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‘Esquecidos’ da 2a dose vão 
ser alertados em Joinville
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FO
M

 CO
N

R
A

D
I/ISH

O
O

T/ESTA
D

Ã
O

 CO
N

TEÚ
D

O
/N

D

Dia de 
recordes 

 

Estado registrou neve em 23 
municípios entre quarta-feira 

e ontem e, ainda, a menor 
temperatura no Brasil, com - 8,6ºC 

em Bom Jardim da Serra.  
PÁGINAS 3 A 5

EMPREGO  Estado cria 126 mil vagas no 1o semestre.   PÁGINA 12

 

Rebeca Andrade conquista 
prata inédita na ginástica

PÁGINA 15

 

Pela 3ª vez, Mayra Aguiar 
fatura o bronze no judô 

zPÁGINA 15
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Com essa frase, a NDTV Record Joinville se 
consolidou nos últimos meses como uma 
identidade a quem assiste. A história não é 
nova, são 21 anos de uma trajetória regada por 
conquistas, com destaque para a informação 
e entretenimento. Mas, acima de tudo, a 

participação da comunidade. Faço parte de sete 
anos das mais de duas décadas desse legado. 
Sinto no coração toda a responsabilidade de estar 
fazendo parte da emissora líder de audiência 
regional. Do Planalto ao Litoral Norte. Celebrar a 
data neste 31 de julho é, para mim, um orgulho. 

A emissora cultiva o regional, aplica o jornalismo 
local tão pregado nas faculdades e nos dias de 
hoje. Produzimos a informação esclarecedora no 
combate às “fake news”. A cara do telespectador, 
a voz da comunidade e o compromisso com a 
audiência. Parabéns, NDTV Record Joinville.

Melhorias na estrutura 
do IFSC Joinville
São R$ 300 mil para reforma da cobertura, 
compra de móveis e um espaço de 
convivência para os alunos do campus de 
Joinville do Instituto Federal de Educação. 
O diretor-geral do campus, professor Maick 
da Silveira Vieira, diz que as obras devem 
iniciar em curto prazo, já que o valor foi 
repassado por uma emenda parlamentar 
via deputado federal Darci de Matos (PSD).

Mutirão de vacinas em Garuva
Será neste sábado, 31 de julho, o mutirão da vacina 
contra a gripe e Covid-19 em Garuva. A ação será 
realizada na Unidade de Saúde Centro II, das 8h às 
17h, sem fechar para o almoço. Poderão se vacinar 
contra a Covid-19 pessoas com mais de 30 anos, mas 
é preciso levar documento original com foto, e todos 
os demais grupos prioritários já contemplados. Já 
a vacina contra a gripe foi liberada para qualquer 
pessoa a partir de 6 meses de idade. A imunização 
ocorrerá no Núcleo Especializado em Saúde.

Saúde mental dos estudantes - 2
Desde que a retomada do ensino presencial aconteceu neste ano, 
outro ponto que se nota são os alunos menos participativos e mais 
retraídos, por conta da falta de estímulo.Isso tudo aliado à falta 
da interação social, o desenvolvimento para um raciocínio crítico 
e demonstração das emoções. São fatores que fundamentam um 
retorno 100% das aulas presenciais. Com os profissionais da educação 
recebendo as duas doses da vacina, é necessária essa retomada 
para melhora no desempenho escolar e emocional.  Aos pais, 
fica o conselho de que observem bem de perto os seus filhos para 
prevenir problemas e, caso seja necessário, procurem a ajuda de um 
profissional. A Associação Catarinense de Psiquiatria vem divulgando 
uma série de temas ligados à saúde mental para a sociedade.

Saúde mental  
dos estudantes - 1
Com o fim do primeiro semestre 
letivo e o retorno de atividades 
presenciais, a psiquiatra e presidente da 
Associação Catarinense de Psiquiatria, 
Deisy Mendes Porto, e a pedagoga 
e psicopedagoga, Márcia Fiates, 
realizaram um importante estudo. 
As profissionais observaram diversos 
aspectos, principalmente, o cognitivo 
e a saúde mental das crianças e 
adolescentes, após o período do ensino 
remoto. Seja ainda com formatos 
híbridos ou com cuidados redobrados 
para evitar situações críticas de 
contágio pelo coronavírus, o ano de 
2021 é de reinvenções.  
 
As profissionais consideraram nítidos os 
impactos na recepção do conhecimento 
ou raciocínio dos estudantes pela 
mudança de rotina e o isolamento. 
Dificuldade de absorção dos conteúdos, 
alterações de humor e ansiedade estão 
entre os problemas mais comuns.
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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.

Noite e dia com você
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Santa Catarina registrou 
neve em 23 cidades entre a 
quarta-feira e a madrugada de 
ontem. Além disso, o Estado 
obteve a menor temperatura 
no Brasil ontem. O recorde foi 
em Bom Jardim da Serra, que 
marcou -8,6°C às 4h de quin-
ta-feira. O dado foi divulgado 
pelo Inmet (Instituto Nacional 
de Meteorologia). Urupema 
registrou -7,41°C às 3h. No 
bairro Mundo Novo, em Urubi-
ci, foi registrado -6,5°C às 6h. 

Regiões da Serra, do Oeste 
e até da Grande Florianópolis 
(em Rancho Queimado) regis-
traram neve. De acordo com 
a Epagri/Ciram, a neve em SC 
foi o resultado da combinação 
entre a umidade/nebulosidade 
vinda do oceano proveniente da 
circulação de um ciclone extra-
tropical em alto mar. A presença 
de uma massa de ar polar sobre 
o Sul do Brasil também gerou 
a condição para o fenômeno.

Na madrugada de quin-
ta, o fenômeno foi registrado 
em Bom Jardim da Serra e 
São Joaquim, ambas na Serra 
catarinense. Quem se deslo-
cou aos municípios para ver de 
perto o fenômeno comemorou 
com fotos, vídeos, monta-
gem de bonecos de neve e até 
“guerra” de bolas de neve.

O meteorologista da Epa-
gri/Ciram, Marcelo Martins, 
ressalta que é possível que 
a neve tenha ocorrido tam-
bém em outros municípios, 
mas sem registros oficiais.

No amanhecer de quinta, 
mais uma vez, o frio foi inten-
so. Foram registradas tem-

peraturas mínimas abaixo de 
zero em 61 municípios com 
formação de geada ampla. 

A previsão não indica que 
possa nevar novamente esta 
semana. Apesar, disso a onda 
de frio que passa por San-
ta Catarina deve ficar ainda 
mais intensa na madrugada 
e no amanhecer de hoje. 

O fenômeno que deve marcar 
o amanhecer catarinense deve 
ser a geada. Segundo a pre-
visão da Epagri/Ciram, quase 
todas as regiões, com exceção 
do Litoral Norte, devem ter 
a presença do fenômeno.

FRIO CONTINUA HOJE
De acordo com o meteorolo-

gista Piter Scheuer, como não há 
mais umidade na baixa atmos-
fera, o que é necessário para a 
formação da neve, o fenômeno 
não deve mais ser registrado.

Mas hoje deve ser um dos 
dias mais frios do ano, “se 
não o mais frio”, com a tran-
sição do núcleo de ar polar 
– o que está causando tanto 
frio – por Santa Catarina.

As chances de temperaturas 
negativas ainda hoje são altas, 
com as cidades mais elevadas 
da Serra catarinense podendo 
marcar até -13°C. As tempera-
turas mais amenas devem ser 
sentidas nas áreas litorâneas, 
cujas mínimas devem ficar entre 
0 e 3°C, podendo ser negati-
vas em pontos mais altos. No 
sábado o clima continua frio, 
com chances de chuva no litoral 
e tempo firme no restante do 
Estado. As temperaturas come-
çam a subir no domingo (1°).

SC tem neve em 23 cidades e a 
temperatura mais fria do Brasil
Regiões da Serra, Oeste e até Grande Florianópolis registraram o fenômeno entre quarta-feira e ontem,  
enquanto Bom Jardim da Serra marcou -8,6ºC às 4h. Previsão para hoje é de temperaturas negativas novamente

Paisagens 
completamente 
brancas na 
Serra, como em 
Urupema, foram 
inspiração 
para fotos 
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A neve não deve mais cair esta semana no Estado,  
mas as temperaturas podem ser ainda menores hoje
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Cachoeira ficou congelada na manhã de ontem em Urupema

AS MÍNIMAS 
PARA CADA  
REGIÃO HOJE

  Chapecó e região: 
entre -3°C e -6°C

  Joaçaba e região: 
entre -6°C e -8°C

  Lages e região: 
entre -5°C e -8°C

  Urubici e região: 
entre -9°C e -13°C

  Joinville e região: 
entre -3°C e -7°C

  Florianópolis e 
litoral:  
entre 0°C e 3°C
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MUNICÍPIOS COM REGISTRO DE NEVE EM SC

  Abdon Batista, Anita Garibaldi, Bom Jardim da Serra, 
Bom Retiro, Brunópolis, Campo Belo do Sul, Campos Novos, 
Capinzal, Celso Ramos, Curitibanos, Fraiburgo, Lages, Painel, 
Palmeira, Rancho Queimado, Rio Rufino, São Joaquim, São José 
Cerrito, Timbé do Sul, Urubici, Urupema, Vargem e Zortéa.

Escrever no carro virou diversão em meio aos flocos e ao frio

Leia mais nas

páginas 
4, 5, 6 e 7
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As estratégias da família 
Zucco para encarar o frio
Em dia com temperaturas negativas e sensação térmica de -5 °C nas primeiras horas da manhã, moradores de 
Canoinhas, no Planalto Norte, recorrem ao fogão a lenha e ao café reforçado para driblar o inverno rigoroso na região

Adir e Terezinha esquentam o corpo perto do fogão antes de tomar um café quente 

e reforçado. No lado de fora, um cobertor protege as árvores frutíferas da geada
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Cuidados especiais com as plantas

Na propriedade da família 
Zucco, os maracujás são colhi-
dos com antecedência e colo-
cados em uma caixa em cima 
do fogão, para ficar em uma 
espécie de “estufa”. As árvo-
res frutíferas são cobertas com 
plásticos e mantas para evitar 
a geada. Já os animais de es-
timação são bem protegidos 
com roupas, cobertas e cami-
nhas”, ressalta a cabeleireira.

O trabalho, conta ela, fica 
prejudicado por causa do frio e, 
em vários dias, sequer consegue 

trabalhar. “Quase não consigo 
trabalhar. O produto que uso 
para descolorir o cabelo, con-
gela, não chega ao ponto e eu 
acabo desmarcando cliente todo 
ano nessa época”, explica.

As táticas já estão traçadas, mas 
a expectativa da família é de mais 
frio pela frente. “Estamos nos 
preparando para o fim de sema-
na. Falaram que amanhã (hoje) 
vai ser pior”, diz Terezinha.

*Colaborou Maykon  
Costa, da NDTV Record

É uma tradição que 
existe desde que nasci 
e que continua viva. 
Não tem como não ter 
fogão a lenha na minha 
casa. Ele esquenta, 
tira a umidade e 
ainda dá outro sabor 
para a comida”.

Adir Bartolomeu Zucco, marceneiro

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

Drika Evarini* 
adrieli.evarini@ndmais.com.br

Nos dias mais frios, os integrantes da família 
Zucco, residentes em Canoinhas, no Planal-
to Norte, têm uma missão importantíssima 
ao passar pela cozinha da casa: colocar le-
nha no fogão. Assim, com o fogo aceso todo 
o dia, a casa permanece aquecida e adaptada 
para enfrentar as quedas de temperatura, 
como a registrada ontem, no início da ma-
nhã, de -1ºC e sensação térmica de -5ºC.

Tradição que passa de geração em geração, 
o fogão a lenha é um dos acessórios da fa-
mília para amenizar o frio do inverno que já 
é comum na cidade, mas que, nesta semana, 
superou as expectativas e fez a família Zucco 
adotar outras técnicas, as quais incluem uso de 
roupas e cobertas pesadas, café quentinho e, 
claro, a manutenção do fogo no fogão a lenha.

“É uma tradição que existe desde que nas-
ci e que continua viva. Não tem como não 
ter fogão a lenha na minha casa. Ele es-
quenta, tira a umidade e ainda dá outro 
sabor para a comida”, afirma o marcenei-
ro Adir Bartolomeu Zucco, de 58 anos.

Nas primeiras horas de ontem, a mesa do 
café da manhã, que fica estrategicamente 
posicionada próxima ao fogão a lenha, es-
tava pronta com café quente, uma bebida 
que não pode faltar durante todo o dia. “O 
fogão fica aceso 24 horas por dia. Cada um 
que passa pela cozinha coloca lenha e o café 
também. A garrafa está sempre cheia. É a 
única maneira de se esquentar”, diz a cabe-
leireira Terezinha da Maia Zucco, de 50 anos.

PIJAMA POR BAIXO  
DA CALÇA É SAGRADO

Mas não é apenas o fogão a lenha e o café 
que aquecem o corpo nesses dias gelados. O 
pijama por baixo da calça é sagrado e faz parte 
do visual do dia. “Eu já durmo preparada com 
o pijama para, de manhã, colocar a roupa por 
cima. Toda noite, troco o pijama e, no outro dia, 
coloco a roupa por cima porque ela está gelada 
de manhã e isso dá uma tremedeira”, afirma.

Na quarta-feira à noite, em razão do frio 
intenso, Adir e Terezinha usaram três cober-
tores na cama e, ainda assim, lembra Terezi-
nha, não dava para tirar a mão para fora das 
cobertas. “Foi difícil e deu vontade de ficar 
até meio dia na cama”, confessou Adir.

O casal costuma acordar cedo para cuidar 
das plantas, dos animais de estimação e sair 
para o trabalho. Terezinha afirma que costuma 
sair de casa com um “look” especial nos dias 
mais frios e diz que para suportar as baixas 
temperaturas, faz uso de um meião, duas 
meias, calça, três blusas, cachecol e touca.

EspecialND



Fenômeno da 
neve já deu ‘a 
cara’ em Joinville
Em duas oportunidades, registros foram feitos em áreas mais altas 
da cidade, próximas à divisa com o município de Campo Alegre 
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Campanha de arrecadação de toucas para pacientes oncológicos

Com o procedimento da qui-
mioterapia, muitos pacientes em 
tratamento oncológico, contra 
diversos tipos de câncer, perdem 
o cabelo e precisam de toucas 
para se proteger do frio e também 
caprichar no visual. Pensando 
nisso, a Associação Catarinense 

de Promoção à Saúde (Acaps) 
iniciou uma campanha de arre-
cadação de toucas em Joinville. 
O slogan da campanha é: “O 
tempo esfria, seu coração, não”.

Os pontos de entrega das 
doações serão a recepção do 
Ambulatório de Oncologia do 

Hospital Municipal São José e 
a recepção do próprio hospi-
tal, a sede da Rede Feminina 
de Combate ao Câncer e a sede 
da Associação de Voluntários 
da Maternidade Darcy Var-
gas, bem como a recepção 
da própria maternidade. 

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

Juliane Guerreiro 
juliane.guerreiro@ndmais.com.br

 Embora esteja situada às 
margens da Baía da Babiton-
ga, no Litoral Norte, Joinville 
também pode registrar queda de 
neve. Isso porque o município 
faz divisa com áreas de relevo 
acentuado, como as de Campo 
Alegre, na Serra Dona Francisca.    

Não seria a primeira vez 
que a cidade viveria o fenô-
meno que encanta moradores 
e turistas de todo o País. 

Em julho de 2013, Joinvil-
le registrou a primeira neve 
da sua história confirmada 
pela Epagri/Ciram, na Serra 

Dona Francisca, um dos pon-
tos mais altos do município. 
Moradores fizeram fotos e 
relataram a queda dos flocos 
de neve durante a madrugada.

Já em agosto do ano passado, a 
neve reapareceu na cidade, desta 
vez na Serra do Smith, bem per-
to da divisa com Campo Alegre. 
Apesar de ter menos intensidade 
que em outras regiões do Esta-
do, o fenômeno foi visível du-
rante a manhã e também ficou 
marcado na história da cidade.

Na madrugada de ontem, 
Joinville registrou mínima de 
4°C, segundo a Epagri/Ciram, 
uma temperatura baixa para os 
padrões da cidade que ostenta 

a condição de ser uma das mais 
quentes do Estado no verão.

Apesar disso, a possibilida-
de de neve em Joinville nesta 
semana está descartada. “As 
temperaturas diminuíram mais 
que o necessário e a umidade 
também diminuiu bastante, não 
tem mais essa condição a partir 
de agora”, explica a meteo-
rologista Marilene de Lima.

Já a geada pode aparecer e 
surpreender os moradores. 
“Há possibilidade de forma-
ção de geada ampla na ma-
drugada de sexta-feira (hoje) 
no Litoral Norte”, ressalta 
Marilene. A mínima previs-
ta para a sexta é de 3°C.

Doações poderão ser feitas nas entidades parceiras e vão ajudar os pacientes de câncer
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Heróis da desistência
Fui um atleta errático, confesso. Gostava mais do 

aspecto lúdico do esporte, do divertimento, do convívio 
com os companheiros de tatames, quadras, raias... Andei 
por muitas modalidades, tendo levado mais a sério a vela, 
com passagens por três classes. Foram os plantões como 
jornalista nos fins de semana que me afastaram de vez 
desse esporte. E foi o jornalismo que me aproximou dos 
atletas de alto nível, olímpicos, quase semideuses. Por 
muitos anos, mergulhei na história de supercampeões, 
e nenhum deles me falou de um caminho coberto 
por pétalas de rosa, de vitórias que não tenham sido 
construídas sobre derrotas, muita dor e muito sofrimento.

É uma gente diferente. O que nós, pessoas comuns, 
precisamos ter em doses mínimas esses atletas têm 
em doses cavalares: talento, determinação, disciplina, 
entrega, resistência, superação, garra, técnica, força... 
São, o tempo inteiro, competidores, é a competição 
que os alimenta, que os move. Querem ser, a cada dia, 
melhores do que eles próprios, querem ser melhores do 
que todos os outros. É natural neles, é legítimo, não há 
como condená-los por isso, nem pelo desejo nem pela 
proporção. Eu também quero me superar e superar os 
outros, mas, num nível olímpico, isso é mesmo para poucos.

A questão é que 
continuam sendo 
pessoas aqueles 
que buscam um 
lugar no Olimpo, 
estão sujeitos a 
esbarrar em limites, 
técnicos, físicos, 
emocionais... Nem 
todos querem se 
arrastar até a linha 
de chegada, nem 
todos veem nisso 
uma vitória. É uma 
questão pessoal, 
interna. Até grandes 
atletas podem 
querer, podem 
decidir se afastar, 
mesmo que momentaneamente, do peso da competição. 
Fato é que jamais viveremos longe dela, e relativizar 
vitórias e derrotas, isso também tem seu limite.

Não sei que gerações sucederão à minha, com tanta 
gente nova levada ao coitadismo, ao vitimismo, protegida 
insanamente e falsamente, claro, de dores e sofrimento. 
É preciso tolerar a desistência, mas não enxergar nela um 
ato de bravura, coragem e heroísmo. A vida tem fardos, e 
há desejos que não serão realizados. A perfeição sempre 
escapará, o que se deve buscar é o mérito. E nunca será 
fácil, ninguém falou que seria. É irreal um mundo sem 
competição, sem meritocracia, seria como um esporte 
em que só fossem distribuídos prêmios de consolação. 
Um mundo sem derrotas é um mundo sem vitórias. E 
um mundo feito apenas de empates jamais existirá.

LUÍS ERNESTO 

Lacombe

Nem todos querem se 
arrastar até a linha 
de chegada, nem 
todos veem nisso uma 
vitória. É uma questão 
pessoal, interna. 
Até grandes atletas 
podem querer, podem 
decidir se afastar.”

Escrevem neste espaço:  
Segunda J.R. Guzzo  Terça Guilherme Fiuza  Quarta Alexandre Garcia 
Sexta Luís Ernesto Lacombe  Fim de semana Rodrigo Constantino
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‘Esquecidos’ da segunda 
dose vão receber alerta
Prefeitura de Joinville calcula que cerca de 2,2 mil pessoas deixaram de comparecer aos postos de imunização para 
completar o ciclo vacinal contra a Covid. Para tentar concluir o processo, mensagens de texto serão enviadas aos ‘fujões’

Para a pandemia voltar com força, todo cidadão maior de 18 anos deverá receber duas doses ou a dose única da vacina
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Brasil deve receber 69,4 milhões 
de doses de vacinas em setembro

O Ministério da Saúde deve receber, durante 
o mês de setembro, 69,4 milhões de doses de 
vacina contra a Covid-19. Com essa projeção, 
a expectativa é que mais de 132,7 milhões 
de doses sejam entregues pelos laborató-
rios contratados nos próximos dois meses.

No mês de agosto, a previsão do minis-
tério é de 63,3 milhões de vacinas. Para o 
Ministério da Saúde, a previsão coloca o 
Brasil no caminho para cumprir a meta 
de que toda população brasileira aci-
ma de 18 anos esteja vacinada com a pri-
meira dose da vacina em setembro.

De acordo com o ministério, até o mo-
mento, 98,3 milhões de brasileiros recebe-
ram a primeira dose da vacina. O número 
representa 61,4% da população vacinável, 
estimada em 160 milhões de pessoas. Fo-
ram distribuídas 176,2 milhões de doses e, 
dessas, mais de 137 milhões foram aplica-
das, sendo 98 milhões de primeira dose e 
39 milhões de segunda dose ou dose única.

Mais nove casos da variante delta 
são registrados em São Paulo

Mais nove amostras da variante Del-
ta do novo coronavírus foram detecta-
das ontem pela prefeitura de São Paulo e 
o Instituto Butantan. Ao todo, o monito-
ramento já registrou 22 diagnósticos da 
nova cepa. Agora, os casos estão sendo 
investigados pelas Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) de origem.Em Santa Cata-
rina, sete casos já foram identificados.

De acordo com a prefeitura de São Paulo, o 
monitoramento é feito por cálculo amostral, 
considerando cada semana epidemiológi-
ca. O Instituto Butantan analisa as amostras 
por meio de sequenciamento genético.

O Instituto Adolfo Lutz também faz aná-
lises de variantes em parceria com Instituto 
de Medicina Tropical (IMT) da Universidade 
de São Paulo (USP) e a prefeitura de São Pau-
lo. Cerca de 600 amostras são enviadas se-
manalmente para cada laboratório. A ação de 
identificação de quais cepas circulam na ca-
pital paulista foi iniciada em abril deste ano.

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

Cerca de 2,2 mil pessoas não retorna-
ram para a segunda dose da vacina con-
tra a Covid-19 em Joinville. Os números, 
atualizados ontem, preocupam o muni-
cípio, que está formulando estratégias 
para diminuir a quantidade de “fujões”.

Uma das ações previstas é o envio de 
mensagens de texto aos pacientes. A 
ideia é justamente lembrá-los da data 
de retorno agendada junto às unida-
des de saúde. O projeto está em pro-
cesso de finalização e ainda não há 
data para começar a ser executado.

A Prefeitura antecipa, no entanto, que 
a ideia é fazer o alerta a todas as pessoas 
que registraram números telefônicos no 
momento do cadastro para a vacina. No 
momento, já existe uma busca ativa por 
ligação telefônica, mas “a ideia é evoluir”.

A segunda dose é 
considerada atrasa-
da para o sistema do 
município quando 
há falta no horário 
previamente agen-
dado no momento da 
primeira aplicação.

A quantidade de 
“fujões” já chegou a 
ser maior em Joinville, 
somando cerca de 3 
mil em junho. Depois 
desse pico, o núme-
ro caiu para pouco 
mais de 1 mil. O novo 
aumento para 2,2 mil 
causou preocupação ao 
município. A apreen-
são é justificada por 
especialistas, que res-
saltam a necessidade 
da segunda dose para 
garantir a imunidade 
contra a Covid-19.

Fabrício Augusto 
Menegon, epidemio-
logista e professor 
do Departamento 
de Saúde Pública da UFSC (Universidade 
Federal de Santa Catarina), reforça que, 
quando há um contingente de pessoas que 
não retorna para a aplicação da segun-
da dose, a estratégia de imunização do 
Estado acaba sofrendo consequências.

“Se o número de pessoas que não 
voltaram para a imunização comple-
ta continuar aumentado e passar, por 
exemplo, dos 20%, teremos um grande 
risco de não conseguirmos frear a pande-
mia. Comprometeria a imunidade cole-
tiva e a volta à normalidade”, alertou.

Se o número de 
pessoas que não 
voltaram para 
a imunização 
completa continuar 
aumentado e passar, 
por exemplo, dos 
20%, teremos um 
grande risco de 
não conseguirmos 
frear a pandemia. 
Comprometeria 
a imunidade 
coletiva e a volta 
à normalidade”.

Fabrício Augusto 
Menegon, epidemiologista 
e professor do Departamento 
de Saúde Pública da UFSC 
(Universidade Federal 
de Santa Catarina)
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Vacinas
Secretário de Turismo de São Paulo, Vinicius Lummertz, 
visitou a nova fábrica de vacinas da Corovanac pelo 
Instituto Butantan, de São Paulo. Deverá iniciar a 
produção em outubro, com capacidade de fabricar um 
milhão de vacinas por dia. Estão sendo investidos R$ 
200 milhões, levantados entre empresários paulistas.

moacir.pereira@ndmais.com.br
MOACIR PEREIRA

Colombo: a volta
O ex-governador Raimundo Colombo ganha hoje mais 
um reforço em seu projeto de disputar pela terceira 
vez o governo do Estado. Dos três pré-candidatos, o 
lageano é o mais ligado ao presidente nacional do 
PSD, Gilberto Kassab, que hoje cumpre agenda na 
Capital. Com pé na estrada, vem recebendo incentivos. 
A primeira a oficializar a pré-candidatura é o PSD 
de Quilombo, que divulgou nota oficial de apoio.

Berger: “Governo Bolsonaro frustra SC” 

Furiosa- O deputado 
Felipe Estevão (PSL) 
acaba de adquirir 
uma camionete, que 
denomina “Furiosa”, 
espécie de gabinete 
itinerante que deverá 
percorrer todo o Estado. 
Em mensagem que 
divulga nas redes 
sociais, o parlamentar 
anuncia que intensificará 
contatos com os eleitores, 
em jornada por novo 
mandato e, em especial, 
“pela reeleição do 
presidente Bolsonaro”.
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Curtas
 – A 33ª edição da Exposuper, programada para 
o período de 26 a 28 de outubro, foi transferida 
para 21 a 23 de junho de 2022, na Expoville.

 – Terminal de Cargas do Floripa Airport fechou 
o semestre com aumento de 35% de peso e de 
142% no valor CIF das mercadorias transportadas. 
A principal rota é Miami-Florianópolis.

 – Consultor e artista Jesivan da Silva está expondo 
no Beiramar Shopping suas últimas criações em 
material da orla marítima. Título: “Naufragados”.

 Acompanhe meus 
comentários no 
Balanço Geral, na 
NDTV, de segunda 

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

Esvaziado
O ex-prefeito de 
Blumenau, Napoleão 
Bernardes, é o maior 
prejudicado com o forte 
movimento de Colombo 
dentro e fora do PSD. 
Não deve estar muito 
feliz. Era candidato 
ao governo pelo PSDB 
em 2018, virou vice 
de Mauro Mariani, 
ficou na estrada e logo 
depois das eleições 
cancelou filiação e se 
inscreveu no PSD com 
a garantia de ser o 
candidato ao governo.

A audiência pública da Comissão 
de Infraestrutura do Senado, 
marcada para terça-feira (3), com 
pauta prevendo análise de várias 
questões de interesse de Santa 
Catarina, foi transferida para o dia 
17 de agosto. A decisão foi tomada 
pelo presidente da Comissão, 
senador Dário Berger, a pedido do 
ministro da Infraestrutura, Tarcísio 
de Freitas. Sua assessoria informou 

que o ministro estará impedido na 
terça-feira, em função de viagem 
oficial com o presidente Bolsonaro.

O ministro queria agendar nova 
data para 24 de agosto, mas o senador 
reagiu, ameaçando até de transformar 
o convite em convocação. Como no dia 
10 de agosto o ministro também tem 
agendado um importante leilão, houve 
acordo na confirmação do dia 17.

Entre os assuntos considerados 

inadiáveis destacam-se: marco 
legal das ferrovias, segunda pista do 
aeroporto de Navegantes, impasse sobre 
a destinação dos R$ 200 milhões do 
Tesouro do Estado para a duplicação 
da BR-470 e verbas suplementares 
para obras de infraestrutura.

Dário Berger aumenta o tom crítico 
em relação ao governo central. Diz que 
o retorno federal em termos de obras 
e serviços é mínimo. E considera um 

precedente perigoso o governo estadual 
transferir recursos para Brasília 
executar obras federais inadiáveis.

Fulmina: “Esta desconsideração 
com Santa Catarina precisa acabar. 
A expectativa sobre o governo 
Bolsonaro era muito grande, pela 
excelente votação. Vemos agora 
que as rodovias agonizam e que o 
governo fez muito pouco e frustra 
a população catarinense”.

Laguna: 345 anos - Programação 
comemorativa dos 345 anos de fundação 
de Laguna continua hoje com exposição 
fotográfica de Ronaldo Amboni, com 
a Feira da Amizade e exibição de 
minidocumentários sobre o Carnaval no 
Cine Mussi. Laguna tem marcos históricos: 
monumentos à Anita Garibaldi, a sede da 
República Juliana e o marco do Tratado 
de Tordesilhas (foto), firmado entre 
Portugal e Espanha em 1494. E tem lindas 
praias, museus e paisagem típica da 
arquitetura portuguesa no centro histórico.
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Retrocesso
Veículos de imprensa 
do Planalto Norte de 
Santa Catarina dando 
notas de crítica ao novo 
prefeito de Rio Negrinho, 
Caio Cesar Treml, do 
PL, ao determinar 
a centralização das 
informações, com ordem 
restritiva à assessoria do 
gabinete. Queixam-se da 
falta de transparência. 
O assessor de imprensa, 
Cristian Hacke, informou 
que o prefeito mudou 
a política, valorizando 
também as redes sociais. 
E aplicou cortes nas 
verbas de publicidade e 
de assinaturas de jornais.

Voluntariado
A empresária Zena Becker, 
presidente do Floripa 
Sustentável, ganhou 
reportagem especial na última 
edição da revista Mural, 
editada pelo jornalista Marco 
Cezar. Título da reportagem: 
“Zena Becker, amor e 
trabalho por Florianópolis”, 
traz uma retrospectiva de 
suas atividades em defesa 
das bandeiras da cidade. 
Vive na Capital há 50 anos, 
dos quais 40 em trabalho de 
voluntariado. A revista tem 
também uma homenagem 
especial ao artista, poeta 
e acadêmico Rodrigo 
de Haro, recentemente 
falecido na Capital.



As velhas tragédias gregas já nos ensina-
ram que são poucas as coisas que de fato mo-
vem a humanidade: o amor, o medo da morte 
e o poder. O apego ao poder pelo poder, impul-
sionou o aumento do valor a ser repassado ao 
Fundo Especial de Financiamento de Campa-
nha, o chamado fundo eleitoral, tal fato gerou 
reação indignada da sociedade brasileira neste 
momento de grande perplexidade e de incerte-
za em que o mundo tenta debelar a Covid-19.

O PLN 3/2021, aprovado pelo Congresso Nacio-
nal, criou uma fórmula para o cálculo do mon-
tante a ser repassado ao fundo, que vai passar 
de R$ 2 bilhões para R$ 5,3 bilhões. Esse incon-
cebível aumento, fez-me recordar certo epi-
sódio da vida americana, relatado por Gal-
braith no seu livro Contando Vantagens: “Eles 
não podem usar isso. É obsceno demais”.

A humanidade presencia uma das mais dra-
máticas crises, envolvendo aspectos éticos 
morais e sanitários. O Brasil caminha, para 
tristeza de todos nós, para atingir a lamentá-
vel cifra de 550 mil mortos pela pandemia do 
coronavírus. Aumentar o montante do fun-
do eleitoral é um escândalo inaceitável.

A nação brasileira aspira por uma urgente re-
forma política que traga uma efetiva repre-
sentatividade, com o fortalecimento dos par-
tidos políticos, a adoção do voto distrital misto, 
uma rígida  cláusula de barreira para expur-
gar a fragmentação dos partidos e a implan-
tação do sistema parlamentar de governo.

Fundo eleitoral

Saldo positivo
de empregos

Georgino Melo e Silva
Procurador federal

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

OpiniãoND
E D I T O R I A L

O fantasma do desemprego ainda ronda mais de 14 
milhões de brasileiros, mas as Estatísticas Men-
sais do Emprego Formal, o Novo Caged, divulga-
das ontem pelo Ministério da Economia, são de 

esperança para dias melhores para quem busca uma vaga 
no mercado formal. No primeiro semestre de 2021, o Brasil 
criou 1.536.717 vagas de trabalho. Foram 9.588.085 con-
tratações e 8.051.368 demissões. Somente em junho, o país 
gerou 309.114 postos, resultado de 1.601.001 admissões e de 
1.291.887 desligamentos de empregos com carteira assinada. 

Se os números não podem ser considerados espetacula-
res, ao menos nos dão uma perspectiva de um cenário mais 
positivo para um futuro breve. Ainda estamos na pandemia, 
que provocou rombos 
profundos na econo-
mia, e muitos setores 
patinam na tentativa 
de sair do atoleiro. 
Outros já consegui-
ram voltar aos níveis 
pré-pandemia ou 
estão muito próximos 
de sair da crise. Todos 
sabem que o emprego 
é um dos primei-
ros quesitos a ser 
atingido quando há uma crise e o último a se recupe-
rar quando o país consegue deixar a recessão para trás.

Com os novos dados do Ministério da Economia, o estoque 
de empregos formais no país, que é a quantidade total de 
vínculos celetistas ativos, chegou a 40.899.685, em junho. É a 
primeira vez, desde a crise de 2015, que o Brasil ultrapassa o 
patamar de mais de 40 milhões de postos formais de trabalho. 
Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, a retomada da 
economia e o retorno seguro ao trabalho continuarão em rit-
mo acelerado com o avanço da vacinação contra a Covid-19.

Dentro desse cenário, mais uma vez Santa Catarina foi 
um dos destaques positivos do Novo Caged. O Estado ge-
rou 126.111 vagas formais no primeiro semestre. Este é o 
terceiro melhor resultado do país, ficando atrás apenas de 
São Paulo (saldo de 491 mil) e Minas Gerais (334 mil). Em 
junho, o saldo positivo em Santa Catarina fechou em qua-
se 15 mil vagas. Mais uma vez esses números reforçam a 
robustez da economia catarinense. O caminho está bem 
solidificado e logo Santa Catarina pode figurar na segunda 
posição entre os Estados que mais geram empregos no país.

No primeiro semestre, 
o Brasil criou 1.536.717 
postos de trabalho. SC 
abriu 126.111 vagas” .
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Charge

O Brasil adota um modelo de financiamento 
partidário e de campanhas eleitorais que in-
clui verbas públicas e privadas. O financiamen-
to público de partidos decorre de duas nascentes. 
Em primeiro lugar, existe o fundo partidário, com 
previsão na Constituição Federal. Desde 2018, 
ganhou vida o polêmico Fundo Especial de Cam-
panha, gerado exatamente como uma forma 
de mitigar os efeitos da decisão do STF de vedar 
doações de empresas a partidos políticos. O efeito 
colateral da decisão, todavia, foi a possibilida-
de de mais uma fonte de financiamento público.

Qualquer cidadão pode constatar, com bas-
tante nitidez, que o povo brasileiro não as-
similou e não aceita a existência de um 
fundo eleitoral nos moldes vigentes.

O financiamento público alberga uma verda-
deira cisão entre representantes e representa-
dos, tendo em vista a exces siva dependência de 
recursos públicos por parte dos par tidos polí-
ticos. Ademais, eli mina o surgimento de no-
vas lideranças e agremiações re presentativas.

É evidente que a adoção do aludido fun-
do transfere para o contribuinte o gigan-
tesco custo das campanhas, sejam eleito-
res sejam não eleitores. É mais uma conta 
para a sofri da sociedade brasileira.

Já chegou a hora de o nosso parlamentar fazer as 
pazes e de reconciliar-se com o povo; é urgente e 
necessário os nossos representantes  ter a plena 
consciência de que  nada é intocável, perfeito ou 
definitivo; tudo deve ser examinado, criticado e, 
se possível, transformado, porque essa é a lógica 
da trajetória humana na face da terra, a lógica da 
mudança e da transformação. O povo sempre tem 
razão. San Thiago Dantas dizia: “O povo brasi-
leiro como povo é melhor que a elite como elite”.
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Adriano apresenta projetos 
na área da habitação no DF 
Em seu último compromisso em Brasília, o prefeito detalhou o Moradia Legal, o programa habitacional de Joinville, 
ao secretário nacional da pasta, Alfredo dos Santos. Ele tratou também do Reurb e do programa Casa Verde e Amarela
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Cidade  Editor: Mauro Geres mauro.geres@ndmais.com.br

O último compromisso do pre-
feito de Joinville, Adriano Silva, 
em sua agenda de trabalho em 
Brasília, foi uma reunião, ontem 
(29), com Alfredo Eduardo dos 
Santos, secretário nacional de 
Habitação do Ministério do De-
senvolvimento Regional. Durante 
a reunião, o prefeito apresentou 
detalhes sobre o Moradia Legal, 
que é o programa habitacio-
nal da Prefeitura de Joinville. 

“Parabenizo o prefeito pelo 
projeto e pela visão acertada da po-
lítica habitacional de Joinville. Sem 
dúvida, um diagnóstico correto 
com um planejamento adequado, 
como o que vocês estão fazen-
do, é fundamental para avançar 
nesta área”, destacou o secretário 
Alfredo.  Os avanços que serão 
possibilitados com a realização 
dos programas de Regularização 
Fundiária Urbana (Reurb) tam-
bém foram debatidos. O exemplo 
da Vigorelli foi utilizado para 
elencar os benefícios que a Reurb 
pode trazer para a população.

Por fim, a participação de Jo-
inville no programa Casa Verde 
e Amarela, iniciativa do Governo 
Federal para reduzir o déficit 
habitacional, foi ratificada. A 
cidade foi uma das primeiras 
do Brasil a manifestar interes-
se em aderir ao programa.

 A agenda de reuniões de 
Adriano teve início na terça-
-feira (27), com reunião no 
Ministério do Turismo. Na 
quarta-feira ele participou de 
audiências com representan-
tes das pastas da Infraestrutu-
ra, da Saúde, da Cidadania e do 
Desenvolvimento Regional.

No Ministério da Saúde, Adriano 
Silva tratou com Raphael Câmara, 
secretário de Atenção Primária à 
Saúde, da possibilidade de amplia-
ção no Programa de Saúde da Fa-
mília. O prefeito explicou também 
que Joinville necessita da implan-
tação de novas Unidades Básicas 
de Saúde e tratou da questão dos 
repasses para a Rede de Atenção 
Primária. Já a questão do volume 
de investimentos da prefeitura 
para o custeio do Hospital Munici-
pal São José foi apresentada ao se-
cretário de Atenção Especializada 
à Saúde, Sérgio Yoshimasa Okane.

Encontro com 
o secretário 
Alfredo Eduardo 
dos Santos 
fechou a agenda 
de três dias de 
trabalho do 
prefeito (C), 
em Brasília

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Joinville, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Joinville, torna público 
que, conforme a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o Pregão Eletrônico SRP 
nº. 164/2021, destinado a Aquisição de Materiais de Enfermagem da Linha Têxtil para atendimento 
de demanda das unidades da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville/SC, incluindo-se o 
Hospital Municipal São José  na Data/Horário: 12/08/2021 às 9h, para abertura das propostas. O 
edital encontra-se à disposição dos interessados nos sites www.joinville.sc.gov.br/editalpublico e  
www.gov.br/compras/pt-br - UASG 460027.

Joinville/SC, 28 de julho de 2021.
Jean Rodrigues da Silva – Secretário Municipal de Saúde.

Fabrício da Rosa – Diretor Executivo.

AVISO DE LICITAÇÃO 
O Município de Joinville, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Joinville, torna público 

que, conforme a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o Pregão Eletrônico SRP 

nº. 165/2021, destinado a Aquisição de equipamentos hospitalares para a Secretaria Municipal 

da Saúde e Hospital São José, na Data/Horário: 12/08/2021 às 9h, para abertura das propostas. O 

edital encontra-se à disposição dos interessados nos sites www.joinville.sc.gov.br/editalpublico e  

www.gov.br/compras/pt-br - UASG 460027.

Joinville/SC, 29 de julho de 2021.

Jean Rodrigues da Silva – Secretário Municipal de Saúde.

Fabrício da Rosa – Diretor Executivo.

AVISO DE LICITAÇÃO 
O Município de Joinville, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Joinville, torna público que, 

conforme a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o Pregão Eletrônico nº. 182/2021, 
destinado a contratação de empresa para prestação de serviço de recarga de gases medicinais 
para atendimento as necessidades da Secretaria da Saúde e do Hospital Municipal São José, na 
Data/Horário: 11/08/2021 às 9h, para abertura das propostas. O edital encontra-se à disposição dos 

interessados nos sites www.joinville.sc.gov.br/editalpublico e www.gov.br/compras/pt-br - UASG 460027.

Joinville/SC, 29 de julho de 2021.

Jean Rodrigues da Silva – Secretário Municipal de Saúde.

Fabrício da Rosa – Diretor Executivo.

AVISO DE ERRATA E PRORROGAÇÃO
O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e 
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que com base no § 4º do art. 21 da lei 8.666/93, 
está promovendo alterações no edital de Pregão Eletrônico nº 186/2021, destinado ao Registro 
de Preços, visando a futura e eventual aquisição de café, açúcar, filtro de papel e coador de pano 
para café, sendo transferida a data de abertura das propostas para o dia 11/08/2021 às 08:30 horas. 
A errata e prorrogação encontram-se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br e  
www.gov.br/compras/pt-br, UASG 453230.

Joinville, 29 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 
193/2021, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de carnes destinadas 
à alimentação escolar dos alunos da rede municipal de ensino de Joinville, na Data/Horário: 12/08/2021 
às 08:30 horas, para abertura das propostas. O edital encontra-se à disposição dos interessados no site 
www.joinville.sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Joinville, 29 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 196/2021, destinado 
ao Registro de Preços, visando a futura e eventual contratação de empresa especializada em serviço de 
emplacamento com fornecimento e colocação de placas de identificação veicular - PIV (Padrão Mercosul), 
para os veículos oficiais pertencentes à Administração Direta e Indireta do Município de Joinville, na Data/
Horário: 13/08/2021 às 08:30 horas, para abertura das propostas. O edital encontra-se à disposição dos 
interessados no site www.joinville.sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Joinville, 29 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 
218/2021, destinado o Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de armários guarda-
volumes e arquivos de aço para as unidade administradas pela Secretaria de Educação, na Data/
Horário: 12/08/2021 às 08:30 horas, para abertura das propostas. O edital encontra-se à disposição dos 
interessados no site www.joinville.sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Joinville, 29 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 220/2021, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de 
utensílios diversos para atender as cozinhas das unidades escolares, na Data/Horário: 13/08/2021 às 
08:30 horas, para abertura das propostas. O edital encontra-se à disposição dos interessados no site  
www.joinville.sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Joinville, 29 de Julho de 2021.
Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento

Silvia Cristina Bello – Diretora Executiva 
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Reunião online é alvo de 
ataque racista em São Chico
Integrantes do Madef (Movimento Afrodescendente Francisquense) foram agredidos por um usuário, quarta-feira à 
noite, durante encontro que ocorria em uma plataforma aberta. Hacker fez xingamentos e ameaças ofensivas ao grupo

Soraia ressaltou que o grupo não está intimidado pelo ataque e disse que as ações terão continuidade

O escritor Iratan Curvello participava do encontro e lamentou a agressão gratuita  
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Outros casos foram 
registrados na região

O ataque racista ao evento do Madef 
não foi o único caso registrado na 
região Norte do Estado no último 
ano. Em Araquari, em novembro de 
2020, um seminário do NEABI (Nú-
cleo de Estudos Afro-Brasileiros e 
Indígenas) do IFC (Instituto Federal 
Catarinense) também foi invadido.

Além disso, em agosto de 2020, 
o professor universitário Jona-
than Prateat foi alvo de ofensas 
durante um evento online sobre 
ações realizadas com uma comu-
nidade quilombola de Joinville.

Em fevereiro deste ano, um ado-
lescente de 15 anos foi identificado 
como autor dos ataques. Segundo a 
Polícia Civil, que cumpriu mandados 
de busca e apreensão em Petrolina e 
Belém do São Francisco, no interior de 
Pernambuco, ele confessou o crime.

De acordo com dados do Anuá-
rio Brasileiro de Segurança Pú-
blica, Santa Catarina foi o estado 
com maior número de registros 
de injúria racial em 2020. Foram 
2.865 crimes no ano passado, au-
mento de 1.048 em relação a 2019.

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

Juliane Guerreiro 
juliane.guerreiro@ndmais.com.br

Meses depois de um pro-
fessor de Joinville ser alvo de 
ataques racistas durante um 
evento online, um novo caso 
de invasão e racismo no am-
biente virtual foi registrado na 
região Norte do Estado, desta 
vez, em São Francisco do Sul.

A situação ocorreu na última 
quarta-feira à noite, quando 
o Madef (Movimento Afro-
descendente Francisquense) 
fazia um encontro online por 
uma plataforma aberta para 
discutir as ações de valori-
zação à cultura, identidade e 
memória negras na cidade.

O evento reunia cerca de 15 
pessoas quando um usuário 
ainda não identificado inva-
diu a conversa online e enviou 
xingamentos e imagens de 
cunho racista, interrompendo 
a reunião. “O hacker fez xinga-
mentos e ameaças ofensivas de 
cunho extremamente racista. 
Nas imagens, havia marchas 
da Klu Klux Kan e neonazistas, 
imagens de Hitler e frases que 
já conhecemos, como ‘ma-
cacos voltem para África’”, 
conta Soraia Pinheiro, coor-
denadora-geral do Madef.

Os participantes conse-
guiram excluir o invasor 
do evento e recomeçaram a 
reunião em uma sala virtual 
fechada. Um boletim de ocor-
rência foi aberto e, segundo 
o delegado Weydson da Sil-
va, de São Francisco do Sul, o 
caso está sendo analisado.

Apesar da perplexidade com 
a situação, Soraia ressalta que 
o grupo não está intimidado e 
que as ações terão continuidade. 
“Estamos entristecidos, mas 
não nos intimidamos e enten-
demos que somos uma ameaça 
para eles e não para nós. Conti-
nuamos com nossa luta, reco-
nhecimento e história”, ressalta.

O escritor Iratan Curvello, 
membro do Madef, relembrou 
a história do povo negro brasi-
leiro para ressaltar a indigna-
ção com situações como essa, 
que ocorrem em pleno 2021. 
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Santa Catarina apresentou, mais uma 
vez, resultado positivo na criação de no-
vos postos de trabalho. Nos seis primei-
ros meses do ano, foram geradas 126.111 
vagas de empregos formais no Estado. 
Trata-se do terceiro melhor resultado 
do país no período. Somente em junho, o 
saldo ficou positivo em 14.966. Em 12 me-
ses, o resultado é ainda mais impressio-
nante: foram criados 234.146 empregos 
formais em Santa Catarina. Os dados são 
do Caged (Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados), divulgados ontem.

As dez cidades que mais geraram em-
pregos no Estado no primeiro semestre 
foram: Joinville (saldo de 10.838), Blu-
menau (9.763), São José (6.658), Itajaí 
(6.412), Chapecó (5.019), Jaraguá do Sul 
(4.881), Florianópolis (3.668), Brusque 
(3.465), Criciúma (3.302) e Tubarão (3.190). 

O resultado de junho deste ano em San-
ta Catarina, de 14.966 vagas, foi  quatro 
vezes superior ao registrado em igual 
período do ano passado (3.721). O número 
do mês passado foi também 75% maior 
que o melhor resultado até então, que 
havia sido registrado no ano de 2008.

Já o desempenho do primeiro se-
mestre de 126.111 vagas de saldo, foi 
o melhor desempenho para o perío-
do, desde o início da série em 2004.

Na divisão por setores, o setor de servi-
ços teve o melhor desempenho em junho, 
sendo responsável por 6.860 novos 
postos de trabalho. Na sequência, veio a 
indústria (5.822), o comércio (3.730), a 
construção (1.164) e a agricultura (125).

PELO PAÍS
De acordo com o Caged, no mês passa-

do, os dados apresentaram saldo positivo 
no nível de emprego nos cinco grupa-
mentos de atividades econômicas. Todas 
as regiões do país tiveram saldo positivo 
na geração de emprego. Em todo o país, 
o salário médio de admissão em junho 
de 2021 foi de R$ 1.806,29. Compara-
do ao mês anterior, houve redução real 
de R$ 1,59 no salário médio de admis-
são, uma variação negativa de 0,09%.

A próxima divulgação do Caged já 
deve acontecer sob o comando do mi-
nistro Onyx Lorenzoni, que vai as-
sumir o Ministério do Trabalho e 
Previdência, que está sendo recriado.

SC cria mais 126 mil vagas  
de emprego no 1o semestre
Resultado do Estado foi 
o terceiro melhor do país 
no período.Este foi o 
melhor desempenho em 
Santa Catarina desde o 
início da série em 2004

Renda em queda

O aperto no bolso das famílias, 
especialmente em um momen-
to em que desemprego e inflação 
estão elevados, pode atrapalhar a 
retomada do crescimento econô-
mico, avaliam economistas. “Os 
juros vão subir, e as famílias que 
já estão endividadas terão opções 
de crédito ainda mais caras, o que 
pode comprometer a retomada do 
consumo no ano que vem”, afir-
ma Sérgio Vale, economista-che-
fe da MB Associados. Ele calcula 
que a economia crescerá somente 
1,8% no ano que vem e que a re-
tomada dos empregos será lenta.

Isso, na visão dele, terá impacto 
direto na renda dos brasileiros, 

que já está em baixa. Segundo 
dados do IBGE, a massa de salários 
em circulação caiu R$ 12 bilhões 
em um ano, o que representa um 
recuo de 5,4% no trimestre en-
cerrado em abril em comparação 
ao mesmo período de 2020. Ou 
seja, o brasileiro está, além de 
mais endividado, mais pobre.

Para completar, a taxa de pou-
pança das famílias vem em forte 
queda desde o segundo trimestre 
do ano passado. Segundo cálcu-
los do Itaú Unibanco, o indicador 
chegou a ser de 31,1% no período 
entre abril e junho do ano passa-
do, muito por causa do fechamento 
de comércios em geral no início da 

pandemia, e já voltou para 11,8% 
no primeiro trimestre deste ano.

“Muitas famílias de renda bai-
xa deixaram de receber o auxílio 
emergencial no começo do ano e 
precisaram procurar outras formas 
de crédito”, diz o coordenador do 
Centro de Estudos de Mercado de 
Capitais, Carlos Antonio Rocca.

DIA A DIA 
Na visão de Gustavo Ribeiro, 

economista-chefe do Asa Bank, a 
diminuição da renda do brasileiro não 
permite uma expansão da economia 
por meio de crédito, afinal muitos se-
quer estão conseguindo pagar as con-
tas do dia a dia. (Estadão Conteúdo)

Endividamento recorde ameaça travar retomada

Em junho, somente o setor industrial contribuiu com 5.822 novos postos de trabalho

FOTO DIVULGAÇÃO/ND



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%

4,42%

8,35%

JULHO

JUNHO

MAIO

ABRIL

ACUM. ANO

ACUM. 12 MESES

-

0,60%

0,96%

0,38%

5,07%

9,22%

-

0,11%

3,40%

2,22%

17,74%

34,54%

0,78%

0,60%

4,10%

1,51%

21,36%

33,84%

-

1,27%

0,33%

0,90%

4,78%

8,75%

Inflação (%)

COMERCIAL

COMPRA VENDA

R$ 5,077 R$ 5,078

-0,6068% TURISMO

COMPRA VENDA

R$ 5,057 R$ 5,24

-0,5693%
 Dólar

COMPRA VENDA

R$ 6,022 R$ 6,024

-1%

COMPRA VENDA

R$ 0,0521 R$ 0,0526

-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$ 298,26

R$ 1100,00

Selic

CUB-SC

Salário Mínimo

Ouro

Data Pontos Variação
29/JUL 125.675,33 -0.48%

28/JUL 126.285,59 1.34%

27/JUL 124.612,03 -1.1%

Data fi nal Rendimento
28/JUL 0,2446%

27/JUL 0,2446%

26/JUL 0,2446%

Ibovespa

Poupança

O mês de julho foi importante 
para a empresa têxtil Döhler 
S.A, com sede em Joinville, e 
suas lideranças, pois foi virada 
a chave para um processo muito 
importante de inclusão da 
Pessoa com Deficiência (PCD). 
A Döhler trouxe a palestrante 
Viviane Araújo, profissional 
que atua na área de inclusão, 
para falar aos seus executivos e 
diretores sobre a Lei de Cotas e 
dos desafios da inclusão. Outras 
atividades iniciaram neste 
mês, como o curso de libras, 
atendimentos individualizamos 
de conscientização, 
humanização e acolhimento 
com as lideranças que estão 
recebendo profissionais em 
suas áreas de trabalho. 
A inclusão já vem acontecendo 
ao longo do tempo, mas, neste 
ano, ganhou ainda mais força, 
com uma equipe estruturada 
que envolve RH, Serviço social, 

Ergonomia, Segurança e demais 
lideranças.  A Döhler buscou 
estruturar todo o processo 
de contratação, adaptação 
e retenção das pessoas com 
deficiência. O trabalho é diário e 
vai desde a captação de pessoas 
com deficiência, análise dos 
currículos, avaliação ergonômica 
e verificação do posto de 
trabalho, acompanhamento 
psicossocial através do 
serviço social e orientação às 
lideranças para o acolhimento 
na área de trabalho. A proposta 
desenvolvida hoje é para 
ir além da Lei de Cotas. A 
Döhler entende seu papel na 
sociedade e, mais do que isso, 
sua responsabilidade social, que 
é buscar a inclusão do PCD em 
sua totalidade. O entendimento 
é que não basta contratar, mas 
permanecer com os profissionais 
que se juntam aos atuais 3 mil 
funcionários da empresa.

Inclusão PCD e a  
responsabilidade  
social da Döhler

Queda da 
AstraZeneca
Uma das principais 
fornecedoras mundiais de 
vacinas contra a Covid-19, 
a AstraZeneca registrou 
queda anual de 27,24% no 
lucro líquido do segundo 
trimestre, para US$ 550 
milhões, segundo balanço 
publicado pela empresa 
ontem. Em termos 
ajustados por ação, o lucro 
líquido foi de US$ 0,90. Já 
a receita da farmacêutica 
cresceu 30,90%, para US$ 
8,22 bilhões, no mesmo 
intervalo, ajudada pela 
venda de imunizantes 
contra o coronavírus - 
só as vacinas geraram 
receita de US$ 894 
milhões no trimestre 
encerrado em junho. 

Mercadoredacao@ndmais.com.br

Pesquisa aponta crescimento 
da confiança empresarial  
em Joinville e região   
O Índice de Confiança Empresarial Sustentare (ICES), 
pesquisa trimestral realizada em Joinville e região, 
apontou um crescimento da expectativa dos empresários 
com relação à economia. O  índice geral foi de 55,55, 
contra 51,16 no primeiro trimestre, lembrando que o 
ICES acima de 50 é considerado positivo. Indústria e 
Serviços se apresentaram otimistas e o setor do Comércio 
com expectativas opostas, inclusive com ICES setorial 
negativo. “A necessidade de investimento se manteve 
positiva, denotando uma recuperação expressiva em 
relação à falta de acesso ao capital e financiamentos”, 
diz o economista Ricardo Della Santina Torres. “O 
indicador apresentou o resultado expressivo de 71,07, 
contra 65,30 no primeiro trimestre, reforçando 
a evidência da vontade de investir por parte dos 
empresários, sobretudo devido à uma forte expectativa 
de melhoras substanciais na economia projetadas 
para o mundo pós-covid”, complementa. Outros 
indicadores que cresceram substancialmente foram 
expectativa no que diz respeito à economia nacional, à 
economia internacional e ao índice de lucratividade. 

Gás natural
Representantes de construtoras 
catarinenses e arquitetos 
participaram de evento da SCGás 
na Casacor, que acontece em 
Florianópolis. A SCGás é fornecedora 
oficial da feira. O evento teve 
o objetivo de ampliar relações 
com construtoras e reforçar o 
relacionamento com os clientes já 
existentes, considerando a relevância 
do gás natural no mercado residencial. 
Santa Catarina conta com mais de 
16,3 mil residências abastecidas pelo 
insumo. O novo plano plurianual de 
negócios da companhia projeta a 
expansão deste mercado consumidor, 
investindo cerca de R$ 18,2 milhões 
para a ligação de quase 19 mil 
residências até 2025. O presidente da 
SCGás, Willian Anderson Lehmkuhl, e 
Adriana da Silva Ramos, da gerência 
do mercado urbano da companhia, 
receberam o presidente-executivo do 
Grupo ND, Marcello Corrêa Petrelli, e 
Edson da Soler, do jornal Tribuna de 
Notícias, que prestigiaram o evento.
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Elevação de limite
A fintech Nubank afirma que vai aumentar o limite 
do cartão de crédito de até 35 milhões de clientes nos 
próximos 12 meses, sendo que até o final deste ano, 10 
milhões terão mais crédito disponível. De acordo com a 
instituição, a elevação de limites colocará à disposição 
dos clientes mais R$ 26 bilhões até julho de 2022.

MARCELLO CASAL JR/DIVULGAÇÃO/ND
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Um celular na mão com internet é o sufi-
ciente para que o brasileiro tenha acesso a 
serviços do governo 24 horas por dia, sete dias 
por semana. Entre eles, estão a emissão da 
carteira de trabalho e de carteira de motorista, 
solicitação e recebimento do auxílio emer-
gencial e acesso a diversos serviços do INSS. E 
tudo isso sem enfrentar filas, gastar dinheiro 
com deslocamento ou impressão de papéis.

Esses são apenas alguns exemplos e van-
tagens do governo digital, iniciativa que vem 
ganhando cada vez mais espaço no Brasil. O 
portal gov.br, que já reúne 3 mil serviços para 
o cidadão, completou ontem (29) dois anos. 
Nesse tempo, conseguiu fazer com que as 
visualizações mensais passassem de pouco 
mais de 6 milhões – quando o portal foi criado, 
em agosto de 2019 – para mais de 164 milhões, 
em junho deste ano. Um aumento de 2.542%.

Em dois anos, o portal já recebeu mais de 
100 milhões de solicitações e já tem cerca 
de 110 milhões de usuários do login úni-
co. Com ele, o cidadão tem acesso a todos 
os serviços digitais oferecidos pelos ór-
gãos federais que disponibilizam infor-
mações e serviços por meio do gov.br.

A economia chega a R$ 3,1 bilhões por 
ano, sendo R$ 2,3 bilhões para a socieda-
de e R$ 800 milhões para o governo.

“O portal simplifica o acesso e a vida de 
todos. Isso porque os serviços federais passam 
a estar disponíveis de qualquer lugar, mesmo 
nos mais distantes ou onde não há uma agência 
física de órgão ou entidade”, explica o secre-
tário Especial de Modernização do Estado da 
Secretaria-Geral da Presidência da República, 
Sérgio Queiroz. Segundo ele, concentrar tudo 
em um só lugar é um dos principais diferen-
ciais do gov.br. “Isso acaba com aquela neces-
sidade de o cidadão ser obrigado a saber qual 
órgão presta qual serviço. Para ele, o governo é 
um só. Então, o processo de demandar precisa 
ser padronizado e acessado de um só lugar.”

Principais serviços
Entre os aplicativos com maior número de 

downloads estão a Carteira Digital de Trânsito, 
com mais de 22,4 milhões; a Carteira de Traba-
lho Digital, com mais de 17,8 milhões e o Meu 
INSS, com mais de 11 milhões de downloads.

O aposentado Dornelles Williams de Oliveira, 
de 67 anos, usou o aplicativo do INSS para fazer 
a prova de vida. “O aplicativo é muito fácil de 
usar e bastante seguro. Através dele realizei 
minha prova de vida do INSS de forma fácil, 
no conforto da minha residência”, afirmou.

As empresas também se beneficiam do 
governo eletrônico. Segundo Queiroz, no 
caso delas, se destacam serviços da Receita 
Federal e prestação de informações via e-So-
cial, além da obtenção de alvarás e licenças. 
A maioria dos brasileiros - 62,93% - acessa 
o portal pelo celular. Outros 36,48% acessam 
pelo desktop e apenas 0,59% pelo tablet.

Portal gov.br já reúne  
110 milhões de usuários 

Serviço 

Emissão de carteira de habilitação e de trabalho, e solicitação do recebimento 
do auxílio emergencial estão entre os serviços oferecidos no portal

A plataforma está completando dois anos reunindo 3 mil serviços distintos  
ao cidadão. E, neste período, as visualizações aumentaram mais de 2.500% 
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Áries 21/3 a 20/4 
Tome atitudes testando o ambiente, sem 
esperar que os resultados venham de forma 
automática. Este é um momento de cegueira 
temporária e, por isso, sua alma precisa tatear 
pelo ambiente em busca de se orientar. Aí sim.

Touro 21/4 a 20/5
Sempre haverá motivo de preocupação, assim 
como, também, haverá argumentos para o 
regozijo. Você decidirá, então, qual das duas 
vertentes atender, se a da preocupação ansio-
sa, ou a do regozijo que a expectativa provoca.

Gêmeos  21/5 a 20/6 
Nem todas as discórdias são negativas, por-
que, em muitos casos, sem essas sua alma 
não despertaria para realidades diferentes 
daquelas que povoam a mente. As discórdias 
servem para apresentar novos pontos de vista.

Câncer   21/6 a 22/7 
Coisas fáceis e coisas difíceis, faça a sua es-
colha, começar pelo difícil e continuar pelo 
fácil, ou ao contrário? Não há uma escolha 
certa ou errada, há apenas sua preferên-
cia para dar seguimento à vida. Em frente.

Leão 23/7 a 22/8  
Por mais que você se projete ao futuro e en-
xergue panoramas sedutores, isso será de 
pouco valor se, aqui e agora, não se trans-
formar em ação eficiente que conduza seus 
passos nessa direção. Sonhar e não fazer?

Virgem  23/8 a 22/9 
Nada é tão grave quanto possa pare-
cer à primeira vista. Acontece que sua 
alma anda um tanto assustada e, ao 
mesmo tempo, guardando esse sus-
to para si, porque se pudesse comparti-
lhar seu estado de ânimo, haveria alívio.

Libra  23/9 a 22/10
Os desentendimentos podem se tor-
nar fonte de acordos importantes, por-
que provocam ajustes que seria melhor 
fazer agora, em vez de esperar que ex-
plodam no futuro, o que aconteceria de 
forma inevitável. Discórdias benéficas.

Escorpião 23/10 a 21/11 
Tudo é muito mais trabalhoso do que você 
imaginou, mas evite encarar isso como um 
sinal de que dará tudo errado. Evite exa-
geros passionais que, neste momento, só 
agregariam dificuldade. Está tudo certo.

Sagitário  22/11 a 21/12 
As distrações que normalmente provoca-
riam regozijo, hoje não trariam o mesmo 
resultado. Procure diversificar, experimentar 
vias que antes não atraíram sua alma, por-
que a surpresa, essa sim, garante regozijo.

Capricórnio 22/12 a 20/1 
Hoje será um pouco mais difícil garan-
tir os mesmos resultados pela repetição dos 
comportamentos habituais e, por isso, se 
não quiser se frustrar, melhor seria ten-
tar formas diferentes de aproximação.

Aquário 21/1 a 19/2
Os pequenos desafios que se apresen-
tam a você são mais valiosos do que 
parecem, porque, enquanto sua men-
te se regozija com cenários grandio-
sos, é no aqui e agora que a vida acon-
tece com toda sua glória e opulência.

Peixes  20/2 a 20/3
A antecipação é inevitável, porque sua mente 
se projeta ao futuro e faz especulações a res-
peito. Essas projeções, porém, hão de ser tem-
peradas com uma enorme dose de bom senso, 
para que não se transformem em fantasias.

Horóscopo
Oscar QuirOga/ EstadãO cOntEúdO



Depois de passar por três lesões no joelho, a atleta garantiu 
a maior façanha de uma ginasta brasileira em Olimpíadas

O sorriso de Rebeca Andrade 
logo após o primeiro salto que 
abriu sua participação na final 
do individual geral da ginásti-
ca artística já dizia como seria 
aquela disputa. Ela começou bri-
lhando e terminou como vice-
-campeã olímpica nos Jogos de 
Tóquio na maior façanha de uma 
ginasta brasileira na história.

A paulista de Guarulhos, de 22 
anos, pareceu não ter sentido a 
pressão por um bom desempe-
nho, que aumentou depois de 
a favorita Simone Biles desistir 
de competir para cuidar de sua 
saúde mental. Mesmo sem a 
melhor ginasta da atualida-
de na disputa, Rebeca deu um 
show de talento e conquis-
tou um resultado histórico no 
Centro de Ginástica de Ariake.

A brasileira, que nos Jogos do 
Rio tinha ficado na 11ª posição 
no individual geral, totalizou 
57.298 pontos na soma dos 
quatro aparelhos, ficando na 
segunda posição. A medalha de 

Baile de Rebeca vira 
prata na ginástica

Esporte
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Brasileira totalizou 57.298 pontos na soma dos quatro aparelhos
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JUDÔ

Mayra Aguiar 
fatura o bronze

A gaúcha Mayra Aguiar conquistou 
feito inédito na manhã de ontem após 
conquistar medalha de bronze na cate-
goria meio-pesado (até 78kg) do judô na 
Olimpíada Tóquio. A sexta medalha do Brasil veio com a 
vitória de Mayra contra a sul-coreana Hyunji Yoon, que 
foi imobilizada por 20 segundos no Nippon Budokan, 
templo das artes marciais na capital japonesa. A judoca 
se tornou a primeira mulher a conquistar três medalhas 
olímpicas em um esporte individual. Ela já havia levado 
o bronze nos Jogos de Londres (2012) e no Rio 2016.

Mayra também se tornou a única judoca brasileira, no 
feminino e masculino, a subir no 

pódio em três edições dos 
Jogos Olímpicos. Esta foi a 
24ª medalha conquistada 
pelo judô na história 

das Olimpíadas.

Quadro de medalhas

Ouro
 

Prata
 

Bronze
 

TotalPaís

1º China 15 7 9 31
2º Japão 15 4 6 25
3º Estados Unidos 14 14 10 38
20º Brasil 1 3 3 7
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Vôlei feminino mostra consistência
A seleção brasileira de voleibol feminino conquistou ontem 
de manhã a terceira vitória consecutiva na Olimpíada de 
Tóquio. As brasileiras venceram o Japão por 3 sets a 0, 
com parciais 25/16, 25/18 e 26/24. Invicto na competição, 
o Brasil já havia derrotado a Coreia do Sul por 3 sets a 
0 (25/10, 25/22 e 25/19) e República Dominicana por 
3 sets a 2 (22/25, 25/17, 25/13, 23/25 e 15/12).
Com este resultado, a seleção brasileira está na segunda 
colocação do Grupo A. A primeira colocada da chave é 
a Sérvia, que venceu as três primeiras partidas por 3 
sets a 0 (República Dominicana, Japão e Quênia). Na 
próxima rodada, no sábado (31), o Brasil vai encarar 
as líderes do grupo às 4h25, na Arena de Ariake.

Alison e Álvaro estão 
nas oitavas de final
A dupla Alison e Álvaro Filho venceu 
os holandeses Robert Meeuwsen 
e Alexander Brouwer por 2 sets a 
0, com parciais de 21/14 e 24/22. 
A partida foi disputada no Parque 
Shiozake, na capital japonesa. O 
triunfo selou a classificação dos 
brasileiros às oitavas de final do vôlei 
de praia da Olimpíada de Tóquio. O 
confronto começou favorável para 
os holandeses, que abriram três 
pontos de vantagem (5 a 2). O Brasil 
conseguiu a igualar quando fez 7 
a 7. No decorrer do duelo, Alison 
e Álvaro subiram de produção e 
fizeram 18 a 13. Na sequência, eles 
fecharam o primeiro set por 21 a 14.
O segundo set foi bem mais apertado. 
Até 10 a 10, a maior diferença 
foi para Brouwer e Meeuwsen, 
que fizeram 8 a 6. A disputa 
foi acirrada até Alison e Álvaro 
fecharem o marcador em 24 a 22.

ouro ficou com Sunisa Lee, dos 
Estados Unidos, e o bronze com 
Angelina Melnikova, do Comitê 
Olímpico Russo. Rebeca ainda 
vai atrás de mais dois pódios no 
Japão porque está nas finais de 
salto e do solo. E o ouro só não 
veio por causa de dois erros no 
solo, sua especialidade. O re-

sultado coroa uma atleta que 
sempre foi muito talentosa, 
mas teve problemas de lesão. 
Mas agora, bem fisicamente, 
mostrou suas qualidades e ga-
nhou aplausos ao se apresentar 
no salto, barras assimétricas, 
trave e no solo ao som instru-
mental de “Baile de Favela”.

Sexta-feira
7h: natação 50m masculino: classificatória

7h24: natação 50m feminino: classificatória

8h30: atletismo: 10.000m rasos masculino: final

9h: tênis de mesa masculino: final

21h: atletismo: 400m com barreiras 
feminino: classificatória

Sábado
0h30: judô equipe mista: quartas de final   

04h25: vôlei feminino: fase de 
grupos: Brasil x Sérvia 

7h: futebol masculino: Brasil x 
Egito: quartas de final 

9h: basquete masculino: fase de 
grupos: EUA x Rep. Tcheca

Horários de Brasília

AGENDA OLÍMPICA

Chance de medalha no tênis
Laura Pigossi e Luisa Stefani perderam para as 
suíças Belinda Bencic e Viktorija Golubic, e agora 
vão disputar o bronze, no tênis de dupla feminino.

Mayra 
garantiu 

medalha em 
Londres, no 
Rio e agora 

no Japão



Um jogo que atendeu as ex-
pectativas do torcedor. Favorito 
e muito superior, o JEC Futsal 
confirmou o que se esperava e 
goleou o Abílio Nery (AM) por 
5 a 0 na tarde de ontem (29), 
em Dourados, no Mato Grosso 
do Sul. Com gols de Genaro (2), 
Igor Costa, Evandro e Gianini 
(contra), o Joinville garantiu 
a terceira vitória e fechou a 
primeira fase com 10 pontos. No 
critério de desempate, o Tricolor 
garantiu a primeira colocação 
por ter sofrido menos gols do 
que o Cascavel, que também ter-
minou com 10 pontos. Com isso, 
o JEC Futsal encara o Minas, 
enquanto Cascavel e Soroca-
ba fazem a outra semifinal.

Fechando a primeira fase e 
com as ausências de Xuxa, le-
sionado; e Dieguinho, poupado 
com dores na coxa esquerda; o 

técnico Daniel Jr. mudou o quin-
teto titular e o JEC Futsal entrou 
em quadra com Willian, Daniel, 
Renatinho, Caio e Genaro. Com a 
obrigação de vencer de um time 
tecnicamente inferior, o Tricolor 
começou a partida pressionando 
e jogando na quadra de ataque.

Não demorou para a rede 
balançar em Dourados. Já no 
primeiro minuto de jogo, Gena-
ro recebeu bom passe de Caio e o 
artilheiro entrou batendo firme 
para abrir o placar. Muito su-
perior, o Tricolor rodava a bola 
na quadra de ataque e, quando 
perdia a posse, apertava a mar-
cação pressão para recuperar 
a posse ainda na quadra ofen-
siva. O Abílio Nery, que fazia o 
primeiro campeonato do ano, 
se livrava da bola para espantar 
o perigo de perto do seu gol.

Aos nove minutos, mais um 

gol tricolor. Em saída de bola do 
time amazonense, Igor Costa 
recuperou a posse pelo alto, 
avançou para a direita e tocou 
na saída do goleiro Pedro.

Três minutos depois, o ar-
tilheiro Genaro marcou mais 
um. Em boa jogada de Re-
natinho, que avançou para o 
meio e deixou de calcanhar, 
o pivô chutou firme no can-
to para ampliar o placar.

Sem qualquer dificuldade, o JEC 
Futsal não foi exigido durante o 
primeiro tempo e viu, ainda, o 
Abílio Nery jogar contra o próprio 
gol. Aos 13 minutos, Daniel fez 
boa jogada pela esquerda, puxou 
para a linha de fundo, girou 
em cima da marcação e cru-
zou buscando Genaro na área. 
Antes que a bola chegasse para 
o artilheiro, a bola desviou em 
Gianini, que marcou contra.
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JEC no gelo? 

JEC Futsal goleia  
o Abílio Nery
Com o resultado, o Tricolor ficou em primeiro lugar em seu grupo  
e pega o Minas, hoje, às 19h, em uma das semifinais da Taça Brasil

Esporte

Logo no primeiro minuto da 
segunda etapa, o time amazo-
nense saiu jogando errado em 
cobrança de lateral, Evandro 
recebeu de graça e tocou para 
marcar o quinto gol tricolor. 
Pressionando na saída de bola, 
o JEC Futsal se manteve na 
quadra de ataque, trocando 

passes e administrando a van-
tagem no setor ofensivo. 
Com a vitória sacramentada e 
bom placar, o Tricolor apenas 
administrou o jogo rodando 
a bola na quadra de ataque. 
Além disso, o técnico Daniel Jr. 
utilizou a partida para rodar 
bem o elenco e poupar os jo-

gadores para a semifinal. 
Com a boa vitória e sem sofrer 
gols, o Futsal confirmou a 
primeira colocação no gru-
po e enfrenta o Minas, hoje 
(30), às 19h, na semifinal da 
Taça Brasil. A outra semi-
final será disputada entre 
Sorocaba e Cascavel, às 17h.

Tricolor “roda o elenco” no segundo  tempo

Quando a quinta-feira (29) amanheceu, o termômetro no Centro 
de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, marcava -1 °C. O reflexo da 
madrugada gelada em Caxias do Sul foi visto na paisagem, com o 
gelo se acumulando em plantas deixando o horizonte branquinho 
e o torcedor joinvilense na expectativa. Mas qual é a relação entre o 
torcedor do JEC e o frio de Caxias do Sul? O Tricolor joga no Estádio 
Centenário no domingo (1º), contra o Caxias, pela Série D do 
Campeonato Brasileiro e as imagens que viralizaram nas redes sociais 
já são um indicativo de que, além do adversário, o JEC precisa superar 
o frio e talvez até o gelo no gramado. A previsão não é animadora 
para o Tricolor, que viaja na tarde de hoje. A mínima prevista para 
esta sexta-feira (30), em Caxias, é de 0 °C e, no amanhã (31), é de 
3 °C. No domingo, a expectativa é de que a mínima seja de 7 °C.

Mais uma derrota para o Fluminense 
A péssima campanha do Fluminense na Série B do Campeonato 
Catarinense continua. Jogando na Arena Joinville, o Tricolor 
do Itaum foi derrotado pelo Barra na tarde de ontem (29). 
O placar de 2 a 0 mantém o time joinvilense na lanterna 
da competição com apenas um ponto em sete jogos.

Atual campeão na semifinal 
Atual campeão da Taça Brasil, o Minas é o obstáculo que o JEC Futsal 
precisa superar para chegar à final e lutar pelo tricampeonato. 
Com três vitórias (Apaefs, Portuguesa e Passo Fundo) e uma 
derrota para o Sorocaba, o Minas avançou em segundo do 
grupo. Na Liga Nacional, o time mineiro é o quinto colocado do 
grupo C, com cinco vitórias, três empates e quatro derrotas. Este 
será o primeiro confronto entre o Tricolor e o Minas no ano.

E por falar em  
Liga Nacional 
E por falar em Liga Nacional, o 
JEC Futsal teve seu jogo contra 
o Blumenau, anteriormente 
agendado para o dia 8 de agosto, 
adiado. A partida fecharia a 
primeira fase para o Tricolor, mas 
a LNF quer que a última rodada 
seja em datas semelhantes para 
todas as equipes e o Umuarama 
precisa repor as partidas suspensas 
devido ao trágico acidente ocorrido 
no dia 8 de julho, na BR-376, 
em Guaratuba. Portanto, a Liga 
readequou a agenda para que 
a equipe paranaense consiga 
colocar o calendário em dia. A nova 
data ainda não foi divulgada.

Fora de combate 
Enquanto se classificou 
para as semifinais em 
primeiro lugar do grupo, 
o JEC Futsal tem uma 
preocupação: o ala Xuxa. 
Um dos capitães da equipe 
na temporada se lesionou 
ainda no jogo contra o 
Cascavel e deve ficar fora 
de combate por cerca de 
um mês. Além de perder 
o restante da Taça Brasil, 
Xuxa fica de fora do 
jogo contra o Juventude, 
pela Liga Nacional e de 
jogos do Estadual, que 
ainda serão confirmados 
para o mês de agosto.

FOTO JULIANO SCHMIDT/DIVULGAÇÃO/ND
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Com facilidade, o JEC Futsal chegou aos 5 a 0 e pode poupar parte do elenco 

na segunda etapa do jogo de ontem contra o  Abílio Nery

 Editor: Mauro Geres mauro.geres@ndmais.com.br
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O Flamengo deu um ver-
dadeiro show na noite de 
ontem, no Maracanã, e 
goleou o ABC de Natal por 
6 a 0, na partida de ida das 
oitavas de final da Copa 
do Brasil. Com o resultado 
avassalador, o Rubro-Ne-
gro praticamente garante 
a classificação à próxima 
fase do torneio nacional.

Em um jogo de ataque 
contra defesa, não demo-
rou para o Flamengo abrir 
a porteira, com Arrascaeta, 
depois de belíssima jogada 
de Diego. O meia se livrou 
da marcação com um lindo 
drible, girando em cima do 
adversário, driblou mais um 
e até sofreu pênalti, mas a 
bola sobrou para o uruguaio, 
que não desperdiçou. Depois, 
foi a vez de Gabigol, com 
ótima assitência de Everton 
Ribeiro, marcar o segundo.

Indefeso, o ABC não con-
seguia trocar mais de três 
passes sem perder a bola na 
sequência, e viu Renê ta-
belar com meio time do Fla 
até finalmente ajeitar para 
Bruno Henrique, que fez o 

terceiro num chute mascado, 
no canto do goleiro. A vitória 
virou goleada com Gabigol, 
de cabeça, após boa cobrança 
de escanteio de Arrascaeta. 

Durante os 45 minutos 
finais, o técnico Renato 
Gaúcho deu tempo de jogo a 
jogadores reservas e o ritmo 
insano no campo de ataque 
diminuiu. No entanto, a equi-
pe carioca ainda era ampla-
mente superior ao ABC, que 
não conseguia sair de trás.

Em mais uma chegada 
do Flamengo, entre tantas 
durante a partida, o gol saiu 
mais uma vez, mas dessa vez 
contra. Thiago Maia recebeu 
bem na ponta direita e tentou 
o passe para Pedro. Donato 
tentou interceptar e acabou 
tocando contra o próprio gol. 
O sexto gol foi mais uma lam-
bança da defesa do ABC, que 
deu no pé de Michael, sem 
goleiro, só para o atacante 
completar para as redes.
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Lotomania Concurso
Terça e sexta

Premiação Ganhadores Prêmio

2199

   

   

Primeiro sorteio

Segundo sorteio

Dupla Sena Concurso
Terça, quinta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio 

2254

12 23 24 27 38 46

Premiação Ganhadores Prêmio 

18 20 22 23 28 41

   
   
   
   
   

   
   

Timemania Concurso
Terça, quinta e sábado

U BARBARENSE    SP
TIME DO CORAÇÃO

1669

08 17 50 54 57 63 79

Premiação Ganhadores Prêmio

Time coração Ganhadores Prêmio

Dia de Sorte Concurso
Terça, quinta e sábado

MÊS DA SORTE: 

487

02 07 12 19 20 30 31

Premiação Ganhadores Prêmio

JUNHO            

LOTERIAS

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

15 acertos 1 R$ 1.392.553,05
14 acertos 179 R$ 1.631,21
13 acertos 5884 R$ 25,00
12 acertos 80401 R$ 10,00
11 acertos 489402 R$ 5,00

1 acertos 046270 R$ 500 mil
2 acertos 073202 R$ 27 mil
3 acertos 059463 R$ 24 mil
4 acertos 085128 R$ 19 mil
5 acertos 070504 R$ 18.329,00

Quina 2 R$ 1.603.419,19
Quadra 91 R$ 5.481,38
Terno 6538 R$ 114,72

13 25 27 34 41

Sena Acumulado R$ 38 milhões
Quina 48 R$ 48.523,22
Quadra 4144 R$ 802,92

05 16 25 36 42 44

20 acertos Acumulado R$ 3.200 mil
19 acertos 9 R$ 28.512,34
18 acertos 65 R$ 2.467,41
17 acertos 628 R$ 255,38
16 acertos 3949 R$ 40,61
15 acertos 17324 R$ 9,25
0 acertos 0 R$ 0,00

10 16 24 28 30
31 32 41 43 46
52 58 62 71 78
80 83 87 88 94

Sena Acumulado R$ 1.300 mil
Quina 9 R$ 5.883,85
Quadra 649 R$ 93,25

Sena 0 R$ 0,00
Quina 8 R$ 5.957,40
Quadra 414 R$ 146,18

7 acertos Acumulado R$ 13.500 mil
6 acertos 3 R$ 59.953,84
5 acertos 198 R$ 1.297,70
4 acertos 3810 R$ 9,00

U BARBARENSE    SP 6009 R$ 7,50

7 acertos 1 R$ 199.305,15
6 acertos 31 R$ 2.755,37
5 acertos 1492 R$ 20,00
4 acertos 18106 R$ 4,00

sexta-feira, 30 de julho de 2021 21

Na primeira partida das oitavas de final, o Rubro-Negro dominou 
todo o duelo e chegou a finalizar 20 vezes contra o gol adversário

Em noite luxuosa, Flamengo  
atropela o ABC por 6 a 0

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

  15ª RODADA 
 30/7, 16h Goiás  x  Operário-PR
30/7, 20h Coritiba  x  Náutico
30/7, 21h30 Cruzeiro  x  Londrina
31/7, 11h Guarani  x  Vila Nova
31/7, 16h30 Vitória  x  Avaí
31/7, 19h Bras. Pelotas  x  Samp. Corrêa
31/7, 21h Brusque  x  Confi ança
31/7, 21h Botafogo  x  Vasco
1/8, 18h15 Remo  x  CSA
1/8, 18h15 CRB  x  Ponte Preta  

  16ª RODADA 
 6/8, 16h Remo  x  Operário-PR
6/8, 19h Guarani  x  Bras. Pelotas
6/8, 20h Coritiba  x  Goiás
7/8, 11h Brusque  x  Cruzeiro
7/8, 16h30 Náutico  x  Confi ança
7/8, 19h CSA  x  Avaí
7/8, 19h30 Vitória  x  Vasco
7/8, 21h30 Vila Nova  x  Samp. Corrêa
8/8, 16h Botafogo  x  Ponte Preta
8/8, 20h30 Londrina  x  CRB 
 

Náutico 30 14 8 6 0 23 8 15 71.4
Coritiba 25 13 7 4 2 15 9 6 64.1
Avaí 25 14 7 4 3 17 12 5 59.5
CRB 24 14 7 3 4 21 20 1 57.1
Goiás 23 14 6 5 3 14 7 7 54.8
Guarani 23 14 6 5 3 23 18 5 54.8
Vasco 22 14 6 4 4 19 15 4 52.4
Operário-PR 21 14 6 3 5 13 18 -5 50
Brusque 20 13 6 2 5 16 18 -2 51.3
Samp. Corrêa 20 14 5 5 4 15 11 4 47.6
Botafogo 19 14 5 4 5 19 18 1 45.2
CSA 18 14 5 3 6 14 15 -1 42.9
Remo 16 14 4 4 6 10 15 -5 38.1
Vila Nova 15 14 3 6 5 7 10 -3 35.7
Vitória 12 14 2 6 6 11 14 -3 28.6
Bras. Pelotas 12 14 2 6 6 10 14 -4 28.6
Ponte Preta 12 14 2 6 6 9 13 -4 28.6
Londrina 12 14 2 6 6 8 13 -5 28.6
Cruzeiro 12 14 2 6 6 16 23 -7 28.6
Confi ança 10 14 2 4 8 11 20 -9 23.8

 COPA DO BRASIL 
  JOGOS DE IDA 
 27/7, 19h15 Criciúma 2 x 1 Fluminense
27/7, 21h30 Vitória 0 x 3 Grêmio
28/7, 16h30 Athletico-PR 2 x 1 Atlético-GO
28/7, 19h15 Santos 4 x 0 Juazeirense
28/7, 21h30 São Paulo 2 x 0 Vasco
28/7, 21h30 Atlético-MG 2 x 0 Bahia
29/7, 16h30 Fortaleza 2 x 1 CRB
29/7, 20h Flamengo 6 x 0 ABC  

  JOGOS DE VOLTA 
 31/7, 16h30 Fluminense  x  Criciúma
3/8, 19h Grêmio  x  Vitória
4/8, 16h30 CRB  x  Fortaleza
4/8, 19h15 Atlético-GO  x  Athletico-PR
4/8, 21h30 Vasco  x  São Paulo
4/8, 21h30 Bahia  x  Atlético-MG
5/8, 19h15 Juazeirense  x  Santos
5/8, 21h30 ABC  x  Flamengo  

Wellington 
Paulista garante 
vitória do 
Fortaleza
O Fortaleza contou com 
a estrela do experiente 
Wellington Paulista, que saiu 
do banco de reservas e fez dois 
gols, ambos de pênalti, para 
ganhar do CRB, por 2 a 1, na 
Arena Castelão, em Fortaleza, 
pelo jogo de ida das oitavas 
de final da Copa do Brasil.
Apelidado de WP9, o 
atacante saiu do banco aos 
22 minutos do segundo 
tempo e logo já balançou 
as redes. Especialista na 
cobrança de pênaltis, ele 
empatou e depois virou o 
placar, respectivamente, 
aos 25 e aos 32 minutos. 

SÉRIE A

Capitão da Chape fala  
em entrega dos jogadores

A campanha ruim da 
Chapecoense no Cam-
peonato Brasileiro não 
pode ser atribuída a falta 
de vontade dos jogado-
res. Quem garante isso é o 
capitão Anderson Leite.

“Todos estão se entre-
gando nas partidas e trei-
namentos. É nosso pão de 
cada dia que está em jogo. 
Se o cara não tiver moti-
vação e se entregar a cada 
dia para vencer, porque é o 
sonho de cada um que está 
em jogo”, disse o volante.

Anderson Leite atribuiu 

a lanterna do Brasileirão 
aos erros que a Chape tem 
cometido durante as par-
tidas. É justamente isso 
que o time vem procuran-
do corrigir para conse-
guir a primeira vitória.

“Acho que é o detalhe 
que tem definido as par-
tidas. Erros bobos causam 
resultado que a gente não 
espera. Na série A, não 
pode errar”, afirmou.

Na lanterna, a Chapecoen-
se busca vencer a primeiro 
neste domingo, 18h15, con-
tra o Santos, na Arena Condá.

SÉRIE B DO 
CATARINENSE

 SÉTIMA RODADA
28/07, 15h Gua. Palhoça 1x1 Atl. Catarinense
28/07, 15h Nação Esportes 3x0 Tubarão
28/07, 20h Carlos Renaux 0x3  Camboriú
29/07, 15h Fluminense 0x2 Barra
29/07, 15h30 Inter de Lages 2x1 Caçador
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Com bela atuação, Arrascaeta deixou sua marca na goleada
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CAMPANHA dO 

CADA PEÇA DE ROUPA
VALE POR UM ABRAÇO.

Um abraço conforta, aquece, incentiva. 
Por isso, se ainda não dá pra distribuir abraços, 
distribua peças de roupa. Vale doar peças como 

calças, jaquetas, moletons e também 
cobertores. Não deixe de participar.

Realização:

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

Patrocínio:

Inscrições abertas para 
oficinas sobre o Simdec 
  
A Secretaria de Cultura e Turismo de Joinville (Secult) promove 
em agosto nove oficinas abertas à comunidade para explicar os 
novos editais do Simdec (Sistema Municipal de Desenvolvimento 
pela Cultura). Os encontros vão ocorrer em diferentes 
locais da cidade. As inscrições estão abertas, são gratuitas 
e podem ser feitas no site da Prefeitura de Joinville (bit.ly/
EditaisSimdec2021) ou pelo telefone 3433-2190. As informações 
de datas, locais e horários também estão disponíveis no site. 
As oficinas serão presenciais, porém, com limitação de público 
e seguindo todos os regramentos sanitários contra a Covid-19. 
A primeira oficina está marcada para o dia 3 de agosto.

Um grupo de 130 pessoas 
participou ontem de uma ação 
de limpeza e embelezamento do 
Cemitério Municipal de Joinville. 
Ao longo do dia, foram retirados 
do local seis caçambas de resíduos 
orgânicos e recicláveis, o que 
resultou em cerca de 3 toneladas.
O trabalho envolveu equipes da 

Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente (SAMA), da Vigilância 
Ambiental de Joinville, efetivo 
do 62º Batalhão de Infantaria 
e colaboradores das empresas 
Ambiental Limpeza e Orbenk, que 
prestam serviço ao município. 
O objetivo da ação foi eliminar 
possíveis focos do mosquito da 

dengue, recolher lixo, recipientes, 
embalagens de vasos e objetos que 
podem acumular água. Também 
foram feitos serviços de roçada e 
zeladoria, inclusive nas sepulturas. 
De acordo com a diretora executiva 
da SAMA, Ana Luisa Rizzatti, novas 
edições da ação podem voltar 
a acontecer nos cemitérios. 

Araquari amplia vacinação
A Prefeitura de Araquari anunciou ontem a ampliação da vacinação 
contra a Covid-19 para a população geral com mais de 30 anos 
e para os trabalhadores da indústria com mais de 25 anos. Para 
se vacinar, é preciso apresentar documentos pessoais, cartão 
do SUS, comprovante de residência e carteira de vacinação (se 
possuir). Em Araquari, há seis salas de vacinação que atendem 
por agendamento e, também, por ordem de chegada.  

Regularização fundiária no Morro 
do Amaral deve demorar 4 anos 
A regularização fundiária no Morro do Amaral, na zona Sul de 
Joinville, deve demorar quatro anos. É o que afirmam os vereadores 
que integram as comissões de Urbanismo e de Cidadania da 
Câmara após consulta feita junto a representantes da Prefeitura. 
Segundo as pastas, será preciso elaborar um plano de manejo da 
Reserva de Desenvolvimento Sustentável, para, só então, conseguir 
trabalhar cada imóvel. Isso deve levar, no mínimo, quatro anos, 
segundo as informações fornecidas pelos secretários. 
Recentemente, a regularização fundiária do Morro do 
Amaral mobilizou discussões na Câmara, após a demolição, 
no último dia 9 de julho, de três casas na comunidade.
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REDAÇÃO
(47) 3419-8020

PUBLICIDADE 
(47) 3419-8010

ACESSE
ndmais.com.br
sac.ndonline.com.br

Cerca de 3 toneladas de resíduos 
retiradas do Cemitério Municipal


