
Tarifa da água vai ter um 
novo modelo de cobrança 

Adiamento pelo segundo ano seguido foi decidido em conjunto pela Prefeitura e Ajao, organizadora do evento. Página 6
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 O JEC/Krona volta à quadra hoje para enfrentar 

o Blumenau. Após duas derrotas seguidas na 
Liga Nacional de Futsal, o Tricolor quer a vitória 

para subir na classificação. Atualmente, o 
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ABASTECIMENTO EM JOINVILLE 

Presidente da Águas de Joinville, Giancarlo Schneider, esteve na Acij ontem para detalhar a forma de faturamento que  
possibilitará cálculos mais precisos de gastos e investimentos, além de estimular o uso consciente do insumo. Página 5

Festa das Flores só em 2022
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À frente da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Joinville, Fábio Baja 
alerta a população de Joinville: do ano passado para cá, o número 
de casos de golpes e estelionatos cresceu 150% em média. Por dia, 
só na região em que ele atua, o valor chega a R$ 2 milhões. As 
redes sociais facilitam esse tipo de abordagem.  
 
Um dos golpes mais comuns nos últimos tempos tem sido o do 
falso boleto de pagamento, no qual os golpistas enviam por e-mail 
um boleto, com a marca da financeira ou banco que a pessoa tem 
uma parcela, muitas vezes em atraso. A vítima consegue efetuar o 
pagamento falso, pois vai direto para as contas desses criminosos, 
mas fica ainda a dívida real. A principal dica é: desconfiar sempre 
e não confiar de primeira. Por mais real que possa parecer, essas 
empresas não enviam mensagens pelo whats, ou e-mail.

Alerta contra golpes! 

Luto em 
Jaraguá do Sul
A segunda-feira 
começou muito 
triste para o Norte 
catarinense. O 
chargista Fernando 
César Bastos, que 
tinha 59 anos, faleceu. 
Ele lutava contra um 
câncer. Teve uma longa 
trajetória em veículos 
de comunicação 
impressos aqui da 
região Norte. Entre 
seus trabalhos mais conhecidos está o Wilfried, 
mascote da Schützenfest (imagem acima). 
Bastos, em 2018, foi um dos homenageados 
pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina 
entre 23 pessoas e entidades que se dedicaram 
tanto à criação como à organização da maior 
Festa de Atiradores do Brasil. Profissionais da 
área lamentam a perda de um grande talento. 
Fernando Bastos deixa esposa e dois filhos.

Novo secretário 
de Educação 
em SFS
A saída repentina, para 
muitos, de Marcelo Braga 
deixou no ar, nos últimos 
dias, quem seria o novo 
nome. A confirmação 
veio ontem (31). É o 
professor de Geografia 

da rede municipal, Rodrigo Graf, que já estava no setor como 
gerente. Já foi coordenador do Projeto Institucional de Bolsa 
de Iniciação à Docência do IFC em São Francisco do Sul e é 
efetivo na rede desde 2014. Pós-graduado em Metodologia para 
Ensino Fundamental, Médio e Superior, também está fazendo 
Mestrado na área de Educação. O novo secretário quer dar 
continuidade em projetos, mas quer investir mais nas unidades 
e profissionais da área para melhorar os indicadores do Ideb.  

Reforma administrativa em debate
A semana é curta na Câmara de Vereadores de Joinville, mas intensa. 
Tudo porque hoje, na reunião conjunta das Comissões de Finanças 
e de Saúde, os parlamentares pretendem discutir os projetos de leis 
da reforma da previdência dos servidores públicos municipais de 
Joinville. Foram convidados representantes do Sinsej, da Associação 
dos Auditores Fiscais da Receita Municipal, do Ipreville, do Sindicato 
dos Fiscais de Tributos do Município de Joinville, da Associação dos 
Segurados Aposentados e Pensionistas do Ipreville, da Associação dos 
Servidores Públicos Municipais de Joinville, da Procuradoria-geral 
do Município e do Conselho Administrativo do Ipreville. Ou seja, 
todos os órgãos envolvidos e interessados na proposta. Lembrando 
que as transmissões acontecem no canal no Youtube do Legislativo.

Plataforma oferta 
900 vagas de 
emprego e estágio 
Chamada de Movimento SC 
pela Educação, ela possui 
exatamente 951 vagas ativas 
de emprego ou estágios nos 
setores de indústria, comércio, 
serviços, turismo e transporte 
em Santa Catarina.  
 
Aqui nas regiões Norte e 
Nordeste são 66 vagas ativas 
de emprego ou estágios. A 
plataforma é uma iniciativa 
da Fiesc, Fecomércio e outras 
entidades.  
 
Para saber as vagas 
basta acessar: msce.
santacatarinapelaeducacao.
com.br 

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

SABRINA AGUIAR
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Infecção por  
   Fungo Negro  
sob análise
Infectologista 
Marcelo 
Mulazani 
explicou que 
um outro caso 
da doença 
foi registrado 
em Joinville 
em 2018 em 
um paciente 
com câncer 

Cientistas buscam 

evidências entre 

a murcomicose e 

a Covid-19, mas, 

até agora, nada 

ficou provado

 F
O

TO
 D

IV
U

LG
A

ÇÃ
O

/N
D

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

Uma doença invasiva, rara e 
grave. Assim pode ser definida a 
mucormicose, também conheci-
da como Fungo Negro, que tem 
um caso suspeito em Joinville e 
colocou a Vigilância em Saúde do 
município em estado de alerta. 

O que poucos sabem é que a 
cidade já registrou ao menos 
um caso da doença em 2018, 
revelou o médico infectologista 
Marcelo da Silva Mulazani, na 
manhã de ontem, em coletiva à 
imprensa. Segundo ele, o caso de 
três anos atrás foi identificado 
em um paciente com câncer.

De acordo com o médico, que 
trabalha no setor de Vigilân-
cia em Saúde do município, 
o caso investigado agora é de 
um homem de 52 anos e que 
está internado em um hospital 
privado da cidade. Ele segue 
o “padrão” da doença, que, 
diz o médico, “não é novo”. 

O paciente apresenta um 
quadro de diabetes, o que altera 
o sistema imunológico e po-
tencializa a ação do fungo, e 
teve Covid-19, o que chamou 
atenção para uma possível 

relação entre as duas doenças.
“A mucormicose é conside-

rada uma doença invasiva, que 
tem tratamento específico, 
com medicações antifúngicas 
e, em alguns casos, com cirur-
gia para retirar o tecido morto. 
As pessoas que desenvolvem a 
mucormicose já têm um qua-
dro mais grave”, explica.

TRATAMENTO 
E MEDIDAS

Conforme o infectologista, 
a doença já existe e, por isso, 
há um protocolo conhecido de 
tratamento e medidas, como 
uso de antifúngicos e proce-
dimento cirúrgico em alguns 
casos. Ele salienta que o proto-
colo de tratamento já está bem 
estabelecido e a conduta é a de 
vigiar a apresentação de casos 
para evitar complicações. “É 
uma doença que ataca pessoas 
com deficiência imunológica 
e isso pode ocorrer por di-
versos fatores. É uma doença 
oportunista e que prevalece 
pela fragilidade da imunida-

de das pessoas”, reforça.
A relação com a Covid-19, 

no entanto, não é confirmada. 
“Essa correlação com a Covid 
ainda está sendo estudada mun-
dialmente, se existe um outro 
fator de risco, lacunas, mas nos 
próximos meses devemos ter 
algo mais concreto com relação 
a essa possível associação”, diz.

Mulazani salienta, ainda, 
que a cidade é suscetível à 
ocorrência do fungo devido à 
umidade da região. Além disso, 
ele dá dicas de como prevenir 
a incidência com cuidados em 
casa. “Joinville é úmida e isso 
torna complicado e suscetível. 
Então, é recomendado deixar 
a casa arejada, evitar a for-
mação de mofo, cuidar com 
alimentos para não formar 
mofo e acabar ingerindo”, diz.

O Ministério da Saúde acom-
panha o passo a passo desde que 
foi informado sobre a suspeita. O 
caso em investigação foi detec-
tado em biópsia, no entanto, a 
confirmação só será possível por 
meio de exame que ainda não 
tem prazo para ser liberado.

É uma doença 
que ataca pessoas 
com deficiência 
imunológica e isso 
pode ocorrer por 
diversos fatores. 
É uma doença 
oportunista e 
que prevalece 
pela fragilidade 
da imunidade 
das pessoas.”

Marcelo da  
Silva Mulazani,
 médico infectologista
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Especialista diz que não há motivos para preocupação

A epidemia de Fungo Negro na 
Índia chamou a atenção nas últi-
mas semanas e, na América do Sul, 
novos casos foram confirmados 
no Uruguai e no Paraguai. No país 
asiático, mais de 9 mil mortes fo-
ram registradas, no entanto, o mé-
dico infectologista Marcelo da Silva 
Mulazani salienta que não há mo-
tivo para preocupação e para pen-
sar que o Fungo Negro se espalhará 
em pandemia, como a Covid-19.

Na Índia, a associação está 

sendo estudada porque os pa-
cientes haviam recebido suporte 
de oxigênio por meio de cilindros. 
Porém, há diversos fatores que 
explicam os casos, como a umi-
dade, a temperatura e as caracte-
rísticas sanitárias do ambiente.

Além disso, a mucormi-
cose se torna mais grave em 
pessoas com deficiência imu-
nológica e a Covid-19 ataca o 
organismo dos pacientes, o que 
potencializa a ação do fungo.

Infecção é originária de matéria orgânica em decomposição
O termo Fungo Negro é 

popularmente utilizado para 
se referir à mucormicose, 
uma infecção causada por um 
fungo da classe Zygomyce-
tes e ordem Mucorales. É 
considerada uma infecção 

fúngica grave e rara, origi-
nária de microrganismos que 
vivem em diversos ambien-
tes, particularmente no solo 
com matéria orgânica em 
decomposição, como fo-
lhas, adubo ou madeira.

A mucormicose é contraída 
por pessoas que entram em 
contato com os esporos fún-
gicos. Indivíduos diabéticos, 
com doenças onco-hematoló-
gicas ou que utilizam medi-
camentos imunossupressores 

são mais suscetíveis à con-
taminação. Em casos graves, 
a mucormicose pode evoluir 
para coma e óbito. A infecção, 
que geralmente se manifes-
ta na pele, pode espalhar-se 
para outras partes do corpo. 

Uruguai relaciona caso de mucormicose à Covid
O Uruguai detectou o 

primeiro caso no país de 
mucormicose relacionada à 
Covid-19 na semana passa-
da. Segundo o jornal El País, 
trata-se de um paciente 
diabético, com menos de 50 
anos, internado na cidade 
de Montevidéu, após ter 
contraído o coronavírus. 

O infectologista uruguaio 

Henry Albornoz informou 
que, cerca de 10 dias após 
ter superado o Covid-19, o 
homem começou a apre-
sentar necrose (morte 
do tecido) em regiões de 
mucosa. Posteriormen-
te, os exames laborato-
riais confirmaram que 
ele havia sido infectado 
com a mucormicose. 

Município abre 
pré-cadastro 
de pessoas 
com 40 anos 
ou mais para 
receber vacina

Joinville anun-
ciou ontem à noite a 
abertura do pré-ca-
dastro de pessoas com 
40 anos ou mais para 
receber a vacina contra 
a Covid-19. Segundo a 
Secretaria de Saúde de 
Joinville, na semana 
passada, o Governo 
do Estado de Santa 
Catarina sinalizou para 
a possibilidade de con-
siderar a solicitação 
feita pelo município 
para autorizar que as 
cidades seguissem a 
imunização por idade, 
paralelamente aos 
grupos prioritários 
estabelecidos pelo 
Ministério da Saúde. 

Embora o agen-
damento ainda não 
esteja disponível, uma 
vez que depende da 
formalização do ato 
e do recebimento de 
doses, a Prefeitura de 
Joinville está dispo-
nibilizando o pré-ca-
dastro para pessoas 
com 40 anos ou mais. 

O pré-cadastro deve 
ser realizado no site 
joinville.sc.gov.br. Por 
meio do link “Vacina 
Covid-19”, a popu-
lação pode inserir os 
dados pessoais, ato 
que vai possibilitar que 
o município tenha uma 
estimativa mais asser-
tiva da quantidade de 
pessoas deste grupo. 
 
NOVO DECRETO 

Também ontem à 
noite, a Prefeitura 
prorrogou por mais 
sete dias as regras em 
vigência de combate 
à pandemia da Co-
vid-19 com a pu-
blicação do decreto 
municipal nº 42.760. 

As medidas adotadas 
pelo município estão 
em acordo com as 
normas estabelecidas 
pelo Governo do Esta-
do de Santa Catarina.  
A Prefeitura reforça 
o pedido para que a 
população respeite o 
distanciamento social, 
utilize máscara e 
higienize as mãos cor-
retamente com água e 
sabão ou álcool em gel.

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

Essa correlação com a Covid ainda 
está sendo estudada mundialmente, 
se existe um outro fator de risco, 
lacunas, mas, nos próximos meses, 
devemos ter algo mais concreto com 
relação a essa possível associação.”

Marcelo da Silva Mulazani,  médico infectologista

já foram  
registradas na 
Índia por causa 
do Fungo Negro

9 mil 
mortes
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Cobrança da tarifa de água 
em Joinville terá mudanças  
Segundo a Prefeitura, nova forma de faturamento será implementada para calcular os investimentos com água e esgoto 
e vai possibilitar o estímulo do uso consciente da água e adequação dos valores à realidade de consumo das famílias 
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Parcelas serão fixas e variáveis

Atualmente, a cobrança é 
realizada por meio de um con-
ceito de tarifa mínima, na qual 
o cliente paga uma taxa e pode 
consumir até 10 metros cúbicos 
de água, pagando o excedente 
de acordo com o consumo.

O novo modelo prevê uma 
parcela fixa, com o custo 
mínimo para manter a dis-
ponibilidade do sistema, e 
uma parcela variável, com 
base no volume consumi-
do, medido no hidrômetro.

Valor adequado ao volume de consumo
Para os clientes residenciais, 

a tarifa mínima no modelo atual 
é de R$ 36,34, com duas faixas 
para o excedente, de acordo com 
a quantidade de metros cúbicos 
consumidos. Por meio da TBO, 
a tarifa fixa passa a ser de R$ 
26,24, com sete faixas para o 
excedente de forma variável, 
tornando o valor mais adequa-
do ao volume de consumo.

Uma moradia que consome 
6 metros cúbicos de água, que 
hoje paga a tarifa mínima de 
R$ 36,34, terá uma diminuição 
no custo da tarifa com o novo 
modelo, passando a pagar R$ 
32,96. Neste caso, a redução 
representa 9,3% do valor total.

Os usuários de Tarifas Espe-
ciais também serão beneficiados 
por este modelo, sendo que a 

Tarifa Residencial Social Espe-
cial, que começava em R$ 14,78, 
vai começar em R$ 7,87, com o 
custo adicional de R$ 0,23 para 
quem consome até 15 metros 
cúbicos. Neste grupo, a econo-
mia será imediata para mais de 
3,5 mil famílias. O cronograma 
de implantação da TBO teve 
início no mês de maio, com a 
comunicação do novo modelo 
para os clientes. Paralelamente, 
a equipe técnica da CAJ traba-
lha na homologação do sistema 
para permitir as alterações.

Também está prevista a 
realização de uma consulta 
pública e a deliberação pela 
ARIS. Caso as etapas transcor-
ram conforme o planejado, será 
possível aplicar o novo modelo 
no mês de setembro de 2021. 

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

A fim de atualizar o mo-
delo de cobrança de água 
e esgoto em Joinville, a 
CAJ (Companhia Águas de 
Joinville), em conjunto com 
a ARIS (Agência Regula-
dora Intermunicipal de 
Saneamento), apresentou 
ontem, na Acij (Associação 
Empresarial de Joinville), 
a nova estrutura da TBO 
(Tarifa Básica Operacio-
nal), que extingue a co-
brança da tarifa por meio 
do consumo mínimo e 
adota o consumo efetivo.

Segundo a Prefeitura, a 
nova forma de faturamen-
to será implementada para 
calcular os investimentos 
com água e esgoto e vai 
possibilitar o estímulo do 
uso consciente da água, a 
adequação dos valores à 
realidade de consumo de 
cada família e a manutenção 
do preço médio da água.

“A implantação da TBO 
representa um importante 
avanço para que possamos 
manter o serviço oferecido 
pela Companhia Águas de 
Joinville e continuar melho-
rando em tecnologia e qua-
lidade”, afirmou Giancarlo 
Schneider, presidente da CAJ.

“Importante que a comu-
nicação desta nova tarifa 
seja bem compreendida 
pelos usuários. Contem com 
a entidade para comparti-
lhar as informações com os 
associados e com a comuni-
dade”,  disse o presidente da 
ACIJ, Marco Antonio Corsini. 

Este modelo já é adotado 
por diversas cidades, como 
Jaraguá do Sul, São Bento do 
Sul e Balneário Camboriú, 
além de todas as cidades cujo 
serviço é oferecido pela Ca-
san (Companhia Catarinense 
de Águas e Saneamento.

Cabe ressaltar que a im-
plantação da TBO também é 
uma solicitação do Conselho 
Municipal de Saneamen-
to Básico, que apresentou 
uma moção requisitan-
do o estudo deste modelo 
para Joinville em 2019.

Schneider (no detalhe) acredita que a 
implantação da Tarifa Básica Operacional será 
um importante avanço para a manutenção do 
serviço e a implementação de melhorias

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE
CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE – 42.3.0002948.3
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Comunicamos aos senhores acionistas que a Assembleia Geral Extraordinária programada para o dia 
01/06/2021 as 17:00hs foi adiada para a data abaixo informada.
Ficam convidados os senhores acionistas da COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE a comparecerem à 
Assembleia Geral Extraordinária que se realizará à Rua Hermann August Lepper número 10, Cidade de 
Joinville, Estado de Santa Catarina, no dia 14 de Junho de 2021 às 8:00 (oito) horas para deliberarem 
sobre a seguinte Ordem do Dia:
a) Alterar critério de remuneração do Comitê de Auditoria Estatutário;
b) Aprovar Alterações no Estatuto Social e Consolidar.

Joinville, 28 de Maio de 2021.
A ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
O Departamento de Trânsito de Joinville - DETRANS, leva ao conhecimento dos interessados 
em conformidade com o que preceitua a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, que realizará o 
procedimento licitatório de Pregão Eletrônico nº 018/2021, que tem por objeto a contratação de empresa 
para prestação de serviços de instalação, retirada, reposicionamento, remoção de obstáculos e 
limpeza da sinalização indicativa do tipo semi-pórtico instaladas no Município de Joinville, incluindo o 
fornecimento de material, de acordo com especificações, quantitativos e condições do Edital, na Data/
Horário: 16/06/2021 às 09:00 horas, para abertura das propostas. O edital encontra-se à disposição 
dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br - UASG 927754. 

Joinville, 27 de maio de 2021
Paulo Rogério Rigo - Diretor-Presidente

O Município de Joinville, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Joinville, leva ao 

conhecimento dos interessados e proponentes que decide ANULAR o processo licitatório de Pregão 

Eletrônico nº 038/2021, UASG 460027, destinado a aquisição de painéis eletrônicos de senha para 

a Secretaria Municipal de Saúde e Hospital Municipal São José, conforme decisão da autoridade 

competente exposta no Despacho SEI 9377286.

Joinville/SC, 31 de maio de 2021

Jean Rodrigues da Silva, Secretário da Saúde

Fabricio da Rosa, Diretor Executivo



Atolados no papo furado
Andei falando sobre o que me parecem erros de percepção 

gerados pela dicotomia burra direita x esquerda. Tratei 
especificamente da tese ignorante de que FHC e Lula são 
sócios de um projeto de hegemonia “esquerdista” e outros 
clichês primários que os devotos dessa dicotomia amam. Dei o 
exemplo da maior reforma liberal da história contemporânea 
brasileira, na década de 1990, conduzida por Fernando 
Henrique apesar das tentativas de sabotagem de Lula.

Não adianta. Os fanáticos por esses rótulos fajutos 
(direita e esquerda) dão a vida para continuar vestindo 
orgulhosamente a camisa do seu clubinho – que dizem ser 
um repositório seguro das virtudes que os distinguem do 
clubinho do inimigo. É claro que o motivo para entrar nesse 
assunto foi a vergonhosa declaração de apoio de FHC a Lula. 

Um vexame. Uma pirueta de sociólogo (mal dada). 
Um atentado à inteligência daqueles a quem Fernando 
Henrique acha que fala – e acha que pode convencer sobre a 
possibilidade de se tratar Lula como uma saída democrática 
para o Brasil. Todos sabem – inclusive esse público afetado 
que FHC quer influenciar – que Lula é um ladrão. O próprio 
Lula sabe. E obviamente Fernando Henrique também. A 
montagem do esquema na Petrobras (entre outros) com a 
nomeação e proteção dos diretores “certos” para operar os 
desvios em favor do PT e de Lula foi não apenas demonstrada, 
como confessada e teve vultosas quantias devolvidas.

FHC quer fingir que é possível esquecer isso – porque até aqui, 
pelo menos, não chegou 
a dizer que o crime 
compensa. Mas alguém 
dizer que isso é parte 
de uma orquestração 
“esquerdista” é grossa 
estupidez. Por que estou 
enfatizando isso?

Porque se você não é 
capaz de identificar as 
ações que constroem, 
venham de onde vierem, 
você é uma presa tola e 
incurável da conversa 
fiada. Vai passar a vida 
apostando num álbum de figurinhas supostamente ideológicas, 
condenado à eterna decepção com os heróis que afinal tinham um 
uniforme tão belo. Fernando Henrique, esse que está aí fazendo 
um papelão ao tentar lavar a reputação de um ladrão, regeu a 
maior reforma liberal da história contemporânea – chamada 
na época de “neoliberal”, “de direita”, portanto o oposto do 
que esses teóricos da conspiração dizem que FHC sempre esteve 
fazendo (“construindo com Lula a hegemonia esquerdista” 
etc). Lula tentou dinamitar de todas as formas o Plano Real.

Privatizações, saneamento monetário, responsabilidade 
fiscal. Conquistas que beneficiam você até hoje – conquistas de 
liberdade, gestão e modernização. FHC não deu o a condução do 
plano para José Serra, o economista militante do PSDB. Montou 
uma equipe de excelência que venceu a invencível inflação.

Isso foi um teatro montado com Lula? É muita vontade 
de ficar trocando figurinhas no atoleiro para sempre.

FiuzaGUILHERME

Todos sabem – 
inclusive esse público 
afetado que FHC quer 
influenciar – que 
Lula é um ladrão. O 
próprio Lula sabe. E 
obviamente Fernando 
Henrique também.” 

Escrevem neste espaço:  
Segunda J.R. Guzzo  Terça Guilherme Fiuza  Quarta Alexandre Garcia 
Sexta Luís Ernesto Lacombe  Fim de semana Rodrigo Constantino
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A 82ª edição da Festa das 
Flores será realizada em 2022. 
A decisão de adiar o evento foi 
tomada em conjunto pela Pre-
feitura de Joinville e a Agremia-
ção Joinvillense de Amadores 
de Orquídeas (Ajao), entidade 
que organiza o evento. Em 2020, 
a festa estava marcada para 
novembro, mas também foi 
cancelada devido à pandemia.

De acordo com o presidente 
da Ajao, Jacson Lucio Zandonai, 
apesar de todo esforço investido 
pela equipe de organização nos 
últimos meses no planejamento 
do evento, foi preciso prorrogar 
a data por uma série de fatores 
que inviabilizariam o êxito deste 
tradicional evento joinvilense.

“O cenário atual ainda é 

preocupante e não podemos 
comprometer os negócios dos 
nossos expositores. Assim, 
preservarmos a sustentabili-
dade da cadeia produtiva, bem 
como a saúde e o bem-estar 
de nossos agremiados, convi-
dados, expositores, visitantes, 
colaboradores, fornecedores, 
parceiros envolvidos e, por 
consequência, as suas respecti-
vas famílias”, pontua Zandonai. 

Ainda assim, uma progra-
mação especial com even-
tos voltados aos amadores e 
admiradores de flores e plantas 
está sendo construída pela Ajao 
e deve ser divulgada em breve. 

“Estamos preparando uma 
série de eventos durante o ano, 
desde oficinas de cultivo de 

orquídeas, mutirões voluntários 
de plantio, amostra e exposi-
ções das flores em parcerias 
com outros eventos. A intenção 
é continuar a fortalecer a nossa 
responsabilidade social, cul-
tural e turística com a cidade”, 
diz o presidente da entidade.

A Secretaria de Cultura e Turis-
mo de Joinville é parceira da Ajao 
na realização da Festa das Flores 
e na construção de um calendário 
paralelo de eventos neste ano. 
“Foi a forma que encontramos, 
neste momento, de garantir a 
continuidade das ações, refor-
çando a vocação de Joinville 
como Cidade das Flores, bem 
como zelando pela segurança dos 
participantes”, informa o secre-
tário Guilherme Gassenferth. 

Joinville

Festa das Flores é 
adiada para 2022

Semear e florescer: uma festa octogenária
Foi no ano de 1936, com o 

nome de Exposição de Flo-
res e Arte Domiciliar (EFA) e 
criada por apaixonados pelas 
orquídeas nativas, que nas-
ceu a Festa das Flores. De lá 
para cá, o evento cresceu e se 
consolidou como um dos mais 
importantes do gênero no País. 

Além da tradicional exposição 
das flores, a festa ainda tem 
como atrações concursos de 
jardins e orquídeas, oficinas de 
cultivo, mercado de plantas, 
feira multissetorial, gastrono-
mia e apresentações culturais. 

O evento é um dos que mais 
atrai turistas e público para 

Joinville. Pela grandiosidade 
e longevidade, a Festa das 
Flores é reconhecida como 
Patrimônio Histórico, Ar-
tístico e Cultural do Estado 
de Santa Catarina, por meio 
de Lei Estadual, além de ser 
Festa Oficial de Joinville, 
instituída por Lei Municipal.

Até 2020, a realização da Festa das Flores só tinha 
sido interrompida nos anos de 1942 e 1943 

FOTO ROGÉRIO DA SILVA/SECOM/DIVULGAÇÃO/ND
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CAMPANHA dO 

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.

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

Realização:

CADA PEÇA DE ROUPA
VALE POR UM ABRAÇO.

Patrocínio:



Covid-19
O projeto Aliança pela Vida, idealizado pela 
Associação Catarinense de Medicina e Fiesc, 
em apenas três semanas apresenta números 
muito positivos. Atendeu, medicou e salvou mais 
de 4.300 pessoas infectadas pelo coronavírus. 
Informação do empresário Luiz Gonzaga 
Coelho, durante entrevista no Conexão ND. 
Ele preside o Conselho do SOS Cárdio e integra 
várias instituições e empresas ligadas à saúde. O 
programa evitou o colapso hospitalar e aliviou 
a forte pressão sobre os hospitais da Capital. O 
Aliança pela Vida atende no 0800 402 0000.

moacir.pereira@ndmais.com.br
MOACIR PEREIRA

O deputado estadual Kennedy 
Nunes, que está de saída do PSD, vai 
assumir a presidência do PTB em 
Santa Catarina. Decisão tomada após 
reunião com o presidente nacional, 
o ex-deputado federal Roberto 
Jeferson. O projeto conta com o aval 
do presidente Jair Bolsonaro, pelo que 

ficou acertado durante o encontro.
Kennedy formalizará a filiação 

na nova legenda depois de 
autorizado pelo Tribunal Regional 
Eleitoral de Santa Catarina, onde 
tramita um processo de desfiliação 
voluntária. O cancelamento da 
inscrição tem um documento de 

liberação firmado pelo presidente 
nacional do PSD, Gilberto Kassab.

Kennedy esteve reunido com o 
senador Jorginho Mello, presidente 
estadual do PL, fechando um acordo 
prévio para as eleições de 2022 
no Estado. Ele, como candidato ao 
Senado, com aval antecipado do 

Diretório Nacional, e Jorginho como 
postulante ao governo do Estado, 
apoiado pelo presidente Bolsonaro.

Se o TRE-SC não liberar 
Kennedy Nunes, o parlamentar 
aguardará o mês de março de 
2022, quando estará aberta 
janela para troca de partido.

Kennedy assumirá PTB em SC

O legado - Mais de 30 mil famílias foram beneficiadas 
com a Maratona da Solidariedade, promovida 
pelo Grupo ND. E começa agora a Campanha do 
Agasalho, projeto social que há 20 anos atende 
famílias carentes de Santa Catarina. Como lembrou 
o presidente executivo Marcello Corrêa Petrelli, 
um dos múltiplos legados do fundador, o saudoso 
jornalista e empresário Mário Petrelli, que ontem 
completaria 86 anos. Na foto, com os filhos Rosimar, 
Mário José, Marcello, Leonardo e Luciana. 
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Acompanhe meus 
comentários no 
Balanço Geral, na 
NDTV, de segunda 

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

O retorno
O prefeito de São José, Orvino 
Coelho de Ávila, montou uma 
equipe de alto nível em seu 
secretariado. O engenheiro 
Luiz Fernando Verdine, por 
exemplo, é o secretário da 
Casa Civil. Mineiro de Itajubá, 
vive em Santa Catarina há 
mais de 30 anos. Fez carreira 
na Celesc, presidiu a estatal  
e ocupou vários cargos na 
administração estadual e na 
gestão do falecido governador 
Vilson Kleinübing foi secretário 
de Estado da Fazenda. 

Mudança
O ex-deputado federal Acélio 
Casagrande, atual secretário da 
Saúde da Prefeitura de Criciúma, 
protagonizou o novo fato político 
do Sul.  Decidiu cancelar inscrição 
no MDB, onde estava filiado há 35 
anos, e filiou-se ao PSDB. Acélio é 
administrador de empresas e ingressou 
na política como chefe de gabinete do 
prefeito Eduardo Pinho Moreira, no 
início da década de 90 em Criciúma.

Segurança
Dirigentes das entidades que congregam 
policiais militares, policiais civis, bombeiros 
militares e peritos estiveram reunidos no 
Clube dos Oficiais da PM para discussão 
de nova mobilização pela reposição 
salarial. Definiram para amanhã uma 
reunião com a equipe do governo do 
Estado na Secretaria da Administração.

Bicentenário
Está marcado para o dia 8 de junho o 
lançamento em todo o Estado de edição 
especial da revista História Catarina, 
toda ela dedicada ao bicentenário 
de Anita Garibaldi. Criada e dirigida 
pelo historiador Cláudio Silveira e 
editada na cidade de Lages, a revista 
tem resgatado fatos e personagens 
históricos de maior destaque da vida 
catarinense. O ato de lançamento 
terá transmissão pela internet. Enchentes

Nova diretoria da Associação Empresarial de 
Blumenau (Acib) assumiu ontem em ato híbrido, que 
teve a presença dos novos dirigentes e participação 
virtual dos empresários. O presidente Renato 
Medeiros anunciou que a entidade continuará 
lutando pela duplicação da BR-470 e pela conclusão 
da SC-108, que liga Blumenau e Massaranduba. 
Outra bandeira: a retomada das obras do Plano 
de Contenção de Cheias do Vale do Itajaí, paradas 
há tempo e sem nova data para reinicio.



Fôlego extra para  
os empreendedores

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

S anta Catarina vem ganhando destaque, desde o meio 
do ano passado, na geração de empregos. Apesar da 
influência negativa da pandemia de covid-19, ao 
todo, considerando o segundo semestre de 2020 e os 

primeiros quatro meses deste ano, já foram criadas mais de 
150 mil novas vagas no Estado, com mais da metade delas 
geradas por micro e pequenas empresas. 
      Uma iniciativa da Federação das Indústrias do Estado de 
Santa Catarina (Fiesc) e Banco Regional de Desenvolvimento 
do Extremo Sul (BRDE) promete ajudar esses empreendedo-
res a manter o pé no acelerador. Trata-se de operações de 
crédito para capital de giro entre R$ 20 mil e R$ 100 mil, 
sem necessidade de apresentação de garantias reais. As 
taxas de juros variam de 5,5% a 6,5% mais a variação da 
taxa Selic, com carência de 12 a 18 meses, e com prazos de 
30 a 36 meses para 
o pagamento do 
financiamento. 
      Para obter o 
financiamento, 
as empresas têm 
de cumprir alguns 
requisitos, entre 
eles, mais de dois 
anos de constitui-
ção, faturamento 
em 2020 superior 
a R$ 100 mil  e si-
tuação regular sem 
registro de débitos 
pendentes no Sis-
tema de Informa-
ções de Crédito do 
Banco Central. 
      Outro requisito premia também aqueles empreendedores 
que vêm honrando empréstimos já feitos junto ao BRDE. Eles 
poderão pedir novo financiamento sem a apresentação de 
garantias. Mas, para isso, é preciso estar com os pagamentos 
em dia e os saldos devedores não podem ultrapassar o limite 
de R$ 100 mil. 
      A criação desta linha chega em momento dos mais 
oportunos, já que especialistas em saúde vem falan-
do na possibilidade de uma terceira onda da Covid-19. E 
num cenário tão conturbado e incerto, a adoção de po-
líticas públicas que desburocratizem o acesso ao crédito, 
bem como a criação desta linha do BRDE, dão um novo 
alento para que as micro e pequenas empresas sigam pu-
xando a criação de vagas formais no Estado e no Brasil.

Num cenário tão 
conturbado e incerto, a 
desburocratização do acesso 
ao crédito, bem como a 
criação desta linha do BRDE, 
dão um novo alento para 
que as micro e pequenas 
sigam puxando a criação 
de vagas formais em SC.”
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Diálogo, transparência e busca por con-
sensos. Este é o lema que a Associação de 
Clubes de Futebol Profissional de Santa 
Catarina – que completa 34 anos neste 1º 
de junho – tem tentado colocar em práti-
ca ao longo de sua história e que se reve-
lou fundamental na 96ª edição do Cam-
peonato Estadual - o segundo realizado 
durante a pandemia da Covid-19. Além dos 
desafios de sempre, enfrentamos a cri-
se sanitária, com as consequências já tão 
conhecidas. Os dirigentes, corpo técnico, 
jogadores, torcedores e profissionais da 
mídia, todos precisaram se reinventar e 
superar as adversidades. E conseguimos.

A primeira e mais importante vitória foi 
preservar ao máximo a segurança e a saúde 
dos profissionais, com cuidados rigorosos – 
já adotados e aprovados no ano passado. O 
campeonato de 2021 teve algumas peculia-
ridades: há muitos anos, o torneio não era 
disputado com 12 clubes. Depois ficaram 
oito para os jogos do mata-mata. A edição 
2021 foi também a última do atual contra-
to de transmissão aberta com a NSC/Globo. 

Aliás, nós fomos pioneiros e nos torna-
mos referência em todo o país no serviço 
de streaming. Há quatro anos – e este é o 
grande diferencial de Santa Catarina – os 

torcedores já podem assistir aos jogos pela 
internet, em tempo real, em uma pla-
taforma exclusiva. Santa Catarina é, em 
todas áreas, um Estado inovador e em-
preendedor. No futebol não é diferente. 

No Campeonato Catarinense deste ano, 
mesmo com toda a rivalidade e paixão 
envolvidas, com alguns impasses jurídi-
cos, o futebol saiu vencedor. É ele a razão 
de tudo, é ele que nos une e nos inspira, é 
por ele que a gente enfrenta as dificulda-
des e supera as diferenças. O grande cam-
peão é o futebol. Poucas coisas no mundo 
têm o poder de agregar gerações: crianças, 
jovens e idosos – o futebol nos conecta. 

Num mundo onde há tantos muros, o 
futebol é uma ponte. Num país tão po-
larizado politicamente, o futebol agre-
ga e faz desaparecer as diferenças ideo-
lógicas. O futebol é também a chance de 
uma vida melhor para milhares de bra-
sileiros e brasileiras; o futebol dá espe-
rança quando as outras portas se fe-
cham. O futebol é uma porta aberta. 

Ainda é preciso avançar muito, obvia-
mente. Os países desenvolvidos sabem 
que esporte e educação andam jun-
tos e juntos podem ser libertadores. Um 
dia a gente chega lá, podem apostar.

Num mundo onde há tantos 
muros, o futebol é uma ponte

Francisco José Battistotti 
Presidente da SCClubes, 
da ANCF e do Avaí FC
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Caroline Figueiredo
redacao@ndmais.com.br

O problema de falta de energia 
elétrica ainda afeta os municípios 
do Meio-oeste de Santa Catari-
na, após o tornado que atingiu 
a região e causou destruição em 
várias localidades. Às 20h de 
ontem, dois dias após o tornado, 
72.757 unidades consumidoras 
permaneciam sem luz. Segundo 
a Celesc, a energia foi restabele-
cida a cerca de 35% dos atingidos 
até o início da noite de ontem.

A região de Videira, que reúne 
12 cidades, era a mais afeta-
da pela falta de luz. Caçador, 
por exemplo, somava o maior 
número de pontos sem energia 
elétrica, com 29.612 unidades. 
Na sequência aparecia Videira, 

com 14.189, e Fraiburgo, com 
14.261 unidades consumidoras 
sem abastecimento de energia. 

Desde domingo, a Celesc tem 
feito um esquema de rodízio 
no fornecimento de energia 
elétrica nas cidades em que foi 
possível o atendimento por 
redes de outras subestações.

Uma das principais preocupa-
ções com relação ao desabasteci-
mento de energia elétrica é com 
relação aos hospitais, os quais 
prestam serviço essencial. No 
Hospital Maicé, de Caçador, des-
de a noite de sexta-feira o abas-
tecimento de energia está sendo 
feito por meio de dois geradores 
que funcionam com diesel.

De acordo com o superinten-
dente do hospital, Sérgio José 
Schmitz Junior, estão sendo 

mantidos pelos geradores 147 
leitos, entre eles 36 de UTI 
(Unidade de Terapia Intensiva), 
dos quais 26 estão com pacien-
tes intubados com a Covid-19.

“Não tivemos nenhum pro-
blema com os atendimentos. 
Continuamos com cirurgias, 
emergências e internações 
normais. Porém, tudo está 
sendo feito com o suporte dos 
geradores que são abastecidos 
por diesel que conseguimos 
em empresas da cidade ou em 
um posto de combustível que 
oferece esse suporte”, explica. 

O Hospital Salvatoriano 
Divino Salvador, em Videira, 
também está atendendo ape-
nas com o uso de geradores, 
de acordo com informações 
da assessoria de imprensa.

Geradores mantêm funcionamento 
de hospitais no Meio-oeste do Estado
Após tornado registrado no sábado, mais de 72 mil unidades 
consumidoras continuavam sem luz até as 20h de ontem

Abastecimento de água volta ao normal

Os órgãos do governo do 
Estado trabalham para reto-
mar a normalidade nas cidades 
atingidas. A velocidade do vento 
em Campos Novos chegou a 
123 km/h, provocando deste-
lhamentos, queda de postes e 
até tombamento de veículos.

A tarde de ontem foi marcada 

pela volta ao normal do abas-
tecimento de água pela Casan e 
pela solidariedade, com a entrega 
de agasalhos e cobertores pelo 
Corpo de Bombeiros Militar.

O governador Carlos Moisés 
visitará as cidades atingidas sex-
ta-feira, quando fará anúncios 
de investimentos para a região.

Bombeiros separaram roupas e cobertores, arrecadados nas 
campanhas do agasalho, para doar às famílias atingidas 

CBMSC/DIVULGAÇÃO/ND
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Nova linha de crédito 
para pequenas indústrias
Iniciativa da Fiesc e do BRDE garante entre R$ 20 mil e R$ 100 mil a micro e pequenas empresas industriais e não exige a 
apresentação de garantia real, desde que seja indicada por uma empresa-âncora ou sindicato de sua categoria

Nova linha de crédito vai beneficiar indústrias de menor porte que, nos últimos meses, estão gerando a maior parte dos empregos no Brasil
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Economia Editor: Mauro Geres mauro.geres@ndmais.com.br

Indústrias de micro e pequeno por-
tes de Santa Catarina têm a oportu-
nidade de obter crédito de R$ 20 mil 
a R$ 100 mil para capital de giro, sem 
a necessidade de o empreendedor 
apresentar garantia real. As taxas de 
juros variam de 5,5% a 6,5% mais a 
variação da taxa Selic, com carência 
de 12 a 18 meses, e com prazos de 
30 a 36 meses para o pagamento do 
financiamento, conforme as regras 
estabelecidas pelo BRDE. A inicia-
tiva é da Federação das Indústrias 
(Fiesc) em parceria com o banco.

Para que não seja necessário 
dispor de garantia para o emprés-
timo, a empresa deve ser indicada 
por uma companhia da qual seja 
fornecedora (empresa-âncora) ou 
pelo sindicato que representa a sua 
categoria. É importante ressal-
tar que não há comprometimento 
financeiro de quem faz a indicação.

Para solicitar o financiamento, 
a empresa precisa cumprir alguns 
requisitos, entre eles, faturamen-
to em 2020 superior a R$ 100 mil, 
regularidade cadastral aplicável a 
todas as empresas (CNPJ da empresa 
solicitante e CPF dos sócios com mais 
de 10% de participação), mais de dois 
anos de constituição, situação regular 
e sem registro de débitos pendentes 
no Sistema de Informações de Crédito 
do Bacen, situação regular no Ca-
dastro de Emitentes de Cheques sem 
Fundos (CCF) do Bacen e não constar 
pedido de falência ou recuperação 
judicial nas bases de dados do Serasa. 
Microempreendedores individuais 
não estão contemplados no convênio.

Empresas que já obtiveram crédi-
to junto ao BRDE poderão solicitar 
novo financiamento sem a necessi-
dade de apresentação de garantias, 
desde que estejam com seus paga-
mentos em dia e os saldos devedo-
res não ultrapassem o limite de R$ 
100 mil. Também estão disponíveis 
operações de até R$ 800 mil, mas, 
neste caso, é exigida a apresen-
tação de garantias imobiliárias.  

 
Como proceder

O pedido de empréstimo é feito 
de forma on-line. O empreendedor 
deve acessar a plataforma https://
fiesc.aplicativo.digital e preencher 
os dados solicitados. Pelo endere-
ço https://fiesc.com.br/capitalSC 
é possível fazer simulações. 

Após um ano e três meses sus-
pensa, a prova de vida para apo-
sentados e pensionistas do INSS 
(Instituto Nacional do Seguro 
Social) volta a vigorar a partir 
de  hoje, 1º de junho. O instituto 
divulgou calendário com as datas 
de acordo com o vencimento do 
ano passado. Neste mês de junho, 
é para segurados que tiveram ven-
cimento em março e abril de 2020. 

O bloqueio do benefício só 
ocorrerá depois desse pra-
zo, caso o segurado não tenha 
realizado a comprovação, que 
tem de ser feita anualmente.

Para fazer a prova de vida, 
basta ir à agência bancária onde o 
aposentado tem conta, com do-
cumento com foto, comprovante 
de residência e cartão do banco. A 
comprovação de vida pode ser feita 

por biometria facial, nos aplica-
tivos “Meu INSS” e “Meu gov.
br” para quem já foi cadastrado. 

Para o segurado saber se pode 
fazer a prova de vida pelo celular 
ele precisa acessar o Meu gov.br ou 
Meu INSS, pelo aplicativo ou no site 
(gov.br/meuinss) ou, ainda, pelas 
agências bancárias que oferecem 
o serviço. Mas vale lembrar que o 
INSS alerta que nunca pede infor-
mações pessoais dos segurados, 
como números de documentos.

O beneficiário que quiser fa-
zer a verificação via celular 
precisa acessar um dos aplica-
tivos, Meu INSS ou Meu Gov.
br, e seguir as instruções.

Após realizar a prova de vida 
por biometria facial, o se-
gurado pode consultar o re-
sultado pelo Meu INSS.

Caso o beneficiário tenha dú-
vidas, ele deve entrar no site gov.
br/inss/, onde encontrará mais 
informações, tutorial e vídeo que 
explicam o passo a passo de como 
fazer a prova de vida pelo celu-
lar. Além disso, é possível contar 
com o atendimento pela Central 
135, que funciona de segunda a 
sábado, das 7 horas às 22 horas.

Mesmo que o beneficiário não 
seja selecionado para a prova de 
vida por biometria ele terá que 
fazer o procedimento no banco em 
que recebe o benefício no mesmo 
mês em que realizou a última prova 
de vida no ano anterior. Ou seja, a 
pessoa terá que ver qual a última 
prova de vida.Por exemplo: quem 
fez prova de vida em 04/2019 e 
deveria fazer em 04/2020 e não 
fez, deverá fazer até 06/2021.

Aposentadorias

INSS retoma hoje a prova de vida



Levantamento da FCDL/SC 
(Federação das Câmaras de 
Dirigentes Lojistas de Santa 
Catarina) indica o Dia dos 
Namorados pode ajudar o comércio 
a recuperar as perdas provocadas 
pela pandemia. De acordo com a 
pesquisa, 61,5% dos entrevistados 
esperam resultado melhor do que 
o registrado na mesma data no 
ano passado. A maioria, 34,5%, 
espera ganho de até 2,5%, outros 
30,5% esperam incremento entre 
2,6% e 4% e um grupo ainda 
mais otimista, de 30,5%, acredita 
em um aumento acima de 4%. 
A expectativa é que o valor médio 
do presente fique entre R$ 101 
e R$ 150. Os presentes mais 

procurados são roupas e calçados 
(28,9%), perfume e cosméticos 
(19,6%), flores (12,9%) e joias e 
acessórios (11,7%), entre outros 
itens. Também foi identificado que 
69,5% dos entrevistados preparam 
alguma promoção especial para a 
data. O cartão de crédito deve ser 
a principal forma de pagamento. 
O levantamento da FCDL/SC foi 
realizado com empresas associadas 
que atuam no varejo em cidades 
com maior potencial de consumo.
De acordo com o presidente da 
FDCL/SC, Ivan Roberto Tauffer, 
depois do Natal e do Dia das 
Mães, o Dia dos Namorados 
é a comemoração que mais 
movimenta o varejo.

Dia dos Namorados deve 
gerar alta nas vendas em SC

Estreia do Tiggo 3X 
Chegou ao mercado, ontem, o Caoa Chery Tiggo 3X Turbo, um novo 
SUV da Caoa Chery. O modelo estreia uma nova categoria da marca, 
posicionando-se entre o Tiggo 2 – que não sai de linha – e o Tiggo 5X.
Os preços de lançamento do Tiggo 3X 2022 
variam entre R$ 94.990, na versão Plus, e 
R$ 99.990 na versão Pro. Terminado o 
período de lançamento, os modelos 
passam a custar, respectivamente, 
R$ 100.990 e R$ 105,990.
O Tiggo 3X conta com novo motor 
1.0 turbo de 3 cilindros flex, sem 
injeção direta, e transmissão CVT 
automática, com 9 velocidades. 
Sua aceleração de 0 a 100 km/h 
é alcançada em 14,2 segundos.

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

IBGE
INPC/

IBGE
IGP-DI/

FGV
IGP-M/

FGV
ICV FPOLIS
UDESC ESAG

-

0,31%

0,93%

0,86%

0,48%

6,76%

MAIO

ABRIL

MARÇO

FEVEREIRO

ACUM. ANO

ACUM. 12 MESES

-

0,38%

0,86%

0,82%

0,85%

7,59%

-

2,22%

2,17%

2,71%

9,16%

33,47%

4,10%

1,51%

2,94%

2,53%

14,89%

37,06%

-

0,90%

0,87%

0,70%

2,83%

7,10%

Inflação (%)

COMERCIAL

COMPRA VENDA

R$ 5,229 R$ 5,23

TURISMO

COMPRA VENDA

R$ 5,23 R$ 5,39

+0,0557%

 Dólar

COMPRA VENDA

R$ 6,397 R$ 6,4

+0,3733%

COMPRA VENDA

R$ 0,0547 R$ 0,0552

+0,1815%
 Euro  Peso

Câmbio
Mês R$/m² Variação 

(mês)
ABRIL 2.171,33 1,44%

MAIO 2.203,29 1,47%

NACIONAL

REGIONAL
DE SC R$ 1.281  A R$ 1.467

3,50% R$ 320,36

R$ 1100,00

Selic

CUB-SC

Salário Mínimo

Ouro

Data Pontos Variação
31/MAI 126.215,73 0.52%

28/MAI 125.561,37 0.96%

27/MAI 124.366,57 0.3%

Data fi nal Rendimento
28/MAIO 0,1590%

27/MAIO 0,1590%

26/MAIO 0,1590%

Ibovespa

Poupança

Setor de serviços -  
O Índice de Confiança 
de Serviços, medido pela 
FGV (Fundação Getúlio 
Vargas), cresceu 6,4 
pontos na passagem 
de abril para maio. É a 
segunda alta consecutiva 
do indicador, que 
atingiu o maior patamar 
desde fevereiro de 2020 
(94,4 pontos). Segundo 
a FGV, foi observada a 
alta da confiança em 
empresários brasileiros 
de 12 dos 13 segmentos 
de serviços pesquisados.

Segurança do trabalho
A Acest (Associação Catarinense de 
Engenharia de Segurança do Trabalho) 
completou 35 anos de atividades no 
domingo e lançou o 2º Congresso 
SulBrasileiro de Segurança e Saúde 
do Trabalho, que ocorrerá de 16 a 
19 de novembro, de forma híbrida, 
a partir de Florianópolis. A primeira 
edição do congresso ocorreu em abril 
de 2019 e contou com a participação 
de mais de 600 pessoas de oitos 
Estados e do Distrito Federal. 

 Usinas térmicas
Estudo do Idec (Instituto Brasileiro do 
Consumidor) aponta que o brasileiro 
pode estar pagando R$ 8,7 bilhões 
pela energia de usinas térmicas, que 
não estão entregando os volumes 
de energia contratados. O Idec 
identificou 33 usinas nessa situação, 
ou cerca de 6,5 mil megawatts. Dentro 
deste grupo, segundo o instituto, 
existem térmicas a carvão mineral, 
óleo diesel, óleo combustível e gás 
natural. Mesmo sem operar, as 
térmicas garantem uma remuneração 
fixa, cujo custo é repassado aos 
consumidores via tarifa de energia 
(conta de luz). Somente após três 
anos consecutivos indisponíveis é 
possível rescindir o contrato entre 
distribuidoras e usinas geradoras.

FERNANDO FRAZÃO/AGÊNCIA BRASIL/ND

DIVULGAÇÃO/ND

Serviços postais
O Ministério das Comunicações 
reajustou a tarifa dos serviços 
postais e telegráficos nacionais 
e internacionais prestados 
exclusivamente pelos Correios. 
A correção média autorizada 
para este ano é de 4,2915% 
para serviços nacionais 
e internacionais. O valor 
corresponde ao IPCA do período 
de janeiro a dezembro de 2020.
A portaria foi publicada ontem 
(31) e criou uma tabela de 
preços com base no peso do 
produto e de acordo com o país 
e localização do envio e destino. 
A nova tabela incidirá nos 
serviços como carta, telegrama, 
malote e Franqueamento 

Autorizado de Cartas 
(FAC) da Empresa 

Brasileira de Correios 
e Telégrafos (ECT).

O primeiro 
porte, para 
correspondências de 

até 20 gramas, da 
carta e aerograma 
nacional, passou 
para R$ 2,12. 
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Com esse objetivo, a Fundação do 
Câncer lançou em seu site a cartilha 
Prática para Parar de Fumar (app10.
cancer.org.br), que orienta a população 
sobre os malefícios do tabaco. “O que a 
gente fez foi uma cartilha com algumas 
dicas para aqueles que fumam, mos-
trando a importância de parar de fumar 
e o mal que esse hábito faz à saúde da 
própria pessoa e dos outros. A OMS fez 
uma relação de 100 razões para moti-
var as pessoas a pararem de fumar”, 
disse o diretor executivo da Fundação 
do Câncer, Luiz Augusto Maltoni.

A cartilha deixa claro que o tabagista é 
um dependente químico. “É um depen-
dente da nicotina, e a gente entende isso 
como uma doença”, ressaltou o médi-
co. É preciso que o fumante se convença 
de que precisa de ajuda, se conscientize 
disso e, depois, tome a decisão de pa-
rar. “Não é simples. A gente entende isso 
pela própria dependência”, afirmou.

Maltoni explicou que a dependên-
cia da nicotina ocorre, inclusive, com 
abstinência. Por isso, é muito impor-
tante ter apoio de quem está próximo, 
da família, dos amigos. Para os depen-
dentes, ele recomendou que não devem 
ter vergonha mas, ao contrário, pre-
cisam exteriorizar a vontade de pa-
rar de fumar, porque obterão ajuda.

Mudança de hábitos
Uma das principais recomendações 

para a pessoa deixar de fumar é a mu-
dança de hábitos, porque existe todo 
um cenário externo que facilita o hábi-
to de fumar. Tomar um cafezinho após 
o almoço é um deles. A cartilha ajuda, 
indicando mudanças. Em vez do café, 
por exemplo, beber água. “Enfim, fazer 
alguma coisa diferente daquilo que leva 
a pensar ou ter vontade de fumar. Criar 
hábitos saudáveis, como alimentação 
adequada, exercícios físicos, tomar 
bastante líquido”, disse o médico.

Maltoni destacou também que tanto 
no sistema privado, quanto no Sistema 
Único de Saúde (SUS), há orientações 
sobre locais e pessoas treinadas para 
ajudar quem quer deixar de fumar. O 
Disque Saúde atende pelo número 136. 

O médico lembrou que, qualquer que seja a 
forma que tenha, a nicotina é uma substân-
cia altamente viciante e, uma vez tragada, 
em segundos ela atinge o sistema nervoso 
central e provoca dependência química.

De linguagem direta e clara, a carti-
lha está disponível no site da Fundação 
do Câncer ou diretamente no link http://
app10.cancer.org.br/93/parar-de-fumar.

Cartilha ensina como  
deixar o hábito de fumar

Serviço 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) comemorou ontem (31) o Dia Mundial sem Tabaco 
com a campanha “Comprometa-se a parar de fumar”, visando a promover uma mobilização 
global para combater o hábito de fumar, que ainda afeta 9,8% da população brasileira.

Em comemoração ao Dia Mundial sem Tabaco, a Fundação do Câncer 
lançou, ontem, o trabalho para quem pretende se livrar do vício

Sol

Sol com nuvens

Nublado

Sol com chuva

Chuva leve

Chuva

tempo

Manhã Tarde Noite

Chapecó
Blumenau

Criciúma

Lages
Florianópolis

Itajaí

 15°C 24°C
 15°C 22°C

 12°C 23°C

 7°C 23°C

 8°C 20°C

 10°C 23°C

Pôr do sol: 06:56

  Sexta 
 Min. 23°C

Máx. 28°C  

Nascer do sol: 17:27

  Quarta 
Min. 21°C
Máx. 30°C 

  Quinta 
Min. 20°C
Máx.  30°C

SANTA CATARINA

Joinville

13°C 24°C 19°C

Horóscopo
Oscar QuirOga/ EstadãO cOntEúdO

Áries 21/3 a 20/4 
As verdades sempre vencem, por-
que são absolutas e perenes As men-
tiras e as desinformações sempre sal-
tam à vista, cedo ou tarde. Se você quiser 
que seu caminho seja firme e vigoro-
so, evita os subterfúgios. Só assim.

Touro 21/4 a 20/5
Essa sensação de que tudo está contra você 
há de ser diminuída até desaparecer, porque 
é absolutamente artificial, é contrária ao 
próprio funcionamento da vida, que ampara 
e protege você e seus planos. Em frente.

Gêmeos  21/5 a 20/6 
O nome do jogo é persistência, porque se 
você desistir agora, perderá todo o esforço 
feito nos últimos tempos. Não há uma vi-
tória completa nem uma derrota absoluta, 
há o jogo, que enriquece aos que o jogam.

Câncer   21/6 a 22/7 
Tudo com calma, com muita calma e sereni-
dade no coração. Faça isso justamente por-
que diante de você se descortina um cenário 
muito complexo, e você precisa de toda a 
clareza possível para tomar suas decisões.

Leão 23/7 a 22/8  
Para manter a cabeça no lugar, a despei-
to de tudo que de errado anda aconte-
cendo por aí, a coisa não é simples, mas 
possível. Procure respirar com natura-
lidade, acompanhando mentalmen-
te a respiração, sem interferir nela.

Virgem  23/8 a 22/9 
Algumas pessoas atrapalham, mes-
mo querendo ajudar. Porém, não são 
as únicas pessoas no cenário de sua 
vida, por isso, amplie sua percepção 
para conseguir perceber todos os recur-
sos humanos disponíveis. Percepção.

Libra  23/9 a 22/10
Tudo dá muito mais trabalho do que em 
qualquer outra época de sua vida e isso, tal-
vez, lhe dá a impressão de que este seja um 
momento ruim, porém, não é assim. Aconte-
ce apenas que a densidade é maior, só isso.

Escorpião 23/10 a 21/11 
Alguns assuntos procedem com bastante 
tensão enquanto outros parecem ser aben-
çoados por uma força vital que dá serenida-
de ao seu coração. Assim é a vida, tudo junto 
e misturado, as contradições convivendo.

Sagitário  22/11 a 21/12 
Certamente, não dá para mandar tudo para 
o inferno neste momento de sua vida. Po-
rém, tampouco dá para fingir que sua alma 
não sente essa tentação. Cabe, então, conti-
nuar se aprofundando nas devidas reflexões.

Capricórnio 22/12 a 20/1 
Há coisas que você tem capacidade de dar 
conta sem nenhuma ajuda, porém, há outras 
que você até poderia forçar para finalizar 
sem ajuda, mas aí você perderia a perspec-
tiva de estabelecer laços de solidariedade.

Aquário 21/1 a 19/2
Nenhum atalho está disponível para você 
encurtar o caminho que conduz à satisfação 
dos seus anseios. Por isso, se muna de boa 
disposição e se dedique a todas as tarefas 
necessárias com o devido respeito e carinho.

Peixes  20/2 a 20/3
Considere este momento como o encer-
ramento de uma etapa de sua vida e, si-
multaneamente, o início de outra. Você 
terá de medir o alcance desta transi-
ção e, também, em que áreas de sua 
vida pretende aplicar este movimento.



Depois de estrear com 
vitória no Campeonato Cata-
rinense, o JEC/Krona volta à 
quadra nesta terça-feira (1º) 
para abrir uma nova sequência 
de jogos pela Liga Nacional. 
E desta vez, o adversário é 
catarinense. O Tricolor re-
cebe o Blumenau, às 19h, no 
Centreventos Cau Hansen 
e o objetivo é um só: reen-
contrar o caminho da vitória 
na competição nacional.

O JEC/Krona vem de duas 
derrotas consecutivas na Liga 
Nacional, para Carlos Barbosa 
e Juventude e, apesar de no 
meio do caminho ter con-
quistado a Recopa e vencido 
no Estadual, a equipe precisa 
voltar a pontuar na LNF.

São duas vitórias e duas 
derrotas na competição e 
com as duas vitórias em dois 
jogos do Cascavel, o Tricolor 
foi superado e está na terceira 
colocação do grupo B, atrás 
do time paranaense e do líder, 
Carlos Barbosa. Já o Blume-
nau, que venceu a Assoeva, 
é o quinto do grupo, com 

duas vitórias e uma derrota. 
Para o técnico Daniel Jr. 

superar o Curitibanos pelo Es-
tadual serviu para reconstruir 
a equipe após o revés em casa 
diante do Juventude. “Con-
seguimos reconstruir princi-
palmente no comportamento 
e no fator emocional. O jogo 
foi melhor defensivamen-
te, mas não foi ruim contra 
o Juventude. Nosso time cria 
bastante, então tende a per-
der mais gols, mas podemos 
melhorar na finalização”, diz.

REGULARIDADE
Com um mês de junho cheio 

com a disputa da Liga Nacio-
nal e, ainda, da Taça Brasil, 
o comandante ressalta que 
o time precisa de uma re-
gularidade tanto de atuação 
como de resultado, fator que é 
perseguido pela equipe desde 
a derrota contra o Carlos 
Barbosa, a primeira do ano. 
“Perdemos para eles, para 
o Joaçaba, fomos campeões, 
perdemos para o Juventude e, 
agora, vencemos. Precisamos 

de uma sequência mais tran-
quila e equilibrada”, salienta.

A novidade da semana é a 
chegada do auxiliar técnico 
Vandré Costa que ocupará a 
vaga que estava aberta e pre-
cisava ser preenchida para po-
tencializar a comissão técnica 
tricolor. Daniel e Vandré são 
velhos conhecidos dos tempos 
de Tubarão, quando o técnico 
tricolor iniciava sua carrei-
ra à beira da quadra e o novo 
auxiliar ainda era jogador.

“É um cara que tem a minha 
confiança plena, vem para ser 
como uma figura de segun-
do treinador com bastante 
eficiência, voz de comando e 
que pode contribuir para que 
sejamos vencedores”, ressalta.

Para a partida da noite desta 
terça-feira, o JEC/Krona ainda 
deve ter a ausência do fixo 
Andrei, que se recupera de 
lesão e pode ter o desfalque 
do pivô Dieguinho, com dores 
musculares na coxa. Ele de-
pende de avaliação esta manhã 
e, se estiver em condições, 
será liberado para a partida. 
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Zagueiro apresentado 

EvariniDrika

adrieli.evarini@ndmais.com.br

A ordem no JEC/Krona 
é retomar as vitórias
Tricolor volta à quadra para encarar o Blumenau, hoje à noite, no 
Centreventos, e quebrar a sequência de derrotas na Liga Nacional

Esporte

O JEC apresentou oficialmente o zagueiro Léo Griggio e o 
goleiro Rafael Pascoal para a continuidade da temporada do 
Tricolor. Com a série D batendo à porta, os dois defensores 
concederam entrevista e trabalharam com o grupo 
que estreia na quarta divisão no próximo sábado (5). O 
zagueiro de 22 anos estava no Bangu e chegou consciente 
do desafio, mas ressaltando a força do grupo. Léo treinou 
com o elenco no último sábado (29), na Arena Joinville, e 
elogiou o nível do time. “Deu para perceber que é um grupo 
muito forte e que está preparado para a série D”, disse.

Mais dois retornos 
Em semana de estreia, os times catarinenses se 
movimentam para a série D e no João Marcatto, mais 
dois jogadores que haviam sido emprestados retornaram 
ao clube para a disputa do Campeonato Brasileiro. Os 
laterais Pablo e Maninho estavam no futebol paulista, 
mas já se reapresentaram ao Moleque Travesso e 
estão à disposição do técnico Pingo para a estreia do 
Juventus, no próximo domingo (6), contra o Caxias.

Deixando o DM 
O zagueiro Yago está prestes a ser liberado pelo 
Departamento Médico do Tricolor. Após uma lesão 
por estresse na canela, o jovem atleta tricolor, que 
ficou afastado por meses do grupo, está em fase de 
transição com a equipe médica e pode reforçar o setor 
defensivo do Joinville nas próximas semanas.

Chrystian chegou e já treinou 
O meia-atacante Chrystian chegou ontem ao CT do Morro 
do Meio e já participou das atividades da tarde. Depois de 
ser campeão da Copa do Nordeste com o Bahia, a cria da 
base tricolor retorna ao clube para a disputa da série D.

Chega para ser titular 
O goleiro Rafael Pascoal também foi oficialmente apresentado 
na tarde de ontem. Aos 30 anos, o experiente goleiro chega 
para ser titular do JEC nesta série D. Com contrato até o fim 
do Campeonato Catarinense de 2022, Rafael estava no Rio 
Claro, onde disputou a série A2 do Campeonato Paulista. 
Com características que encaixam com o que o técnico 
Leandro Zago procura, o goleiro joga muito bem com os 
pés e deve ser o titular assim que for regularizado no BID.

FOTO JULIANO SCHMIDT/DIVULGAÇÃO/ND
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Pivô Igor Costa é esperança de gols no 

confronto de hoje contra o Blumenau

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



04 05 06 08 09
10 11 13 14 15
16 17 21 23 25

Premiação Ganhadores Prêmio

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

2244

Federal Concurso
Quarta e sábado
Premiação Bilhete Prêmio

5566

   

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

Premiação Ganhadores Prêmio

5578

   

2376Mega-Sena Concurso
Quarta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio

Lotomania Concurso
Terça e sexta

Premiação Ganhadores Prêmio
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Primeiro sorteio

Segundo sorteio

Dupla Sena Concurso
Terça, quinta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio 

2229
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Timemania Concurso
Terça, quinta e sábado

DESPORTIVA      ES
TIME DO CORAÇÃO

1644
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Premiação Ganhadores Prêmio

Time coração Ganhadores Prêmio

Dia de Sorte Concurso
Terça, quinta e sábado

MÊS DA SORTE: 

462

01 05 06 10 19 21 26

Premiação Ganhadores Prêmio

DEZEMBRO         

LOTERIAS

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

15 acertos 1 R$ 2.944.022,13
14 acertos 268 R$ 1.450,31
13 acertos 11406 R$ 25,00
12 acertos 149558 R$ 10,00
11 acertos 822245 R$ 5,00

1 acertos 082844 R$ 500 mil
2 acertos 055871 R$ 27 mil
3 acertos 059309 R$ 24 mil
4 acertos 089282 R$ 19 mil
5 acertos 009266 R$ 18.329,00

Quina 1 R$ 7.729.032,84
Quadra 118 R$ 5.823,52
Terno 7663 R$ 134,84

02 17 34 37 68

Sena 2 R$ 47.341.439,63
Quina 433 R$ 18.922,04
Quadra 19908 R$ 587,93

12 14 17 18 19 22

20 acertos 2 R$ 2.701.322,29
19 acertos 5 R$ 67.372,19
18 acertos 98 R$ 2.148,35
17 acertos 887 R$ 237,35
16 acertos 5280 R$ 39,87
15 acertos 23391 R$ 9,00
0 acertos 1 R$ 168.430,49

15 17 18 36 38
42 45 48 52 56
60 66 67 71 75
76 85 89 92 00

Sena Acumulado R$ 3.600 mil
Quina 9 R$ 6.475,72
Quadra 474 R$ 140,52

Sena 0 R$ 0,00
Quina 7 R$ 7.493,33
Quadra 601 R$ 110,82

7 acertos Acumulado R$ 4.500 mil
6 acertos 1 R$ 71.998,76
5 acertos 83 R$ 1.239,22
4 acertos 1570 R$ 9,00

DESPORTIVA      ES 2394 R$ 7,50

7 acertos Acumulado R$ 900 mil
6 acertos 46 R$ 2.083,32
5 acertos 1727 R$ 20,00
4 acertos 21739 R$ 4,00
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SÉRIE B
 TIME P J V E D GP GC SG %

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º

ACESSO À SÉRIE A REBAIXAMENTO

  1ª RODADA 
 28/5, 16h Bras. Pelotas 0 x 0 Londrina
28/5, 19h Guarani 1 x 1 Vitória
28/5, 21h30 Náutico 1 x 0 CSA
28/5, 21h30 Vila Nova 1 x 1 Botafogo
29/5, 11h Vasco 0 x 2 Operário-PR
29/5, 16h CRB 2 x 2 Remo
29/5, 16h30 Confi ança 3 x 1 Cruzeiro
29/5, 18h15 Coritiba 2 x 0 Avaí
30/5, 11h Brusque 2 x 1 Ponte Preta
31/5, 20h Samp. Corrêa 0 x 0 Goiás  

  2ª RODADA 
 1/6, 19h Operário-PR  x  Guarani
4/6, 17h30 Goiás  x  Confi ança
5/6, 11h Londrina  x  Brusque
5/6, 16h30 CSA  x  Samp. Corrêa
5/6, 19h Remo  x  Bras. Pelotas
5/6, 21h Botafogo  x  Coritiba
6/6, 16h Ponte Preta  x  Vasco
6/6, 18h15 Cruzeiro  x  CRB
6/6, 20h30 Avaí  x  Vila Nova
7/6, 20h Vitória  x  Náutico 
 

Confi ança 3 1 1 0 0 3 1 2 100
Operário-PR 3 1 1 0 0 2 0 2 100
Coritiba 3 1 1 0 0 2 0 2 100
Brusque 3 1 1 0 0 2 1 1 100
Náutico 3 1 1 0 0 1 0 1 100
Remo 1 1 0 1 0 2 2 0 33.3
CRB 1 1 0 1 0 2 2 0 33.3
Botafogo 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3
Guarani 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3
Vitória 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3
Vila Nova 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3
Samp. Corrêa 1 1 0 1 0 0 0 0 33.3
Bras. Pelotas 1 1 0 1 0 0 0 0 33.3
Goiás 1 1 0 1 0 0 0 0 33.3
Londrina 1 1 0 1 0 0 0 0 33.3
Ponte Preta 0 1 0 0 1 1 2 -1 0
CSA 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
Cruzeiro 0 1 0 0 1 1 3 -2 0
Vasco 0 1 0 0 1 0 2 -2 0
Avaí 0 1 0 0 1 0 2 -2 0

SÉRIE C
  GRUPO A 

 TIME P J V E D GP GC SG %
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

CLASSIFICADOS  REBAIXADOS 

  2ª RODADA 
 5/6, 15h30 Ferroviário  x  Altos
5/6, 17h Santa Cruz  x  Floresta
6/6, 16h Jacuipense  x  Tombense
6/6, 16h V. Redonda  x  Manaus
7/6, 20h Paysandu  x  Botafogo-PB  

    GRUPO B 
 TIME P J V E D GP GC SG %

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

  1ª RODADA 
 29/5, 16h Novorizontino 1 x 0 Figueirense
29/5, 17h Criciúma 1 x 0 Ituano
30/5, 20h Botafogo-SP 1 x 0 São José-RS
31/5, 20h Ypiranga-RS 2 x 0 Paraná
16/6, 20h Oeste  x  Mirassol 
  

Altos 3 1 1 0 0 3 0 3 100
Floresta 3 1 1 0 0 2 0 2 100
Manaus 3 1 1 0 0 2 0 2 100
Paysandu 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3
Tombense 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3
Botafogo-PB 1 1 0 1 0 0 0 0 33.3
Ferroviário 1 1 0 1 0 0 0 0 33.3
Jacuipense 0 1 0 0 1 0 2 -2 0
Santa Cruz 0 1 0 0 1 0 2 -2 0
V. Redonda 0 1 0 0 1 0 3 -3 0

Ypiranga-RS 3 1 1 0 0 2 0 2 100
Botafogo-SP 3 1 1 0 0 1 0 1 100
Criciúma 3 1 1 0 0 1 0 1 100
Novorizontino 3 1 1 0 0 1 0 1 100
Mirassol 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oeste 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Figueirense 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
Ituano 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
São José-RS 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
Paraná 0 1 0 0 1 0 2 -2 0

 COPA DO BRASIL 
  JOGOS DE IDA 
 1/6, 16h30 Vila Nova  x  Bahia
1/6, 19h Cianorte  x  Santos
1/6, 21h30 4 de Julho  x  São Paulo
1/6, 21h30 Boavista  x  Vasco
2/6, 16h30 Grêmio  x  Brasiliense
2/6, 16h30 Chapecoense  x  ABC
2/6, 19h Fortaleza  x  Ceará
2/6, 19h Remo  x  Atlético-MG
2/6, 21h30 Fluminense  x  Bragantino
2/6, 21h30 América-MG  x  Criciúma
2/6, 21h30 Corinthians  x  Atlético-GO
3/6, 16h30 Cruzeiro  x  Juazeirense
3/6, 19h Avaí  x  Athletico-PR
3/6, 19h Vitória  x  Internacional
3/6, 21h30 CRB  x  Palmeiras
10/6, 21h30 Coritiba  x  Flamengo  

  JOGOS DE VOLTA 
 8/6, 16h30 Santos  x  Cianorte
8/6, 19h São Paulo  x  4 de Julho
9/6, 16h30 ABC  x  Chapecoense
9/6, 16h30 Vasco  x  Boavista
9/6, 19h Bahia  x  Vila Nova
9/6, 19h Palmeiras  x  CRB
9/6, 19h Athletico-PR  x  Avaí
9/6, 19h Juazeirense  x  Cruzeiro
9/6, 21h30 Bragantino  x  Fluminense
9/6, 21h30 Criciúma  x  América-MG
9/6, 21h30 Atlético-GO  x  Corinthians
10/6, 16h30 Brasiliense  x  Grêmio
10/6, 19h Ceará  x  Fortaleza
10/6, 19h Atlético-MG  x  Remo
10/6, 21h30 Internacional  x  Vitória
16/6, 21h30 Flamengo  x  Coritiba  

A Copa América de 2021 
pode ser disputada no Brasil. 
Pelo menos esse é o desejo da 
Conmebol. Após desistência de 
Argentina e Colômbia por con-
ta da pandemia de Covid-19, 
a entidade sul-americana 
anunciou a nova sede. As datas 
de início e final do torneio 
estão confirmadas: 11 de junho 
e 10 de julho. Porém, o governo 
brasileiro ainda não confirmou 
se realmente pode receber a 
competição. No início da noite 
de ontem, o Ministro-chefe 
da Casa Civil, Luiz Eduar-
do Ramos, disse que “ainda 
não tem nada certo” sobre 
a realização da Copa Améri-
ca no Brasil, e que o governo 
estava fazendo esforços para 
atender as demandas da CBF.

Alguns estados já adianta-
ram que não aceitam receber 
a competição. São eles: Rio 
de Janeiro, São Paulo, Rio 
Grande do Norte, Rio Gran-
de do Sul, Paraná, Amazo-
nas, Bahia e Pernambuco. 
O governo de Santa Cata-

rina não se manifestou. 
Um possível cancelamento 

da competição é um assunto 
problemático para a entidade, 
que sofrerá prejuízo se a Copa 
América não for realizada. Os 
direitos da competição va-
lem um total em torno de US$ 
100 milhões, e a Conmebol já 
colocou dinheiro de seu caixa 
para iniciar os procedimentos 
de organização. Ainda ontem, 
a Conmebol voltou a se mani-
festar, agradecendo o país por 
“abrir as portas”. O fato do 
Brasil ter aberto a possibilida-
de de receber a competição tem 
sido bastante criticado nas re-
des sociais por conta do ritmo 
lento da vacinação e de uma 
provável terceira onda do vírus. 

A situação da crise sanitária 
no Brasil não é boa. Conforme 
o último boletim do Conass 
(Conselho Nacional de Secre-
tários de Saúde), o país soma 
mais de 16,5 milhões de casos e 
quase 462 mil mortes. A média 
móvel de casos está em 61,5 
mil e a de óbitos em 1.838. 

Brasil pode 
ser sede da 
Copa América
Conmebol busca novo local depois da 
desistência de Argentina e Colômbia; 
governo ainda não confirma a competição

Santos tenta 
se reerguer
Quedas na primeira fase 
do Paulistão e da Copa 
Libertadores e arrancada 
com dura derrota para 
o Bahia no Brasileirão 
deixaram o clima bastante 
ruim no Santos. Abalado 
e sob intensa cobrança, o 
elenco sabe que apenas um 
resultado positivo em visita 
ao Cianorte, às 19h desta 
terça-feira, em estreia na 
Copa do Brasil, amenizará 
as críticas. Em busca de 
paz, o time promete se 
reerguer com vitória no 
interior do Paraná.

Paulo Baier 
celebra estreia
A estreia do técnico Paulo 
Baier no comando do Criciúma 
foi com o pé direito ao começar 
o Campeonato Brasileiro da 
Série C com vitória. “Estou 
muito satisfeito. Estamos 
construindo uma equipe 
ainda. Nesta semana ainda 
chegaram jogadores, e leva 
um pouco de tempo para 
entrosar, mas estou muito 
satisfeito pelo rendimento e 
por fazer eles acreditarem. Eu 
posso fazer tática, motivar, 
mas se eles não quiserem, 
nada muda. Todos estão de 
parabéns”, disse o treinador.

Avaí sai atrás 
na Copa do 
Brasil sub-20
O Avaí foi derrotado pelo 
Botafogo por 2 a 0, no Estádio 
Nilton Santos, no domingo (30) 
pela Copa do Brasil Sub-20, 
jogo de ida da fase Semifinal. 
Agora o Leão da Ilha precisa 
fazer a mesma diferença na 
Ressacada para levar aos 
pênaltis ou três para ficar 
com a vaga na final. A volta, 
em Florianópolis, acontece 
no sábado (5), às 12h45. Na 
outra perna de semifinal, Inter 
e Coritiba ficaram no 1 a 1 
em Porto Alegre. A volta em 
Curitiba está marcada para 
sexta-feira (4), às 15h15.

São Paulo vai 
com reservas
Depois de usar os 
titulares na conquista do 
Campeonato Paulista, 
encerrando jejum de nove 
anos, e na abertura do 
Brasileirão, o São Paulo 
deve ir com os reservas na 
estreia na Copa do Brasil, 
diante do 4 de Julho, no 
Piauí, hoje, 21h30. A volta 
do confronto, válido pela 
terceira fase, será no dia 
8 de junho, semana que 
vem, no Morumbi.
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Reforma da ponte 
sobre o rio Passa Vinte
A partir de hoje a Arteris Litoral 
Sul dá início a mais uma 
importante etapa das obras 
de construção da terceira faixa 
norte da BR-101/SC: a reforma 
e ampliação da ponte sobre o 
rio Passa Vinte (km 214), em 
Palhoça, com desvio parcial do 
trânsito para via marginal. Essa 
atividade tem duração prevista 
de 150 dias. A ponte sobre o Rio 
Passa Vinte é antiga – construída 
originalmente há mais de 50 anos, 
e não tem largura suficiente para 
implantação da terceira faixa. 
Por isso, ela será reformada com 
reforço da estrutura e ampliação 
lateral de aproximadamente três 
metros. As atividades envolvem 
remoção do pavimento, execução 
de estacas de reforço, demolição 
e reforço da laje, reforço das 
vigas longarinas, recomposição 
das camadas e sinalização.

Filho de Whindersson com catarinense 
morre dois dias após o parto
O filho do humorista Whindersson Nunes com a catarinense Maria Lina não resistiu 
e morreu ontem. João Miguel nasceu no sábado (29) de forma prematura. O bebê 
tinha 22 semanas. A confirmação foi divulgada pela equipe do humorista. “A 
assessoria de Whindersson Nunes informa com tristeza o falecimento de seu filho, 
João Miguel, na madrugada desta segunda-feira (31). Fruto da união com Maria 
Lina, o bebê que nasceu de forma prematura, com 22 semanas, não resistiu”.

Asteroide passa hoje próximo à Terra
Um asteroide que passará perto da Terra hoje tem tamanho maior que a Torre 
Eiffel, cuja altura é de 300 metros. O astro fará sua abordagem mais próxima 
por volta das 9h24 (horário de Brasília). A estimativa é que o corpo rochoso 
catalogado como 2021 KT1 passará a cerca de 7,2 milhões de quilômetros do 
nosso planeta, o que equivale a quase 19 vezes a distância entre a Terra e a 
Lua. O asteroide é considerado um OPP (Objeto Potencialmente Perigoso), 
mas não há risco de colisão com a Terra. Atualmente, aproximadamente 
26 mil asteroides próximos à Terra são monitorados pelos cientistas.

Serra do  
Corvo Branco 
será asfaltada

A tão desejada pavimentação da Serra do Corvo Branco está mais perto de se tornar 
realidade. O governador Carlos Moisés assinou ontem o edital para o asfaltamento do 
último trecho da SC-370, entre Grão-Pará e Urubici. Trata-se de uma obra com 9,4 
quilômetros de extensão, com investimento previsto de R$ 40,8 milhões. A assinatura do 
edital ocorreu na cidade de São Joaquim, durante uma reunião da Amures (Associação de 
Municípios da Região Serrana). A licitação ocorrerá por meio de um Regime Diferenciado 
de Contratação, no qual a empresa vencedora terá um prazo de 18 meses para concluir 
os trabalhos. Na visão do governador Carlos Moisés, a pavimentação do trecho será um 
importante vetor para o desenvolvimento tanto da Serra quanto do Sul do Estado.

+notícias
Morre 
ex-locutor 
Januário de 
Oliveira -  
O ex-locutor 
de rádio e 
TV, Januário 
de Oliveira, 
morreu 
ontem, aos 
81 anos, após 
passar 11 
dias internado. Ele sofreu uma parada 
cardíaca enquanto tratava um quadro de 
pneumonia em um hospital particular 
na cidade de Natal, no Rio Grande do 
Norte. O narrador foi uma das principais 
vozes do futebol brasileiro entre as 
décadas de 1980 e 1990.  Acometido 
por diabetes, ele chegou a perder a 
visão, mas ainda assim mantinha 
projetos de narração de futebol em 
Natal, onde morava com familiares.
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5.795 vagas de emprego em Santa Catarina
O Sine (Sistema Nacional de Emprego) inicia a semana com 5.795 vagas de 
emprego disponíveis no Estado, sendo 129 para pessoas com deficiência. As 
oportunidades estão em diversas áreas de 58 municípios. Mesmo contando com 
atendimento presencial nas agências do Sine, por agendamento, via telefone da 
unidade mais próxima da residência do trabalhador, exceto Florianópolis, que está 
por senha, as vagas estão sendo divulgadas pela internet, no site empregabrasil.
mte.gov.br, assim como também devem ser acessadas pelo aplicativo Sine Fácil.
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