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Polícia investiga morte em hospital. PÁGINA 4

ACESSO PROIBIDO
A Defesa Civil interditou o trapiche que desabou no Morro do Amaral.
A queda da estrutura provocou a morte de Lupércio Luiz Costa,
63 anos, que foi sepultado na tarde de ontem. Página 4
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Daniel Japonês
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COMBATE À COVID-19

Moisés anuncia chegada de
mais lotes de vacinas em SC
Governador usou a sua conta pessoal, no Twitter, para divulgar o
desembarque de mais 316 mil doses de imunizantes. PÁGINA 5
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após 32 anos de
serviços no Fórum
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SABRINA AGUIAR

PM se aposenta com 32 anos
de serviços prestados no Fórum

FOTOS DIVULGAÇÃO/ND

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

A homenagem foi feita pelo diretor do Fórum Central, juiz Márcio Renê
Rocha; pelo diretor do Fórum Fazendário, juiz Renato Luiz Carvalho
Roberge; pelo juiz João Marcos Buch; e pelo chefe da Secretaria
do Fórum Central de Joinville, Fabrício Antunes Matiola.
João Maria Stein, o conhecido “Sargento Stein”, dedicou 32 anos e meio
como policial militar no Fórum de Joinville. Stein era considerado uma
referência para quem se dirigia ao prédio do Poder Judiciário aqui e
cumprimentava a todos com cordialidade única. Aposentado, esteve no
Fórum e recebeu uma placa de homenagem. O homenageado definiu
seus mais de 30 anos ali trabalhados como um “aprendizado diário” e
conquistou a confiança de todos. Agora ele pretende voltar para sua terra de
origem, Três Barras, para curtir na natureza a merecida aposentadoria.

Friozão

Oportunidade
de estágio em
Jaraguá do Sul

A previsão de muito frio nesta semana
mobiliza órgãos de apoio em várias
cidades aqui da região para dar apoio
aos moradores de rua. Em Joinville,
Jaraguá do Sul e São Francisco do Sul
as secretarias de Assistência Social
oferecem abrigos.
Algumas em parcerias com entidades
dos municípios para ofertar camas,
ou jantar. O número de pessoas
em situação de rua cresceu muito
nos últimos anos. Em Joinville, por
exemplo, são cerca de 500 cadastrados.

Moradores do Morro do
Borba em busca de solução
Reunião realizada com a presença da vice-prefeita Rejane
Gambin (Novo), representantes da Defensoria Pública,
secretarias da Habitação, Assistência Social, procuradoria
do município e o secretário do Governo, Gilberto Lessa,
trouxe novas possibilidades aos moradores do Morro do
Borba. A área fica em Pirabeiraba e há anos é fruto de
incertezas para centenas de famílias.
O vereador Diego Machado (PSDB) articulou o encontro já
que há um prazo dado pela justiça para que até dezembro
essas famílias sejam realocadas. A área é considerada de risco.
Machado saiu satisfeito pelas alternativas apresentadas,entre
elas, transferi-las para locais próximos e ainda a possibilidade
de se pedir um prazo maior para se buscar soluções.
Importante ação para evitar cenas como de algumas semanas
atrás de máquinas e ameaças de despejo, em cumprimento
de decisão judicial. Machado, que é morador do distrito e sabe
das dificuldades desses moradores, quer acompanhar de perto.

Estão abertas as inscrições
para o Programa
de Estágio de Nível
Superior na Secretaria de
Educação. Os candidatos
precisam estar cursando
entre o terceiro e
penúltimo semestre dos
cursos superiores de
Enfermagem, Psicologia,
História, Geografia,
Língua Portuguesa, Língua
Inglesa, Arte, Ensino
Religioso, Matemática,
Ciências, Licenciatura em
Pedagogia, Licenciatura
em Educação Física,
Licenciatura em Educação
Especial ou Licenciatura
em Psicopedagogia.
No caso do curso de ensino
médio de Magistério, é
necessário estar cursando
o 4º ano. O valor da bolsa
de estágio é R$ 883,95
mensais para 20 horas
semanais, limitadas a
quatro horas diárias.
O site da prefeitura de
Jaraguá do Sul tem todos os
detalhes do edital e processo
de inscrição. A classificação
final será divulgada no dia
12 de agosto.
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Dias de frio intenso
na região Norte

AS MÍNIMAS

Município de Monte Castelo registrou -4ºC, mas outras cidades
do Planalto Norte também tiveram marcas abaixo de zero
Juliane Guerreiro
juliane.guerreiro@ndmais.com.br

O frio chegou forte ontem em Santa Catarina e derrubou as temperaturas em
todas as regiões. No Planalto Norte do Estado, a mínima foi registrada em Monte
Castelo, onde os termômetros marcaram
-4°C às 7h, o que se tornou um desafio
para quem precisou sair de casa cedo.
Mas Monte Castelo não foi a única a registrar temperaturas negativas: Três Barras e
Canoinhas marcaram -2°C, enquanto Papanduva, Major Vieira, Mafra, São Bento do Sul,
Rio Negrinho e Irineópolis chegaram a -1°C.
Para aplacar o frio, o sol se manteve
firme durante todo o dia na região Norte. Segundo a Epagri/Ciram, as temperaturas baixas terão continuidade durante
toda a semana, com mínimas menores
na madrugada e ao amanhecer.
Apesar de a maior parte do território de
Joinville estar ao nível do mar, há pontos mais
altos que também ficam sujeitos a temperaturas mais baixas e, por vezes, abaixo de zero.
Foi o que aconteceu ontem. O engenheiro ambiental Diego Soares, que tem estações de monitoramento nos pontos mais
altos da cidade, como na Serra Smith, na
divisa entre Joinville e Campo Alegre, informou que a mínima chegou a -1,1°C.
Em outras áreas, o termômetro também
ficou perto de zero: na Serra Dona Francisca, os termômetros registraram em 0,2°C
e, na Estrada Rio do Júlio, em 0,3°C. Na
mesma região, só que em Garuva, o Mor-

ro do Bradador, no Alto Quiriri, amanheceu
com -2,2°C, um frio de tremer o queixo.
“Essa madrugada que passou (ontem) tinha
muito vento, o ar frio ainda está chegando.
Se o vento acalmar na próxima madrugada (hoje), teremos alguns valores menores
ainda em algumas estações”, reforça Diego.
Já segundo os registros da Epagri/Ciram, as mínimas foram 4°C em Garuva e
9°C em Joinville, na região de Pirabeiraba.

FRIO PODE TER CAUSADO MORTE

Um homem, identificado como Claudinei
Cardoso, 38 anos, foi encontrado morto em
frente a um bar em Balneário Barra do Sul,
Norte do Estado, na manhã de ontem. O frio
intenso pode ter sido a causa da morte.
Claudinei estava debaixo de um cobertor,
deitado na calçada. Ao lado dele, estava uma
bicicleta. Como não havia marcas de violência
no corpo, nenhum tipo de agressão, existe
a suspeita de o frio ter provocado a morte.
Para hoje, a previsão indica formação
de geada ampla, com temperaturas mínimas próximas ou abaixo de 0°C entre
o Extremo-Oeste, Planaltos, Alto e Médio Vale do Itajaí. Já no Litoral, as temperaturas devem variar entre 3°C a 7°C.
A partir de amanhã, as temperaturas aumentam gradualmente, mas o frio seguirá durante as manhãs e noites. As mínimas devem
variar entre 0°C e 4°C no Oeste, Meio-Oeste
e Planaltos e entre 5°C e 8°C no Extremo-Oeste, Litoral e Vale do Itajaí. O mar também
fica agitado, especialmente no Litoral Sul.

Monte Castelo
Três Barras
Canoinhas
Campo Alegre
Garauva
Joinvile
FOTO CARLOS JUNIOR/ DIVULGAÇÃO/ND
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Moradores de Joinville tiraram dos armários
agasalhos mais pesados para enfrentar
a massa de ar frio que chegou à região

-4ºC
-2,7ºC
-2,4ºC
-1,4ºC
+4,4ºC
+9ºC
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James Antônio
Fucks tinha, de 6
anos, morreu na
sexta-feira (16),
depois de procurar
atendimento
por quatro
dias seguidos,
no Hospital e
Maternidade
Municipal Nossa
Senhora da Graça
A morte do pequeno James
Antônio Fucks está sendo investigada pela Polícia
Civil de São Francisco do
Sul. O menino de seis anos
morreu na sexta-feira (16),
depois que a família procurou atendimento durante
quatro dias seguidos após ele
sofrer um acidente na escola.
De acordo com a família, o
menino bateu com o peito
em uma trave de futebol e
ao cair bateu a cabeça. Isto
foi na terça-feira (13) e, no
dia 16, morreu no Hospital
e Maternidade Municipal
Nossa Senhora da Graça.
Além da investigação da
secretaria municipal de
Saúde, a Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as
causas da morte do garoto. A
acusação é de que o hospital tenha negligenciado o
atendimento do menino. A
causa da morte ainda não
foi definida e, de acordo
com o delegado Weydson
da Silva, o IML (Instituto
Médico Legal) deve encaminhar o laudo cadavérico
“o mais breve possível”.
“Solicitei algumas informações adicionais e espero
recebê-las em uma mesma
oportunidade”, explica.
Além disso, o delegado solicitou o histórico do
atendimento e prontuários
que devem ser entregues
à Delegacia de Polícia até
esta terça-feira (20). A
polícia solicitou, ainda,
informações ao Conselho Tutelar e à escola em
que o menino estudava.

FOTOS DIVULGAÇÃO/ND

Polícia investiga morte
de criança em hospital
“O menino poderia estar vivo.
Eles nem querem voltar para casa”

James Antônio Fucks tinha apenas 6 anos e morreu no final da

As lembranças são de um menino alegre, que corria pelo quintal
brincando com o cachorro e com o
irmão, de oito anos. James Antônio
Fucks, era o filho caçula da família
e completaria sete anos no dia 17
de outubro. Uma vizinha, que prefere não se identificar, conta que a
família é simples, não tem sequer
energia elétrica em casa, mas que
nem por isso deixava o menino
em más condições. “São uma
família simples, com uma casa de
duas peças e tudo sempre muito
limpo, o quintal, tudo. Eles sempre
estavam cuidando das crianças,
nunca vi brigar, bater, nada”, fala.
Ela conta que, na casa, moravam
James, o irmão de oito anos, outro
de 14 anos, a mãe e o padrasto.
A vizinha relata que eles foram
ao hospital na madrugada de
quarta-feira (14) e voltaram lá no
dia seguinte, quando uma radiografia foi feita, mas o menino foi
liberado sem sequer o resultado e
com uma receita para medicação.

“Ele tinha que ficar no hospital, em observação. Meu marido
disse que ele não estava nem
branco, estava cinza, não conseguia nem andar. Só deram um
remédio. Foi negligência sim e
alguém precisa pagar por isso.
Sei que o menino não volta, mas
isso não pode acontecer com
outras crianças.”, ressalta.
Ela conta, ainda, que a família não voltou mais para a casa.
“Eles não conseguem, só choram,
não conseguem voltar para casa,
imagina a dor da família”, fala.
“Eu quero justiça para o menino, houve negligência e alguém
precisa pagar por isso. O menino
poderia estar vivo, se o médico
tivesse dito que não tinha estrutura, que era melhor levar para
Joinville, teríamos levado na
hora”, complementa. James foi
sepultado na manhã de domingo
(18), em São Francisco do Sul. À
tarde, a comunidade organizou um
protesto em frente ao hospital.

tarde de sexta-feira. A causa da morte está sendo apurada

Desabamento de trapiche

Irmã diz que homem morreu ao tentar socorrer a esposa
“Ele ouviu o barulho e disse para a
esposa ‘corre’. Ele foi empurrar ela e
nisso tudo veio abaixo. Ele poderia ter
ido para o lado oposto, mas foi ajudar a
esposa dele”. A irmã de Lupércio Luiz
Costa, de 63 anos, estava em Curitiba
quando recebeu o telefonema que não
imaginava e não gostaria de receber.
A bancária Tatiana Couto ouviu, pelo
telefone, que o irmão tinha morrido depois que um trapiche desabou.
Lupércio estava com a companheira em
um trapiche no Morro do Amaral, zona Sul
de Joinville, no final da tarde de sábado
(17). Ele morreu no local e a esposa foi
resgatada e encaminhada ao hospital. De
acordo com a irmã, não havia outros familiares, o casal estava sozinho, mas havia
outras pessoas na estrutura que desabou.
Segundo testemunhas, uma lancha passou em alta velocidade e gerou
uma onda que destruiu o trapiche. O
casal estava junto há 46 anos e estava em uma fase de reconstrução.
“Eles estavam renovando votos, reconstruindo a vida”, diz Tatiana.
A Prefeitura de Joinville ressaltou que

Lupércio (detalhe) morreu ao tentar salvar a mulher no desabamento do trapiche no sábado

a Defesa Civil esteve no local e interditou toda a extensão da estrutura,
desde o acesso. “Nos próximos dias o
órgão vai retornar ao local, acompanhado pela equipe de engenharia, para
avaliar possíveis comprometimentos
em outras áreas do trapiche. A equipe
da Unidade de Fiscalização da Secre-

taria de Agricultura e Meio Ambiente
de Joinville (Sama) também vai vistoriar o estabelecimento para verificar
se funciona de acordo com a legislação
vigente”, informou por meio de nota.
Lupércio foi sepultado na tarde desta
segunda-feira (19), no Cemitério Nossa
Senhora de Fátima, no bairro João Costa.

Editor: Jean Balbinotti jean.balbinotti@ndmais.com.br
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Estado vai receber 316 mil
doses de vacina, diz Moisés
Mais de 316 mil doses de vacinas contra a Covid-19 devem
desembarcar em Florianópolis
até o final do dia de hoje. A chegada dos imunizantes foi anunciada pelo governador Carlos
Moisés, via Twitter, no domingo
(18) e reforçada ontem. Na parte da manhã, ele escreveu:
“Das 316.130 doses de vacinas contra a Covid-19 que
foram confirmadas para SC
pelo Ministério da Saúde, vamos receber, hoje, dois lotes
totalizando 94.100 doses”.
Depois, no final da tarde,
Moisés disse que mais vacinas
estavam chegando e que, além
das 94.100 doses que chegariam
ontem à noite, hoje, o Estado
receberia mais 69.030 doses,
totalizando 163.130. Já no início
da noite, Moisés retornou à rede
social para dizer o seguinte:
“O Ministério da Saúde confirmou que amanhã (hoje) chega
mais um lote com 153.000 doses
de vacinas contra a Covid-19. Hoje
(ontem), vamos receber dois lotes
totalizando 94.100 e amanhã,
outros dois com 222.030 doses. Os
imunizantes destinados à primeira
dose serão distribuídos imediatamente aos municípios”, declarou.

FOTOS DIVULGAÇÃO/ND

Governador usou sua conta no Twitter para anunciar a chegada de novos lotes dos imunizantes AstraZeneca,
CoronaVac e Pfizer. Voo que traria a primeira remessa era esperado ontem à noite; hoje, mais vacinas são aguardadas
Secretaria de
Educação pretende
retomar aulas
100% presenciais

CHEGADA DE DOSES
ACELERA IMUNIZAÇÃO

Segundo informações da Dive-SC (Diretoria de Vigilância
Epidemiológica), das 58.800
doses da CoronaVac que serão
entregues, metade (29.400) vai
ser destinada para a primeira aplicação e a outra metade
para a segunda aplicação.
Já as doses da Astrazeneca
ainda estão sendo definidas,
mas a maioria deve ser destinada para a primeira aplicação.
Da mesma forma, as 69.030
doses da Pfizer também terão a mesma finalidade.
O desembarque de novos lotes
de imunizantes é fundamental
para os municípios avançarem
nos grupos de vacinação e cumprirem o calendário do governo
do Estado. O cronograma prevê
que todos os adultos sejam vacinados, pelo menos com a primeira dose, até o final de agosto.

Cada desembarque com lotes de vacinas em Santa Catarina desperta muita expectativa na população

O Ministério da Saúde confirmou
que amanhã (hoje) chega mais
um lote com 153.000 doses de
vacinas contra a Covid-19”.
Carlos Moisés, governador, em postagem

A Secretaria da Educação de
Santa Catarina avalia a possibilidade de retomar a modalidade presencial a partir do
primeiro semestre de 2022.
Desde o dia 18 de fevereiro,
quando houve o retorno das
aulas, as escolas adotam três
modelos de ensino, conforme protocolos estabelecidos: apenas presencial,
misto ou 100% online.
Já para o segundo semestre de 2021, a pasta pretende
reduzir o distanciamento
dentro das salas de aula, de
1,5 metros para 1 metro, o
que permitiria a presença
de mais alunos. O primeiro semestre letivo encerra
nesta quarta-feira (21).
As propostas foram discutidas durante reunião do Grupo
de Trabalho da Educação,
realizada na última quinta-feira (15), e serão reforçadas
no encontro marcado para
amanhã, com a Secretaria de Estado da Saúde.
De acordo com o secretário de Estado da Educação,
Luiz Fernando Vampiro, o
retorno à modalidade 100%
presencial e a redução do
distanciamento é possível,
pois os percentuais de contaminação e casos suspeitos da
Covid-19 dentro das unidades
são baixos e há uma tendência de queda ainda maior.

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55
NIRE – 42.3.0002948.3
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convidados os senhores acionistas da COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE a comparecerem
à Assembleia Geral Ordinária que se realizará à Rua Hermann August Lepper número 10, Cidade de
Joinville, Estado de Santa Catarina, no dia 28 de julho de 2021 às 08:00hs para deliberarem sobre a
seguinte Ordem do Dia:
I. Em Assembleia Geral Ordinária:
- Renúncia de membro do Conselho de Administração;
- Nomeação de membro do Conselho de Administração.
Joinville, 19 de julho de 2021.
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Fiuza
GUILHERME

A quem a
democracia obedece

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

Grupo ND divulga
pesquisa eleitoral
Veículos de comunicação vão detalhar hoje e amanhã as intenções
de voto dos catarinenses para os governos estadual e federal
A aproximadamente 14
meses das eleições de 2022 o
Grupo ND divulga hoje, às 19
horas, no telejornal ND Notícias, e depois no site ND+, uma
nova pesquisa de intenção de
votos dos catarinenses. Desta vez, o ND mostra como os
catarinenses pretendem votar
para o governo do Estado e
para a presidência da República. A pesquisa ouviu 1.300
catarinenses nas sete regiões
do Estado entre segunda-feira (12) e domingo (18).
A nova pesquisa também traz
uma avaliação do governo Carlos Moisés da Silva (sem partido) em Santa Catarina, e de Jair
Bolsonaro (sem partido) no
comando do país. A pesquisa
foi encomendada pelo ND junto
ao Instituto Lupi & Associados,
de Florianópolis, e será publicada no jornal ND de amanhã.
É a segunda vez que o ND

projeta as eleições de 2022
e mostra as preferências
dos catarinenses. Há dois
meses, a empresa divulgou
uma pesquisa semelhante,
porém, focada nos números
para a presidência. O diretor de conteúdo do Grupo
ND, Luís Meneghim, ressaltou que haverá uma série de
pesquisas até as eleições.
“A importância de fazermos
pesquisa é enxergar tendências e ajudar o eleitor. Além
das pesquisas, vamos fazer
reportagens, matérias especiais, apresentar os candidatos
e promover debates durante a
campanha eleitoral. A pesquisa é uma parte do processo”,
pontuou Meneghim. Ele lembrou que, na eleição de 2020, o
ND foi destaque na cobertura
em todas as plataformas.
O diretor do Instituto Lupi
& Associados, Paulo Pedroso,

mencionou parcerias passadas.
Ele lembrou que a empresa
fez, por exemplo, um trabalho
sobre a Covid-19, mostrando
a percepção dos catarinenses
em relação à doença. No caso
desta pesquisa eleitoral, Pedroso disse que as entrevistas
foram por telefone e pessoais.
“Precisamos abordar um
tanto de homens e um tanto de
mulheres, então, é mais fácil
ouvir as pessoas em pontos
de fluxo”, informou Pedroso.
Segundo ele, também é fundamental ouvir a PEA (População
Economicamente Ativa), que
está em maior volume nas ruas.
A pesquisa teve a coordenação de quatro profissionais e
12 pesquisadores envolvidos.
Mostra em torno de dez cenários no caso da disputa para o
governo Estadual e, para a presidência, um cenário menor,
pois há menos pré-candidatos.

Repúdio

Entidades criticam aumento do fundão
Entidades catarinenses do setor empresarial
divulgaram notas ontem
criticando o aumento do
fundo eleitoral aprovado
pelo Congresso Nacional na
última quinta-feira (15).
O Cofem (Conselho das
Federações Empresariais
de Santa Catarina) defendeu o veto da medida pelo
presidente Jair Bolsonaro e
enviará também manifestação ao Fórum Parlamentar
Catarinense pedindo que,
caso ocorra, o veto seja
mantido pelo Congresso.
A entidade destacou que
a classe política deve entrar
em sintonia com as prioridades da população, com a
destinação dos recursos do
contribuinte para o enfrentamento da crise sanitária
e para iniciativas voltadas
ao desenvolvimento social
e econômico do nosso país,
com a criação de um ambiente favorável ao cresci-

FILIPE SCOTTI/DIVULGAÇÃO/ND

É normal ministros do Supremo Tribunal Federal
atravessarem a rua para dizer aos donos dos partidos
no Congresso Nacional o que eles devem derrubar.
É normal que donos de partidos recebam essa influência
amiga daqueles que reabilitaram eleitoralmente o bom
ladrão e saiam substituindo deputados na comissão
da Câmara que decide o futuro das eleições no país.
É normal que deputados que haviam acompanhado
as audiências técnicas da comissão especial sobre
vulnerabilidades do sistema de urnas eletrônicas
sejam convidados a se retirar do recinto e calar
a sua boca sobre a matéria em questão.
É normal que os deputados substitutos – colocados
em campo aos 45 do segundo tempo graças à sugestão
empática dos companheiros togados – assumam
suas posições em campo de forma diametralmente
oposta aos seus correligionários substituídos.
É normal que os novos titulares – não tendo
acompanhado a exposição dos técnicos sobre o que
significa o voto auditável e como isso inibe fraudes
eleitorais – se coloquem automática e intransigentemente
contra o voto auditável e fim de papo.
É normal que a nova escalação dessa comissão
operada pelos cirurgiões do STF/TSE atue de forma tão
republicana e idônea quanto seus padrinhos mentores.
É normal que jornalistas, professores, influenciadores,
intelectuais e companhia perfumada saiam aos gritos
e em bloco afirmando que o sistema eleitoral em
vigor no Brasil, no Butão e em Bangladesh é perfeito,
não tem problema nenhum, quem ganhou, ganhou,
quem perdeu, perdeu e calem a boca desses milhões
de milicianos que querem aperfeiçoar o sistema.
É normal que a nova maioria da comissão do
voto auditável, resultante da engenharia genética
de um poder sobre outro, aproveite a gritaria e
saia correndo contra o tempo (e contra o povo)
para votar e enterrar o voto auditável ao apagar
das luzes antes do recesso parlamentar.
É normal tudo isso ou não é?
Normalíssimo.
Também é normal que os que entram no jogo
com dedo no olho e chute na gengiva fiquem
ofendidos com os que param na frente deles
informando que não querem brincar assim.
É normal que os gênios da articulação de gabinete
fiquem impacientes com a suspensão do enterro de uma
medida que interessa a grande parte da sociedade.
É normal que os libertadores do maior criminoso da
política nacional tenham alergia a uma eleição auditável.
É normal que esse criminoso se manifeste
ostensivamente contra o voto auditável, porque ladrão
que se preza não tem nada a esconder (fora o roubo).
É normal que o povo decida entrar em
campo para mostrar à malandragem de
gabinete a quem a democracia obedece.

Política

Membros do Cofem se reuniram ontem em Florianópolis

mento das empresas, sem
o qual não haverá novas
oportunidades de trabalho,
crescimento econômico e
desenvolvimento social.
Já a Acif (Associação Empresarial de Florianópolis)
afirmou que o Congresso iniciou a “partida” das eleições
2022 marcando gol contra. “A
inclusão do fundo eleitoral no

valor de R$ 5,7 bilhões na Lei
de Diretrizes Orçamentárias
de 2022 é uma das decisões
mais infelizes tomada pelo
parlamento nos últimos anos.
Em primeiro lugar porque
essa cifra nababesca é um insulto aos contribuintes — que
a duras penas se desdobram
para permanecer em dia com
o fisco”, afirma a entidade.

Publicidade
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CADA PEÇA DE ROUPA
VALE POR UM ABRAÇO.

Realização:

ndmais.com.br/campanhadoagasalho

acesse e confira o ponto de coleta mais próximo.

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.

Patrocínio:

CAMPANHA dO
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MOACIR PEREIRA

moacir.pereira@ndmais.com.br

Previdência: audiência pede mudanças
A audiência pública realizada pelas
três comissões técnicas da Assembleia
Legislativa para debater o projeto
de reforma da Previdência deixou
claras as posições de diferentes
segmentos. A síntese do encontro de
cinco horas indicou a necessidade de
mudanças no sistema previdenciário
dos servidores públicos, mas também
- e de forma mais contundente - de
alterações no projeto governamental,
para evitar greves injustiças.

A audiência começou com
um pronunciamento do vicepresidente do Tribunal de Justiça,
desembargador João Henrique Blasi,
apontando os três pontos da proposta
oficial: a elevação de alíquotas
da contribuição previdenciária, a
redução das pensões por morte e as
regras de transição. Os oradores que
se seguiram, em nome dos poderes,
dos agentes políticos ou das entidades
corporativas focalizaram também

Fundão

estes e outros aspectos da reforma.
O procurador-geral de Justiça,
Fernando Comin, por exemplo,
sustentou que “o servidor público foi
o que menos contribuiu para o déficit
da Previdência”. Defendeu respeito
aos direitos adquiridos e também
criticou as regras de transição.
Vários dirigentes de entidades
destacaram que “os números sobre o
rombo da Previdência não fecham”
e responsabilizaram os governos

anteriores pela atual situação, seja
em relação aos privilégios, seja no
crescimento da terceirização do
funcionalismo, que tem reduzido de
forma drástica a receita do Iprev.
O secretário da Casa Civil, Eron
Giordani, testemunhou todas
as manifestações públicas. Já
sinalizou com boa vontade do
governo em ceder alguns pontos
e buscar o equilíbrio do sistema
e das finanças públicas.

DIVULGAÇÃO/ND

Justiça

O Conselho das Federações Empresariais de Santa
Catarina emitiu nota de condenação à decisão do
Congresso Nacional, elevando o Fundo Eleitoral para
R$ 5,7 bilhões. A entidade vai encaminhar apelo ao
presidente Jair Bolsonaro para que vete este novo absurdo
do Legislativo. E pedirá aos senadores e deputados do
Fórum Parlamentar para votarem pela manutenção
do veto, no caso de ser assinado pelo presidente.

O Pleno do Tribunal de Justiça deverá escolher
amanhã a lista tríplice de advogados para
nomeação do novo desembargador. Terá
por base a relação com seis profissionais,
eleitos em pleito direto pelos advogados
de todo o Estado. Estão participando os
advogados Diogo Nicolau Pitsica, Wilson
Pereira Júnior, Carlos Werner Salvalaggio,
Patrícia Uliano Effting, Tammy Fortunato
e Romualdo Paulo Marchinhacki.

Corvo Branco
A empresa participante da licitação para
executar a pavimentação da estrada na Serra
do Corvo Branco tem até hoje para apresentar
toda a documentação. Informação do secretário
de Infraestrutura, Thiago Vieira, assinalando
que a ordem de serviço será logo emitida se os
documentos forem apresentados. O prazo de
execução da importante obra é de 18 meses.
O trecho da SC-370, que corta a serra do Corvo
Branco em dois paredões impressionantes
com 27 metros de altura, está em péssimas
condições de tráfego. A subida a partir de GrãoPará ou a descida depois de Urubici é um risco
permanente: uma sucessão de buracos, sem
proteção lateral, verdadeiras crateras. No fim
de semana, um caminhão caiu num dos buracos
e bloqueou a rodovia nos dois sentidos durante
mais de uma hora. A estrada do Corvo Branco é
a única ligação do Sul com a Serra, em função
do fechamento da Serra do Rio do Rastro.

O encontro - A presidente da Comissão de
Educação da Assembleia, deputada Luciane
Carminatti, esteve na Casa da Agronômica,
entregando um exemplar do Plano Estadual
de Educação ao governador Carlos Moisés.
Aproveitou para entregar cópias de contracheques
de professores da rede estadual com diferentes
titulações, revelando diferenças salariais
irrisórias entre elas, muitos de apenas R$ 20.

Renovação - O ex-presidente da
OAB-SC e conselheiro federal Tullo
Cavallazzi Filho defendeu renovação
na Ordem nacional e estadual e a
eleição de uma mulher advogada
para presidente nas próximas eleições
a serem realizadas no fim do ano.
Entrevistado no Conexão ND, pela
Record News, disponível no Portal
ND+, o conceituado advogado
defendeu o voto impresso nas
próximas eleições e falou sobre a crise
no STF, os 100 anos do Avaí e os 200
anos de nascimento de Anita Garibaldi.

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

Novos passos rumo
ao novo normal

D

epois de registar, em junho, a imunização de
mais de 1 milhão de pessoas, Santa Catarina
segue avançando no processo de vacinação
contra a Covid-19 e retomando, dentro do
possível e atenta aos protocolos de saúde, as atividades que já podem ser chamadas de novo normal. O salto
na vacinação, digno de comemoração, ocorreu entre 31
de maio e 30 de junho. No período, o Estado pulou de
2.407.732 doses aplicadas para 3.438.067, com média
de 34 mil aplicações por dia. A meta é acelerar ainda
mais a vacinação este mês e em agosto. O objetivo de
aplicar em todos os catarinenses com 18 anos ou mais
a primeira dose, até 31 de agosto, segue valendo.
E à medida que os números vão avançando, o governo
vai flexibilizando as medidas restritivas adotadas para
conter a pandemia. Na quinta-feira (15), por exemplo,
foi anunciada a liberação para que as empresas atuem
em horários estabelecidos em seus alvarás de funcionamento. Trata-se de uma medida que pode ajudar a
impulsionar de vez a economia catarinense, particularmente no setor de serviços, um dos mais penalizados
com a obrigatoriedade, até então, de fechar mais cedo.
A flexibilização ocorreu num momento em que o Estado já havia alcançado a média diária de 3.800 doses de
vacinas aplicadas por dia. Para esta semana, um novo
lote de mais de 316 mil vacinas contra o coronavírus deve
desembarcar no Estado, renovando a esperança de que
o processo de imunização ganhe ainda mais celeridade.
Dentro deste cenário, além da economia, outros
setores vão se preparando para retomar as atividades. A Secretaria de Estado de Educação já vislumbra
a possibilidade de o ano letivo de 2022 ser iniciado
somente de forma presencial, medida que pode conter a evasão escolar registrada no ano passado. E
também já estuda a redução do distanciamento social de 1,5 metro para 1 metro na retomada das aulas após as férias deste meio do ano, o que permitiria
um grupo maior de alunos nas aulas presenciais.
O fim das restrições de horário nas atividades econômicas e as possíveis flexibilizações nas escolas estaduais
são muito bem-vindos. Mas para que o cenário continue
evoluindo, é preciso que a sociedade catarinense continue colaborando. É preciso seguir atento ao calendário
de vacinação e, claro, continuar respeitando os cuidados que já se transformaram em rotina: distanciamento
social, uso de álcool em gel e máscara. Afinal, como diz
um velho ditado, prevenir é melhor do que remediar.

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.
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Santa Catarina e o
Dia Nacional do Futebol
Francisco José Battistotti
Presidente da SCClubes

Nesta segunda-feira, 19 de julho,
foi comemorado o Dia Nacional
do Futebol, data escolhida pela
CBF para homenagear o primeiro
time registrado como clube de
futebol no Brasil, o Sport Clube
Rio Grande, fundado em 1900.
Esporte mais popular no país,
o futebol também movimenta
multidões em Santa Catarina, seja
para os jogos de equipes amadoras
nos finais de semana, ou para as
partidas dos times profissionais.
Nessa categoria, Santa Catarina
se destaca por ter uma associação
que reúne as agremiações: a
Associação de Clubes de Futebol
Profissional de Santa Catarina, a
SCClubes, que completou 34 anos
de existência no dia 1º de junho
e é referência no país. Ao todo,
19 presidentes já comandaram a
Associação, num trabalho coletivo
que tem colaborado muito para
o crescimento do nosso futebol.

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

A prova de que a união dos clubes
aumenta as chances de vitória no
mundo do futebol está acontecendo
nesse momento em nível nacional.
Graças a essa união, vivemos um
dia histórico na semana passada,
com a expressiva vitória do Projeto
de Lei 2336/21 na Câmara dos
Deputados, que concede aos clubes
mandantes o direito de arena
nas transmissões do futebol.
Essa mudança permitirá mais
recursos para quem realmente
faz futebol no Brasil: os clubes.
Agora o PL 2336/21 segue para o
Senado Federal, que analisará a
matéria na volta do recesso, em
agosto, com o compromisso já
firmado pelo presidente da Casa, de
dar celeridade na sua tramitação.
Aqui ou lá, continuamos unidos em
prol da melhoria da nossa paixão
nacional. Ou seja, dentro e fora
das quatro linhas, temos razão
para comemorar o Dia do Futebol.

SILVANO SILVA

DIRETOR REGIONAL
JOINVILLE
silvano@ndtv.com.br

MAURO GERES EDITOR CHEFE
maurocgeres@gmail.com.br
mauro.geres@ndmais.com.br

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

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

FLÁVIA BORBA VIEIRA
GERENTE COMERCIAL
ﬂavia.vieira@ndtv.com.br

DRICA FERMIANO

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

10

Política

terça-feira, 20 de julho de 2021

Editor: Felipe Alves felipe.alves@ndmais.com.br

Debate sobre reforma da
Previdência avança na Alesc
Deputados reuniram entidades de diversos setores para uma audiência pública ontem para discutir a proposta
do governo. Hoje e amanhã, reuniões parlamentares vão analisar manifestações para ajustes nos projetos
FOTOS BRUNO COLLAÇO/AGÊNCIA ALESC/DIVULGAÇÃO/ND

Paulo Rolemberg
paulo.rolemberg@ndmais.com.br

Em mais uma etapa no cronograma de discussão e votação da proposta de reforma previdenciária dos servidores
públicos estaduais, ocorreu ontem uma audiência pública
no plenário da Alesc (Assembleia Legislativa de Santa Catarina). Ao longo de cerca de cinco horas, representantes
de 30 entidades, entre associações de classe, sindicatos, federações empresariais e centrais sindicais puderam expor seus posicionamentos em relação ao tema.
A partir de agora são 14 dias de tramitação até o dia da votação da reforma, prevista pela Alesc para ocorrer no próximo
dia 4 de agosto. Ainda hoje está prevista uma reunião entre
os presidentes das comissões de Constituição e Justiça; de
Finanças e Tributação; e de Trabalho, Administração e Serviço
Público, que comandam a tramitação da reforma na Alesc,
com o secretário da Casa Civil, Eron Giordani, para discussão
de pontos convergentes apontados na audiência pública.
Para amanhã está marcada uma reunião extraordinária entre líderes de partidos com os presidentes das comissões para apresentar a forma de emendas de bancada
e individuais. Quinta-feira (22) é o prazo máximo para
apresentação de emendas, manifestações e diligências.
O presidente da CCJ, deputado Milton Hobus (PSD), voltou
a defender o cumprimento do prazo para votação dos projetos. “Não há necessidade de mais tempo (para discutir a
reforma)”, disse ele no encerramento da audiência pública.
O secretário de Estado da Casa Civil, Eron Giordani, disse que a audiência pública não tinha caráter deliberativo,
mas deixou claro que o governo do Estado não assumiria
nenhum acordo, com qualquer categoria naquele momento. “Estou extremamente honrado por ter participado, mas
o governo não assume, nesse momento, o compromisso
de modificar ponto A ou B, mas assume o compromisso de manter aberto ao diálogo, acompanhando de maneira subsidiária o trabalho do parlamento”, pontuou.
O presidente do Iprev (Instituto de Previdência do Estado
de Santa Catarina), Marcelo Panosso Mendonça, salientou que já recebeu as propostas oficializadas por entidades
de classe dos servidores estaduais e há estudos sobre elas,
porém “ouvi-los é muito importante para o governo”.

Cronograma dos parlamentares prevê votar as propostas em plenário no dia 4 de agosto

Entidades defendem
aprovação do projeto

Presidente do Iprev defendeu a economia
prevista com as mudanças na Previdência

Governo faz contas para avaliar alterações
Sobre os questionamentos dos
profissionais da Polícia Civil, Polícia Penal, agentes de Segurança
Socioeducativos e do IGP (Instituto
Geral de Perícias) que pedem a
implementação da regra de integralidade e paridade, Panosso foi
enfático e disse que as regras foram
as mesmas que a Emenda Constitucional 103 permite. O presidente
do Iprev frisou que o governo está
fazendo as contas para avaliar a
possibilidade de atender o pleito.
Segundo o presidente do Iprev,
todas as categorias estão, basicamente, solicitando os mes-

mos pleitos. “Dentro do que está
sendo proposto, estão pedindo
uma flexibilização em todas as
matérias. Seja com relação ao
cálculo de contribuição previdenciária ou pensão, na idade
limite de isenção. São basicamente o mesmo pedido”, avaliou.
O líder do governo na Assembleia,
deputado José Milton Scheffer
(PP), reforçou que mesmo com as
propostas das categorias em mãos,
a audiência pública proporcionou
às entidades um espaço para apresentar sugestões, ideias e críticas
para aperfeiçoamento da reforma.

Apesar de se mostrar confiante
quanto à aprovação integral do
texto apresentado pelo governo, Scheffer revelou que existe a
possibilidade de alterações que
possam descaracterizar a proposta inicial. “Existe sim, o projeto
pretende fazer uma economia de,
pelo menos, 26% do déficit orçamentário atual da previdência, e as
emendas que aqui vierem precisam de uma justificativa técnica
e financeira de sua viabilidade,
sem prejudicar a economicidade
que é o objetivo final do projeto de Previdência”, comentou.

Antes mesmo da audiência pública, o Cofem
(Conselho das Federações Empresariais de Santa Catarina) emitiu nota reiterando apoio do setor
produtivo à reforma. O Conselho é integrado pelas
federações da Indústria (Fiesc), Agricultura (Faesc),
do Comércio (Fecomércio), dos Transportes (Fetrancesc), das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL),
das Associações Empresariais (Facisc), das Micro e
Pequenas Empresas (Fampesc), além do Sebrae-SC.
O diretor institucional e jurídico da Fiesc, Carlos José Kurtz, representou a entidade na audiência pública. “A capacidade de sanidade fiscal e
econômica é fundamental para os investimentos em infraestrutura que são necessários para o
desenvolvimento do Estado. A reforma é muito
importante para que se tenha uma Previdência
equilibrada para que os recursos possam sobrar
para investimentos em áreas prioritárias”, disse.
A Facisc, a Fecomercio e a FCDL também
participaram da audiência e se posicionaram a favor da reforma da Previdência.
Para Luiz Carlos Vieira, coordenador estadual do
Sinte (Sindicato dos Trabalhadores em Educação
de Santa Catarina), que representa cerca de 72 mil
servidores, a reforma proposta pelo governo é vista
pelos servidores como um “ajuste fiscal”. Segundo
ele, o déficit da Previdência não é de responsabilidade dos trabalhadores da educação, que ”sempre
ganharam menos nesse Estado”. De acordo com ele,
o fórum dos servidores apresentou emendas, inclusive
no sentido de minimizar os impactos, principalmente
na alíquota extraordinária de 1% e também na cobrança de 14% sobre os aposentados. “Vai onerar, em
média, R$ 500 a R$ 600 por trabalhador”, destacou.
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SC quer locar mais 100 carros
Secretaria de Estado da Administração Prisional abriu nova licitação de aluguel de veículos destinados ao transporte
de passageiros e cargas leves do sistema prisional. Governo alega que nova frota vai substituir unidades antigas
RICARDO WOLFFENBÜTTEL/SECOM SC/DIVULGAÇÃO/ND

Lúcio Lambranho e
Bruna Stroisch
redacao@ndmais.com.br

O governo de Santa Catarina lançou uma
nova licitação para alugar 100 novos carros
que serão destinados ao transporte de passageiros e cargas leves da SAP (Secretaria de
Estado da Administração Prisional e Socioeducativa). O processo de licitação, na modalidade pregão eletrônico, foi aberto ontem e vai
até o dia 27 deste mês, prazo final para entrega
das propostas dos concorrentes habilitados.
O novo pregão eletrônico tem relação direta com
a reportagem do ND, publicada ontem sobre os
dois utilitários esportivos (SUVs) blindados que o
Executivo quer alugar para atender o governador
e a vice-governadora, além de mais 18 veículos.
Isso porque o edital da SAP não trata de
veículos blindados, apenas especifica que
devem ser modelo hatch, zero quilômetro e ano de fabricação 2021 ou superior.
A reportagem tentou apurar o valor para a
locação dos 100 novos carros na licitação aberta agora pela SAP, mas o processo administrativo vinculado não estava disponível no
sistema desde a noite de domingo (18). O processo que trata da locação dos blindados pela
Casa Civil também não se encontra acessível.

MOTIVOS DE SEGURANÇA

Novo pregão tem ligação com outra licitação que prevê dois utilitários esportivos para o governador e a vice
4

segunda-feira,

19 de julho

de 2021
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Em 6 junho de 2019, outra locação já havido sido
executada pela SAP, mas ainda pela extinta SJC
(Secretaria de Justiça e Cidadania). Neste caso,
foram alugados 24 utilitários esportivos (SUVs)
para atender os diretores das futuras novas unidades prisionais. Os gestores alegaram motivos de
segurança e acessos precários em algumas unidades prisionais. O gasto mensal estimado, na época,
foi de R$ 69 mil e um total de R$ 1,6 milhão em 24
meses. A contratação foi autorizada pela Secretaria
de Estado da Fazenda em 31 de janeiro de 2019.
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Saiu no ND
Reportagem do ND de ontem
mostrou que o governo
abriu nova licitação para
locação de 20 carros, sendo
dois blindados ao custo
de R$ 31,4 mil por mês

Pregão susp

enso

Blindados só para o governador e a vice
Como mostrou o ND, tanto as
SUVs já alugadas pela SAP como
a centena de veículos da licitação
em andamento não são blindados
como os dois SUVs que devem ser
destinado às duas principais autoridades do Executivo estadual.
O governo não respondeu à pergunta da reportagem sobre o porquê de os veículos blindados serem
destinados ao governador e a vice-governadora, enquanto agentes prisionais, por exemplo, não
usufruem desse tipo de proteção.
Mas também existem processos de
locação fechados em junho deste ano
pela SAP de três veículos blindados - e
essa informação não foi repassada

à reportagem na nota oficial enviada pelo governo estadual apesar do
questionamento. São da classe de
blindagem nível III-A, zero quilômetro,
modelo SUV, ano de fabricação 2021.
No pedido das SUVs feito pela SAP
em 2019, a questão da segurança foi
mencionada. A pasta também informou que o diretor de administração
prisional e as demais autoridades da
SAP receberam “reiteradas ameaças”
de morte. Mesmo assim, os 24 primeiros carros deste processo de locação
não são blindados como os que podem
ser locados para atender Carlos Moisés
e sua vice, Daniela Reinehr, e suas famílias em deslocamentos pelo Estado.
Os três blindados só foram loca-

dos em novo processo finalizado em
junho deste ano por R$ 25.713,00
mil, sendo que o valor unitário da
locação foi de R$ 8.571,00 para um
preço de referência de R$ 13.633,33.
A disputa contou com lances de
cinco empresas, sendo que duas
foram desclassificadas, e venceu a
proposta da Unidas Veículos Especiais S/A, segundo os dados do portal
de compras. O portal da transparência ainda não registra o contrato
com essa fornecedora e também não
traz pagamentos, o que sugere que
os carros ainda não foram entregues. Questionada, a SAP disse que,
por questão de segurança, não pode
informar sobre as viaturas blindadas.

CONTRAPONTO
A SAP informa que nova licitação para locação de 100 carros
foi motivado para substituir 75
viaturas administrativas que
possuem condições de baixa patrimonial e precisam ser
substituídas. E que pela atual
carência de veículos a licitação
vai suprir esta demanda e ainda
ter à disposição mais 25 veículos.
“Considera-se a experiência
vivenciada pela secretaria, em
que os custos ocasionados com a
locação são muito inferiores aos
custos gerados em frota própria. Motiva-se, além de todo o
já exposto, que há defasagem de
veículos e também se cita as prementes inaugurações de unidades
prisionais, bem como a nomeação
de novos policiais penais, que vem
agregar prerrogativas no Sistema
Prisional Catarinense”, diz a nota.
A pasta, no entanto, não informou quanto é o valor para o novo
contrato para locação dos 100 caros ou a referência de preços que
foi calculada depois da apresentação de propostas das empresas já
habilitas na disputa. A assessoria
repassou apenas o edital, mas
neles não há esta informação.
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Em busca de
soluções para
a BR-101
Campanha que une o Grupo ND e Fiesc
pedindo atenção para rodovia que não
pode parar será lançada na sexta-feira
A campanha “BR-101 - SC
não pode parar” foi apresentada aos profissionais do Grupo
ND, ontem, durante encontro
na sede da empresa, no Morro
da Cruz. Participaram os presidentes do Grupo ND, Marcello
Corrêa Petrelli, e da Fiesc (Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina), Mario
Cezar de Aguiar. O projeto, com
duração de um ano, apontará
os problemas de congestionamento e excesso de tráfego,
mas também possíveis soluções para melhorar a mobilidade, e que evitem um colapso.

A Fiesc encontrou no Grupo
ND a parceria necessária para
este movimento que prevê melhorias para a rodovia a curto,
médio e longo prazo. Para
Marcello Petrelli, o jornalismo do Grupo vai se envolver
e buscar informações para
formar a opinião dos catarinenses sobre a importância
da rodovia e a necessidade de
investimento federal. Presentes também todos os diretores do Grupo ND e o gestor
do projeto, Roberto Bertolin,
diretor da NDTV Florianópolis.
Aos profissionais do jorna-

LEO MUNHOZ/ND

Presidente do Grupo ND, Marcelo Corrêa Petrelli, apresenta a linha de ação do projeto

lismo da empresa, o diretor
de Conteúdo, Luís Meneghim,
pediu o envolvimento de todos
por mais uma “boa causa”, já
que a rodovia afeta o cotidiano
de milhares de catarinenses,
todos os dias. O encontrou
reuniu por videoconferência
profissionais do jornalismo
de Florianópolis, de Joinville,
Itajaí, Chapecó, Blumenau e
Criciúma, que atuam na NDTV,
no portal ND+ e no jornal ND.

TRAFEGABILIDADE

O presidente da Fiesc,
Mario Cezar de Aguiar, agra-

deceu o apoio do Grupo ND
na campanha e disse que ela
é fundamental para Santa
Catarina. “A federação vem,
há muitos anos, discutindo
essa problemática do tráfego
e do transporte. O Estado tem
dado sinais de desempenho
acima da média nacional,
mas estamos vendo que, no
médio e longo prazo, Santa
Catarina tem graves problemas para serem resolvidos.
Um deles é exatamente a
trafegabilidade”, afirmou.
Aguiar acredita que a campanha tem o mérito de apon-

tar um problema que é de
conhecimento de todos, mas
também sugerir soluções que
podem ser aplicadas para
melhorar a BR-101 em termos
de trafegabilidade e segurança. Também participaram do
evento, o executivo da Câmara de Transporte e Logística,
Egídio Martorano, e o gerente
de comunicação institucional
e relações públicas da Fiesc,
Elmar Meurer. Na sexta-feira,
ocorre o lançamento oficial da campanha, na Fiesc,
com lideranças empresariais
e políticas catarinenses.

INFORMAÇÃO
DO JEITO QUE
VOCÊ GOSTA.
SEG A SEX ÀS 13H20

COM NILSON GONÇALVES
E RICARDO MOREIRA
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Mercado

Atividade
econômica

redacao@ndmais.com.br

O Índice de Atividade
Econômica catarinense
de maio de 2021
apresentou crescimento
de 14,03% em relação
ao mesmo mês do
ano passado. Na
comparação com
abril deste ano,
o crescimento foi
de 0,91%, sendo a
segunda variação
positiva consecutiva. Os
dados foram divulgados
pelo Observatório
Fiesc. Segundo dados
do IBGE, em Santa
Catarina o resultado
positivo de maio foi
puxado tanto pelo
comércio varejista,
com forte expansão em
vestuário e bens de uso
pessoal, como também
pelo setor de serviços,
com a recuperação
positiva do turismo
no Estado. Enquanto
isso, a indústria
de transformação
manteve o nível de
produção estável.

Vendas no comércio crescem
10,1% no primeiro semestre
As vendas no comércio físico
brasileiro cresceram 10,1% no
primeiro semestre deste ano
em relação ao mesmo período
do ano passado, apontou o
Indicador de Atividade do
Comércio. Esse foi o maior
crescimento semestral desde
2010, disse a Serasa Experian.
No entanto, segundo Luiz
Rabi, economista da Serasa
Experian, essa alta observada
é uma recuperação apenas
parcial, “pois não compensa a
queda expressiva relacionada
a pandemia em 2020”.
A alta foi puxada pelo setor
de móveis, eletrodomésticos,
eletroeletrônicos e
informática, que cresceram
13,6% no período. Já
a retração ocorreu
principalmente nos setores
de tecidos, vestuário,
calçados e acessórios, com

queda de 6,5% no período.
No mês de junho, o Indicador
de Atividade do Comércio
da Serasa Experian teve
alta de 1,1% frente ao mês
anterior. O segmento de
tecidos, vestuários, calçados
e acessórios teve um
crescimento expressivo de
30,9%, o que impulsionou o
cenário positivo do índice.
“Com o alto nível de
desemprego e a diminuição
do auxílio emergencial,
as pessoas ainda estão
seguindo o modelo de
consumo por necessidade,
o que afeta as vendas do
varejo. A alta expressiva do
setor de tecidos, vestuários,
calçados e acessórios pode
estar ligada ao período de
frio iniciado em junho, que
reforçou a demanda por
esses itens”, disse Rabi.

Inflação (%)

Câmbio

JUNHO

Dólar
COMERCIAL

+0,0587%

TURISMO

+0,0569%

COMPRA

VENDA

COMPRA

VENDA

R$ 5,113

R$ 5,115

R$ 5,13

R$ 5,273

Euro

Índice

-0,0166%

COMPRA

VENDA

R$ 6,035

R$ 6,036

Peso
0%
COMPRA

VENDA

R$ 0,0527 R$ 0,0532

Transformação
A Oi anuncia seu Plano Estratégico
para o triênio 2022-24 com foco
na transformação da Nova Oi, com
projeções de uma série de indicadores
financeiros. A previsão de Ebitda
(lucro antes de juros, impostos,
depreciação e amortização) da
Nova Oi, incluindo legado, é de R$
1,9 bilhão a R$ 2,3 bilhões, com
margem de 13% a 15%. Além do seu
plano de investimentos para criar
a Nova Oi, a companhia anunciou
também um programa de corte de
R$ 1 bilhão em custos até 2024.

A balança comercial brasileira registrou
superávit comercial de US$ 2,036 bilhões
na terceira semana de julho. De acordo com
dados divulgados ontem pela Secretaria
de Comércio Exterior do Ministério da
Economia, o valor foi alcançado com
exportações de US$ 6,275 bilhões e
importações de US$ 4,239 bilhões. Em
julho, a balança comercial acumula saldo
superavitário em US$ 5,059 bilhões, com
exportações em US$ 14,548 bilhões e
importações de US$ 9,489 bilhões. No
acumulado do ano, o saldo comercial é
superavitário em US$ 41,790 bilhões.

As finanças causam estresse e refletem na vida
familiar de 58,4% dos brasileiros, segundo o Índice de
Saúde Financeira do Brasileiro. O indicador, lançado
ontem, faz parte de uma iniciativa da Febraban
(Federação Brasileira de Bancos) em parceria com o
Banco Central para fornecer à população ferramentas
de educação financeira. O índice foi construído,
entre outros motivos, para avaliar a capacidade de
cada pessoa em cumprir as obrigações financeiras.
A pesquisa nacional mostrou ainda que apenas
21,9% dos brasileiros se sentem preparados para
lidar com uma grande despesa inesperada.

Confira a variação das moedas, os índices de inflação e da
poupança, além do comportamento do mercado financeiro

A Compufour Zucchetti, líder nacional em softwares
de PDV para micro e pequeno varejo, segue um plano
ousado de crescimento em Florianópolis com um
investimento de R$ 1 milhão para expansão dos
negócios. Esse valor milionário será destinado para
aquisição de talentos, mídia e isenção de licenças de
softwares e integrações para os micro e pequenos
varejistas da Capital, São José, Palhoça, Biguaçu e
toda região metropolitana. O mercado da capital
catarinense foi escolhido por apresentar grande
volume e variedade de empresas nas áreas de varejo
e serviços, segmentos mais presentes entre os
cerca de 40 mil clientes dos produtos Compufour
Zucchetti, que obteve um crescimento de 36% em
faturamento no primeiro trimestre deste ano.

Superávit

Finanças e estresse

Indicadores

Multinacional investe
R$ 1 milhão em Florianópolis

IPCA/
IBGE

Ibovespa
UDESC ESAG

Data
16/JUL

Pontos
125.960,26

Variação
-1.18%

0,62%

15/JUL

127.467,88

-0.73%

14/JUL

128.406,51

0.19%

INPC/ IGP-DI/ IGP-M/ ICV FPOLIS
IBGE

FGV

FGV

0,53% 0,60% 0,11% 0,60%

Selic

MAIO

0,83% 0,96% 3,40% 4,10%

1,27%

ABRIL

0,31% 0,38% 2,22% 1,51%

0,33%

MARÇO

0,93% 0,86% 2,17% 2,94%

0,90%

ACUM. ANO

Poupança
Data ﬁnal

Rendimento

18/JUL

0,2446%

4,42% 5,07% 17,74% 17,96% 4,78%

17/JUL

0,2446%

ACUM. 12 MESES 8,35% 9,22% 34,54% 35,77% 8,75%

16/JUL

0,2019%

Ouro

4,25% R$ 296,82
CUB-SC
Mês

R$/m²

JUNHO

Variação
(mês)
2.253,79 2,29%

JULHO

2.307,92

2,40%

Salário Mínimo
NACIONAL

R$ 1100,00

REGIONAL
DE SC

R$ 1.281 A R$ 1.467
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Daniel Japonês
será apresentado
hoje em uma live

Esporte

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

Zago quer manter
a competitividade
Invicto e na vice-liderança do grupo A8, técnico projeta segundo turno
equilibrado e diz que todo jogo precisa ser encarado como uma decisão
FOTO VITOR FORCELLINI/DIVULGAÇÃO/ND

O ala Daniel Japonês já está em
Joinville, passou por exames no fim
de semana e já treinou com o elenco
tricolor. O novo ala do JEC/Krona volta
ao Brasil depois de anos jogando na
Europa e reforça o Tricolor das quadras
na reta final da fase de classificação da
Liga Nacional, antes dos playoffs. Ele
deve estrear na primeira quinzena de
agosto, mas a apresentação oficial
será hoje, às 18h30, em uma live
organizada pelo time para mostrar
o novo reforço à torcida tricolor.

JEC no futebol 7 e futsal feminino

Depois de anunciar parceria com o basquete feminino, o JEC
amplia ainda mais sua marca entre as modalidades femininas e,
agora, terá mais representatividade. O Tricolor acertou parceria
com o Audax e, com isso, terá equipe no Futebol 7 e no futsal.
Fundada em 2005, a tradicional equipe do Audax tem força no
futebol feminino e, agora, passa a vestir também o escudo do JEC.

E tem mais por aí

Ainda nesta semana o clube deve divulgar oficialmente a parceria
com o futebol americano expandindo e fortalecendo a marca
JEC na cidade. A cidade conta com o Joinville Gladiators, que
representa Joinville nas competições estaduais da modalidade e
passa a ser mais um time para representar o JEC nas competições.

JEC mira três contratações

Com o término do primeiro turno e as saídas de jogadores na
última semana, o JEC já estuda contratações para fazer nas
próximas semanas, visando a segunda fase da Série D. O Tricolor
deve apresentar um centroavante, um lateral esquerdo e um
meia. As três contratações devem compor o elenco em posições em
que o time tem ausências e o time procura, ainda, características
específicas, como um centroavante de referência e força.

Antony não deve desembarcar em Joinville

Depois do término do vínculo de empréstimo com o
Corinthians, o jovem atacante Antony não deve sequer
desembarcar em Joinville. O JEC negocia parte dos direitos do
jogador com um clube europeu e o negócio deve ser fechado
nos próximos dias. O JEC, no entanto, manterá percentual de
direitos sobre o passe do atleta de 19 anos.

Jaraguá fica no empate no Estadual

Depois de duas derrotas na Liga Nacional, o Jaraguá Futsal
não saiu do empate com o Blumenau pelo Campeonato
Catarinense na noite de ontem, na Arena Jaraguá. Depois
de estar perdendo por 2 a 0 mesmo jogando em casa, o
Aurinegro buscou dois gols e arrancou um empate. Os dois
gols jaraguaenses foram anotados na segunda etapa por
Torres e Felipe. O time volta à quadra no sábado (24),
às 16h, quando recebe o São José, pela Liga Nacional.

Leandro Zago diz que o segundo turno será tão disputado quanto o primeiro
e que a meta é se manter no topo para ter vantagem na hora do mata-mata

Desde que o técnico Leandro
Zago pisou em Joinville, o JEC
não perdeu mais. O treinador
chegou há três meses, durante a preparação do time para
a série D e, nos sete jogos que
o Tricolor disputou no Campeonato Brasileiro, nenhuma
derrota. Esse é o melhor início
desde 2011, quando o time foi
campeão da Série C fazendo a
melhor campanha entre todas
as séries do futebol brasileiro.
Sete jogos, três empates, quatro
vitórias e a vice-liderança do
grupo A8 ao final do primeiro
turno. Invicto, o JEC encaminha
a classificação para o mata-mata, mas Leandro Zago não
se satisfaz com o segundo lugar.
“Ainda temos que buscar a
vitória jogo a jogo para fazer
a pontuação que nós queremos, não buscamos a pontuação simplesmente para
a classificação, queremos
brigar e nos manter em cima
da tabela. Então, nós vamos
continuar tratando cada jogo
como uma decisão. Para nós,
só a pontuação de classificação não é suficiente para o
nosso objetivo”, salienta.

O objetivo é o mesmo desde
o início do trabalho de Leandro Zago: o título e, consequentemente, o acesso. E o
treinador projeta um segundo
turno semelhante ao primeiro. “Deve ser muito parecido
em relação ao equilíbrio dos
jogos, não acho que isso vá
mudar. Talvez, nas duas ou
três rodadas finais, se alguma equipe estiver sem chance
matemática de competir, mas
para nós não vai mudar porque
sabemos que qualquer jogo
que você não faça o máximo
de competitividade, você tem
muito mais chance de ter um
problema naquele jogo”, fala.
Em casa, o Tricolor tem
100% de aproveitamento e, no
último sábado (17), conquistou
a primeira vitória fora de casa.
A campanha coloca o time na
vice-liderança atrás apenas
do Cascavel, equipe que o JEC
enfrenta novamente na última rodada da primeira fase,
desta vez, na Arena Joinville.
A manutenção no topo da tabela é fundamental para as pretensões tricolores, pois coloca
o time em vantagem na fase de

mata-mata, decidindo dentro
de casa, onde o JEC é mais forte.
“Queremos lugares privilegiados na tabela para buscar
vantagem nos confrontos de
mata-mata”, reforça Zago.
No segundo turno, o Tricolor
tem a vantagem de já ter atuado
nos campos com pior qualidade
do gramado, o que prejudica
a técnica e o toque de bola da
equipe. No entanto, as adversidades devem voltar a ser um
obstáculo a mais para a equipe
e, por isso, o técnico afirma que
“precisamos estar preparados”.
O returno, reforça o técnico,
continuará sendo tratado como
jogos decisivos e, além disso,
será usado para continuar evoluindo a equipe em diversos aspectos. “Vamos aproveitar cada
jogo no aspecto de pontuação e
fazer com que a equipe cresça
nos aspectos técnicos, táticos,
físicos, emocionais e mentais
a cada jogo. Vamos buscar isso
no segundo turno, cada jogo vai
ser uma decisão, sim. Queremos
os atletas focados no desenvolvimento individual e nós, no
coletivo, para chegarmos muito
fortes lá na frente”, finaliza.
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Renan se diz motivado
para levar Brasil ao ouro

Arana está ansioso
por primeiro jogo

Técnico da seleção masculina de vôlei está feliz após se recuperar da covid-19 e
admite o favoritismo da equipe para conquistar o título nos Jogos de Tóquio

Organização confirma 58 casos de
Covid-19, incluindo quatro atletas
Os organizadores dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 divulgaram nesta segunda-feira (19)
que são 58 casos positivos de covid-19 entre os
participantes do evento, sendo quatro atletas. O
caso mais recente foi de uma ginasta da equipe
dos Estados Unidos em Inzai, a leste da capital
japonesa, onde o time se prepara para competir. A identidade da atleta não foi revelada.
Antes dela, o jogador de vôlei de praia Ondrej Perusic, da República Checa, também testou positivo.
O atleta, que disse ter sido vacinado contra o novo
coronavírus, é o segundo membro da delegação
do país a ser infectado – o outro foi de um oficial de equipe, no sábado. Nesta segunda-feira,
os organizadores confirmaram outros três novos
casos, incluindo um profissional da imprensa e
um funcionário dos Jogos na prefeitura de Chiba.
As disputas em Tóquio começam hoje, às
21h (de Brasília), com o jogo entre Austrália x Japão, no Fukushima Azuma Baseball
Stadium, pelo torneio de softbol. A cerimônia de abertura acontece apenas na sexta.

MIRIAM JESKE/COB/ND

Na semana em que completa 61 anos, o técnico Renan
Dal Zotto celebrou a vida após a árdua luta contra a
Covid-19. Em Tóquio, plenamente recuperado e com a
seleção brasileira de vôlei na busca de novo ouro olímpico, o treinador se disse motivado, empolgado e feliz
para conduzir a seleção para a quinta final seguida. Tricampeã olímpica, a seleção chega como grande favorita.
Dal Zotto nasceu em São Leopoldo (RS) em 19 de
julho de 1960 e mora há mais de 30 anos em Florianópolis. “Estou muito feliz de ter conquistado a vitória
pela vida, quando eu acordei e me dei conta de que
estava de volta (após 30 dias) já comecei a fazer uma
contagem regressiva para os Jogos. Continuo fazendo fisioterapia aqui em Tóquio, mas me sinto bem
para estar à beira da quadra para desempenhar o meu
papel”, afirmou Renan, que tentará conquistar um
ouro olímpico pessoal inédito na direção da equipe.
“O time vem crescendo nesses cinco anos, construindo uma coisa muito bacana. O Brasil é percebido como um dos favoritos ao título e sonhamos
com uma medalha de ouro”, não escondeu.
“A gente sabe que é possível, sim (fazer a quinta final seguida do vôlei brasileiro). O grupo que
nós temos é muito bom. Temos chances reais de
construir um ótimo resultado”, acredita. “Isso não
é garantia de absolutamente nada porque a gente sabe que cada competição é uma história.”
Em Tóquio, a seleção brasileira está no Grupo
B ao lado de fortes oponentes: Argentina, Estados Unidos, França, COR (Comitê Olímpico Russo),
além da Tunísia, rival da estreia no dia 24.

Atleta se sucesso, Dal Zotto tentará conquistar a medalha
de ouro pessoal inédita como treinador do time brasileiro

Deslumbrado com a cidade de
Yokohama, palco da estreia da
seleção masculina de futebol
contra a Alemanha na Olimpíada
de Tóquio-2020, nesta quintafeira (22), o lateral-esquerdo
Guilherme Arana revelou que
o grupo, que busca o ouro
olímpico pela segunda vez, está
com “frio na barriga” para a
primeira partida na competição.
“A ansiedade é muito grande, eu
não conhecia o Japão ainda. É um
país de pessoas incríveis. O grupo
está com muito frio na barriga de
querer estrear logo, não vemos
a hora”, disse Arana durante
entrevista coletiva realizada
nesta segunda-feira (19).
Sobre ser titular na equipe do
técnico André Jardine, o jogador
de 24 anos disse que tem uma
“disputa sadia” com Abner,
lateral-esquerdo do AthleticoPR. “Todos querem jogar.
Tem o Abner ali também, já
concentrei com ele, conversamos
muito. É um excelente moleque
também. Tem qualidade
imensa na lateral”, contou.
O primeiro jogo da seleção
brasileira masculina de futebol
será contra a Alemanha, pelo
Grupo D, nesta quinta, às 8h30
(de Brasília). A modalidade
começa antes mesmo da
abertura da Olimpíada por
causa da agenda mais extensa
de eventos e partidas.
SAM ROBLES/CBF/ND

Seleção feminina
estreia contra China
As jogadoras da seleção de
futebol feminino serão as
primeiras atletas brasileiras
a atuarem nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. A equipe entra em campo amanhã
(21), às 5h, para enfrentar a
China, em Miyagi. Os outros
dois times do grupo F, Zâmbia e Holanda, se enfrentam
às 8h, na mesma cidade.
Com a presença de Marta,
a delegação desembarcou na
semana passada em Narita,
no Japão, empolgada. Sob o
comando da técnica sueca Pia
Sundhage, o time busca uma
performance superior à das
edições anteriores da Olimpíada e mesmo das demais competições de futebol feminino.
As jogadoras Formiga,
Tamires e Bia Zaneratto
aproveitaram a chegada para
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A veterana e premiada Marta participa de sua quinta Olimpíada

lançar um movimento que
visa ao aumento da visibilidade e investimento no futebol
feminino, que até a década de
1980 era proibido no Brasil.
“A expectativa é boa, estou
confiante”, disse Formiga,

meio-campista de 43 anos.
“Principalmente por ver que
as meninas estão se cuidando
e, com a técnica que temos, a
chance é grande de trazermos
essa medalha. Sinto que agora
o ouro vem para o Brasil”.

16

terça-feira, 20 de julho de 2021

REDAÇÃO
(47) 3419-8020

PUBLICIDADE
(47) 3419-8010

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

FOTO: FM105 JARAGUÁ DO SUL/REPRODUÇÃO/ND

+notícias

Novo contrato para pintura
e sinalização de ruas

Deputado Kennedy Nunes mostra arma
durante entrevista em Jaraguá do Sul
Uma cena inusitada foi vista na manhã de ontem (19), durante um programa da
Rádio 105 FM, de Jaraguá do Sul. Após ser questionado sobre o uso de armas, o
deputado estadual Kennedy Nunes (PTB), que estava sendo entrevistado, tirou
uma pistola do bolso. Em entrevista ao Jornal da 105, ele afirmou ainda que anda
com um policial e que há colete à prova de balas em seu carro. Para a reportagem
do ND Nunes explicou que a decisão de andar armado veio após sofrer ameaças.
“Pedi proteção à Casa Militar. Depois vieram mais ameaças e pedi reforço. Como
não tinha condições de aumentar a segurança, e já tinha arma e já era CAC
(Colecionador, Atirador e Caçador), a saída foi a Polícia Federal me dar o porte”,
comentou. O deputado, que era do PSD, oficializou em junho sua migração
para o PTB e anunciou que pretende concorrer a vaga de senador em 2022.

Gêmeos de Joinville
lançam videoclipe
Após viralizarem por meio de um vídeo no TikTok, os gêmeos
Artur e Ricardo Cassol Schmidt, de Joinville, preparam o
lançamento do videoclipe com a nova música ‘Tédio Eterno’. O
lançamento está marcado para o dia 27 de agosto, às 13 horas e
a música será disponibilizada nas plataformas de streaming e
aplicativos de música, como Youtube, Spotify, Deezer, Amazon
Music e Apple Music. Em junho deste ano, a irmã de Artur e
Ricardo, Natália Cassol, postou um vídeo deles no Tik Tok que
acabou viralizando e impulsionou a carreira dos irmãos. Ela
filmou os dois na praia, com roupas de inverno e cara de tédio. A
gravação fez sucesso e já alcançou 1,4 milhão de visualizações.

FOTOS DIVULGAÇÃO/ND

O Departamento de Trânsito de Joinville assinou um novo contrato para pintura e sinalização de
ruas. A licitação, em formato de Ata de Registro de Preço, tem validade de um ano. Neste primeiro
momento, o investimento será de aproximadamente R$ 1,7 milhão. Ontem, as equipes
trabalharam na sinalização de um trecho de 750 metros da rua Petrópolis, na zona Sul. Os
próximos trechos que devem receber a pintura são as ruas Tenente Paulo Lopes, Graciliano Ramos e
o trecho da avenida Marquês de Olinda, entre a Rotatória da Benjamin Constant e a Rótula do
Tecelão. O contrato de sinalização prevê instalação de guard-rail, tachas, tachões, remoção de
pintura antiga e realização de nova sinalização em dois tipos de tinta. Além da tradicionalmente
utilizada em vias com menor fluxo de veículos, as ruas com grande circulação receberão pintura
com um produto especial com tecnologia termoplástica, que tem mais durabilidade e auxilia na
visualização durante a noite.

Obras na rua Anita Garibaldi serão realizadas à noite
A obra de requalificação na rua Anita Garibaldi passa a ser executada a partir
de hoje entre as 19h e 1h. A medida tem como objetivo reduzir o impacto
no trânsito em horários de movimento, além de atender a solicitação de
comerciantes da região, que relataram interferência no movimento quando
as obras acontecem durante o dia. A alteração foi definida em comum acordo
entre a Prefeitura de Joinville e a empreiteira que executa a obra de fresagem
e nova capa asfáltica na via. A recuperação asfáltica está sendo realizada na
extensão de aproximadamente 2,5 km, entre a avenida Getúlio Vargas e a BR101. A rua Anita Garibaldi está em um pacote de obras que inclui outras nove vias
como a Benjamin Constant, Marquês de Olinda, XV de Novembro e Presidente
Campos Sales, com um investimento de aproximadamente R$ 5,3 milhões.

