
INVESTIMENTO MILIONÁRIO

Itapoá se prepara para 
receber um novo porto

 
Cooperativa Coamo já adquiriu área na região do Pontal e 
projeta instalação da estrutura em até 5 anos. PÁGINA 3

SABRINA AGUIAR

Câmara retomará 
sessões solenes 
no segundo 
semestre 
PÁGINA 2

DRIKA

JEC empresta o 
goleiro Leineker 

ao Atlético 
Catarinense 
PÁGINA 16

Números positivos 
  

A rede estadual de ensino encerrou, 
ontem (21), o primeiro semestre 

letivo com bom desempenho: 70% 
dos alunos no modo presencial e 

95% dos professores imunizados 
contra a Covid-19. PÁGINA 11
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JEC vence Tubarão 
por 3 a 0 na estreia
 
Tricolor mostrou bom toque de bola 
e organização tática para superar o 
Tubarão, fora de casa. Página 14

FOTO: ROGÉRIO DA SILVA/DIVULGAÇÃO/ND

AS VARIANTES 
DO CORONAVÍRUS 

Infectologista explica como ocorrem as mudanças da cepa do vírus e os riscos que elas oferecem para novos contágios 
por Covid-19. Paralelamente, Prefeitura disponibiliza mais de 20 mil horários de vacinação em Joinviile. PÁGINA 10

Bolsonaro supera 
Lula em seis das 
sete regiões. PÁGINA 4

Empate técnico  
na corrida pelo 
Senado. PÁGINA 5

Pesquisa do Grupo ND, encomendada pelo Instituto Lupi 
& Associados, traz os números da consulta espontânea e 
estimulada, além dos cenários para a eleição com nomes de 
políticos com atuação no Estado e no País. Páginas 4 e 5

A intenção de voto dos eleitores de 
SC para a presidência e o Senado
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O presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, Maurício Peixer (PL), 
confirmou para agosto o retorno das sessões solenes e especiais na casa. Elas 
serão sempre às quartas-feiras com capacidade de um quarto do público 
no plenário, o que dá em torno de 60 pessoas. A intenção é repor as que 
deixaram de ser realizadas no ano passado, desde o início da pandemia até 
agora. Peixer disse que da legislatura passada serão retomadas somente as 
propostas anteriormente feitas pelos quatro parlamentares reeleitos. Há 
uma apenas do ex-vereador Odir Nunes, que Diego Machado (PSDB) tem 

a intenção de fazer no mandato dele. A primeira 
já tem data: 11 de agosto. Sempre também com a 
transmissão pela internet. 
 
INTERNET. Aliás, o presidente da Câmara, 
Maurício Peixer (PL), também informou que 
os investimentos para melhorar a página e as 
transmissões ao vivo de sessões e comissões já 
apresentam reflexo positivo.Isso porque, como 
era intenção dele quando assumiu a presidência, 
melhorias no sistema estão sendo aplicadas.

O retorno das sessões solenes

Investimento milionário 
celebrado por secretário
O secretário de Desenvolvimento 
Econômico de Santa Catarina, 
Luciano Buligon, ouviu em reunião 
com gestores da Whirlpool o anúncio 
de R$ 240 milhões de investimentos 
no Brasil, gerando 3 mil empregos. 
A empresa é detentora das marcas 
Brastemp, KitchenAid e Consul. Buligon 
chamou de “a melhor notícia”, já que 
a multinacional irá destinar uma boa 
fatia desses investimentos para o Estado 
e aqui na nossa região. Em Joinville 
está a unidade mais antiga do Brasil 
e com maior centro de refrigeração. 
Para ele, significa a confiança do 
empreendedor em Santa Catarina e no 
comprometimento dos catarinenses. 
Só amplia o que estamos vivenciando 
há alguns meses: saldos positivos de 
empregos e mais oportunidades para 
nosso Estado. Os investimentos fazem 
parte da estratégia da companhia.   

Procuradoria 
da Mulher em 
Jaraguá do Sul
Bem na semana do aniversário 
da cidade, um presente para as 
mulheres. Passou pelo Legislativo 
de Jaraguá do Sul o projeto de 
resolução que cria a Procuradoria 
da Mulher. Uma iniciativa 
voltada ao fortalecimento, com 
objetivo de proteger os direitos 
das mulheres, principalmente 
no combate à violência e 
discriminação.  
 
A procuradoria também quer 
ampliar a presença das mulheres 
na política para fiscalizar e 
auxiliar no desenvolvimento de 
políticas públicas para a cidade. 
A autora da lei é a vereadora 
Nina Santin Camello (PP) e 
co-assinada por Sirley Schappo 
(Novo) e Onésimo Sell (MDB), 
que é o presidente da Câmara de 
Jaraguá do Sul. A lei agora segue 
para sanção ou veto do prefeito.

Pesquisa quer 
agilizar setor 
cultural 
O levantamento da 
Secretaria de Cultura 
e Turismo é para 
tratar de futuros 
processos seletivos 
da Lei Aldir Blanc. 
Sancionada em junho 
do ano passado, ela 
veio com o intuito de 
amenizar a crise para 
muitos produtores 
culturais. São ações 
emergenciais 
destinadas a esse setor durante o estado de calamidade pública por 
conta da pandemia. A pesquisa é uma forma de agilizar, já que a 
classe artística está na expectativa para a regulamentação da edição 
2021 e assim possibilitar que os editais caminhem de forma mais 
rápida. Quem não tiver acesso a internet pode procurar a Secult de 
Joinville ou o CEU do bairro Aventureiro. No site da própria Prefeitura 
de Joinville há um link de acesso para responder essa pesquisa. 
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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.

INFORMAÇÃO
DO JEITO QUE
VOCÊ GOSTA.
SEG A SEX ÀS 13H20 
COM NILSON GONÇALVES
E RICARDO MOREIRA 
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Itapoá se prepara para 
receber um novo porto
Com investimento orçado em R$ 800 milhões, terminal da Cooperativa Coamo será construído na região do Pontal, 
bem próxima do porto privado já instalado na cidade. Estimativa dos empreendedores é inaugurar a estrutura até 2026 

Mapa mostra onde será construído o porto da Coamo, na região do Pontal, próximo do Porto Itapoá

Coamo já conta com uma estrutura no Porto de Paranaguá, no litoral paranaense 
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Investimento milionário traz perpestivas de geração de mais empregos

O investimento projetado 
pela Coamo na instalação do 
porto é de cerca de R$ 800 mi-
lhões, mas o valor pode mudar 
de acordo com o modelo de 
operações. A estimativa é que 
o novo porto entre em opera-
ção em até cinco anos, ou seja, 
em 2026. Hoje, a Coamo está 
presente com cinco unidades 
no Oeste de Santa Catarina 

e exporta óleo bruto de soja 
pelo Porto de Paranaguá (PR) 
e de São Francisco do Sul.

Conforme o secretário de 
Desenvolvimento Social e 
Econômico de Itapoá, Sergio 
Grassi, além da geração de 
empregos, renda e o fortale-
cimento da economia local, o 
empreedimento motiva muito 
porque se enquadra perfeita-

mente no conceito de desen-
volvimento sustentável que a 
prefeitura busca  para a cida-
de. “Ou seja, teremos a relação 
equilibrada entre crescimento 
econômico, a preservação 
ambiental e a preocupação 
social. Queremos uma cidade 
boa hoje e que se torne ainda 
melhor no futuro”, destaca 
Sergio Grassi. 

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

Um novo porto deve se 
instalar na Baía da Babitonga 
nos próximos anos. Ele ficará 
instalado em Itapoá, próximo 
do porto privado já existen-
te, na região do Pontal, e que 
está entre os maiores termi-
nais de contêineres do País.

De propriedade da Coamo, 
maior cooperativa agroin-
dustrial da América Latina, 
o empreendimento já tem 
terrenos comprados há pelo 
menos seis anos e agora está 
na fase de estudos ambien-
tais. Essas análises, explica 
Edenilson Carlos de Oliveira, 
diretor de Logística e Opera-
ções da Coamo, irão medir o 
impacto ambiental e estabele-
cer medidas compensatórias. 

É feito também todo um 
trabalho de estudo da fau-
na e da flora tanto terrestre 
quanto aquática, com a reti-
rada de amostras nas quatro 
estações do ano para men-
surar o impacto que a obra 
causará ao meio ambiente.

“É uma grande caminha-
da até a instalação do porto. 
Conseguimos as licenças para 
fazer os estudos de impac-
to ambiental para, depois, 
buscar as licenças e o alvará 
de construção”, diz o diretor.

Segundo ele, a Coamo está 
sempre conversando com a 
Prefeitura de Itapoá a fim de 
adequar o empreendimento 
ao plano diretor do municí-
pio. “Conversamos bastante 
para estar em consonância 
com a regulamentação mu-
nicipal”, reforça Oliveira.

GRÃOS E LÍQUIDOS
O novo porto vai movimentar 

granéis (grãos/farelo); óleo 
bruto de soja; e matéria-pri-
ma para fertilizantes por meio 
de parceiros. Para isso, será 
usado o mesmo canal da Baía 
de Babitonga para o tráfego de 
navios. Inclusive, essa opera-
ção já tem validação da Capi-
tania dos Portos (Marinha).

Além de ser um ponto es-
tratégico do ponto de vista 
logístico, a escolha de Itapoá se 

deu pela área de calado (altura 
da parte do casco do navio que 
fica submersa). Essa medida é 
um limite que garante a segu-
rança da navegação e permite 
que navios de maior porte 
possam atracar no terminal.

Questionado sobre a pos-
sibilidade de concorrência 
com o porto de São Francisco 
do Sul, que também trabalha 
com grãos, Oliveira explicou 
que é preciso pensar na agri-
cultura como um todo, que 
vem crescendo nos últimos 
anos e a produção evoluindo.

Ou seja, com ajuda da 
tecnologia e novos méto-
dos, é possível produzir 
mais na mesma área. Isto 
quer dizer que nos próximos 
anos a demanda vai cres-
cer muito, necessitando de 
novos terminais portuários 
e ampliação da logística para 
despachar a mercadoria.

Oliveira destaca ainda que 
não é possível, neste momen-
to, estimar a quantidade de 
movimentação de carga. Mas 
as rotas de exportação devem 
ficar entre Ásia e Europa. Toda 
movimentação econômica 
traz riquezas para o muni-
cípio, para o Estado e o País, 
defende o diretor da Coamo.

“Gera emprego, necessi-
dade de prestação de serviço, 
recolhimento de impostos, 
desenvolve toda uma cadeia. 
São Francisco do Sul é um 
exemplo claro disso. Se tirar o 
porto, como fica a economia?”, 
frisa o diretor da Coamo.

Neste momento, entre-
tanto, ele não soube estimar 
a quantidade de empregos 
diretos e indiretos do novo 
porto de Itapoá porque vai 
depender do modelo. Num 
primeiro momento, o novo 
terminal de Itapoá poderá 
operar apenas com exporta-
ção de grãos e, com o tempo, 
ir agregando operações, como 
líquidos (óleo de soja bruto) e 
importação de fertilizantes.

“Se pensarmos só em grãos, 
por exemplo, cerca de 80 
empregos devem ser gera-
dos”, acredita o executivo. 
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Intenção de voto dos catarinenses à Presidência da República
 Espontânea

Jair  
Bolsonaro

(s/ partido)

Luiz Inácio  
Lula da Silva  

(PT)

Ciro  
Gomes  
(PDT)

Sérgio  
Moro 

(s/ partido)

João  
Doria 

(PSDB)

Eduardo  
Leite 

(PSDB)

João  
Amoedo 
(Novo)

Guilherme 
Boulos 
(Psol)

Álvaro  
Dias 

(Podemos)

Marina  
Silva 

(Rede)

Luiz Henrique 
Mandetta 

(DEM)

Simone  
Tebet 

(MDB)

Total 45% 15% 1,4% 1% 0,9% 0,7% 0,5% 0,5% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2%
Grande 
Fpolis 23,5% 23,5% 2,4% 1,2% 2,4% 2,4% 0,6% 1,2% 1,2% - - -

Vale do 
itajaí 44,6% 16,3% 1,7% 0,4% 0,4% - 0,8% 0,4% - 0,4% - 0,4%

Norte do 
Estado 50% 11,9% 1% 0,5% 1% - - - - 1% - -

Sul do 
Estado 39,7% 23,3% 1,4% 0,7% - 0,7% - 0,7% - - 0,7% -

Planalto 
Serrano 26,4% 7,5% 1,9% - 1,9% - - - - - - -

Meio 
Oeste 45,9% 3,3% 1,6% 6,6% - 1,6% 3,3% - - - - 1,6%

Oeste 76,4% 6,4% - 0,7% 0,7% 0,7% - 0,7% 0,7% - 0,7% -

Nenhum/branco/nuloTotal: 5,7%, Grande Fpolis: 10,2%, Vale do Itajaí: 4,2%, Norte do Estado: 5,2%, Sul do Estado: 2,7%, Planalto Serrano: 20,8%, Meio-oeste: 6,6%, Oeste: 0,7%
OutrosTotal: 2,8%, Grande Fpolis: 4,2%, Vale do Itajaí: 1,7%, Norte do Estado: 1%, Sul do Estado: 5,5%, Planalto Serrano: 3,8%, Meio-oeste: 0%, Oeste: 3,6%
Não sabeTotal: 25,5%, Grande Fpolis: 27,1%, Vale do Itajaí: 28,8%, Norte do Estado: 28,4%, Sul do Estado: 24,7%, Planalto Serrano: 37,7%, Meio-oeste: 29,5%, Oeste: 8,6%

 Levantamento contratado pelo Grupo ND  
junto ao Instituto Lupi & Associados 

mostra liderança de Jair Bolsonaro sobre o ex-presidente Lula

Pesquisa 
estimulada

Total Grande 
Fpolis.

Vale do 
Itajaí

Região 
Norte

Região 
Sul

Plan. 
Serrano

Meio-
oeste

Oeste

Jair Bolsonaro (sem partido) 48,2% 27,1% 47,5% 52,1% 43,2% 30,2% 49,2% 80,7%

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 19,7% 28,3% 20,4% 20,6% 28,8% 9,4% 4,9% 7,9%

João Doria (PSDB) 6,4% 7,8% 6,7% 8,2% 6,2% 7,5% 3,3% 2,9%

Ciro Gomes (PDT) 6% 9,6% 10% 4,6% 4,8% 3,8% 3,3% -

Luiz Henrique Mandetta 
(DEM)

3,7% 5,4% 3,8% 2,6% 6,8% 3,8% 1,6% 0,7%

Nenhum/branco/nulo 9,8% 10,8% 9,2% 7,2% 5,5% 28,3% 21,3% 5,7%

Não sabe 6,2% 10,8% 2,5% 4,6% 4,8% 17% 16,4% 2,1%

Votos válidos Total Grande 
Fpolis.

Vale do 
Itajaí

Região 
Norte

Região 
Sul

Plan. 
Serrano

Meio-
oeste

Oeste

Jair Bolsonaro (sem partido) 57,4% 34,6% 53,8% 59,1% 48,1% 55,2% 78,9% 87,6%

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 23,5% 36,2% 23,1% 23,4% 32,1% 17,2% 7,9% 8,5%

João Doria (PSDB) 7,6% 10% 7,5% 9,4% 6,9% 13,8% 5,3% 3,1%

Ciro Gomes (PDT) 7,1% 12,3% 11,3% 5,3% 5,3% 6,9% 5,3% -

Luiz Henrique Mandetta 
(DEM)

4,4% 6,9% 4,2% 2,9% 7,6% 6,9% 2,6% 0,8%

O atual presidente da Re-
pública Jair Bolsonaro (sem 
partido) tem a preferência de 
45% das intenções de votos 
do eleitorado catarinense 
para eleição presidencial de 
2022. Em segundo aparece 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 
com 15%. Os dados fazem 
parte da pesquisa realizada 
pelo Instituto Lupi & Asso-
ciados, encomendada pelo 
Grupo ND. O levantamento 
ouviu 1.000 pessoas com 
mais de 16 anos, em todas as 
sete mesorregiões do Estado, 
de 12 a 18 de julho. A margem 
de erro é de 3,1% e o índice 
de confiabilidade é de 95%.

Jair Bolsonaro lidera 
em Santa Catarina tanto 
na pesquisa espontânea, 
quando uma pergunta é feita 
aos entrevistados e não é 
dada nenhuma alternati-
va para resposta, quanto 
na estimulada, quando são 
ditos os nomes dos candi-
datos aos entrevistados.

O resultado em San-
ta Catarina retrata a atual 
polarização eleitoral no país. 
Os possíveis adversários de 
Bolsonaro e Lula obtiveram 

índices distantes dos líderes 
na pesquisa espontânea e 
aparecem empatados tecni-
camente: Ciro Gomes (PDT) 
com 1,4% e Sergio Moro com 
1% foram os mais próximos.  
João Doria (PSDB), Eduardo 
Leite (PSDB), João Amoedo 
(Novo), Guilherme Boulos 
(Psol), Álvaro Dias (Pode), 
Marina Silva (Rede), Luiz 
Henrique Mandetta (DEM) 
e Simone Tebet (MDB) 
tiveram menos de 1% das 
intenções de votos cada. 

Enquanto isso, os que não 
opinaram foram 25,5%. Os 
votos brancos, nulos e “ne-
nhum” chegaram a 5,7%, 
e “outros” foram 2,8%. 

Na pesquisa estimulada, o 
atual presidente e o petista 
também polarizam a dispu-
ta. Neste caso, a vantagem 
aumenta em comparação 
com a espontânea. Bol-
sonaro registrou 48,2%, 
enquanto Lula tem 19,7%. 
Eles são seguidos por João 
Doria (6,4%), Ciro Gomes 
(6%) e Mandetta (3,7%). 
Votos brancos, nulos e “ne-
nhum” chegaram a 9,8%, 
e não sabem foram 6,2%.

Catarinenses indicam votos 
para presidente e senador
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Intenção de voto dos catarinenses ao Senado
Espontânea

 
João 

Rodrigues 
(PSD)

Jorginho 
Mello 
(PL)

Esperidião 
Amin 
(PP)

Dario  
Berger 
(MDB)

Gean  
Loureiro 
(DEM)

Gelson 
Merisio 
(PSDB)

Carlos  
Moisés 

(s/ partido)

Celso 
Maldaner 

(MDB)

Camilo 
Martins 

(Podemos)

Caroline de 
Toni 
(PSL)

Raimundo 
Colombo 

(PSD)

Kennedy 
Nunes 
(PTB)

Paulinho 
Bornhausen 
(Podemos)

Carmen 
Zanotto 

(Cidadania)

Total 4,7% 3,4% 2,1% 1,4% 1,1% 0,8% 0,7% 0,7% 0,6% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,3%
Grande 
Fpolis 2,4% 2,4% 3% 4,2% 6% 0,6% 2,4% - 2,4% - - - - -

Vale do 
itajaí - 0,4% 0,8% 1,3% - - - - - - 0,8% 0,8% - 0,4%

Norte do 
Estado 1,5% 0,5% 1% - 0,5% - - - - - 0,5% 1% - -

Sul do 
Estado 0,7% 2,7% 3,4% 0,7% - - - - 0,7% - - - - -

Planalto 
Serrano 1,9% 3,8% 3,8% - - 7,5% 1,9% - - - - - 7,5% 3,8%

Meio 
Oeste 14,8% 4,9% - - - 1,6% 1,6% 9,8% 1,6% 3,3% - - - -

Oeste 20,7% 13,6% 3,6% 2,1% - 1,4% 0,7% 0,7% - 2,1% 1,4% - - -

Nenhum/branco/nulo: Total: 5,8%, Grande Fpolis: 11,4%, Vale do Itajaí: 4,6%, Norte do Estado: 3,6%, Sul do Estado: 3,4%, Planalto Serrano: 11,3%, Meio-oeste: 8,2%, Oeste: 3,6%
Outros: Total: 4%, Grande Fpolis: 6,6%, Vale do Itajaí: 2,1%, Norte do Estado: 2,6%, Sul do Estado: 2,7%, Planalto Serrano: 7,5%, Meio-oeste: 6,6%, Oeste: 5%

Pesquisa 
estimulada

Total Grande 
Fpolis.

Vale do 
Itajaí

Região 
Norte

Região 
Sul

Plan. 
Serrano

Meio-
oeste

Oeste

Paulinho Born-
hausen (Pode)

11,3% 7,8% 12,9% 12,9% 11% 15,1% 4,9% 12,1%

Kennedy 
Nunes (PTB)

9,3% 3,6% 5,8% 23,2% 8,2% 3,8% 6,6% 7,1%

Dario Berger 
(MDB)

9,1% 9,6% 10,4% 10,3% 10,3% 3,8% 9,8% 5%

Gelson Merisio 
(PSDB)

8,7% 5,4% 14,2% 6,7% 7,5% 17% 3,3% 6,4%

Claudio Vignatti 
(PSB)

5,9% 2,4% 6,3% 5,2% 10,3% 5,7% 4,9% 6,4%

Nenhum/
branco/nulo

25,3% 34,3% 15,4% 9,3% 20,5% 32,1% 49,2% 45,7%

Não sabe 30,4% 36,7% 35% 32,5% 32,2% 22,6% 21,3% 17,1%

Dados revelados 
pela pesquisa serão 
divulgados de hoje até o 
fim de semana pelo ND

Hoje
Cenários para 
presidência da 
República + Senado

Sexta-feira
Avaliação dos governos 
de Jair Bolsonaro 
e Carlos Moisés

Fim de semana
Catarinenses avaliam 
o grau de satisfação 
com o Estado e 
identificam os 
maiores problemas 
de Santa Catarina

CRONOGRAMA 

Bolsonaro lidera em seis das sete regiões de Santa Catarina

Bolsonaro lidera com folga 
as intenções de voto em seis 
das sete regiões do Estado na 
pesquisa espontânea. A maior 
vantagem é no Oeste, onde o 
atual presidente tem 76,4% 
contra 6,4% de Lula na pesquisa 
espontânea. Foi registrado um 
empate técnico na Grande Floria-
nópolis, com ambos marcando 
23,5% das intenções de voto.

Na estimulada, a distância 
na região Oeste é ainda mais 
favorável ao atual presidente 
da República. São 80,7% para 
Bolsonaro contra 7,9% de Lula. 
Há um empate técnico entre 
eles também na Grande Floria-

nópolis: o petista obteve 28,3% 
contra 27,1% de Bolsonaro.

Os números de Bolsonaro no 
Oeste refletem também a força do 
prefeito de Chapecó, João Rodri-
gues (PSD). Ele foi o nome mais 
lembrado para o governo de San-
ta Catarina. Pesquisa divulgada 
ontem pelo Grupo ND mostrou 
o atual prefeito com 75,7% das 
intenções de voto na região para 
a corrida ao governo do Esta-
do. Na intenção de votos geral, 
Rodrigues aparece com 13,5%. Na 
sequência, na pesquisa estimu-
lada estão Carlos Moisés (sem 
partido), com 6,3%, e Raimun-
do Colombo (PSD), com 2,4%. 

A pesquisa completa está sendo 
divulgada ao longo da semana 
pela NDTV, portal ND+ e jornal 
ND. No primeiro dia, ontem, 
foram mostrados os cenários 
para o governo do Estado. Hoje, 
divulgamos os números para 
presidência da República e o 
Senado. Amanhã serão apresen-
tados os dados de avalia dos de-
sempenhos do governador Carlos 
Moisés da Silva e do presidente 
Jair Bolsonaro. O estudo mostra 
ainda a satisfação da popula-
ção com o Estado e identifica os 
maiores problemas apontados 
pelos catarinenses, que será 
apresentado no fim de semana. 

A pesquisa aponta um empate téc-
nico entre quatro pré-candidatos na 
intenção de voto estimulada à vaga 
de senador por Santa Catarina. 

Na pesquisa estimulada, Paulinho Bor-
nhausen (Pode) aparece em primeiro lugar 
com 11,3%; seguido por Kennedy Nunes (PTB) 
que obteve 9,3%; Dário Berger (MDB) com 
9,1%, e Gelson Merisio (PSDB), com 8,7%. 
Pela margem de erro do levantamento os 
quatro estão tecnicamente empatados. Os que 
não opinaram foram 30,4%; os votos bran-
cos, nulos e “nenhum” chegaram a 25,3%. 

Por regiões, Paulinho Bornhausen vence 
em apenas duas: Sul (11%) e Oeste (12,1%). 
Já Kennedy Nunes lidera no Norte (23,2%). 
Dário Berger tem maioria na Grande Floria-
nópolis (9,6%) e Meio-oeste (9,8%), en-
quanto Gelson Merisio está à frente no Vale 
do Itajaí (14,2%) e Planalto Serrano (17%).

Diferentemente de 2018, quando a popula-
ção elegeu dois senadores por Estado, no pró-
ximo ano o eleitor escolherá apenas um nome 
para a Casa Legislativa. No caso de Santa 
Catarina, está encerrando o mandato de Dário.

Na pesquisa espontânea, há também um 
empate técnico entre os três primeiros. A 

liderança é do prefeito de Chapecó, João 
Rodrigues (PSD), com 4,7% das intenções de 
voto, seguido de perto pelos atuais senadores 
Jorginho Mello, do PL, com 3,4%, e Esperidião 
Amin (PP), que obteve 2,1%.  Dário Berger e 
Gean Loureiro (DEM) foram lembrados por 
1,4% e 1,1% do eleitorado, respectivamente.

Disputa para a vaga 
catarinense ao Senado

METODOLOGIA

As entrevistas foram realizadas pessoalmente 
e por telefone entre os dias 12 e 18 de julho. 
Foram ouvidos maiores de 16 anos residentes 
nos centros urbanos das sete mesorregiões 
de Santa Catarina: Grande Florianópolis, 
Sul, Norte, Meio-oeste, Planalto Serrano 
e Vale do Itajaí. Foram entrevistadas mil 
pessoas. A margem de erro da pesquisa é 
3,1% e o coeficiente de confiança é de 95%.
Entre o público entrevistado, 50,4% é do sexo 
feminino e 49,6% do sexo masculino. A faixa 
etária com maior participação na pesquisa 
tem de 45 a 59 anos (30,1%). A população 
com ensino médio representa a maioria dos 
entrevistados (50,6%) e tem renda familiar 
de 2,1 a cinco salários mínimos (42,3%).
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Escola dá sua versão sobre 
suposta queda de criança
Em nota de despedida para o aluno James Antônio Fucks, direção da Escola Professora Claurinice Vieira Caldeira disse 
desconhecer origem do acidente que culminou com uma série de acontecimentos e o óbito do garoto na última sexta-feira  

Defini por 
aguardar a 
documentação 
para realizar 
todos os 
questionamentos 
em função das 
provas técnicas 
já produzidas.”

Weydson da Silva, delegado

Geral

“Nos unimos em oração para pedir que o doce meni-
no James descanse em paz”. Foi assim que a Escola de 
Educação Básica Professora Claurinice Vieira Caldeira, 
localizada no bairro Rocio Grande, em São Francisco 
do Sul, se despediu do aluno James Antônio Fucks. 

O menino, de seis anos, era estudante do 1º ano 
do ensino fundamental na escola e morreu na sex-
ta-feira, depois de seus familiares terem procurado 
atendimento no Hospital e Maternidade Municipal 
Nossa Senhora da Graça por três dias seguidos. 

De acordo com a família, James teria batido em uma 
trave de futebol na escola e, depois disso, começou a 
passar mal e, seus familiares, a procurar atendimento. 
No entanto, na manhã de ontem, a direção da escola 
informou que não houve nenhum registro de queda. 

Segundo a escola, no dia em que aconteceu o aci-
dente, James não teve nenhuma atividade fora da sala 
de aula, todas as aulas e atividades foram internas e o 
único momento em que o garoto esteve em ambien-
te externo, foi durante o intervalo de 15 minutos.

A assessoria da direção informou que, após o inter-
valo, James voltou para as atividades, não fez queixa ou 
chorou, mas “mostrou um desenho e foi elogiado pela 
professora”. A escola ressalta ainda que “não houve 
registro de queda nem nesse dia, nem nos anteriores”.

Conforme a assessoria, quando há algum aci-
dente, as próprias crianças acionam os adul-
tos. Além disso, um vigilante faz rondas e circula 
pelo pátio para monitorar as atividades. Ele tam-
bém não teria visto ou sido acionado em razão de 
um eventual acidente com alunos da escola.

BRINCANDO COM O IRMÃO
A família disse que James estava brincando com o 

irmão, de oito anos, quando bateu na trave, caiu, se le-
vantou e continuou brincando. Porém, ninguém acionou 
a direção no momento em que teria acontecido a que-
da. “Pode ser que tenha caído na escola? Sim, mas não 
houve registros ou testemunhas”, salienta a direção.

Ainda de acordo com a assessoria, a escola só ficou 
sabendo do suposto acidente quando a notícia da morte 
de James veio à tona, na sexta-feira. Todas as infor-
mações já foram encaminhadas pela direção da esco-
la à Polícia, que abriu inquérito para apurar o caso. 

Ontem, o delegado Weydson da Silva, que conduz 
as investigações, disse ter recebido do hospital toda a 
documentação e o prontuário de atendimento de James 
solicitado. O Conselho Tutelar, que também foi aciona-
do, ainda não encaminhou as informações solicitadas.

O laudo do IML (Instituto Médico Legal) deve ficar 
pronto em até 10 dias, podendo ser prorrogado, se neces-
sário, mas o delegado acredita que o resultado seja enca-
minhado nos próximos dias devido à gravidade do caso.

O depoimento da mãe, que aconteceria na tarde de 
terça-feira, não foi realizado. “Defini por aguardar a 
documentação para realizar todos os questionamentos 
em função das provas técnicas já produzidas”, explica.

A Polícia realizou o contato com a família e apenas 
aguarda reunir os laudos e documentos para ouvir os 
depoimentos oficiais. O delegado salienta, ainda, que 
nenhuma hipótese é descartada neste momento.

Polícia recebeu 
ontem do 
Hospital e 
Maternidade 
Nossa Senhora 
da Graça os 
documentos e 
prontuários de 
atendimento do 
menino James 

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.

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e Planejamento 
leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a Lei 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Concorrência nº 173/2021 destinado à 
contratação de empresa para serviços especializados voltados à elaboração de projetos executivos 
de restauração/requalificação e complementares do Complexo Cultural Cidadela Cultural 
Antarctica, na Data/Horário: 27/08/2021 às 09 horas, para recebimento e abertura dos invólucros. O edital 
encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br no link "Editais de Licitação".

Joinville, 21 de julho de 2021.
Ricardo Mafra - Secretário de Administração e Planejamento

Silvia Cristina Bello - Diretora Executiva

AVISO DE ERRATA
O Município de Joinville, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, leva ao conhecimento dos 
interessados que, com base no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93, está promovendo alterações no Edital 
do Pregão Eletrônico SRP nº. 144/2021, destinado a aquisição de Materiais de Enfermagem para 
Suporte Ventilatório para atender a demanda das unidades da Secretaria Municipal de Saúde de 
Joinville, incluindo-se o Hospital Municipal São José , sendo transferida a data de abertura das 
propostas para o dia 03/08/2021 às 09:00 horas. A errata 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, 21 de julho de 2021.
Jean Rodrigues da Silva – Secretário Municipal de Saúde.

Fabrício da Rosa – Diretor Executivo.
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R$ 280 milhões
Governador Carlos Moisés está cumprindo um longo roteiro 
pelo Oeste catarinense. Vai autorizar obras, assinar convênios 
e viabilizar recursos que totalizam R$ 280 milhões. Será a 
maior transferência já registrada na região. E, segundo o 
secretário Eron Giordani, tudo com recursos próprios. O pacote 
prevê R$ 32 milhões para duplicação do acesso a Concórdia, 
R$ 23 milhões para contorno de São Lourenço do Oeste, R$ 
70 milhões, sendo R$ 35 milhões para o novo elevado, R$ 20 
milhões para reforma da Efapi, e R$ 5 milhões para usina de 
asfalto e para saúde. Será autorizada a restauração do trecho 
Chapecó-Arvoredo da SC-283, investimentos de R$ 41 milhões. 
Outros R$ 12 milhões serão destinados a Itapiranga. Moisés 
anunciará, também, R$ 78 milhões de emendas parlamentares 
que estarão hoje na conta das prefeituras do Oeste.

moacir.pereira@ndmais.com.br
MOACIR PEREIRA

A sessão do Pleno do Tribunal de 
Justiça de Santa Catarina foi encerrada 
ontem com contundentes manifestações 
dos desembargadores José Carlos Keller 
e João Henrique Blasi, contra o projeto 
de reforma da Previdência. O polêmico 
tema foi provocado por Keller, ao ler 
discurso muito bem fundamentado sobre 
as prerrogativas da magistratura e a 
necessidade de alterações na reforma 
que tramita na Assembleia Legislativa.

Depois de apresentar números sobre 
o superávit da Previdência do Judiciário, 
acentuou: “Uma verdadeira reforma da 
Previdência é imprescindível, mas deve ser 
justa e igualitária, e pode ser melhorada 
no mínimo: as regras de transição, 
aposentadorias e pensões, supressão da 
alíquota extraordinária, migrações do 
sistema previdenciário e manutenção 
atual da base de isenção previdenciária”.

O magistrado analisou a flagrante 

desigualdade de tratamento entre 
militares e civis, proclamando: “Como 
está, a PEC não pode ficar. Base de 
inverdades, por mais que sejam 
repetidas, jamais serão verdades”.

Já o desembargador João Henrique 
Blasi fez um relato de sua presença na 
audiência pública, reiterando posição 
favorável às emendas que tratam 
das regras de transição, pensões e 
alíquota extra: “Estamos em defesa 

de prerrogativas, não de privilégios. 
Aposentadoria não é benesse do 
Estado, mas o resultado do trabalho 
e da contribuição do servidor.

Destacou que a alíquota extra pode 
elevar a taxa previdenciária de 14% 
para 16,5%, que as pensões podem 
ter redução de 65% dos valores e 
combateu o pedágio de 100% para 
aposentadoria. Concluiu declarando-se 
esperançoso de aprovação de emendas.

Mostra Anita
A Fundação Catarinense de Cultura 
vai inaugurar hoje, às 15h, no Museu 
Histórico de Santa Catarina - Palácio 
Cruz e Sousa, a Mostra “Anita 
Garibaldi: Vida, Coragem e Paixão”. O 
evento, comemorativo dos 200 anos 
de nascimento da heroína lagunense, 
terá pinturas do acervo do Museu de 
Arte Moderna e obras especialmente 
criadas pela artista Vera Sabino. 
Informações sobre a homenageada 
também constarão da exposição.

Previdência: as críticas da Justiça

A lista - O advogado Diogo 
Pitsica lidera a lista tríplice de 
advogados eleita pelo Tribunal 
de Justiça visando a nomeação 
de desembargador. Recebeu 76 
votos do Tribunal de Justiça. Os 
outros dois são Wilson Pereira 
Júnior, com 46 votos, e Carlos 
Werner Salvalaggio, também 
com 46. Os demais integrantes 
da relação da OAB/SC tiveram 
a seguinte votação: 39 para 
Patricia Uliano Efting, 38 
para Romualdo Marchinacki 
e 12 para Tamy Fortunato. A 
lista vai agora ao governador 
Carlos Moisés da Silva.

Despoluição - Secretaria do Meio Ambiente da 
Capital concluiu, finalmente, a limpeza do rio do 
Brás, na divisa de Canasvieiras com a Cachoeira do 
Bom Jesus. Foram 30 dias de serviço para remoção 
de 264 toneladas de vegetação no leito do rio. Tudo 
executado com uso de máquinas e caminhões. A 
proliferação exagerada das plantas aquáticas indica 
alta concentração de nutrientes pela poluição. A 
Casan já foi acionada para fiscalizar a qualidade da 
água. Na foto, o tapete verde da poluição e o rio limpo.
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DIVULGAÇÃO/ND

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

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

Emendas
O deputado Mauricio Eskudlark (PL) confirmou 
a apresentação de emendas à PEC (Proposta de 
Emenda à Constituição) que trata da reforma 
da Previdência. Uma delas prevê a paridade de 
vencimentos e integralidade da Policia Civil 
e relação a Policia Militar. Outra vai focalizar 
as diferenças entre aposentadorias nas duas 
instituições da segurança. O prazo para 
apresentação de emendas termina hoje, às 18h.

Desequilíbrio
Durante a gigantesca manifestação 
da Polícia Civil, em Florianópolis, 
vários dos participantes criticaram 
as disparidades na reforma 
previdenciária em relação aos 
militares. Os policiais civis recolhem 
hoje 14% dos salários para o Iprev 
e terão aumentada a idade mínima 
para aposentadoria. Já os policiais 
militares contribuem com 10% para 
a Previdência e não poderão passar 
para a reserva com qualquer idade.

A despesa
O Centro 
Administrativo do 
governo considera 
inegociável a 
pretensão dos 
policiais civis e penais 
de aprovar paridade 
e integralidade 
na reforma da 
Previdência. São duas 
as alegações contra: 1. 
A legislação atual não 
permite a concessão 
do benefício; 2. 
Elevaria as despesas 
com a Previdência 
em R$ 9,8 bilhões.
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Para proteger e promover um Estado, um 
município ou mesmo o país, é preciso adotar 
as medidas necessárias mesmo quando elas 
não são as populares. Foi isso que SC fez em 
2015, quando saímos na frente de todos os 
Estados, e aprovamos a reforma da previdên-
cia. Fomos até o limite que a legislação fede-
ral da época permitiu, garantimos economia 
e eficiência com uma medida elogiada inclu-
sive pela atual gestão do executivo estadual. 
E agora, com reforma nacional em 2019, SC 
está atrasada no processo de adaptação.

A reforma da previdência que fizemos no go-
verno de SC em 2015 garantiu uma econo-
mia aos cofres públicos de R$ 838,2 milhões. 
Houve o aumento gradual da alíquota da 
contribuição previdenciária dos servidores, 
reajustadas de 11% para 14%, ao ritmo de um 
ponto percentual ao ano até 2018. O Estado 
também aumentou sua participação de 22% 
para 28% (dois pontos percentuais ao ano).

Além da reforma, criamos a SCPrev Previ-
dência Complementar, que entrou em ope-
ração em 2017 e garante ao Estado limitar a 
aposentadoria dos novos servidores ao teto 
do INSS. O modelo trouxe sustentabilidade 
para o sistema público previdenciário de SC, 
tratando com isonomia todos concursados.

Não foram mudanças para fechar as contas. 

Mas sim mudanças estruturais para promo-
ver a saúde financeira nos anos seguintes, 
garantindo a necessária segurança jurídi-
ca. O tom da reforma da previdência não 
pode ser o de criminalizar os servidores. 
Aqueles já aposentados fizeram tudo ab-
solutamente dentro da lei. É preciso prote-
ger, especialmente, os servidores das fun-
ções típicas de estado, que dedicam uma 
vida profissional inteira com exclusivida-
de ao poder público. Mas novos avanços são 
necessários para o equilíbrio das contas.

Com a reforma nacional de 2019 estabele-
cendo as idades mínimas para aposenta-
doria, é possível, e necessário, ir além. Em 
sessão com os deputados catarinenses, ao ser 
questionado sobre a demora para uma nova 
reforma da previdência de SC para adapta-
ção à legislação federal, o próprio secretá-
rio da Fazenda de SC, Paulo Ely, afirmou que 
“a grande reforma já foi feita em 2015”.

SC ainda não fez as adaptações necessárias. 
Estamos atrasados. A relação governo do Es-
tado com o legislativo gastou tempo demais 
com um turbulento processo de impeachment. 
E os catarinenses não merecem esperar. A 
democracia é o melhor sistema que existe, 
e o pressuposto da liberdade é a sua alma. 
Mas há também uma exigência essencial 
para a democracia que é a responsabilidade.

Reforma da Previdência, 
quando SC saiu na frente

Raimundo Colombo
Empresário rural e  
ex-governador de Santa Catarina

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

Charge

Evento-teste,
pioneiro no país

Com o avanço da vacinação contra a Covid-19 e a 
queda dos números de casos e internações causa-
das pelo novo coronavírus, Santa Catarina entra 
em uma fase decisiva para a retomada dos even-

tos, um dos setores mais prejudicados economicamente pela 
pandemia. A expectativa de quem trabalha com eventos é 
de que em breve casas de shows, bares, teatros e clubes es-
tejam novamente recebendo público. Empresários do ramo 
estão há 15, 16 meses sem arrecadação, com enormes sa-
crifícios para pagar aluguel e salários dos funcionários.

A boa notícia da semana é a confirmação do primeiro even-
to-teste com público no Estado, que marcará a retomada das 
atividades. No dia 29 de julho, o Teatro do CIC (Centro Inte-
grado de Cultura), em Florianópolis, fechado há 16 meses, será 
reaberto com uma apresentação da Camerata Florianópolis. 
Esse evento, consi-
derado técnico pelos 
órgãos sanitários e 
de segurança, servirá 
como teste para os 
demais que aconte-
cerão na sequência 
em todo o Estado.

Considerado 
pioneiro no Brasil, o 
evento-teste en-
volve um grupo de 
trabalho formado 
por profissionais da 
Secretaria de Estado 
da Saúde, da Santur 
(Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina) e 
da Vigilância Sanitária de Florianópolis, além de representantes 
do setor de eventos. Pesquisadores da Univali e da Unisul, com 
apoio do Senac e da Fundação Catarinense de Cultura, tam-
bém acompanham os trabalhos. Tudo está preparado para que 
o evento-teste ocorra com muita segurança. O público precisa 
estar com a vacinação completa e fazer teste de Covid-19.

Por mais que a reabertura dos espaços seja uma esperan-
ça da volta à normalidade em Santa Catarina, não pode-
mos perder de vista que ainda estamos numa pandemia, 
há riscos de contaminação e pessoas continuam morrendo 
afetadas pela Covid-19. Por isso, é fundamental que as pes-
soas que forem ao evento-teste sejam conscientes de que 
os cuidados – distanciamento, álcool gel e máscaras - pre-
cisam continuar sendo adotados. O comportamento desse 
público será analisado pelo grupo de trabalho, e determi-
nante para o reestabelecimento das atividades no Estado.  

Grupo de trabalho 
prepara a retomada 
dos eventos em Santa 
Catarina, com público 
vacinado com duas 
doses ou dose única e 
com teste de Covid-19”.
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“Mutação é um processo 
natural”, diz infectologista
Para Marcelo Mulazani, a mudança da cepa do vírus se deve à rápida multiplicação desses organismos, que desencadeiam 
alterações no código genético. No caso do coronavírus, a variante Delta possui mais condições de transmissibilidade  
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Prefeitura disponibiliza 20,7 mil 
horários para agendamento

A Prefeitura de Joinville vai abrir hoje o 
agendamento de 20,7 mil doses de vacina 
contra a Covid-19, por meio do site join-
ville.sc.gov.br. Os imunizantes serão apli-
cados entre amanhã e o dia 30 de julho.

Serão oferecidos horários para aque-
les que realizam o agendamento por faixa 
etária (35 anos ou mais) e para os trabalha-
dores da indústria (30 anos ou mais). Em 
função do volume de público, este proces-
so será realizado de forma escalonada.

Para receber a vacina, os trabalhadores da 
indústria precisam apresentar carteira de 
trabalho, crachá ou holerite e também uma 
declaração assinada pelo responsável da em-
presa, contendo a área de atuação e o Código 
Nacional de Atividade Econômica (CNAE). 
O modelo da declaração está disponível no 
site de agendamento da vacina, ou pelo link 
https://bit.ly/ModeloDeclaracaoIndustria.

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

Após a confirmação de casos da variante Delta em 
cinco pessoas internadas em Joinville, a Secretaria Mu-
nicipal da Saúde divulgou um material explicativo para 
tirar as principais dúvidas sobre a nova forma do vírus.

De acordo com o médico infectologista Marcelo Mula-
zani, a mutação do vírus é um processo natural decor-
rente da rápida multiplicação desses organismos. Essas 
transformações desencadeiam mudanças no código 
genético que podem ou não ser benéficas para os vírus.

No caso do coronavírus, a variante Delta (ini-
cialmente conhecida como “indiana”) possui 
mais condições de transmissibilidade que as an-
teriores. Entretanto, estudos não apontam dife-
renças acentuadas nos sintomas manifestados, 
tampouco maior ou menor grau de letalidade.

Se comparado com a cepa Alfa (britânica), que foi 
a primeira, a Delta é ainda mais transmissível, ou 
seja, tem maior capacidade de entrar na célula.

“Não conseguimos fazer a diferenciação entre as 
variantes apenas pelos sintomas, porque eles são muito 
semelhantes e cada organismo responde a um agente 
infeccioso de maneiras diferentes. O que se tem obser-
vado é que a variante Delta costuma manifestar me-
nor perda de olfato e menos tosse”, relata o médico.

Vale lembrar que como a variante Delta é mais 
transmissível, ela pode contaminar um gru-
po maior de pessoas, em que indivíduos não 
imunizados ou com comorbidades podem de-
senvolver formas mais graves da Covid-19.

“Quanto mais doente é o corpo, ou 
seja, mais doenças associadas, mais fá-
cil de ter um quadro grave da doença.”

Por isso, os cuidados com a prevenção são es-
senciais e devem ser mantidos. Entre eles, uso de 
máscara, higienização das mãos,  distanciamen-
to social e, principalmente, a vacinação com as 
duas doses, quando necessário, para garantir a 
proteção máxima oferecida pelos imunizantes.

“Neste momento que temos uma diminui-
ção de casos, redução do número de mortes, é 
importante cuidarmos para não ocorrer uma 
nova explosão de casos”, alerta Mulazani.

O infectologista reforça que não foi identifica-
do, até o momento, uma significativa diminuição da 
resposta da imunização em relação à variante Del-
ta, o que mostra a importância da vacinação, fun-
cionando como um escudo para evitar a doença.

MONITORAMENTO
Em relação aos pacientes infectados pela variante 

Delta que foram atendidos em Joinville - tripulan-
tes de um navio de bandeira cipriota e que está an-
corado na costa de São Francisco do Sul-, Mulazani 
tranquiliza a população. “É um momento de cautela, 
mas não há motivo para preocupação. O fato de Jo-
inville ter recebido pacientes, mostra a capacidade 
de atendimento do município. Todos os protocolos 
sanitários foram observados, os pacientes não cir-
cularam pela cidade e os profissionais que aten-
deram os pacientes estão sendo monitorados.”

HOJE

8H: disponibilização do agendamento 
de 16 mil doses para pessoas 
com 37 anos ou mais.

12H: se ainda houver doses, abertura para 
o agendamento de pessoas com 36 anos.

16H: se ainda houver doses, abertura para 
o agendamento de pessoas com 35 anos.

20H: disponibilização do agendamento 
de 4,7 mil doses para trabalhadores 
da indústria com 30 anos ou mais.

Tripulantes do navio cipriota que 
está ancorado no Litoral Norte foram 
diagnosticados com a variante Delta e agora 
são monitorados pelas equipes médicas 
de São Francisco do Sul e de Joinville
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O presidente Jair Bolsonaro 
anunciou ontem que haverá uma 
“pequena” mudança ministerial 
na segunda-feira (26). Em en-
trevista ontem à Jovem Pan Ita-
petininga, o chefe do Executivo 
afirmou que os novos ministros 
foram escolhidos “com critério 
técnico”, sem dar mais detalhes.

Apesar de ter conversado com 
o presidente Jair Bolsonaro um 
bom tempo na tarde de segun-
da-feira, quando ele voltou ao 
Planalto depois da internação em 
São Paulo, o general da reserva 
Luis Eduardo Ramos não fazia a 
menor ideia de que seria de-
mitido da Casa Civil dois dias 

depois. “Eu não sabia, estou em 
choque. Fui atropelado por um 
trem, mas passo bem”, disse 
ele ao Estadão ontem, tentan-
do demonstrar bom humor.

Segundo Ramos, que é con-
siderado um dos mais leais 
colaboradores e amigos de 
Bolsonaro, o presidente já 
comunicou a ele a sua substitui-
ção pelo senador Ciro Nogueira 
(Progressistas-PI), ontem, mas 
não confirmou nada sobre sua 
eventual ida para a Secretaria 
Geral da Presidência, no lugar 
do ministro Onyx Lorenzoni, 
como a imprensa noticiou. “O 
presidente é ele, eu sou solda-

do, cumpro missão. Aprendi, 
em 47 anos de vida militar, que 
soldado não escolhe missão. Se 
ele me der outra no governo, eu 
aceito”, antecipou o general, que 
manifestou o desejo de perma-
necer com gabinete no Planalto.

Ele tem uma situação particu-
larmente delicada no governo: 
general de quatro estrelas, topo 
da carreira militar, abriu mão de 
um ano e seis meses no Exército, 
desistiu do sonho de ser coman-
dante do Leste, no Rio de Janeiro, 
e passou para a reserva exata-
mente para um cargo relevante 
no governo do amigo Bolsonaro. 

Só uma coisa Ramos não 

admite: que façam “fofoca” 
ou que publiquem que ele está 
caindo por incompetência ou 
por ter inimigos e sofrer pres-
sões no Congresso. “Isso, não. 
Eu estava, aliás, ainda estou 
muito feliz na Casa Civil e dei 
o melhor de mim. Tanto que 
estou recebendo telefonemas de 
parlamentares de vários parti-
dos, em solidariedade”, disse.

Então, por que a troca? A 
resposta do general é direta: 
“Por motivos políticos, óbvio. Se 
eu estivesse sendo trocado por 
alguém formado em Oxford, ou 
Harvard, tudo bem, poderiam 
dizer que falhei. Mas é por um 

político aliado do presiden-
te, é assim que funciona”. 

CENTRÃO
Bolsonaro tem sido pressio-

nado pelo Centrão a mexer na 
articulação política do gover-
no e a substituir os ministros 
da Casa Civil, Luiz Eduardo 
Ramos, e da Secretaria-Ge-
ral, Onyx Lorenzoni. “É para a 
gente continuar administrando 
o Brasil”, comentou Bolsonaro 
sobre a nova mudança. O chefe 
do Executivo pontua que sa-
bia que assumir a Presidência 
“não era fácil, mas realmente é 
muito difícil” (Agência Estado).

Bolsonaro diz que 
haverá mudanças 
em ministérios
Alterações, que devem incluir Casa Civil e a pasta da 
Economia, serão anunciadas na segunda-feira

VERBA PARA CAMPANHAS

“Se chegasse fundão de R$ 3 
bilhões, eu seria obrigado a 
sancionar”, afirma presidente

O presidente Jair Bolsona-
ro disse que seria forçado a 
sancionar o fundão, caso o 
valor previsto para a medi-
da na LDO (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias fosse) fosse 
“da ordem de R$ 3 bilhões”. 
“O que a lei manda fazer é 
corrigir o fundão pela infla-
ção nos últimos dois anos. 
Então, se tivesse chegado 
um fundão na ordem de R$ 
3 bilhões, eu seria obrigado 
a sancionar. Um deputado 
ou senador pode votar no 
que ele quiser”, disse em 
entrevista à rádio Jovem 
Pan Itapetininga ontem.

Bolsonaro prometeu, na 
terça-feira, que vetaria o 
fundo eleitoral de R$ 5,7 
bilhões aprovado pelo Con-
gresso. Representantes da 
base aliada do governo foram 
criticados por terem votado 
favoravelmente ao reajuste 
de R$ 3,7 bilhões da verba à 

qual partidos teriam acesso 
para financiar campanhas 
eleitorais. O presidente os 
defendeu ao dizer que a LDO 
era de interesse do Executivo 
e que o aumento do valor do 
fundão era “casca de bana-
na” deixada pelo Parlamento. 
No entanto, governistas não 
apoiaram a iniciativa do Novo 
de pedir destaque para que a 
matéria fosse votada separa-
damente do restante da pre-
visão orçamentária de 2022.

Bolsonaro também se quei-
xou das críticas que recebe 
por ter vetado projeto apro-
vado pelo Congresso para 
instalação de internet nas es-
colas. Segundo ele, não havia 
previsão de execução orça-
mentária e, caso sancionada, 
sua gestão correria risco de 
ser enquadrada no artigo 85 
da Constituição, que trata dos 
crimes de responsabilidade 
da Presidência da República.

Senador Ciro Nogueira (PP) deve ser o novo chefe da Casa Civil

EDILSON RODRIGUES/AGÊNCIA SENADO/DIVULGAÇÃO/ND
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Educação fecha semestre 
com números positivos
Segundo 
levantamento da 
pasta, o semestre 
letivo foi encerrado 
com 70% de alunos no 
modelo presencial e 
95% dos professores 
vacinados contra 
a Covid-19

Expectativa de investimentos 
no segundo semestre

Após um semestre marcado pela 
adaptação de alunos e professores aos 
regramentos sanitários das aulas pre-
senciais, a expectativa é que o segundo 
semestre letivo seja de entregas e in-
vestimentos para os alunos, professores 
e unidades escolares. Nesse contexto, 
Luiz Fernando Vampiro também an-
tecipa que haverá avanços na infraes-
trutura escolar, com o início de obras 
após a reestruturação do setor na SED.

“Iniciamos o ano com foco em garantir 
a segurança dos alunos. Ainda temos esse 
cuidado, mas agora precisamos avançar 
em outras áreas também. Estamos tra-
balhando para entregar notebooks para 
os professores, avançar na remunera-
ção da categoria, adquirir novos equi-
pamentos para as escolas, desenvolver 
novas formações pedagógicas e investir 
na infraestrutura das escolas, seja com 
reformas ou com a construção de quadras. 
Queremos que o ensino público de Santa 
Catarina volte a ser referência no Brasil”. 

Iniciamos o ano com foco 
em garantir a segurança 
dos alunos. Ainda temos 
esse cuidado, mas agora 
precisamos avançar em 
outras áreas também. 
Estamos trabalhando 
para entregar notebooks 
para os professores, 
avançar na remuneração 
da categoria, adquirir 
novos equipamentos 
para as escolas”.

Luiz F. Vampiro, secretário da Educação

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

Com o início do recesso 
escolar para os estudantes 
nesta semana, a rede esta-
dual encerrou ontem (21) o 
primeiro semestre de um ano 
letivo atípico e marcado por 
transformações na educação. 
Um semestre que iniciou com 
muita expectativa no dia 18 de 
fevereiro, quando os alunos 
retornaram às salas de aula após 
quase um ano de ensino remoto, 
e que se encerra com cerca de 
70% dos estudantes frequen-
tando as aulas presenciais.

Ao longo do semestre, o 
Governo do Estado antecipou 
a vacinação dos profissionais 
da Educação em Santa Catari-
na. A imunização deste gru-
po começou em 26 de maio 
e nesta semana já alcançou 
95% dos professores e todos 
os trabalhadores da equi-
pe gestora, de alimentação 
e transporte, que atuam nas 
escolas e órgãos administra-
tivos de Educação, do Ensino 
Infantil até o Ensino Superior.

Para acelerar e organizar a 
vacinação dos profissionais da 
educação, a SED coordenou a 
criação do Plano de Vacinação 
para o grupo e um levantamento 
inédito com informações sobre 
todos os trabalhadores do setor 
no Estado. O ‘Censo da Educação 
Catarinense’ detalhou informa-
ções de 201 mil pessoas, entre 
professores, técnicos, profis-
sionais de limpeza, serviços 
gerais, alimentação, vigilantes 
e todos os demais trabalhado-
res que atuam na educação em 
Santa Catarina. O levantamento 
também será utilizado para 
planejar e criar políticas públi-
cas para qualificar a educação.

O secretário de Estado da Edu-
cação, Luiz Fernando Vampiro, 
conclui que o semestre letivo 

Segundo o secretário da 
Educação, Luiz Fernando Vampiro, 
a retomada das aulas presencias 
foi possível graças a regramentos 
claros e ao controle dos dados 
de contágio nas escolas

teve conquistas e aprendizados 
importantes para a educação. 
“Santa Catarina foi pioneira 
no retorno às aulas. Conse-
guimos manter as atividades 
presenciais, mesmo no auge 
da pandemia, porque cons-
truímos regramentos claros e 
tínhamos o controle dos dados 
de contágio nas escolas. Com 
a vacinação de quase todos os 
professores, outra conquista 
para o Estado, os pais e alunos 
se sentem ainda mais seguros 
para voltar ao presencial”.

O monitoramento de casos 
suspeitos e confirmados nas 
escolas estaduais foi realizado 
por um painel digital e intera-
tivo atualizado em tempo real, 
com informações de profes-
sores, estudantes e demais 
profissionais da rede estadual 
de ensino. Esses dados eram 
atualizados diariamente pelos 
próprios gestores escolares e 
compilados pela SED, o que 
possibilitou atuar nas unidades 
com maior número de casos.

 FOTO RICARDO WOLFFENBÜTTEL/DIVULGAÇÃO/ND
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Paulo Rolemberg
paulo.rolemberg@ndmais.com.br

Agora está nas mãos do governa-
dor Carlos Moisés (sem partido) a 
escolha do novo desembargador do 
Tribunal de Justiça de Santa Cata-
rina. Em sessão realizada na tarde 
de ontem, o Pleno do TJSC definiu a 
lista tríplice para o preenchimento do 
cargo pela regra do quinto constitu-
cional, em vaga destinada a membros 
da advocacia. Agora, disputam a vaga 
os advogados Diogo Nicolau Pítsica, 
Wilson Pereira Junior e Carlos Wer-
ner Salvalaggio. Os três receberam 
a maioria dos votos dos 85 desem-
bargadores presentes na sessão.

Segundo o TJSC, os nomes foram 

selecionados com base na lista sêx-
tupla definida em votação pela OAB/
SC (Ordem dos Advogados do Brasil), 
que também era integrada pelas 
advogadas Patrícia Uliano Effting e 
Tammy Fortunato e pelo advogado 
Romualdo Paulo Marchinhacki.

O mais votado foi Diogo Pitsica com 
76 votos, seguido por Wilson Pereira 
Junior e Carlos Werner Salvalaggio 
que terminaram empatados com 46 
votos cada. Patrícia Uliano obte-
ve 39, Romualdo Paulo ficou com 
36 e Tammy Fortunato com 12. Os 
três também lideraram os votos da 
lista sêxtupla definida pela OAB.

Esta será a terceira escolha do 
governador Carlos Moisés para a 
vaga de desembargador do TJSC. O 

primeiro foi Osmar Nunes Júnior, 
em junho de 2019. Mês passado foi a 
vez de Sandro José Neis. Em ambos 
os casos, o chefe do Poder Execu-
tivo seguiu o caminho de nomear 
o mais votado da lista tríplice.

QUINTO CONSTITUCIONAL
A Constituição Federal prevê que 

um quinto das vagas nos tribu-
nais estaduais seja “composto de 
membros do Ministério Público, 
com mais de dez anos de carreira, 
e de advogados de notório saber 
jurídico e de reputação ilibada, com 
mais de dez anos de efetiva ativida-
de profissional, indicados em lista 
sêxtupla pelos órgãos de represen-
tação das respectivas classes”.

Lista tríplice para o cargo de 
desembargador é definida
Integrantes do Tribunal de Justiça escolheram ontem os três candidatos 
que agora serão submetidos ao crivo do governador de Santa Catarina

Esta semana será decisi-
va ao projeto da reforma da 
Previdência dos servidores 
públicos de Santa Catarina. 
Isso porque termina hoje o 
prazo para apresentação de 
emendas à proposta origi-
nal do governo do Estado.

Na segunda-feira (19), re-
presentantes de 30 entidades, 
entre associações de classe, 
sindicatos, federações em-

presariais e centrais sindicais 
puderam expor seus posicio-
namentos em relação ao tema 
durante audiência pública no 
plenário da Alesc (Assembleia 
Legislativa de Santa Catarina).

Durante a audiência pública, 
três pontos foram criticados 
dentro da proposta inicial da 
reforma da Previdência. São 
eles: a elevação da contribui-
ção previdenciária, a redução 

do valor das pensões por morte 
e a rigidez, considerada injus-
ta, das regras de transição.

O governo já admitiu can-
celar o aumento da alíquota 
da contribuição previden-
ciária dos servidores públi-
cos. A proposta poderia ser 
entendida como confisco 
e causar ações judiciais.

A redução das pensões por 
morte também pode ser ame-

nizada, com a fixação de um 
redutor menos impactante.

O pedágio para funcionários 
próximos da aposentadoria 
definido no projeto é de 100% 
do tempo restante. Assim, 
os servidores que hoje já têm 
25 anos de serviço e podem 
recorrer à inatividade aos 30 
anos, teriam que trabalhar 
mais 10 anos pela proposta 
governamental. Na hipóte-

se de redução do pedágio de 
50%, o tempo aumentaria 
para sete anos e seis meses.

Outro ponto criticado trata 
da contribuição para previ-
dência de 14% dos proventos 
pelos servidores aposentados. 
Hoje, o desconto só atinge 
quem recebe mais de R$ 6.400. 
Com a proposta, a isenção per-
manecerá apenas para quem 
recebe um salário mínimo.

Semana decisiva  Entenda o que pode mudar na reforma da Previdência de SC

TJSC/DIVULGAÇÃO/ND

Magistrados votaram a partir de seleção encaminhada pela OAB/SC que continha seis nomes de advogados

OS ESCOLHIDOS

Diogo Nicolau Pítsica
 Natural de Florianópolis, graduou-se em 

direito pela UFSC (Universidade 
Federal de Santa Catarina). 
É professor de direito 
tributário e direito processual 
civil, professor convidado 

de diversos cursos de pós-
graduação em direito tributário e 

da Esmesc. Mestre, especialista, com MBA em 
gestão tributária pela Esag. Foi presidente da 
Caasc/SC (Caixa de Assistência dos Advogados 
de SC), conselheiro da OAB/SC, presidente 
da Associação de Tributaristas de SC, ex-
procurador-geral de Florianópolis, autor de 
oito obras jurídicas, inclusive de filosofia 
do direito, membro examinador de diversas 
bancas de ingresso na magistratura, articulista 
em diversos periódicos e palestrante. 
Atuou também como auditor do Tribunal 
de Justiça Desportiva de Santa Catarina.

Wilson Pereira Júnior
 Natural de Joinville, é formado pela 

Faculdade de Direito de Joinville 
(Associação Catarinense de 

Ensino). Especialista em 
direito processual civil 
pelo Instituto Brasileiro de 
Estudos Jurídicos. Presidiu 

diversas comissões da subseção 
da Ordem de Advogados do 

Brasil em Joinville e, entre 2010 e 2012, foi 
secretário geral da Caixa de Assistência dos 
Advogados de Santa Catarina. Especializado 
em direito empresarial e civil. Foi, durante 
quatro anos, juiz do pleno do Tribunal 
Regional Eleitoral de Santa Catarina. No 
órgão eleitoral foi ouvidor e diretor da Ejesc 
(Escola Judiciária Eleitoral de Santa Catarina).

Carlos Werner Salvalaggio
 Nascido em Criciúma, exerce o ofício de 

advogado desde que se formou em 
direito, pela Unisul de Tubarão, 

em 1993. Fez pós-graduações 
em ciências jurídicas - 
dogmática jurídica, também 
pela Unisul, e direito da 

economia e da empresa, pela 
FGV (Fundação Getúlio Vargas). 

Tem atuação focada em direito empresarial. 
Entre 2010 e 2012 exerceu o cargo de 
conselheiro da OAB - subseção Criciúma. 
Entre os anos de 2014 e 2017, lecionou no 
curso de direito da Unesc, em Criciúma.



A arrecadação de impostos e 
contribuições federais somou 
R$ 137,169 bilhões em junho. 
O resultado representa um 
aumento real (descontada 
a inflação) de 46,77% na 
comparação com o mesmo mês 
de 2020. Em relação a maio 
deste ano, houve queda real 
de 3,98% no recolhimento de 
impostos O valor arrecadado 
no mês passado foi o maior 
para meses de junho desde 
2011, quando a arrecadação 
no sexto mês do ano foi 
de R$ 143,793 bilhões.
No acumulado do primeiro 

semestre, a arrecadação 
federal somou R$ 896,877 
bilhões, o maior volume para 
o período na série histórica 
da Receita, iniciada em 2007. 
O montante representa um 
avanço real de 24,49% na 
comparação com os primeiros 
seis meses do ano passado.
As desonerações concedidas 
pelo governo resultaram 
em uma renúncia fiscal de 
R$ 46,9 bilhões no primeiro 
semestre deste ano, valor 
maior do que em igual período 
do ano passado, quando 
ficou em R$ 45,6 bilhões. 

Arrecadação em junho 
tem alta real de 46,77%

Crescimento do setor mineral 
O setor mineral faturou no primeiro semestre deste ano R$ 149 
bilhões. Trata-se de um crescimento de 98% na comparação 
com os R$ 75,3 bilhões registrados entre janeiro e junho 
de 2020. Os dados foram divulgados ontem pelo Instituto 
Brasileiro de Mineração. O custo médio da tonelada de minério 
de ferro, na comparação entre os primeiros semestres de 
2020 e de 2021, saltou de US$ 91,04 para US$ 183,43: uma alta 
de 101,5%. O Brasil é, depois da Austrália, o maior produtor 
mundial dessa commodity. Crescimentos expressivos também 
se deram nos preços do estanho (76,7%), do cobre (65,8%), 
do níquel (41,5%), do alumínio (41%) e do zinco (38,7%).

Patrocinadora exclusiva
A rede varejista Havan é a patrocinadora 
exclusiva do novo reality show da 
Record TV, o Ilha Record, que estreia 
na próxima segunda-feira, dia 26, 
com Sabrina Sato. O programa dará à 
Havan exposição em diversos momentos 
do reality. Será a primeira edição do 
programa e o vencedor do reality levará 
para casa o prêmio de R$ 500 mil e o 
participante que for eleito campeão 
pelo público ganhará R$ 250 mil. 

Mercadoredacao@ndmais.com.br

Leilão de agência
O Banco do Brasil vai leiloar uma 
de suas agências em Joinville. Com 
1.600 m² de área construída, o prédio 
comercial pode ser arrematado a 
partir de R$ 5,6 milhões. A quitação 
do IPTU de ambos do imóvel é de 
responsabilidade do vendedor. O 
leilão será realizado no dia 28, às 
14h. Para participar de qualquer 
uma das disputas, é necessário se 
cadastrar no site biasileiloes.com.br. 

Pós-pandemia
A segunda edição digital 
do Campus Party Digital 
Edition, a versão nacional do 
maior festival de inovação e 
tecnologia do mundo, terá 
como tema este ano soluções 
inovadoras para reiniciar o 
mundo no pós-pandemia. 
O evento começa hoje e é 
gratuito e on-line. Dentro da 
discussão sobre o “Reboot the 
world” (reinicie o mundo), 
serão abordados temas 
como mercado de trabalho, 
economia, energia limpa, 
ciência, saúde, educação 
e cultura digital. Este ano, 
edições simultâneas da 
Campus Party acontecem 
também na Argentina, 
Chile, Colômbia, Paraguai 
e Uruguai, com acesso livre 
de qualquer país do mundo. 
A estimativa é alcançar um 
milhão de pessoas, de forma 
on-line, apenas no Brasil.

Acesso a crédito
Donos de pequenos 
negócios do setor da 
indústria são os que têm 
a pior avaliação sobre a 
obtenção de empréstimos 
no país. De acordo com 
a Sondagem das Micro 
e Pequenas Empresas, 
realizada pelo Sebrae, 
em parceria com a 
Fundação Getúlio Vargas, 
apesar da percepção 
de melhoria de acesso 
ao crédito ter crescido, 
quase 33% dos donos 
de micro e pequenas 
indústrias consideram o 
grau de exigência para 
concessão ou renovação 
de empréstimos 
bancários alto, 57,3% 
moderado e apenas 10% 
acreditam que é baixo.

Números e projeções
A Via Varejo pretende chegar até o fim do ano com cerca de 
120 novas lojas físicas, média de 20 inaugurações por mês até 
novembro. Em comunicado ao mercado ontem com alguns 
números e projeções, a companhia diz que destas novas lojas, 
90 estarão nas regiões Norte e Nordeste. Para o Sul serão 19 
novas lojas. A varejista reúne Casas Bahia, Ponto Frio e Extra.

Expansão
A Catarina Náutica, de itajaí, acaba de expandir a sua 
atuação por meio de uma parceria comercial com a 
revenda Solução Náutica, em Biguaçu. O projeto de 
expansão prevê ainda cinco novas revendas para os 
próximos dois anos. A projeção é que com as novas 
parcerias comerciais a empresa feche este ano com um 
faturamento quase 30% maior que em 2020, quando já 
teve crescimento de 20% em relação ao ano anterior.

Selo prata
O Sinduscon Grande Florianópolis 
recebeu o selo prata do programa 
Compliance Sindical Fiesc, para 
incentivar as boas práticas de 
governança corporativa nas entidades 
sindicais filiadas à federação. O 
programa é dividido em três níveis: 
ouro, prata e bronze. Os sindicatos 
que participam do programa recebem 
capacitação on-line e são orientados 
quanto aos padrões das práticas.
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Indicadores
Confira a variação das moedas, os índices de inflação e da 
poupança, além do comportamento do mercado financeiro Índice IPCA/

IBGE
INPC/

IBGE
IGP-DI/

FGV
IGP-M/

FGV
ICV FPOLIS
UDESC ESAG

0,53%

0,83%

0,31%

0,93%

4,42%

8,35%

JUNHO

MAIO

ABRIL

MARÇO

ACUM. ANO

ACUM. 12 MESES

0,60%

0,96%

0,38%

0,86%

5,07%

9,22%

0,11%

3,40%

2,22%

2,17%

17,74%

34,54%

0,60%

4,10%

1,51%

2,94%

17,96%

35,77%

0,62%

1,27%

0,33%

0,90%

4,78%

8,75%

Inflação (%)

COMERCIAL

COMPRA VENDA

R$ 5,185 R$ 5,186

-0,8034% TURISMO

COMPRA VENDA

R$ 5,19 R$ 5,36

-0,6119%
 Dólar

COMPRA VENDA

R$ 6,195 R$ 6,196

+0,3011%

COMPRA VENDA

R$ 0,0534 R$ 0,0539

-0,7366%
 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$ 304,58

R$ 1100,00

Selic

CUB-SC

Salário Mínimo

Ouro

Data Pontos Variação
21/JUL 125.929,25 0.42%

20/JUL 125.401,36 0.81%

19/JUL 124.394,57 -1.24%

Data fi nal Rendimento
21/JUL 0,2446%

20/JUL 0,2446%

19/JUL 0,2446%

Ibovespa

Poupança

 DIVULGAÇÃO/RECORD TV/ND
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O Fundo Nacional de Desenvolvimen-
to da Educação (FNDE) prorrogou até 
30 de setembro o prazo para renovação 
semestral dos contratos assinados com 
o Fundo de Financiamento Estudantil 
(Fies). A medida foi publicada no Diário 
Oficial da União de 20 de julho e vale 
para contratos simplificados e não sim-
plificados do primeiro semestre de 2021.

O processo de renovação deve ser 
feito por meio do sistema SisFies. O 
período vem sendo estendido para 
garantir que todos os estudantes 
possam realizar os aditamentos nes-
te período de pandemia da covid-19.

No caso de aditamento não simplifi-
cado, quando há alteração nas cláusulas 
do contrato, como mudança de fia-
dor, por exemplo, o estudante precisa 
levar a documentação comprobatória 
ao banco para finalizar a renovação. 
Já nos aditamentos simplificados, a 
renovação é formalizada a partir da 
validação do estudante no sistema.

A autarquia responsável pela execução 
de políticas educacionais do Ministério 
da Educação (MEC) também esten-
deu o prazo, até 30 de setembro, para 
os estudantes interessados pedirem a 
transferência de curso ou de instituição 
de ensino e a dilatação do período de 
utilização do financiamento estudantil 
referente ao primeiro semestre do ano.

Os contratos do Fies devem ser 
renovados semestralmente. O pe-
dido de aditamento é feito inicial-
mente pelas instituições de ensino 
e, em seguida, os estudantes de-
vem validar as informações inseri-
das pelas faculdades no SisFies. 

A prorrogação feita pelo FNDE vale 
para contratos assinados até dezem-
bro de 2017. Os contratos do Novo 
Fies, firmados a partir de 2018, têm 
cronograma definido pela Caixa.

O Fies é o programa do governo federal 
que tem como meta facilitar o acesso ao 
crédito para financiamento de cursos de 
ensino superior oferecidos por insti-
tuições privadas. Criado em 1999, ele é 
ofertado em duas modalidades desde 
2018, por meio do Fies e do Programa 
de Financiamento Estudantil (P-Fies).

O primeiro é operado pelo governo 
federal, sem incidência de juros, para 
estudantes que têm renda familiar de 
até três salários mínimos por pessoa. O 
percentual máximo do valor do curso 
financiado é definido de acordo com 
a renda familiar e os encargos edu-
cacionais cobrados pelas instituições 
de ensino. Já o P-Fies funciona com 
recursos dos fundos constitucionais 
e dos bancos privados participantes, 
o que implica cobrança de juros. 

FNDE prorroga prazo  
para renovação do Fies

Serviço 

Até o dia 30 de setembro os alunos poderão solicitar também a 
dilatação do período de uso do financiamento estudantil

A data final passa para 30 de setembro e o MEC estendeu, também, o 
prazo para os estudantes pedirem a transferência de curso ou instituição
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Áries 21/3 a 20/4 
O espírito empreendedor há de tomar as 
rédeas neste momento, porque há mui-
to em jogo e não se pode perder tem-
po com pudores e temores, pois, ape-
sar de haver argumentos para esses, só 
fariam você perder tempo. Isso não.

Touro 21/4 a 20/5
Coloque um ponto final em todas es-
sas questões que se arrastam há tanto 
tempo já, que ninguém mais lembra di-
reito como foi que tudo começou. Es-
ses lastros empatam seu tempo e con-
somem energia preciosa. Melhor não.

Gêmeos  21/5 a 20/6 
Muitas questões mereceriam ser con-
versadas com mais amplitude e fran-
queza, mas para isso todas as pessoas 
teriam de ter essa boa vontade e dis-
posição, e não parece ser essa a reali-
dade atual. Faça a sua parte apenas.

Câncer   21/6 a 22/7 
A segurança que você pretende conquistar 
está disponível, mas provavelmente você 
terá de refazer seus planos e reinventar seu 
caminho, porque se encontra em outro lugar 
qualquer, em relacionamentos diferentes.

Leão 23/7 a 22/8  
As responsabilidades aumentam e o di-
vertimento não parece seguir na mes-
ma proporção. Porém, esse contras-
te é apenas um momento, que nem vai 
durar tanto para merecer qualquer tipo 
de preocupação ou ansiedade de você.

Virgem  23/8 a 22/9 
Agora será necessário você tomar distância 
para pensar melhor sobre tudo que aconte-
ce e, principalmente, se abster de inter-
vir precipitadamente nos acontecimentos. 
Reagir não será bom, observe tudo melhor.

Libra  23/9 a 22/10
Por mais que nem todas as pessoas que 
você precisa sejam simpáticas à sua alma, 
mesmo assim ensaie uma aproximação que 
reafirme os laços de colaboração e coopera-
ção necessários para que tudo ande direito.

Escorpião 23/10 a 21/11 
Há tanta coisa para fazer que o melhor é 
iniciar o mais rapidamente possível. Seria 
ideal que você tivesse feito planos e traçado 
estratégias, porém, se assim não foi, mes-
mo assim será importante entrar em ação.

Sagitário  22/11 a 21/12 
Amplie seu ponto de vista até incluir aque-
les que são discordantes dos seus. É im-
portante fazer esse exercício para supe-
rar as contendas e desintegrar os conflitos 
que são inúteis e contraproducentes.

Capricórnio 22/12 a 20/1 
As coisas se tornam um pouco mais arrisca-
das nesta parte do caminho, e isso intimida 
bastante sua alma, porque não lhe permite 
experimentar a leveza e despreocupação 
que apreciaria. Isso vai passar, vai passar.

Aquário 21/1 a 19/2
Use o discernimento para perceber quais 
são as pessoas que servem de referência 
para sua alma. Elas podem não ser presen-
tes fisicamente em sua vida cotidiana, mas 
com certeza vivem em seus pensamentos.

Peixes  20/2 a 20/3
Agora é hora de colocar as mãos na massa 
e arrancar as potencialidades do esta-
do abstrato em que se encontram, para 
as expressar, da melhor maneira possí-
vel, e que todo mundo as possa desfrutar.

Horóscopo
Oscar QuirOga/ EstadãO cOntEúdO



O turno terminou, o JEC não 
perdeu, está na vice-liderança 
do grupo 8 da Série D, con-
tinua invicto, com 100% de 
aproveitamento em casa e uma 
das melhores defesas de todo 
o campeonato. A fase é boa e, 
apesar de o discurso continuar 
sendo o de que cada jogo é uma 
decisão e de que o objetivo ainda 
está muito longe, o torcedor 
retomou a confiança no time. 
Mas, ontem (21), a preocupação 
da torcida tinha nome e sobre-
nome: Leandro Zago. O sucesso 
do treinador tricolor motivou 
o interesse de outros clubes 
no trabalho dele, que chegou 
a Joinville no final de abril.

Desde que assumiu o JEC, o 
primeiro clube principal que 
comanda, o time não perdeu. 
São sete jogos, quatro vitórias e 
três empates. Além da pontua-
ção, vitórias e classificação na 
tabela, o trabalho do treinador 
chama a atenção pela diversida-
de, pluralidade e consistência.

O Tricolor vinha de uma elimi-
nação precoce no Campeonato 
Catarinense, saídas importantes 
de jogadores e, ainda assim, 
em pouco tempo de trabalho 

com o grupo, Zago conseguiu 
mudar a cara do time, dando 
ao Joinville uma característica 
mais técnica e equilíbrio entre 
os setores defensivo e ofensivo.

A variação de posicionamen-
to tático e de construção de 
jogadas é outra característica 
marcante de um time que só 
tem um objetivo: o acesso. Todo 
esse sucesso e o desempenho 
da equipe chamaram a atenção 
de outro time que vive situação 
oposta. O Paraná Clube é o vi-
ce-lanterna do grupo B da Série 
C do Campeonato Brasileiro. 
Com apenas 29% de aprovei-
tamento, a equipe paranaen-
se tem apenas duas vitórias 
em oito jogos disputados.

“TEMOS A  
PALAVRA DELE”

Após a demissão do técnico 
Maurílio Silva, o nome de Lean-
dro Zago surgiu como uma das 
principais opções para “salvar” 
o Paraná do rebaixamento. Além 
da situação na tabela, o momen-
to financeiro delicado também 
preocupa o torcedor paranista.

No entanto, a torcida tricolor 

pode ficar tranquila, garante 
Léo Roesler, diretor de futebol 
do JEC. “Não existe nada oficial, 
mas mesmo que tivesse, ele 
vai seguir conosco até o fim do 
campeonato. Temos a palavra 
dele que continua aqui”, destaca.

O diretor conta que soube do 
rumor pela internet e desde a 
primeira informação, entrou em 
contato com o treinador. “Eu até 
brinquei que estava ligando só 
por obrigação porque ele é muito 
ético e íntegro e teria falado se 
houvesse uma proposta. Ele 
disse que não tinha nada e que 
respondeu a imprensa para-
naense da mesma forma”, diz.

O objetivo de Leandro Zago 
continua o mesmo: manter 
o time em evolução, dar se-
quência às vitórias, e obter o 
acesso à Série C e o título da 
Série D. Para isso, o JEC tem 
mais um desafio no sábado 
(24), quando recebe o Esporti-
vo, às 15h, na Arena Joinville.

Já Léo Roesler trabalha para 
contratar reforços para o time e 
tranquiliza o torcedor. “Eu tenho 
certeza absoluta que não seria 
uma proposta do Paraná que 
tiraria Zago do JEC”, finaliza.
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Empréstimo  
de Leineker 

JEC descarta saída 
de Leandro Zago 
O bom desempenho do Tricolor desperta interesse de outros clubes 
pelo técnico. Mas diretoria diz ter a garantia que ele não deixará o time  

Esporte

Enquanto Rafael Pascoal chegou para ser titular, Felipe 
Leineker perdeu espaço na meta tricolor. O goleiro 
joinvilense era reserva de Fabian Volpi e acabou ficando 
como terceiro goleiro com a chegada de Pascoal. Mas, 
agora ele poderá voltar a atuar. Leineker foi emprestado 
ao Atlético Catarinense, que disputa a Série B do 
Campeonato Catarinense. O time de São José é o atual 
campeão da Série C e vive situação delicada na segunda 
divisão. É o vice-lanterna e ainda não conseguiu vencer 
na competição. Durante o período de empréstimo, que 
segue até o fim da Série B, o clube da Grande Florianópolis 
vai arcar com 50% dos vencimentos do atleta.

Catarinense nas categorias de base 
Os garotos do JEC terão campeonatos para disputar nesse 
ano. A FCF (Federação Catarinense de Futebol) divulgou 
as tabelas dos Estaduais Sub-17 e Sub-20 e o Tricolor 
participará das duas competições. No Sub-17, o Coelho 
estreia no dia 11 de setembro, quando os garotos viajam para 
enfrentar o Brusque. Já no Sub-20, a estreia acontece uma 
semana antes. No dia 4 de setembro, o JEC recebe o Tubarão, 
no CT do Morro do Meio. 
 
JEC no futebol americano 
E o JEC continua ampliando a atuação de sua marca. 
Conforme já adiantado na coluna, o Tricolor divulgou 
oficialmente a parceria com o Joinville Gladiators, time 
de futebol americano da cidade. O time da bola oval 
tem seletiva marcada para o próximo domingo (25) 
e passa a usar o símbolo do JEC nas competições. 

Oito times disputarão a Copa SC 
O congresso técnico realizado ontem à tarde desenhou a 
próxima edição da Copa Santa Catarina. Atual campeão, 
o JEC disputará a competição que tem previsão para 
acontecer entre 19 de setembro e 28 de novembro. 
Além do Tricolor, Criciúma, Marcílio Dias, Figueirense, 
Hercílio Luz, Juventus, Caçador e Avaí (com o Sub-23) 
competem pelo título e pela vaga na Copa do Brasil. O 
Brusque chegou a participar da reunião, mas desistiu da 
participação. A Copa SC será disputada em turno único, 
com quatro clubes avançando para as semifinais, que 
serão disputadas em jogos de ida e volta, assim como a 
grande final. O JEC vai em busca do hexacampeonato.

De volta à estaca zero 
O JEC tem como objetivo a contratação de um centroavante, 
um lateral esquerdo e um meia para a sequência da Série D, 
em especial para a fase de mata-mata. E quase sacramentou 
a primeira. De acordo com o diretor de futebol Léo Roesler, 
o time havia fechado negócio com um camisa 9, mas o 
atleta “voltou atrás e pediu um valor maior”. Sem pressa e 
querendo realizar uma contratação assertiva, o clube quer 
trazer atletas que possam fortalecer o time na segunda 
fase, mas agora, “voltamos à estaca zero”, diz o diretor.

FOTOS VITOR FORCELLINI/DIVULGAÇÃO/ND

Os bons resultados obtidos pelo JEC no primeiro turno chamaram a atenção 

para o trabalho de Zago, que teria sido sondado pelo Paraná Clube
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Sem as estrelas, Brasil 
estreia contra a Alemanha
Técnico André Jardine vê seleção masculina em construção e prevê mudanças 
na formação titular ao longo da campanha nos Jogos de Tóquio 2020

Esporte

QUINTA-FEIRA (22)
4h30: Futebol masculino: 

Egito x Espanha

4h30: Futebol masculino: Nova 
Zelândia x Coreia do Sul

5h: Futebol masculino: 
México x França

5h30: Futebol masculino: Costa 
do Marfim x Arábia Saudita

7h30: Futebol masculino: 
Argentina x Austrália

8h: Futebol masculino: 
Japão x África do Sul

8h: Futebol masculino: 
Honduras x Romênia

8h30: Futebol masculino:  
  Brasil x Alemanha

20h30: Remo: Skiff simples, duplo e 
quádruplo (masculino e feminino)

SEXTA-FEIRA (23)
8h: Cerimônia de abertura

20h30: Remo: skiff simples 
feminino (repescagem)

21h: Remo: skiff simples 
masculino (repescagem)

21h: Handebol masculino: 
Noruega x  Brasil

21h: Vôlei masculino: Itália x Canadá

21h: Tênis de mesa: simples 
masculino e simples feminino

21h30: Remo: skiff duplo 
feminino (repescagem)

21h40: Remo: skiff duplo 
masculino (repescagem)

21h50: Levantamento de peso 
feminino (até 49kg)

22h: Vôlei de praia masculino 
(duplas):  Brasil x Argentina

22h: Ginástica artística: 
qualificatório masculino

22h15: Basquete feminino: 
Atletas da Rússia x Japão

22h40: Basquete feminino: 
China x Romênia

23h: Vôlei de praia feminino 
(duplas):  Brasil x Argentina

23h: Judô masculino (até 60kg)

23h: Judô feminino (até 48kg)

23h: Boxe: peso pena feminino

23h: Handebol masculino: 
França x Argentina

23h05: Vôlei masculino: 
 Brasil x Tunísia

23h30: Boxe: peso meio-
médio feminino

232h35: Basquete masculino: 
Polônia x Letônia

23h45: Hóquei sobre grama 
masculino: Holanda x Bélgica

23h55: Esgrima: sabre 
individual masculino

AGENDA OLÍMPICA

Sem astros, e, por isso, 
menos favorita à conquista 
do ouro nos Jogos de Tóquio, 
a seleção brasileira mascu-
lina de futebol estreia nesta 
quinta-feira (22), às 8h30 
(horário de Brasília), diante 
da forte Alemanha. O técni-
co André Jardine espera uma 
partida equilibrada, com 
alternância no domínio.

Ele usou os poucos trei-
nos com todo o elenco para 
tentar entrosar a sua re-
mendada equipe, sem nomes 
como Neymar, Marquinhos, 
Weverton, Rodrygo, Vini-
cius Junior e Pedro, vetados 
de representar o Brasil em 
Tóquio por seus clubes.

“É uma equipe ainda em 
construção. Aproveitamos os 
poucos treinamentos com o 
grupo completo. A estratégia 
foi realmente tentar entro-
sar o máximo essa equipe que 
entendemos ser a ideal para 
o início dos Jogos. É muito 
comum as equipes que come-
çar não terminarem a com-
petição. Acredito que nosso 
time vai se modificar duran-

te a competição”, analisou 
o treinador em entrevista 
coletiva nesta quarta-feira.

Apesar de não poder contar 
com Neymar e outros astros, 
Jardine está satisfeito com o 
nível técnico dos atletas que 
tem à disposição. São joga-
dores, segundo ele, com um 
“repertório muito bom”.

Considerando a formação 
que participou dos últimos 
treinos, o Brasil deve jogar 
com Santos, Daniel Alves, 
Diego Carlos, Nino e Guilher-
me Arana; Douglas Luiz, Bruno 
Guimarães e Claudinho; Ri-
charlison, Antony 
e Ma-
theus 
Cunha.

Bra-

sil e Alemanha vão reeditar em 
Yokohama a final dos Jogos do 
Rio, quando a seleção conquis-
tou o inédito ouro nos pênaltis. 
Foi em Yokohama, aliás, que 
a seleção brasileira, liderada 
por Rivaldo e Ronaldo, der-
rotou os alemães na Copa do 
Mundo de 2002, na última vez 
em que foi campeã mundial.

Atual campeão olímpico, o 
Brasil está no Grupo D, ainda 
com Costa do Marfim e Ará-
bia Saudita. O torneio reúne 
16 times. Os dois melhores de 

cada chave avançam.

Marta dá show e comanda 
as meninas em Miyagi

A seleção brasileira feminina de futebol estreou 
com vitória nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Lide-
rado pela genial e incansável Marta, o Brasil atro-
pelou a China por 5 a 0 nesta quarta-feira (21), em 
Miyagi. Ela foi o grande nome da partida ao balan-
çar as redes duas vezes. Fez o primeiro gol do Bra-
sil na competição e o terceiro e deixou Andressa 
Alves cobrar o pênalti que resultou no quarto ten-
to. Debinha também deixou sua marca no primeiro 
tempo e Bia Zaneratto fechou o marcador no fim.

As chinesas mandaram três bolas na trave 
e deixaram o Brasil em dificuldade em alguns 
momentos. No entanto, a atuação da seleção 
brasileira foi satisfatória. Encurralou as chi-
nesas, mostrou organização, intensidade e um 
forte jogo coletivo que potencializou o talen-
to das jogadoras, especialmente de Marta.

Em busca do ouro olímpico inédito, o Bra-
sil continua sua jornada em Tóquio no próxi-
mo sábado (24), às 8h (no horário de Brasília), 
quando enfrenta a Holanda. Depois, na ter-
ça, fecha a primeira fase contra a Zâmbia.

Brisbane, na Austrália, sediará 
a Olimpíada de 2032

O COI (Comitê Olímpico Internacional) anun-
ciou ontem, após aprovação de sua diretoria 
executiva, que a cidade australiana de Brisbane 
será a sede dos Jogos Olímpicos de Verão de 
2032. Esta será a terceira vez que a Austrália vai 
receber uma edição das Olimpíadas, repetindo 
os anos de 1956 (Melbourne) e 2000 (Sydney).

A nomeação de Brisbane foi aprovada em 
uma assembleia do COI, em um sistema usado 
pela primeira vez, sem uma competição aberta 
entre várias cidades interessadas. Desta vez, 
a negociação foi discreta e diretamente entre 
o Comitê Olímpico e as partes aspirantes.

Segundo o projeto, as competições serão 
distribuídas em três núcleos de competições: 
Brisbane (21 sedes), Gold Coast (a 65 km, 
com seis sedes) e Sunshine Coast (a 85 km, 
com mais três). Após a realização dos Jogos 
de Tóquio, que terão abertura oficial nesta 
sexta-feira, as edições seguintes serão em 
Paris, em 2024, e Los Angeles, em 2028.

Horários 
de Brasília
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Hospital Dona Helena lança cartão de fidelização 
 
Depois de oito meses de planejamento, o Hospital Dona Helena, de Joinville, 
lançou seu programa de fidelização. O “Clube + Saúde Dona Helena” oferece 
descontos em serviços médicos do hospital e parceiros externos, com ênfase 
em consultas, exames e terapias. Haverá duas opções de vínculo ao programa:  o 
clássico e o premium, com mensalidades a partir de R$ 15, para cartão individual, 
familiar ou empresarial. Na modalidade premium, além da tabela diferenciada 
em consultas, exames e terapias, o paciente terá acesso a uma rede de parceiros 
em outros segmentos, como acupuntura, oftalmologia, óticas, farmácias, 
veterinário e seguro de vida, além de assistência funeral e cobertura por morte.

App ajuda a combater fogo no Pantanal 
Uma tecnologia desenvolvida em Joinville vai ajudar a combater o incêndio 
florestal no Pantanal. Trata-se do aplicativo Brasil+Seguro, que há um mês 
ajudou na captura do serial killer Lázaro Barbosa, em Goiás. A empresa foi 
convocada pelo Comando Geral dos Bombeiros de Mato Grosso para alinhar as 
datas e estratégias de ação. De acordo com o CEO do aplicativo, Edivaldo da 
Veiga, a ideia é estimular a população do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso a 
baixarem o aplicativo e se tornarem “vigilantes da natureza”. “No momento em 
que verem o foco de queimada, basta apertarem o botão que já cai no painel de 
controle dos bombeiros”, explica. A partir desse sinal, equipes são deslocadas 
para controlar os focos. O dispositivo já foi usado durante os incêndios em 
Corumbá (MS), no Pantanal, entre 1º de janeiro e 30 de setembro de 2020,

São Francisco do Sul planeja  
réveillon com show de fogos 
 
São Francisco do Sul deve voltar a festejar o Réveillon com o tradicional 
show de fogos. No ano passado, o município cancelou a festa por conta 
do avanço da pandemia, assim como outras cidades turísticas de Santa 
Catarina. A Secretaria de Turismo de São Francisco do Sul informou que 
tem acompanhado as alterações na matriz de risco da Covid-19 com 
a finalidade de realizar as festividades da virada de ano, respeitando, 
claro, todos os protocolos sanitários. “Diante do crescimento do índice 
de pessoas vacinadas, estamos avaliando a possibilidade de realizarmos 
as festividades em dois pontos da cidade: Centro Histórico e Enseada”, 
destacou o secretário de Turismo, Hercilio Correa da Silva Netto. A ideia 
inicial é fazer o show pirotécnico visual, este ano sem foguetes com altos 
ruídos, além de um palco para o show da virada, com bandas locais. Além 
disso, a Prefeitura pretende retornar com a tradição da queima de fogos 
no Morro da Cruz. São Francisco do Sul costuma receber mais de 200 mil 
pessoas nas praias e na região central para acompanhar a virada.

Bolshoi em Joinville lança 
evento com workshops e 
espetáculos gratuitos 
 
Já que o grande festival da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, em Joinville, foi transferido para 
outubro, por causa da Covid-19, a instituição preparou uma série de atividades online para 
“manter acesa a chama da arte” neste mês de julho. A transmissão do “Bolshoi Julho em Dança” 
– que contempla workshops, espetáculos, aulas e outros conteúdos – começou ontem (21) e vai 
até 1º de agosto, por meio das redes sociais da escola. Na terça-feira (20), um tour virtual já havia 
matado a saudade do espaço físico onde acontece o Festival de Dança. A Bolshoi abriu um evento 
no Facebook, onde parte da programação será realizada ao vivo, de forma gratuita. Para participar, 
basta acessar o ‘Evento Julho em Dança’. Hoje (22), às 19h30, acontece a estreia do clipe inédito 
gravado em Minas Gerais, com a participação da Escola Bolshoi e a Orquestra de Câmara de 
Inhotim. A gravação aconteceu no Instituto Inhotim, sede de um dos mais importantes acervos de 
arte contemporânea do Brasil e considerado o maior museu a céu aberto do mundo.
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