
niu um seleto público de empresários da Capital.

ADVB e Grupo ND 
abrem Projeto Inspira
Iniciativa com palestras itinerantes começou pela Capital com 
a participação de três executivos admirados pelo mercado

Henrique Cunha, 
Juliano Custódio 
e Jerson 
Zanlorenzi 
foram os 
primeiros 
convidados

Histórias vão incentivar e 
ajudar manter confiança 

Segundo a presidente da ADVB/
SC, Angela Gonçalves, o proje-
to tem como principal objetivo 
levar empresários renomados 
para várias partes do Estado, 
para que possam contar suas 
trajetórias e destacar a impor-
tância das estratégias de mar-
keting e vendas para alcançar 
o sucesso em suas empresas.

 “A ideia é mostrar para o merca-
do as histórias inspiradoras neste 
momento que estamos passando. 
Grandes empresários catarinenses 
participarão de bate-papos para 
contar sobre suas histórias de 
resiliência, visão de oportunidades 
e, acima de tudo, para compar-
tilhar quais foram as estratégias 
de vendas e marketing adotadas 
neste período”, disse Angela.

 O projeto ADVB Inspira é um 
ciclo de palestras itinerantes 
promovido pela Associação de 
Dirigentes de Vendas e Marke-
ting do Brasil em Santa Catarina 
(ADVB/SC) e pelo Grupo ND, que 
acontecerão entre os meses de 
julho e novembro de 2021, nas 
cidades de Florianópolis, Balneário 
Camboriú, Criciúma, Chapecó,-
Joinville, Tubarão e Blumenau.

LEO MUNHOZ/ND
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O leilão do 5G deve 
movimentar R$ 44 bilhões 
entre investimentos e 
outorga, segundo informou 
a Anatel (Agência Nacional 
de Telecomunicações) ao 
TCU (Tribunal de Contas da 
União). Se o governo não 
tivesse imposto compromissos 
de investimento no edital, 
esse seria o montante que as 
empresas teriam de pagar pelo 
direito de explorar as faixas 
de frequência para fornecer 
a tecnologia nos mais de 5,5 
mil municípios do país. 
Entre os compromissos de 
investimento listados no edital 
estão a construção de uma 
rede privativa de uso exclusivo 
do governo e um projeto para 
conexão da região Norte, que 
custariam R$ 2,5 bilhões. A 
limpeza da faixa e a migração 

dos canais satelitais que usam 
a frequência para transmissão 
de TV parabólica, por sua vez, 
teriam custo de R$ 3 bilhões.
Já a cobertura de todos 
os municípios com 5G, a 
instalação de backhaul e 
de novos equipamentos, 
além das redes de 4G em 
rodovias federais, por sua vez, 
somariam R$ 30 bilhões. Todos 
esses valores serão deduzidos 
do valor da faixa, de forma 
a reduzir o valor da outorga, 
que seria de R$ 44 bilhões. O 
valor final ainda será definido.
A previsão é que a área técnica 
entregue o parecer sobre o 
edital do 5G ao relator do 
processo, ministro Raimundo 
Carreiro, em 8 de agosto. 
O julgamento está previsto 
para o dia 18, às 10h, em 
reunião extraordinária. 

Leilão do 5G deve 
movimentar R$ 44 bilhões 

Negócio 
bilionário
O Magazine Luiza anunciou ontem a 
aquisição do Kabum!, e-commerce 
de tecnologia e games. A compra 
será paga em três etapas, sendo 
a primeira uma parcela à vista de 
R$ 1 bilhão e as demais em ações, 
podendo chegar a um montante 
equivalente a cerca de R$ 3,5 
bilhões, em janeiro de 2024, caso 
o Kabum! cumpra metas nesse 
período. Criado em 2003, em 
Limeira, no interior de São Paulo, o 
Kabum! teve receita bruta de R$ 3,4 
bilhões de reais e um lucro de R$ 
312 milhões nos últimos 12 meses. 

Crédito 
do Sicoob
A carteira de crédito 
do Sicoob atingiu 
R$ 93,8 bilhões 
no encerramento 
do primeiro 
trimestre do ano, 
um crescimento de 
37% com relação 
aos R$ 68,5 bilhões 
que a instituição 
apresentou no 
primeiro trimestre 
de 2020. As 
operações de crédito 
líquidas chegam 
a R$ 89,1 bilhões, 
aumento de R$ 
24,7 bilhões com 
relação ao mesmo 
período do ano 
anterior. Entre os 
bancos comerciais 
e cooperativas 
financeiras, o 
Sicoob é o sétimo 
colocado no ranking 
de operações 
de crédito. 

Moda e lifestyle
A Lojas Renner anunciou a aquisição 
da Repassa, plataforma on-line 
de revenda de roupas, calçados 
e acessórios que atua em todo o 
território nacional. O valor da 
operação não foi informado. "Essa 
aquisição representa mais um passo 
rumo à consolidação do ecossistema 
de moda e lifestyle da Lojas Renner, 
com grande aderência à estratégia 
ESG da companhia", diz a empresa 
em comunicado divulgado há 
pouco. A varejista informa que 
a operação está condicionada a 
determinadas condições acordadas 
entre as partes. Mas, não está 
sujeita à aprovação dos acionistas 
em Assembleia Geral da companhia.

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

0,53%

0,83%

0,31%

0,93%
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8,35%
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MAIO
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MARÇO

ACUM. ANO

ACUM. 12 MESES

0,60%

0,96%

0,38%

0,86%

5,07%

9,22%

0,11%

3,40%

2,22%

2,17%

17,74%

34,54%

0,60%

4,10%

1,51%

2,94%

17,96%

35,77%

0,62%

1,27%

0,33%

0,90%

4,78%

8,75%

Inflação (%)

COMERCIAL

COMPRA VENDA

R$ 5,111 R$ 5,112

TURISMO

COMPRA VENDA

R$ 5,13 R$ 5,27

+0,7648%

 Dólar

COMPRA VENDA

R$ 6,019 R$ 6,022

+0,0831%

COMPRA VENDA

R$ 0,0527 R$ 0,0532

+0,5671%
 Euro  Peso

Câmbio
Mês R$/m² Variação 

(mês)
JUNHO 2.253,79 2,29%

JULHO 2.307,92 2,40%

NACIONAL

REGIONAL
DE SC R$ 1.281  A R$ 1.467

4,25% R$ 299,26

R$ 1100,00

Selic

CUB-SC

Salário Mínimo

Ouro

Data Pontos Variação
15/JUL 127.467,88 -0.73%

14/JUL 128.406,51 0.19%

13/JUL 128.167,74 0.45%

Data fi nal Rendimento
15/JUL 0,2019%

14/JUL 0,2019%

13/JUL 0,2019%

Ibovespa

Poupança

Home office
O grupo de brasileiros que trabalhou de forma 
remota entre os meses de maio e novembro 
de 2020 chegou a 8,2 milhões de pessoas, 
apenas 11% dos 74 milhões de profissionais que 
continuaram a trabalhar durante a pandemia 
de Covid-19. Os dados foram divulgados ontem 
pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica e 
Aplicada), que mostrou que mulheres (56%), 
brancos (65,6%) e profissionais de nível superior 
(74,6%) foram a maioria dos trabalhadores em 
home office. O estudo do IBGE mostra que o 
perfil da população em trabalho remoto diverge 
da composição da população brasileira, que é 
formada por 51,1% de mulheres, 54,7% de pretos 
ou pardos e 13,1% de pessoas com nível superior.

Mudança de nome
A fabricante de materiais de construção Duratex, dona 
de marcas tradicionais como Deca, Hydra, Portinari 
e Durafloor, anunciou ontem um grandioso plano de 
investimentos de R$ 2,5 bilhões para o período de 2021 
a 2025, visando expandir sua capacidade de produção 
de painéis de madeira, revestimentos cerâmicos, 
louças e metais sanitários. A maior parte dos recursos 
será aplicada na Divisão Deca (louças e metais), que 
receberá R$ 1,1 bilhão. A companhia também anunciou 
uma grande mudança na sua identidade. A partir de 
agora, passará a se chamar DexCo. A ideia é criar um 
nome que faz jus ao conglomerado em que se tornou 
a companhia, com atuação em diversos segmentos.
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DIVULGAÇÃO/RECORD TV

Os ministérios da Mulher, Família e Direitos 
Humanos (MMFDH), Cidadania e Economia 
realizaram uma cerimônia para celebrar os 31 
anos do Estatuto da Criança e do Adolescente 
(Lei No 8.069 de 1990), lei que regulamenta 
os direitos previstos na Convenção dos Di-
reitos da Criança da Organização das Nações 
Unidas e da Constituição Federal de 1988.

Durante a comemoração foram anuncia-
das medidas das pastas voltadas à infância e 
adolescência. Foi lançado um canal de de-
núncias dentro da plataforma disque 100, 
número 101, que poderá receber reclamações 
de profissionais de saúde sobre violações de 
direitos humanos e atos de violência auto-
promovida, como suicídio e automutilação.

Dentro da Escola Nacional dos Direitos da 
Criança e Adolescente, parceria com o Progra-
ma das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD), foram lançados dois cursos, um sobre 
fundamentos dos direitos humanos e outro 
sobre mediação de conflitos. A previsão do 
MMFDH é lançar mais 20 cursos neste ano.

Foi criada uma plataforma para o cadas-
tramento dos fundos de direitos da infância. 
Segundo o secretário Nacional de Direito 
da Infância, Maurício Cunha, a medida vai 
“dar mais segurança’’ para gestores esta-
duais e municipais, minimizando erros e 
que os fundos atinjam o alvo da política. 

 Na cerimônia, a ministra da Mulher, Fa-
mília e Direitos Humanos, Damares Alves, 
lembrou que o ECA afirma a infância e ado-
lescência como prioridade absoluta, o que 
deve se refletir na alocação de recursos e 
investimentos por parte do Estado. “Quando 
você pega o Orçamento da União, a gente não 
está vendo a prioridade absoluta”, afirmou.

Ela destacou que a defesa da prioridade 
absoluta passa por lembrar do ECA todos 
os dias como forma de combater as anti-
gas e novas formas de violência e viola-
ções de direitos de crianças e adolescentes, 
como as cometidas em redes sociais.

ECA em Libras
Os gestores do governo federal anunciaram 

a divulgação de uma versão do Estatuto em 
Libras, como forma de disseminar a Lei entre 
pessoas com deficiência visual. Também será 
disponibilizada uma versão atualizada do ECA, 
com a legislação posterior relacionada ao tema. 

O secretário especial da Previdência e Tra-
balho, Bruno Bianco, informou que a comissão 
responsável pela erradicação do trabalho in-
fantil foi reformulada, tendo a participação da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
e do Ministério Público do Trabalho (MPT).

Ele adiantou que o governo pretende criar 
um programa voltado a pais e mães de crian-
ças com deficiência. “A pandemia nos trouxe 
tristeza, mas uma nova realidade. Criaremos 
trabalhos específicos para mães de crian-
ças com deficiência, para que possam fi-
car em casa e ter o seu trabalho”, disse.

Governo cria novo canal para 
coibir maus-tratos a crianças

Serviço 

Na celebração dos 31 anos do ECA, o governo federal anunciou a criação 
de um novo canal de denúncias dentro da plataforma disque 100

No dia da comemoração dos 31 anos do ECA foi anunciado um novo 
canal específico para receber denúncias de profissionais de saúde
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Áries 21/3 a 20/4 
As discordâncias não são convites à briga, 
mas necessidades que precisam ser ajus-
tadas, já que os interesses de todas as 
pessoas envolvidas são difíceis de coorde-
nar, porque são muito diferentes entre si.

Touro 21/4 a 20/5
Veja, não se trata de quem está com a razão, 
mas de encontrar uma forma de convergir as 
razões, agora discordantes, para superar o 
impasse e seguir em frente com o movimen-
to dinâmico da vida, que beneficia a todos.

Gêmeos  21/5 a 20/6 
É importante ter momentos de distra-
ção e divertimento, porque a alma não 
pode viver continuamente sob ten-
são, precisa relaxar. Faça isso, mas cui-
de para que sua distração não seja ob-
jeto de ofensa para as demais pessoas.

Câncer   21/6 a 22/7 
Discutir parece inevitável, mas que, pelo me-
nos, seja por uma boa causa. Essa boa causa 
não é ter a razão e a defender, mas tentar 
encontrar um ponto em comum para que 
as razões discordantes convirjam. Aí sim.

Leão 23/7 a 22/8  
O esclarecimento que você precisa não 
está ainda disponível, mas aos pou-
cos, sua alma irá entendendo bem a 
natureza de tudo que anda ocorren-
do. Faça amizade com o tempo, porque 
está tudo de acordo com o plano maior.

Virgem  23/8 a 22/9 
Melhor evitar encrencas em torno de recur-
sos financeiros neste momento, porque as 
discussões se tornariam desproporcionais e 
sem razão verdadeira, a não ser a de aliviar a 
tensão que as pessoas envolvidas suportam.

Libra  23/9 a 22/10
Quando você achar que sua alma está 
certa em fazer o que pretende, e come-
çar a se movimentar nesse sentido, pro-
cure observar a influência que isso pro-
vocar nas pessoas com que você se 
relaciona. Essa é a prova dos nove.

Escorpião 23/10 a 21/11 
É possível falar cordialmente de assuntos 
que provocam tensão e irritação, mas cus-
ta bastante energia vital fazer isso. Não é 
de se admirar, por isso, que na maior parte 
do tempo ninguém se disponha a tanto.

Sagitário  22/11 a 21/12 
Consertar o que estragou é possível, mas é 
necessário a alma se munir de muito boa 
vontade para desconsiderar as eventuais 
ofensas que tiverem sido dirigidas a você, e 
ressaltar os momentos luminosos do passado.

Capricórnio 22/12 a 20/1 
A tensão nos relacionamentos pode servir de 
trampolim para superar a inércia, e sua alma 
se dedicar a tomar iniciativas, que podem 
ser meio atrapalhadas no começo, mas que 
depois se configurarão direito. Em frente.

Aquário 21/1 a 19/2
Será difícil dividir de forma justa todas as 
tarefas necessárias no momento atual, po-
rém, o mais importante nem é isso, mas que 
as tarefas sejam executadas. Depois, se so-
brar tempo, poderá ser discutida a justiça.

Peixes  20/2 a 20/3
Sobram argumentos para você discu-
tir, brigar, discordar e muito mais ain-
da. Pense, no entanto, se o resultado 
desses movimentos brindará com alívio 
ou se, pelo contrário, acentuará ainda 
mais seu estado de contrariedade.

Horóscopo
Oscar QuirOga/ EstadãO cOntEúdO



A volta de Yann Rolim anima 
o torcedor tricolor. O meia 
que ficou de fora de dois jogos 
após sentir dores na pantur-
rilha volta à equipe em um 
jogo importante, longe de casa 
e que fecha o primeiro turno 
desta Série D para o JEC. A 
partida diante do Esportivo, 
em Bento Gonçalves, pode 
fazer o time encerrar a pri-
meira parte da fase classifica-
tória de maneira invicta e nas 
primeiras posições do grupo 8.

Peça fundamental da equipe 
do técnico Leandro Zago, Yann 
é considerado titular absoluto 
pela torcida. O camisa 33 dá 
outra cara à criação do meio 
de campo da equipe, apesar 
de ter um “rival” na posição 
disposto a ganhar cada vez 
mais espaço. Douglas Packer 
entrou no segundo tempo 
do jogo contra o Caxias, na 
Arena Joinville, e marcou 
o primeiro gol tricolor.

O meia ficou um ano sem 
jogar antes de se recuperar de 
uma grave lesão no joelho e 

acertar com o Joinville. Agora, 
após duas semanas fora, o re-
torno dá ânimo para a vitória 
fora de casa. “Estou feliz em 
poder voltar a fazer o que eu 
mais gosto. Estou à disposição 
do treinador e a equipe inteira 
está bem, muito bem treinada. 
Tivemos uma ótima semana, 
evoluímos bem e estamos 
prontos para chegar com os 
três pontos em casa”, disse. 
O gol de Packer, diz Yann, só 
anima ainda mais o elenco 
para conquistar o objetivo, que 
é o acesso à Série C e garan-
te que  há uma disputa sadia 
entre ele e Packer”. “Eu fico 
muito feliz com essa entrada 
do Packer fazendo gol, aju-
dando a equipe a conquistar os 
três pontos. A nossa disputa é 
muito sadia, sou muito amigo 
dele, quero vê-lo cada vez 
melhor para ajudar o JEC. Não 
interessa se eu vou sair ou se 
vamos jogar juntos, queremos 
sempre ajudar o JEC a subir 
para a série C”, ressaltou.

O jogo contra o Esportivo, 

afirma o meia, é importante 
para manter a boa fase e dar 
confiança ao elenco tricolor. 
“É extremamente impor-
tante para o grupo, para dar 
confiança e também para o 
mata-mata, para conseguir-
mos fazer o segundo jogo em 
casa. Estamos levando isso 
muito a sério e com certeza 
vamos continuar bem”, disse.

Yann sabe que o jogo no Rio 
Grande do Sul será difícil, mas 
destaca que o time só pensa 
na vitória. “É sempre um jogo 
difícil contra times gaúchos. 
Sabemos que o campo deles 
também não é muito bom, mas 
vamos com tudo para vencer, 
não interessa o terreno, se vai 
estar frio ou quente, sempre 
queremos ganhar. O  time está 
muito bem preparado, fizemos 
ótimos treinos, o professor 
já explicou tudo que vamos 
fazer lá e vamos sair com os 
três pontos”, projeta o meia.

O JEC entra em campo no 
sábado (17), às 19h, para 
fechar o primeiro turno.
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Nação na vice-liderança 

Yann Rolim volta 
com sede de vitória
Após se recuperar de lesão, o meia projeta bom jogo JEC, amanhã, contra o 
Esportivo, em Bento Gonçalves, para manter a invencibilidade no turno

Esporte

A tarde não foi boa para o Fluminense. O time joinvilense 
sofreu a segunda goleada nesta Série B do Campeonato 
Catarinense e, desta vez, jogando em casa. O Tricolor 
do Itaum foi superado pelo Nação, na Arena Joinville. A 
derrota por 4 a 1 é a terceira do time na competição, que 
conseguiu apenas um empate e é o vice-lanterna. Já o 
Nação, soma três vitórias e uma derrota no Estadual e tem 
uma situação oposta na tabela de classificação. É o vice-
líder atrás apenas do Camboriú. Os gols da tarde de ontem 
foram anotados por Vini Moraes, Ardley, Jean Carlos e 
Weslley para o Nação e André marcou o gol tricolor.

E por falar em viagem...  
O JEC viajou ontem à tarde para o Rio Grande do Sul, onde 
enfrenta o Esportivo amanhã, às 19h, pela última rodada 
do primeiro turno. Apesar do desfalque de Jaques e das 
ausências dos atletas que deixaram o clube durante a semana 
(Thiago Santos, Banguelê e Gustavo Ermel), o Tricolor tem o 
importante retorno de Yann Rolim ao meio campo. 
 
Foco no Estadual 
Depois de duas derrotas amargas pela Liga Nacional, 
o Jaraguá Futsal volta as atenções para o Campeonato 
Catarinense. O Aurinegro recebe o Blumenau na 
segunda-feira (19), às 19h, na Arena Jaraguá. O time 
jaraguaense é o vice-líder do Estadual com duas 
vitórias e um empate nos três jogos disputados. 

Jaques continua fora de combate 
O zagueiro tricolor continua sem conseguir entrar em campo 
nesta Série D. Se recuperando de uma lesão na panturrilha, 
Jaques não viajou para o Rio Grande do Sul e ainda é um 
dos principais desfalques do técnico Leandro Zago.

Copa SC 2021 começa a ser desenhada 
A FCF (Federação Catarinense de Futebol) marcou 
para a próxima quarta-feira (21) o Conselho Técnico 
para a Copa Santa Catarina 2021. Entre os temas da 
pauta está a votação do regulamento da competição, 
que deve acontecer em dezembro. O JEC é o atual 
campeão e participa da edição 2021 da Copa SC.

Próxima parada 
As duas equipes voltam a campo para a quinta rodada 
do Estadual. O Fluminense enfrenta o Guarani, no 
domingo (18), às 15h, em Joinville. Já o Nação viaja para 
a Serra, onde encara o lanterna da competição, Inter 
de Lages. A bola rola na terça-feira (20), às 15h30.

Caiu o técnico do Flu 
A derrota de ontem e a campanha ruim nesta Série B promoveram 
mudanças no Fluminense horas depois da partida contra o Nação. 
A diretoria comunicou o desligamento do técnico Edson dos 
Santos ainda na noite de ontem. No entanto, ainda não há um 
nome definido para substituir o treinador. Além disso, “outras 
mudanças na comissão técnica estão sendo analisadas” e novas 
saídas podem acontecer antes mesmo da próxima rodada.

FOTO VITOR FORCELLINI/DIVULGAÇÃO/ND

Yann Rolin diz que os treinos durante a semana foram 

bons e, por isso, aposta na vitória fora de casa

 Editor: Mauro Geres mauro.geres@ndmais.com.br
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Premiação Ganhadores Prêmio

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

2282

Federal Concurso
Quarta e sábado
Premiação Bilhete Prêmio

5579

   

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

Premiação Ganhadores Prêmio

5606

   

2390Mega-Sena Concurso
Quarta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio

Lotomania Concurso
Terça e sexta

Premiação Ganhadores Prêmio

2195

   

   

Primeiro sorteio

Segundo sorteio

Dupla Sena Concurso
Terça, quinta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio 

2248

31 34 39 44 47 50

Premiação Ganhadores Prêmio 

07 17 19 30 34 48

   
   
   
   
   

   
   

Timemania Concurso
Terça, quinta e sábado

GAMA            DF
TIME DO CORAÇÃO

1663

06 15 41 45 51 61 69

Premiação Ganhadores Prêmio

Time coração Ganhadores Prêmio

Dia de Sorte Concurso
Terça, quinta e sábado

MÊS DA SORTE: 

481

04 05 11 14 23 24 31

Premiação Ganhadores Prêmio

JUNHO            

LOTERIAS

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

15 acertos 2 R$ 605.706,20
14 acertos 229 R$ 1.584,56
13 acertos 8961 R$ 25,00
12 acertos 115596 R$ 10,00
11 acertos 589657 R$ 5,00

1 acertos 074734 R$ 500 mil
2 acertos 023927 R$ 27 mil
3 acertos 007535 R$ 24 mil
4 acertos 097841 R$ 19 mil
5 acertos 040481 R$ 18.329,00

Quina Acumulado R$ 1.400 mil
Quadra 26 R$ 13.751,32
Terno 2905 R$ 185,07

02 11 32 65 77

Sena Acumulado R$ 75 milhões
Quina 102 R$ 48.643,77
Quadra 7787 R$ 910,24

09 13 20 22 32 56

20 acertos Acumulado R$ 4.400 mil
19 acertos 4 R$ 74.394,90
18 acertos 62 R$ 2.999,80
17 acertos 630 R$ 295,21
16 acertos 3885 R$ 47,87
15 acertos 18007 R$ 10,32
0 acertos 0 R$ 0,00

06 18 19 23 31
40 51 53 54 64
69 74 79 84 88
92 95 96 97 99

Sena Acumulado R$ 14.200 mil
Quina 44 R$ 5.189,22
Quadra 2365 R$ 110,33

Sena 0 R$ 0,00
Quina 51 R$ 4.029,28
Quadra 2591 R$ 100,71

7 acertos Acumulado R$ 10.300 mil
6 acertos 0 R$ 0,00
5 acertos 116 R$ 1.510,56
4 acertos 2236 R$ 9,00

GAMA            DF 7142 R$ 7,50

7 acertos Acumulado R$ 1.100 mil
6 acertos 29 R$ 3.753,84
5 acertos 1381 R$ 20,00
4 acertos 19653 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

  12ª RODADA 
 16/7, 19h Confi ança  x  Guarani
16/7, 21h30 Samp. Corrêa  x  Coritiba
17/7, 11h Bras. Pelotas  x  Vitória
17/7, 16h Goiás  x  Londrina
17/7, 16h30 Cruzeiro  x  Avaí
17/7, 18h30 Ponte Preta  x  Remo
17/7, 19h Operário-PR  x  CSA
17/7, 19h Brusque  x  Botafogo
18/7, 16h Vasco  x  Náutico
18/7, 20h30 CRB  x  Vila Nova  

  13ª RODADA 
 20/7, 19h Botafogo  x  Goiás
20/7, 19h Remo  x  Cruzeiro
20/7, 19h Londrina  x  Confi ança
20/7, 19h Guarani  x  Samp. Corrêa
20/7, 21h30 Vitória  x  Ponte Preta
21/7, 19h Vila Nova  x  Brusque
21/7, 21h30 CSA  x  Vasco
21/7, 21h30 Náutico  x  Bras. Pelotas
22/7, 19h Coritiba  x  CRB
22/7, 21h30 Avaí  x  Operário-PR 
 

Náutico 25 11 7 4 0 19 5 14 75.8
Coritiba 21 10 6 3 1 11 5 6 70
Samp. Corrêa 19 11 5 4 2 11 5 6 57.6
Goiás 19 11 5 4 2 11 5 6 57.6
Guarani 19 11 5 4 2 18 13 5 57.6
Operário-PR 18 11 5 3 3 12 15 -3 54.5
Vasco 17 11 5 2 4 12 11 1 51.5
CRB 17 11 5 2 4 15 16 -1 51.5
Avaí 15 10 4 3 3 11 11 0 50
Vila Nova 14 11 3 5 3 6 7 -1 42.4
Brusque 13 10 4 1 5 12 16 -4 43.3
Botafogo 13 10 3 4 3 15 14 1 43.3
CSA 11 10 3 2 5 8 10 -2 36.7
Cruzeiro 11 11 2 5 4 16 19 -3 33.3
Remo 10 10 2 4 4 7 12 -5 33.3
Confi ança 9 11 2 3 6 10 15 -5 27.3
Vitória 9 11 1 6 4 9 11 -2 27.3
Ponte Preta 9 11 1 6 4 6 9 -3 27.3
Bras. Pelotas 8 11 1 5 5 7 11 -4 24.2
Londrina 7 11 1 4 6 7 13 -6 21.2

LIBERTADORES
OITAVAS DE FINAL

  JOGOS DE IDA 
 13/7, 19h15 Cerro Porteño 0 x 2 Fluminense
13/7, 19h15 Boca Juniors 0 x 0 Atlético-MG
13/7, 21h30 São Paulo 1 x 1 Racing
14/7, 19h15 V. Sarsfi eld 1 x 0 Barc.-EQU
14/7, 19h15 Uni. Católica 0 x 1 Palmeiras
14/7, 21h30 Def. y Jus. 0 x 1 Flamengo
14/7, 21h30 River Plate 1 x 1 Argentinos Jrs
15/7, 21h30 Olimpia 0 x 0 Internacional 

   JOGOS DE VOLTA 
 20/7, 19h15 Fluminense  x  Cerro Porteño
20/7, 19h15 Atlético-MG  x  Boca Juniors
20/7, 21h30 Racing  x  São Paulo
21/7, 19h15 Barc.-EQU  x  V. Sarsfi eld
21/7, 19h15 Palmeiras  x  Uni. Católica
21/7, 21h30 Flamengo  x  Def. y Jus.
21/7, 21h30 Argentinos Jrs  x  River Plate
22/7, 21h30 Internacional  x  Olimpia  

 SUL-AMERICANA 
OITAVAS DE FINAL

  JOGOS DE IDA 
 13/7, 19h15 LDU 0 x 1 Grêmio
13/7, 21h30 América Cali 0 x 1 Athletico-PR
14/7, 19h15  Sport. Cristal 2 x 1  Ars. Sarandí
14/7, 21h30 Ind.del Valle 0 x 2 Bragantino
14/7, 21h30 Junior Bar. 3 x 4 Libertad
15/7, 19h15 Santos 1 x 0 Independ.
15/7, 21h30 Nacional-URU 1 x 2 Peñarol
15/7, 21h30 Dep. Táchira 2 x 2 Ros. Central 

   JOGOS DE VOLTA 
 20/7, 19h15 Grêmio  x  LDU
20/7, 21h30 Athletico-PR  x  América Cali
21/7, 19h15  Ars. Sarandí  x   Sport. Cristal
21/7, 21h30 Bragantino  x  Ind.del Valle
21/7, 21h30 Libertad  x  Junior Bar.
22/7, 19h15 Independ.  x  Santos
22/7, 21h30 Peñarol  x  Nacional-URU
22/7, 21h30 Ros. Central  x  Dep. Táchira 

 

O Internacional foi algoz do 
Olímpia na primeira fase da 
Libertadores, mas no jogo de 
ida das oitavas não foi capaz 
de se impor em Assunção, no 
Paraguai, e empatou por 0 a 
0 com o adversário paraguaio 
nesta quinta-feira (15). Em um 
jogo aberto, com chances para 
os dois lados, os goleiros se 
sobressaíram em relação aos 
atacantes e o jogo no estádio 
Manuel Ferreira terminou 
sem gols. Daniel salvou os 
gaúchos em ao menos três 
oportunidades e foi eleito o 
melhor em campo. Desta-
cou-se na atuação sem brilho 
da equipe de Diego Aguirre.

Com o resultado no Para-
guai, o Inter terá que vencer o 
Olímpia quinta-feira que vem, 
no Beira-Rio, para avançar às 
quartas. Empate com gols dá a 
classificação ao time paraguaio 
e um novo 0 a 0 leva a defi-
nição da vaga às penalidades. 
Antes disso, a equipe colorada 
tem compromisso pelo Brasi-
leirão. No domingo, às 20h30, 
faz o duelo gaúcho da 12ª roda-
da contra o Juventude, em casa.

CHANCES PERDIDAS
“Quando tiver a oportuni-

dade, fazer. Estamos tendo 
chances, mas não fazemos. 
Trabalhar porque a vitória 
virá. Viemos para ganhar”, 
resumiu o goleiro Daniel, 
o melhor em campo.

O jogo oscilou com bons 
momentos para os dois lados, 

mas os ataques foram menos 
eficientes que os goleiros. 
Caio Vidal e Edenílson perde-
ram boas oportunidades para 
o Inter, enquanto a grande 
chance da partida esteve nos 
pés do lateral paraguaio Sala-
zar, que na cara do gol finali-
zou para fora. No final, com o 
jogo aberto, os donos da casa 
tiveram o domínio das ações.

Inter segura empate 
sem gols no Paraguai
Em confronto aberto, os goleiros foram melhor que os atacantes 
e a decisão ficou para a semana que vem no Beira-Rio

NATHALIA AGUILAR/AP/ESTADÃO CONTEÚDO/ND

Yuri Alberto (à esq.) disputa lance com o lateral Victor Salazar

Santos sai na frente 
contra o Independiente
Com grande atuação do goleiro 
João Paulo, o Santos derrotou o 
Independiente por 1 a 0 nesta quinta-
feira (15), na Vila Belmiro, em duelo de 
ida das oitavas de final da Copa Sul-
Americana. O gol da vitória foi marcado 
por Kaio Jorge no segundo tempo. As 
duas equipes voltam a se enfrentar 
na próxima quinta-feira, em Buenos 
Aires. Se foi pressionado, o Santos 
também perdeu vários gols e terá que 
enfrentar muita pressão na partida de 
volta, em Buenos Aires. O vencedor do 
duelo vai ter como rival nas quartas de 
final o time que passar entre Atlético 
Junior Barranquilla (COL) e Libertad 
(PAR). No primeiro jogo, na Colômbia, 
os paraguaios venceram por 4 a 3.

Santos

 1 X 0 

Independiente

Fla vai jogar com torcida
O Flamengo insistiu e, enfim, conseguiu o 
que queria: levar o seu torcedor de volta ao 
estádio A Conmebol confirmou nesta quinta-
feira (15) que o duelo de volta das oitavas 
de final da Libertadores entre o time rubro-
negro e o Defensa Y Justicia, da Argentina, 
quarta-feira que vem, foi transferido do 
Maracanã para o Mané Garrincha, em Brasília. 
O horário foi mantido para as 21h30.

Goleada da seleção olímpica
A seleção brasileira olímpica de futebol venceu 
os Emirados Árabes por 5 a 2, nesta quinta-
feira (15), em Belgrado, na Sérvia, no último 
amistoso preparatório para a disputa da 
Olimpíada de Tóquio. Apesar da vitória, o time 
do técnico André Jardine mostrou deficiências, 
que tornam difícil repetir no Japão a medalha 
de ouro conquistada no Rio em 2016. Os gols 
brasileiros foram marcados por Diego Carlos, 
Matheus Cuna (2), Martinelli e Reinier.
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O presidente da República, Jair 
Bolsonaro, apresentou uma 
evolução clínica satisfatória, 
segundo boletim médico divulgado 
no início da noite de ontem pelo 
Hospital Vila Nova Star, onde está 
internado, na capital paulista, 
desde quarta-feira. Não há, no 
entanto, previsão de alta. “O 
Senhor Presidente da República, 
Jair Messias Bolsonaro, segue 
internado no Hospital Vila Nova 

Star, em São Paulo, mantendo 
evolução clínica satisfatória. 
Desta forma, foi retirada a 
sonda nasogástrica e planeja-
se o início da alimentação para 
amanhã. O presidente segue sem 
previsão de alta hospitalar”, 
diz o texto do boletim, assinado 
por cinco médicos do hospital. 
A primeira-dama, Michelle 
Bolsonaro, está no hospital 
acompanhando o presidente. 

+notícias

Fórmula 1 apresenta novo carro
A Fórmula 1 inicia uma nova era em 2022. Além de alterações orçamentárias 
já aplicadas na atual temporada, mudanças aerodinâmicas prometem 
melhorar a competitividade da categoria máxima do automobilismo mundial 
e atrair novos fãs. Antes do GP da Inglaterra, a F-1 apresentou o modelo 
do carro que será usado a partir da próxima temporada. Em Silverstone, 
a divulgação de imagens e do veículo reuniu os pilotos do grid atual.

R$ 5,4 
milhões 
A Prefeitura de Florianópolis 
investiu R$ 5.485.834,97 
na revitalização da avenida 
Governador Ivo Silveira, em 
Capoeiras. As obras terão prazo 
de oito meses para serem 
concluídas. Inicialmente, o 
trânsito será interrompido, no 
máximo, em uma faixa de cada 
lado da via de pista dupla com 
duas faixas, cada. A avenida 
receberá recapeamento 
asfáltico e uma série de obras 
complementares. São elas, 
a restauração do sistema de 
drenagem, a recuperação 
dos passeios e meio-fios, e a 
sinalização viária ao longo dos 
3,6 quilômetros de extensão. 
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Dois bombeiros desapareceram 
em incêndio no RS
O Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul trabalha 
desde ontem para encontrar dois bombeiros que 
desapareceram durante o combate ao incêndio que 
atingiu o prédio administrativo da Secretaria de Segurança 
Pública do Estado na noite de quarta-feira, resultando 
em perda total do edifício. Os servidores desaparecidos 
estavam entre os primeiros a chegarem ao local, um 
deles é o tenente que comandava as guarnições no 
trabalho inicial e o outro, um sargento dos Bombeiros 
que foi ao local de forma voluntária para ajudar. 

Bolsonaro 
apresenta melhora

Joinville exclui restrição  
de horários em novo decreto 
 
Após o governo do Estado de Santa Catarina publicar um 
novo decreto, Joinville também divulgou, nesta quinta-
feira (15), um conjunto de regras sanitárias atualizado 
contra a Covid-19. O documento está alinhado com 
as normas estaduais. Com isso, a prefeitura revogou 
o decreto que teria validade até segunda-feira (19). 
Agora, o decreto nº 43.328 é o que está valendo. E ele traz 
como principal diferença a liberação de horário para as 
atividades econômicas. Ou seja, não há mais limitação de 
horário e os estabelecimentos podem atender de acordo 
com o alvará de funcionamento. O decreto municipal 
também excluiu a restrição de circulação das 0h às 5h. 
Comércios, templos religiosos, repartições públicas e 
demais serviços, no entanto, precisam estar atentos 
aos regramentos específicos para cada setor e seguir a 
normatização das portarias estaduais. E o distanciamento 
social e utilização de máscara e álcool em gel, por exemplo, 
continuam obrigatórios mesmo em ambientes abertos.
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