IPREVILLE

Dois pareceres da
reforma recebem
aval de comissões
Um deles é sobre idades mínimas da
aposentadoria; o outro, previdência
complementar. PÁGINA 11
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FUTSAL

JEC/Krona
goleia e sobe na
classificação

Mesmo saindo atrás no placar,
o Tricolor goleou o time do
Blumenau por 5 a 1. PÁGINA 14
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PERIGO

Procon alerta
consumidor
para fraudes
na internet

Órgão diz que número de ocorrências vem aumento
muito nos últimos tempos, principalmente com
o envio de faturas adulteradas de financiamentos
por e-mail e pelo WhatsApp. Página 4

SEMANA DO MEIO AMBIENTE

Programação inicia com o
plantio de árvores. PÁGINA 16
EM RECUPERAÇÃO

PIB sobe 1,2% no
primeiro trimestre
O resultado animou o ministro da
Economia, Paulo Guedes, que prevê
uma elevação, este ano, de até 5%.
PÁGINA 14
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SABRINA AGUIAR

Alta das ações
mostra a força
economia
brasileira

Meia Xavier é o
novo reforço do
JEC para a
Série D

Moradores de
Pirabeiraba
querem mais
segurança
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SABRINA AGUIAR
sabrina.aguiar@ndtv.com.br

Suspensa
flexibilização
da concessão
de LAI

Setor têxtil
debate a
produtividade
Com objetivo de auxiliar
as empresas do setor
têxtil a aumentar seus
resultados, o Senai
Joinville, Sindivest,
Sindimalhas e o Siftj
promovem um ciclo de
discussões mostrando que
é possível crescer usando
novas abordagens para
velhos desafios.

O Ministério Público
de Santa Catarina
(MPSC) obteve em
recurso dirigido ao
Tribunal de Justiça
a suspensão liminar
da eficácia de artigos
do Decreto Estadual
n. 617/2020, que
flexibilizaram o
licenciamento
ambiental de
instalação (LAI)
e dispensaram a
vistoria no local do
empreendimento para
concessão.

Mais alertas de golpes!

A decisão judicial
também proíbe
o Instituto do
Meio Ambiente
de Santa Catarina
(IMA) de promover
licenciamento
ambiental, mesmo
que já iniciados
os processos, com
base nas normas
contestadas.
Na ação, o promotor
de justiça Felipe
Martins de Azevedo
relata que o Decreto
n. 617 foi publicado
em maio de 2020 pelo
governo estadual para
agilizar os processos
por conta da situação
de calamidade pública
provocada pela
pandemia de covid-19.
Entre os motivos,
a fiscalização que
sempre funcionou,
sendo considerada
serviço essencial. O
próprio IMA tinha
pedido a revogação
do decreto, pois em
números após o
início da pandemia
o percentual
de processos de
licenciamento
ambiental concluídos
foi de 107,3% a mais.

Depois de ter publicado aqui na coluna, ontem, a preocupação da Polícia Civil em relação aos
muitos golpes que vêm sendo aplicados, órgãos de direitos do consumidor emitiram alertas.

Jaraguá do Sul - Os principais motivos de reclamação registrados nos cinco

primeiros meses do ano se referem a empréstimos consignados fraudados. O alvo principal
são os aposentados e pensionistas do INSS. Seguido pelos golpes aplicados pela internet e
Whatsapp, com boletos falsos e as ofertas prometidas “de boca” por vendedores.

Joinville - De acordo com o Procon daqui, os golpes mais aplicados são os envolvendo

boletos fraudados. Tipo documentos relacionados a financiamentos de automóveis e
faturas de operadoras de telefonia. O consumidor é lesado ao gerar um documento por
meio de um site falso, ou ao acessar um link enviado por e-mail ou Whatsapp. Em segundo
lugar são os golpes que atingem aposentados e pensionistas do INSS para tentar obter
dados pessoais e bancários e que passam a procurar os beneficiários com insistência
oferecendo crédito rápido e fácil.
Em todos os casos, se você cair num golpe, é necessário registrar um
boletim de ocorrência e também procurar o Procon da cidade. O mais difícil
é reaver os valores, por isso evite entrar na conversa dos golpistas.
FOTOS DIVULGAÇÃO/ND
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O debate será promovido
hoje, dia 2 de junho, a
partir das 8h30, com
possibilidade de ser
presencial (na unidade
Senai Norte I - R. Arno
Waldemar Dohler,
957), ou virtualmente.
A inscrição é gratuita
nesse link: https://docs.
google.com/forms/
d/1xIeGtXF5MZNXIuXHrPIk3zr_
V2hw4L5puTTpA-U4hE/
viewform?edit_
requested=true.

Segurança em
Pirabeiraba
O fechamento da base
da Polícia Militar
em Pirabeiraba
vem preocupando
os moradores e
comerciantes.Para
tratar do assunto,
uma audiência pública
foi marcada para
cobrar também mais
segurança. Será no
dia 16 de junho às
19h30, na Paróquia
Sagrado Coração de
Jesus. O requerimento
aprovado na Comissão
de Cidadania tem
à frente o vereador
Ascendino Batista
(PSD). Foram
convidados os
deputados estaduais
de Joinville, e os
comandos do 8º BPM,
da Polícia Civil e da
Secretaria de Estado
de Segurança Pública.

EspecialND
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Equipe do Samu de Canoinhas, no
Planalto Norte, é surpreendida em
atendimento realizado na localidade
do Rio do Tigre. Durante o trajeto
para o Hospital Santa Cruz, gestante
Maria de Lourdes Ribeiro deu à luz
a Gabriel e emocionou a todos
A equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência) de Canoinhas, no Planalto Norte, foi
surpreendida na última semana com a realização
de um parto dentro da ambulância. O fato aconteceu no dia 26 de maio, há uma semana, e, apesar do inesperado, transcorreu com segurança.
A unidade foi acionada por volta do meio-dia
para ajudar uma gestante que apresentava contrações. O socorrista João e a técnica de enfermagem
Fernanda Maieski foram até o interior do município, na localidade do Rio do Tigre, para atender ao
chamado e, chegando no local, viram que a gestante
Maria de Lourdes Ribeiro
precisava ser encaminhada para a maternidade.
Durante o deslocamento
até o Hospital Santa Cruz,
de Canoinhas, os socorristas
tiveram de parar o veículo
para fazer uma avaliação
da paciente. Maria já estava entrando em trabalho de
parto. A ambulância seguiu
caminho quando o marido
de Maria, que estava junto,
pediu aos socorristas que parassem para que ele pudesse
pegar algumas roupas e uma
Fernanda Maieski,
moto e, então, acompanhar
Técnica de Enfermagem
a esposa até o hospital.
Entretanto, enquanto ele
descia da ambulância para
buscar os pertences da gestante e do bebê, Gabriel
nasceu. Os socorristas adotaram os procedimentos necessários e fizeram o parto de emergência
dentro da ambulância. “Fiquei bem emocionada,
pois foi o primeiro parto que realizei dentro de uma
ambulância”, disse a técnica de enfermagem.
Após o parto, que transcorreu normalmente, Maria
e o recém-nascido Gabriel foram levados ao Hospital Santa Cruz para uma avaliação mais detalhada.
Essa não é a primeira vez que uma equipe do Samu
de Canoinhas realiza um parto dentro da ambulância.
No dia 29 de março, a guarnição foi acionada para
atender uma gestante, de 24 anos, em trabalho de
parto no bairro Industrial I. Durante o trajeto para
o hospital, a mulher também deu à luz a um bebê.

FOTO DIVULGAÇÃO/ND

Parto dentro
da ambulância

Fiquei bem
emocionada, pois
foi o primeiro
parto que realizei
dentro de uma
ambulância.”

Maria de
Lourdes,
com Gabriel
nos braços
e ao lado do
socorrista
João e da
técnica

FOTOS DIVULGAÇÃO/ND

Fernanda

Em março,
a bombeira
comunitária
Camila, o
bombeiro
civil Flenik
e o soldado
Denis
realizaram
outro parto
emergencial
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Alerta para os golpes
contra consumidores
Em razão da grande quantidade de
denúncias recebidas todos os dias,
o Procon (Programa de Proteção e
Defesa do Consumidor) de Joinville faz um alerta para a população. De
acordo com o órgão, os golpes mais
aplicados com boletos fraudados estão relacionados a pagamento de
financiamento de automóveis e faturas de operadoras de telefonia.
O consumidor é lesado ao gerar um
documento por meio de um site falso ou ao acessar um link enviado por
e-mail ou Whatsapp. Em caso de dúvidas, a recomendação é para que o
consumidor não efetue o pagamento
e entre em contato com a empresa.
“Quando a pessoa paga um boleto falso, não salda a dívida original. O credor
vai continuar tendo direito a receber,
pois ele também está sendo vítima. Os
fraudadores se utilizam das empresas
idôneas para aplicar os golpes. Os sites
e as faturas falsas são muito parecidos
com os originais”, alerta a gerente do
Procon de Joinville, Cristiane Berger.
Outro golpe comum atinge, principalmente, aposentados e pensionistas do
INSS. Ao obter dados pessoais, bancos
e instituições financeiras passam a
procurar os beneficiários com insistência oferecendo crédito rápido e fácil.
Muitas vezes, o crédito é efetuado
na conta bancária sem consentimento e o golpe só é identificado após o
pagamento de várias parcelas, debitadas diretamente do benefício. Para
esses casos, Cristiane orienta: “Quem
sofrer esse golpe, deve comparecer
ao Procon munido de documentos
como extrato bancário e extrato de
benefícios do INSS. Vamos identificar a instituição financeira e realizar
as ações administrativas cabíveis”.

PEQUENOS ESTABELECIMENTOS

As fraudes não atingem apenas os
consumidores, mas também pequenos
estabelecimentos comerciais. É o caso
do antigo golpe das “listas telefônicas”,
que agora ganhou nova roupagem.
Após aceitar divulgação que seria
gratuita do seu negócio em um site
de serviços, o comerciante recebe um
contrato para autorizar a publicidade e, posteriormente, começam as
cobranças pelo serviço. Esse tipo de
contrato não tem validade jurídica e
pode ser contestado pelo consumidor, basta procurar ajuda do Procon.

JEAN BALBINOTTI /ND

O maior perigo é gerar documento por meio de um site falso ou acessar um link por e-mail ou WhatsApp. Por isso,
na dúvida, não efetue qualquer tipo de pagamento e busque fazer contato com a empresa a fim de apurar a veracidade

Ao receber
mensagens

Fuja dos golpes
n Nunca passe informações pessoais por telefone a pessoas desconhecidas, tais como números de CPF,
CNPJ, endereço e dados bancários.

Quem sofrer
esse golpe, deve
comparecer ao
Procon munido de
documentos como
extrato bancário
e extrato de
benefícios do INSS.
Vamos identificar
a instituição
financeira e
realizar as ações
administrativas
cabíveis.”
Cristiane Berger,

Gerente do Procon de Joinville

duvidosas com
links suspeitos,
orientação é não
clicar em nada para
evitar o roubo de
dados sigilosos

n Jamais informe senhas ou entregue chips de telefone e cartões de crédito a pessoas desconhecidas.
n Antes de assinar um contrato, leia o
documento e se atente aos termos. Documentos assinados às pressas, na tentativa
de não perder um “bom negócio”, podem
se transformar em problemas futuros.
n Ao buscar a segunda via de boletos bancários, verifique se o site acessado é realmente o da loja, operadora, banco ou
financeira contratada. Geralmente, os sites
falsos apresentam algum caractere (letra
ou número) diferente em seu endereço.
n Não acesse links enviados por Whatsapp de empresas e contatos desconhecidos. Dificilmente empresas idôneas
enviam boleto por Whatsapp.
n Os cartórios não entram em contato
avisando que a empresa será protestada.

ONDE
BUSCAR
AJUDA
O atendimento do
Procon é realizado de
segunda a sexta-feira,
das 10h às 16h,
pelo Whatsapp
(47) 98815-3195, pelo
e-mail atendimento.
procon@joinville.sc.gov.
br ou pelo telefone 151.
Por esses canais,
também é possível
solicitar atendimento
presencial, que
deve ser agendado
antecipadamente.

Cidade

Editor: Jean Balbinotti jean.balbinotti@ndmais.com.br
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Crime aconteceu
na manhã de
ontem e deixou
funcionários e clientes
apreensivos. Apesar
do susto, bandidos
fracassaram na
missão e levaram
apenas dois
aparelhos celulares
Cinco suspeitos invadiram na
manhã de ontem a megaloja da
Havan da Rua Procópio Gomes,
na região central de Joinville.
O grupo pretendia assaltar o
cofre de celulares do estabelecimento e, durante a ação,
quatro funcionários, além do
gerente, foram rendidos.
De acordo com o tenente da
Polícia Militar Diogo Lima, os
criminosos entraram pelos
fundos da loja por volta das
9h30, nas docas de entrada
e saída de caminhões. “Eles
queriam acessar o cofre de
aparelhos celulares e não conseguiram. Roubaram apenas o
celular da gerente e o funcional
da loja”, afirmou o tenente.
Segundo o tenente Lima, a
Polícia Militar já conseguiu
identificar os suspeitos por
meio de câmeras de monitoramento e testemunhas. Ele conta que o grupo era composto
por cinco pessoas e duas estavam armadas no momento em
que renderam os funcionários.
“Eles fugiram por conta do tumulto e do desespero geral. Eles não
souberam como executar o
assalto”, disse o tenente.
Do lado de fora, o desespero
de funcionários e de clientes
chamou a atenção de quem
passava pelo local. Apesar do
susto, ninguém ficou ferido.
Em nota, a Havan informou
que os criminosos ficaram
nervosos com a tentativa de
roubo frustrada. “Toda a ação
foi filmada pelas câmeras de
segurança da rede de lojas,
que prontamente acionou a
Polícia ao verificar a movimentação suspeita. Não houve
feridos e nenhum cliente foi
rendido durante a ação”,
destacou a rede varejista.

FOTOS DIVULGAÇÃO/ND

Grupo armado invade loja
na área central de Joinville

Do lado de fora da loja, algumas
pessoas passaram mal e foram
socorridas pelos bombeiros

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 Hospital Municipal São José torna público que, conforme a Lei 8.666/93 e suas alterações
posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão Eletrônico SRP nº. 069/2021,
destinado a aquisição de medicamentos quimioterápicos, antimicrobianos e de alto custo para
o Hospital Municipal São José, na Data/Horário: 16/06/2021 às 9h, para abertura das propostas.
O edital encontra-se à disposição dos interessados nos sites www.joinville.sc.gov.br/editalpublico e
www.gov.br/compras/pt-br - UASG 927773.
Joinville/SC, 01 de junho de 2021.

Eles queriam acessar o cofre
de aparelhos celulares e não
conseguiram. Roubaram
apenas o celular da gerente
e o funcional da loja.”
Diogo Lima, tenente da Polícia Militar

Jean Rodrigues da Silva – Diretor Presidente.
Fabrício da Rosa – Diretor Executivo.

AVISO DE ERRATA E PRORROGAÇÃO

O Departamento de Trânsito de Joinville - DETRANS, leva ao conhecimento dos interessados que,
com base no §4º do art. 21 da lei 8.666/93, está a retificando a quantidade lançada no Item 02 do Lote/
Grupo 02 do Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 017/2021, que tem por objeto a Contratação
de empresa especializada para a execução de manutenção, conservação e dispositivos de segurança
viária da malha municipal incluindo o fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais
necessários para os serviços, de acordo com especificações, quantitativos e condições no Edital, sendo
transferida a data de recebimento e abertura dos invólucros para: Data/Horário: 18/06/2021 as 09:00
horas. A Errata na íntegra encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br e
www.comprasgovernamentais.gov.br - UASG 927754.
Joinville, 01 de junho de 2021
Paulo Rogério Rigo - Diretor-Presidente

6

quarta-feira, 2 de junho de 2021

Garcia
ALEXANDRE

As bolhas
Num debate com empresários cearenses, o
ministro Paulo Guedes admitiu que enquanto
vivia numa bolha, não conhecia o Brasil. A
bolha certamente era o seu mundo acadêmico e
financeiro, mas não o da diversidade do país. O
presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães,
me revelou a mesma sensação. Disse que vivia o
mundo da Av. Faria Lima e agora está conhecendo
o Brasil real. Sai toda semana para lugares como
pantanal, alagados, floresta de babaçu, lixão… E
está maravilhado com a descoberta do Brasil real.
Fico imaginando quanta gente importante no
seu ramo de atividade está precisando sair de sua
bolha, para conhecer os brasileiros. Assim como
Paulo Guedes talvez só conversasse com seus
semelhantes, quantos médicos só se relacionam
com seus colegas na redoma das clínicas; quantos
jornalistas só convivem com os companheiros de
redação, inclusive nos happy-hours; assim como
políticos que se limitam a ouvir as louvações
de seus assessores. Às vezes esse círculo é tão
fechado que se casam com colega de profissão.
É o risco do mais do mesmo, de não ter portas e
janelas abertas para o outro mundo, o do lado de
fora da redoma. O risco de não aprender o que esteja
fora do círculo. Às vezes encontro empresários que
vivem para sua grande
empresa como se ela
fosse seu próprio país,
e esquecem que o país
Os recordes de
real pode dispensar
valorização das ações
suas empresas,
brasileiras são prova
esquecendo que elas
dependem da situação
de confiança na
do país. Não sei se é
economia do Brasil
uma forma de egoísmo
real. Os dados de ontem
ou uma tentativa de
do IBGE confirmam
proteção. Os fechados
em seus círculos
essa confiança.”
se isolam do país e
vão se alienando.
Depois podem ser surpreendidos e não entendem
por quê. Boa parte do mercado já percebeu isso
e se blindou contra narrativas. Os recordes de
valorização das ações brasileiras são prova de
confiança na economia do Brasil real. Os dados
de ontem do IBGE confirmam essa confiança.
Há dias o presidente da República esteve na
região conhecida como Cabeça do Cachorro.
Um grupo de naturais da região expressou uma
reinvindicação básica: conexão digital, wi-fi.
Querem estar conectados ao Brasil, aos demais
brasileiros, querem acompanhar mais, querem
ter a liberdade de buscar informação - tanto que
não pediram parabólica. Querem liberdade para
se informar fora da bolha. E dão exemplo aos
que, nas cidades, se fecham em suas bolhas.

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

Política
Pandemia

Médica defende cloroquina e
senadores pedem acareação na CPI
A CPI da Pandemia inaugurou
nesta terça-feira uma nova fase
de depoimentos, em que serão
ouvidos profissionais de saúde e
pesquisadores. A primeira a falar
foi a oncologista e imunologista
Nise Hitomi Yamaguchi, que
defendeu o uso da cloroquina
como integrante do tratamento inicial contra a Covid-19,
a autonomia dos médicos e a
independência dos pacientes,
mas negou que tenha tentado alterar a bula do remédio.
Insatisfeito com o depoimento da médica, o presidente da
comissão, senador Omar Aziz
(PSD-AM), já avisou que será
necessário fazer uma acareação
com o ex-ministro da Saúde
Luiz Henrique Mandetta ou
com o diretor presidente da
Anvisa, Antonio Barra Torres.
Mandetta havia relatado aos
parlamentares que participou
de uma reunião no Palácio do
Planalto, em abril do ano passado, quando viu um papel não
timbrado que seria a minuta de

um decreto presidencial para
alterar a bula de modo a indicar o
medicamento contra a Covid-19.
Dias depois, o chefe da Anvisa,
Antonio Barra Torres, confirmou
a reunião e disse que Nise Yamaguchi parecia estar “mobilizada com essa possibilidade”.
Pressionada várias vezes
pelo relator, Renan Calheiros
(MDB-AL), e por outros senadores, ela negou e esclareceu
que a reunião foi para tratar da
resolução 348, da Anvisa, sobre
novas indicações terapêuticas.
“Fui convidada para uma
reunião oficial e nessa situação não houve minuta de bula.
Nem discuti isso. Não existiu
nem ideia de mudança de bula
por minuta ou decreto [...] Sou
especialista em regulação,
isso não existe”, afirmou.
“O que foi dito pelo ministro
Mandetta e por Barra Torres é
que o documento estava em cima
da mesa e não foi aceito. Diante
disso, o ministro Braga Netto
rasgou o papel”, afirmou Aziz.

Comitê de crise
De acordo com Nise, a
participação dela nos esforços do governo federal para
conter a crise da Covid-19
esteve restrita à participação em algumas reuniões.
Segundo afirmou a médica,
os convites partiram de
assessores do então ministro
da secretaria de governo,
Luiz Eduardo Ramos, e do
gabinete presidencial.
“Foi somente aquela
reunião onde eu participei
desse comitê de crise e depois não houve necessidade
e eles não formalizaram.
Eu fui uma colaboradora
eventual”, afirmou. “Não
houve um convite formal
para o gabinete de crise.
Houve um convite para
participar daquela reunião
pontual. Eu fiz parte dessa
discussão daquele dia com
relação a isso”, reforçou.

Publicidade

CADA PEÇA DE ROUPA
VALE POR UM ABRAÇO.

quarta-feira, 2 de junho de 2021

Realização:

ndmais.com.br/campanhadoagasalho

acesse e confira o ponto de coleta mais próximo.

Um abraço conforta, aquece, incentiva. Por isso, se ainda não dá pra
distribuir abraços, distribua peças de roupa. Vale doar peças como calças,
jaquetas, moletons e também cobertores. Não deixe de participar.

Patrocínio:

CAMPANHA dO
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MOACIR PEREIRA

moacir.pereira@ndmais.com.br

Deputados repudiam Celesc
Mais de 150 mil consumidores
do Meio-oeste catarinense ficaram
sem energia elétrica desde a noite
de sexta-feira (28). Durante quatro
longos e penosos dias, Caçador e vários
municípios do Vale do Rio do Peixe
ficaram totalmente às escuras. Corte
brusco no sistema de distribuição
provocado por um tornado que
derrubou cinco torres de linhas de
transmissão da Evoltz, atingindo a
subestação da Celesc em Videira, o
que provocou colapso do sistema.
O líder do MDB na Assembleia

Legislativa, deputado Valdir Cobalchini,
principal representante político de
toda a região, manifestou ontem total
indignação com a Celesc e criticou
duramente a diretoria. Revelou,
indignado, que o presidente da estatal,
Cleicio Poleto Martins, estava de férias.
Nas redes socais, fotos do diretortécnico Sandro Lewandowski fazendo
turismo na região serrana catarinense.
Cobalchini transmitiu o sentimento de
revolta da população e do setor produtivo
contra este “absurdo” registrado na
empresa. “A Celesc, a maior estatal

Polêmica

Foi precedida de muita polêmica a sessão da Asembleia
Legislativa que derrubou o veto da então governadora interina
Daniela Reinehr, ao projeto do governador Carlos Moisés,
que autoriza o Tesouro do Estado a transferir R$ 350 milhões
para execução de obras nas rodovias federais. O principal
embate foi entre os deputados João Amin e Ricardo Alba. O
resultado final foi de 31 votos pela derrubada do veto. O projeto
original tinha sido aprovado com 38 votos favoráveis.

E a Coronavac?

Advertência

Preocupantes as notícias vindas do
Sul do Estado sobre os efeitos reais
da Coronavac. Há sete dias morreu
o industrial Santos Longaretti,
uma das lideranças empresariais
mais respeitadas do Sul
catarinense. Ele já tinha tomado
as duas doses da vacina chinesa.
Há outros casos de infecção de
pessoas vacinadas duas vezes.
Há cinco dias faz tratamento
contra a infecção o ex-governador
Eduardo Pinho Moreira. Ele
também tomou as duas doses da
Coronavac, e foi infectado. Isto
depois de 40 dias da segunda dose.

Médico cardiologista, o
ex-governador Eduardo
Moreira está bem, mas
perdeu o paladar e o
olfato, continua com febre
e com dor de cabeça. Seu
diagnóstico: a vacina
pode proteger, mas não
imuniza totalmente. Ele
continuou se cuidando,
mesmo depois da
vacinação, adotando todos
os protocolos sanitários.
Alerta: o vírus é traiçoeiro,
absolutamente invisível
e de contágio rápido.

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

DIVULGAÇÃO/ND

catarinense, não pode ficar trabalhando
em home-office. Na emergência, toda
a diretoria deveria estar em Caçador
e região para levar solidariedade e
agilizar a recuperação do sistema de
distribuição de energia”, fulminou.
Presidindo a sessão, o deputado
Nilson Berlanda manifestou repúdio,
enfatizando que a Celesc é a que
pior atende os catarinenses.
Num momento grave como este,
a diretoria da Celesc deveria estar
presente em Videira e Caçador, cobrando
ações da empresa Evoltz e prestando

Vergonha
Há seis meses
do mega assalto
realizado em
Criciúma em
dezembro do ano
passado pelo novo
cangaço, a Polícia
Civil já prendeu
15 dos criminosos
e continua as
investigações.
O único policial
militar gravemente
ferido, Jeferson
Esmeraldino,
está vivendo
uma situação
delicada. Segundo
denunciou o
deputado Sargento
Lima, na tribuna da
Assembleia, estão
fazendo vaquinha
em Criciúma para
comprar fraldas ao
militar. Há doações
também até para
pagar a conta da
Celesc. “Isto é
uma vergonha pra
Santa Catarina”,
bradou o deputado.

Cobalchini vocaliza revolta
da população de Caçador

contas à população em contato com
a imprensa. Notas oficiais frias e
vazias não satisfazem os milhares
de consumidores ou reduzem os
gigantescos prejuízos das empresas.

Eleitorado jovem

Durante visita à sede do Grupo ND, o presidente
do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador
Fernando Carioni, e o vice-presidente, desembargador
Leopoldo Bruggmann, anunciaram que após as
eleições em Petrolândia, dia 13 de junho, será
iniciada uma campanha de cadastramento dos
jovens. Existem hoje mais de 320 mil jovens, entre 16
e 18 anos, que não requereram o título eleitoral. E o
cadastramento poderá ser feito pelo sistema virtual,
sem necessidade de presença física na Justiça Eleitoral.

Vacinas

A lista

O município de São
José desponta em Santa
Catarina em agilidade
na aplicação de vacinas
contra a Covid-19. O
prefeito Orvino Coelho, que
acompanha todos os dias a
campanha de imunização,
informou que 25,5% da
população já receberam
pelo menos uma dose. A
média estadual é de 22% e a
nacional de 21,5%. São José
também alcançou os 100%
de imunização dos idosos
acima de 65 anos com as
duas doses. E bateu a meta
da população estimada
com comorbidades
na primeira dose.

Tribunal de Justiça
marcou para o
dia 9 de junho a
sessão do Pleno
para eleição da
lista tríplice de
advogados visando
a nomeação do
novo juiz titular do
Tribunal Regional
Eleitoral de Santa
Catarina. Estão
inscritos nove
advogados. O
novo indicado vai
suceder o advogado
Rodrigues
Fernandes,
representante da
classe dos juristas.
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EDITORIAL

Um “Pibão” em
meio à pandemia

M

esmo com o recrudescimento da pandemia de
covid-19 no começo do ano, o Produto Interno
Bruto (PIB), que é a soma de todas as riquezas
produzidas pelo país, de janeiro a março, cresceu 1,2% em relação ao último trimestre do ano passado. O
resultado surpreendeu positivamente economistas e foi comemorado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Para ele, o
resultado mostra que a economia “veio forte”, o que permite a
projeção de uma alta do PIB, este ano, na casa dos 5%.
O ministro lembrou que a economia teve uma queda muito
forte durante a pandemia em 2020, principalmente, em razão
da adoção do lockdown. Já este ano, segundo ele, com a ampliação da vacinação, o avanço dos protocolos e o aprendizado
de como se proteger durante a pandemia, a economia passou
a contar com uma base melhor para manter um bom desempenho. “É possível que
estejamos crescendo a
taxas bem maiores”,
argumentou Guedes.
A expansão da
“Num cenário tão
economia brasileira no
primeiro trimestre veio
conturbado e incerto,
dos resultados positia desburocratização
vos na agropecuária
do acesso ao crédito e
(5,7%), na indústria
a criação desta linha
(0,7%) e nos serviços
(0,4%). Entre os três
do BRDE dão um novo
setores, o que deixa
alento para que micro
mais dúvidas sobre a
e pequenas empresas
continuidade do bom
desempenho é o de
sigam puxando a criação
serviços, exatamente o
de vagas formais em SC.”
que depende de maior
interação pessoal.
Técnicos da Secretaria de Política Econômica (SPE), órgão vinculado ao Ministério
da Economia, estão revisando para cima as projeções de crescimento. De acordo com eles, mesmo com o fim dos programas
emergenciais em dezembro de 2020, a média que era de 3%
passou para 4% nos últimos três meses.
Mas para manter o embalo, a SPE diz que algumas
questões inspiram atenção como a recuperação do equilíbrio fiscal e a aprovação de reformas que contribuam para
o aumento da produtividade. E, em tempos de pandemia,
medidas bem mais simples, como o uso de máscara e do
álcool em gel, o respeito ao distanciamento social e, principalmente, a aceleração da vacinação, podem se transformar no passaporte definitivo para o “Pibão” de 5%.

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.

MARIO J. GONZAGA PETRELLI
IN MEMORIAM / FUNDADOR E PRESIDENTE
EMÉRITO GRUPO ND E GRUPO RIC

MARCELLO CORRÊA PETRELLI
PRESIDENTE EXECUTIVO GRUPO ND
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ALBERTINO ZAMARCO JR.
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DERLY MASSAUD ANUNCIAÇÃO
DIRETOR DE PLANEJAMENTO

GILBERTO KLEINÜBING
DIRETOR COMERCIAL

LUÍS MENEGHIM
DIRETOR DE CONTEÚDO

Fazemos melhor,
porque fazemos juntos
Jaqueline Oliveira Hansen
Fundadora da Motor Tech Content Instagram: @jaquelineoliveirahansen

No momento em que foi firmado o contra-

to social da Motor Tech Content eu já tinha
uma parceira. Tania Dagostim foi a primeira
a chegar, juntas formamos um time. Quando deixei o modelo de “eugência” e agreguei
à jornada empreendedora de outra mulher.
Nós duas crescemos e formamos a agência de
conteúdo especializado que temos hoje.
A sensação na assinatura do contrato social
era de muita felicidade, com as inúmeras
possibilidades que se abriam. Mas também
senti um frio na barriga pela grande responsabilidade que estava assumindo com clientes, funcionários e com minha sócia. E me
questionei: será que dou conta?
Por isso, quando você toma uma decisão dessa, de dar um voo empreendedor, é importante ativar sua rede de apoio.
Porque toda aposta tem chance de dar certo e de dar errado. E você tem que arcar com
as consequências. No caso, tive o suporte e o
apoio incondicional do meu marido Gilsinei Hansen e do meu filho Leonardo. Sempre
poupei parte do que recebia, tinha uma reserva, e a gente entendeu que era possível fazer essa aposta. Isso me deixou tranquila para
arriscar e dar o meu “passo de fé”.

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

Outro elemento fundamental da minha história foi iniciar essa nova fase muito bem
acompanhada de pessoas em quem confio.
Abri a empresa com a Tania, que, àquela altura, já estava na minha vida havia 15 anos.
Nos conhecemos no trabalho, e, pelas afinidades, construímos uma amizade para a vida.
E, logo no início, precisamos de alguém para
orquestrar a produção de conteúdo. A Elisângela Laumann, que também conhecemos na
Datasul, é boa de organizar processos, padrões, templates e é ótima gestora de projetos. Ter uma pessoa com essas habilidades
nos permitiu dedicar tempo a outras atividades. O terceiro elemento da parceria Motor
veio para agregar.
É importante escolher sócios com competências e soft skills que se complementam, para
distribuir bem os papéis entre todos. E, como
é desenvolvida uma relação de muita proximidade, é preciso ter uma base de confiança e
conexão. E isso já era nossa realidade.
Nossa bagagem estava cheia de experiências e vontade de entregar resultados para as empresas de tecnologia. Vou
te contar na semana que vem o que foi
fundamental levar para essa jornada.

SILVANO SILVA

DIRETOR REGIONAL
JOINVILLE
silvano@ndtv.com.br

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

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

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

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

DRICA FERMIANO

GERENTE DE JORNALISMO E OPERACIONAL NDTV
drica@ndtv.com.br
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Presidente do TRE-SC defende
voto impresso auditável
Em entrevista ao Grupo ND, Fernando Carioni, que assumiu a presidência da Justiça
eleitoral de SC em abril, afirmou que quer garantir a integridade das eleições de 2022
LEO MUNHOZ/ND

Bruna Stroisch
bruna.stroisch@ndmais.com.br

Em entrevista ao Grupo ND ontem,
o presidente do TRE-SC (Tribunal
Regional Eleitoral de Santa Catarina),
desembargador Fernando Carioni,
defendeu a adoção de voto impresso auditável nas eleições do país.
A introdução do procedimento nas
eleições em todo o Brasil está sendo
apreciada por uma comissão especial instalada no dia 13 de maio pelo
presidente da Câmara dos Deputados,
Arthur Lira (PP-AL). Se aprovada, a
PEC 135/19 de autoria da deputada Bia
Kicis (PSL-DF) tornaria obrigatória
a impressão de cédulas de papel após
votos depositados na urna eletrônica.
Determina, ainda, que após conferidos
pelos eleitores, sem contato manual,
sejam automaticamente depositados
em urnas lacradas para fins de auditoria. A pauta é defendida pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido).
O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Luís Roberto
Barroso, defende o êxito da utilização
das urnas eletrônicas no Brasil há 25
anos e o perigo da judicialização do
resultado das eleições com a eventual introdução do voto impresso.
À frente do TRE-SC, o desembargador Carioni diz que não compactua com a posição de Barroso.
Para ele, a adoção do voto impresso
auditado poderia ser colocada em
prática através de uma amostragem com determinada quantidade de urnas no sistema impresso e
de forma itinerante pelo Brasil.
“Quem sabe utilizar uma quantidade ‘x’ de urnas com caráter itinerante. Entre mil ou duas mil urnas
correndo o Brasil. A cada eleição
ficaria um pouco em cada Estado
justamente para demonstrar a lisura da urna eletrônica. Mostrar que
não há fraude”, aponta Carioni.
O presidente do TRE-SC garan-

Desembargador
quer incentivar
a participação
de jovens
na política e
aperfeiçoar
os serviços
eleitorais
do Estado

tiu que a Justiça Eleitoral está preparada para exercer o seu trabalho
da melhor forma nas eleições de
2022. Carioni mencionou que o país
atravessa um contexto de polarização política. Contudo, disse estar
“tranquilo” quanto à integridade
do processo eleitoral brasileiro.
“Não vejo qualquer tipo de iniciativa que possa deturpar os votos
dos eleitores depositados na urna
eletrônica. Posso garantir ao povo
catarinense que nada vai atrapalhar as eleições na urna. Não há nada
que possa interferir”, afirmou.
Fernando Carioni, que tomou
posse como presidente do TRE-SC
no mês de abril, elencou as prioridades de sua gestão. O desembargador
ocupará a presidência da Corte até
10 de março de 2022, quando terminará seu biênio no TRE-SC.
Conforme o desembargador, entre
as prioridades estão os preparativos para as eleições gerais 2022, a
ampliação da participação dos jovens na política, além do aperfeiçoamento dos serviços eleitorais.

Petrolândia volta
às urnas este mês
Os mais de 5 mil eleitores do município de Petrolândia, no Alto Vale do
Itajaí, retornarão às urnas no dia 13 de
junho, para escolher os novos prefeito
e vice-prefeito da cidade. Um dia antes,
o TRE-SC irá sortear as urnas eletrônicas que serão destinadas à auditoria.
O presidente do TRE-SC, desembargador
Fernando Carioni, explicou como se dará o
processo de auditoria nas novas eleições do
município. É a primeira vez que esse tipo
de procedimento acontece no país em uma
eleição suplementar municipal. O novo pleito ocorrerá porque a chapa mais votada nas
eleições municipais de 2020 teve o registro
de candidatura negado pela Justiça Eleitoral.
Além da comissão de auditoria, o novo
pleito de Petrolândia será acompanhado
de perto por autoridades internacionais da
ONG (Organização Não Governamental)
Transparencia Electoral e da Caoeste (Conferência Americana de Órgãos Eleitorais
Subnacionais para Transparência Eleitoral).

Palácio do Planalto

Pazuello é
nomeado
para cargo de
confiança
O governo federal nomeou o general e ex-ministro da Saúde Eduardo
Pazuello para ocupar um
cargo de confiança no
Palácio do Planalto. O
militar vai exercer o cargo
de secretário de estudos
estratégicos da Secretaria
Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República. A decisão foi
formalizada ontem, por
meio de portaria publicada
em edição extra do Diário
Oficial da União. Por se
tratar de cargo DAS nível
6, a portaria é assinada pelo ministro da Casa
Civil, Luiz Eduardo Ramos.
A ideia de levar Pazuello
para despachar no Planalto vinha sendo cogitada
desde sua saída da pasta
da Saúde, em março. Nos
bastidores, a intenção do
presidente Jair Bolsonaro
era a de blindar o auxiliar, dando a ele cargo que
assegure foro privilegiado,
já que responde a processo no Supremo Tribunal
Federal pela atuação na
gestão da pandemia de
Covid-19 e na crise de
oxigênio em Manaus.
Pazuello também é um
dos principais alvos da
Comissão Parlamentar de
Inquérito da Covid do Senado, a CPI da Covid. Ele já
foi interrogado pelos senadores, mas foi protegido
por um habeas corpus, o
que lhe deu conforto para
distorcer informações e
mentir sobre vários fatos
relacionados à sua gestão à frente do Ministério
da Saúde. O ex-ministro
deverá ir novamente à
CPI. Uma nova convocação do ex-auxiliar já foi
aprovada pelo colegiado.

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

Cidade
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Dois projetos da reforma da
Previdência são aprovados
Comissões de Finanças e de Saúde da Câmara de Vereadores deram sinal verde para pareceres que fixam as idades
mínimas para a aposentadoria e criam possibilidade de fixar a previdência complementar com regras específicas
FOTO DIVULGAÇÃO/ND

As comissões de Finanças e de
Saúde da Câmara de Vereadores
de Joinville deram sinal verde
para dois dos textos da Reforma da Previdência. Os pareceres
favoráveis foram aprovados
nesta terça-feira (1º de junho).
Um dos textos referendados
pelas comissões é o que altera o
texto da Lei Orgânica do Município (comparável a uma constituição municipal) para fixar idades
mínimas de aposentadoria e criar
a possibilidade de fixar previdência complementar. A outra
proposição é a que prevê as regras
dessa previdência complementar.
Na Comissão de Finanças,
votaram a favor das alterações
os vereadores Wilian Tonezi
(Patriota), Neto Petters (Novo),
Kiko do Restaurante (PSD) e
Henrique Deckmann (MDB).
Houve apenas um voto contrário na comissão, o da vereadora Ana Lucia Martins (PT). Já
no caso da Comissão de Saúde,
votaram a favor das proposições
os vereadores Kiko e Tonezi,
enquanto o vereador Cassiano
Ucker (Cidadania) votou contra.
Com a aprovação dos pareceres, as propostas podem ser
encaminhadas ao Plenário. O
texto que altera as normas gerais
de aposentadoria (Projeto de
Lei Complementar 8/2021) não
estava em debate na manhã de
ontem, mas a proposta deve ficar
em suspensão pelo menos até a
primeira semana de julho, conforme calendário apresentado por
Tonezi, presidente da Comissão
de Finanças, em requerimento
aprovado pelos vereadores.
Conforme o calendário, até o
dia 10 de junho, o Sinsej (Sindicato dos Servidores Públicos
de Joinville) deve contratar um
atuário para responder a um
conjunto de 22 quesitos (perguntas) elaboradas em conjunto
pelos vereadores, pelo Sinsej
e por outras instituições que
representam, por exemplo, os
auditores fiscais do município
e os servidores aposentados.
Tonezi explicou que aguarda
que em 30 dias o atuário conclua
os cálculos, conforme projeções
dadas pelo atuário Luiz Claudio

Vereador Cassiano Ucker (na foto, de costas, à direita) votou contra na Comissão de Saúde, diferentemente de Kiko (à frente de Ucker), que votou a favor

Kogut para realização das contas. Kogut fez o cálculo atuarial
do Ipreville usado como base
para o atual projeto de reforma
da previdência e já participou
de reuniões das comissões
que discutem os projetos. O
prazo pode ser estendido por
mais 15 dias, dependendo do
andamento do trabalho.
Também acompanharam os
debates os vereadores Claudio
Aragão (MDB), Lucas Souza
(PDT), Alisson Julio (Novo) e
Cassiano Ucker (Cidadania).
Acompanharam a reunião também representantes do Sinsej,
do Associação dos Auditores
Fiscais da Receita Municipal
(Asfij), do Sindicato dos Fiscais
de Tributos do Município de
Joinville (Sindfij), da Associação
dos Segurados Aposentados e
Pensionistas do Ipreville (Asapi).

Com a implantação da
reforma, a alíquota
de contribuição para a
Previdência passa de

11% 14%

Mudanças na alíquota e idade
O ajuste da alíquota e a
alteração da idade são as
principais adequações. Com
a implantação da reforma, a
alíquota de contribuição para
a previdência passa de 11%
para 14%. A regra geral de
idade da aposentadoria passa
a ser de 62 anos para mulheres e de 65 anos para homens.
Os servidores atuais serão
beneficiados com as regras
de transição, que reduzem
a idade em relação à re-

gra geral. Professores que
trabalham em sala de aula
terão direito a diminuir em
cinco anos a idade de aposentadoria, tanto para homens
quanto para mulheres.
A integralidade e a paridade também geram dúvidas
para a categoria. Estas duas
modalidades foram extintas
em 2004 por uma Emenda Constitucional e valem
apenas para os servidores
que ingressaram no ser-

viço público antes da data.
Para os demais, a aposentadoria é calculada pela
média das remunerações.
O projeto enviado pelo
governo Adriano Silva inclui
três documentos para a
votação da Câmara: o projeto de lei com a Reforma
da Previdência, a proposta
de emenda à Lei Orgânica
do Município e o projeto de
lei que institui o Regime de
Previdência Complementar.
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PIB tem alta de 1,2% no 1º trimestre
O PIB (Produto Interno Bruto) cresceu
1,2%, no primeiro trimestre deste ano, na
comparação com os últimos três meses
do ano passado. É o terceiro resultado
positivo, depois dos recuos de 2,2% no
primeiro e de 9,2% no segundo trimestres
de 2020, quando a economia recuou 4,1%,
afetada pela pandemia de Covid-19.
Em valores correntes, o PIB chegou
a R$ 2,048 trilhões. Os dados são do
Sistema de Contas Nacionais Trimestrais,
divulgados ontem pelo IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística).
Com a alta de 1,2% no primeiro trimestre,
embora ainda esteja 3,1% abaixo do ponto
mais alto da atividade econômica do país,
alcançado no primeiro trimestre de 2014,
o PIB retornou ao patamar do quarto
trimestre de 2019, período pré-pandemia.
Os resultados positivos na agropecuária
(5,7%), na indústria (0,7%) e nos serviços
(0,4%) contribuíram para a expansão da
economia brasileira. A coordenadora de
Contas Nacionais do IBGE, Rebeca Palis,
observou que esse crescimento ocorreu
apesar da evolução da pandemia no país.

Indicadores

“Crescimento forte”
O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse
ontem, em Brasília, que o resultado do PIB aponta
para um crescimento forte da economia este ano.
Segundo o ministro, o resultado do PIB no primeiro
trimestre é melhor do que o esperado pelo governo
para este período do ano. “A economia veio forte.
Quero manifestar que a economia cresceu no
trimestre 1,2% na margem e 1% em relação ao
primeiro trimestre do ano passado, só no trimestre.
O que sinaliza um crescimento bastante forte
da economia esse ano”, afirmou o ministro.

Câmbio

A Secretaria de Política Econômica do Ministério da
Economia avaliou que o resultado do PIB “mostra
a forte recuperação da atividade econômica,
mesmo com o recrudescimento da pandemia”. De
acordo com a secretaria, os indicadores de mais
alta frequência, diários e mensais, mostram que
a economia brasileira continua se recuperando
no início deste ano. Na avaliação do órgão, a
despeito do fim dos programas emergenciais
em dezembro de 2020 e do recrudescimento
da pandemia no começo de 2021, a atividade
econômica permaneceu em elevação.
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R$ 6,397

R$ 6,4

+0,1815%
COMPRA

VENDA

R$ 0,0547 R$ 0,0552

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL/ND

Recuperação econômica

Inflação (%)

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

A Engie Energia anunciou o lançamento do Adesão,
um novo produto disponibilizado em sua plataforma
digital Energy Place, o qual permitirá aos clientes
realizar cotações de energia de longo prazo. Os
maiores ganhos do Adesão são relacionados à
simplificação da negociação e gestão de contratos
de energia no Mercado Livre de Energia, atendendo
clientes, gestoras e consultorias. A nova ferramenta
desenvolvida pela companhia faz todo o processamento
dos dados e possibilita a cotação de forma digital,
rápida e prática, como em um e-commerce.

IPCA/
IBGE

-

Acima da expectativa - O número de contribuintes
que declararam Imposto de Renda neste ano superou a
expectativa da Receita Federal. Segundo o órgão, o total
de declarações recebidas somou 34.168.166, crescimento
de 6,8% em relação ao ano passado. Em 2020, 31.980.146
declarações haviam sido enviadas dentro do prazo. De acordo
com a Receita, a causa provável para o aumento é que mais
contribuintes resolveram entregar a declaração retificadora.

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

FGV

FGV

UDESC ESAG

-

-

4,10%

-

Selic

Data
31/MAI

Pontos
126.215,73

Variação
0.52%

28/MAI

125.561,37

0.96%

27/MAI 124.366,57

0.3%

ABRIL

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

0,90%

MARÇO

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

0,87%

FEVEREIRO

0,86% 0,82% 2,71% 2,53%

0,70%

Data ﬁnal

Rendimento

28/MAIO

0,1590%

ACUM. ANO

0,48% 0,85% 9,16% 14,89% 2,83%

27/MAIO

0,1590%

ACUM. 12 MESES 6,76% 7,59% 33,47% 37,06% 7,10%

26/MAIO

0,1590%

Poupança

Ouro

3,50% R$ 320,36
CUB-SC
Mês

R$/m²

ABRIL

Variação
(mês)
2.171,33 1,44%

MAIO

2.203,29

1,47%

Salário Mínimo
NACIONAL

R$ 1100,00

REGIONAL
DE SC

R$ 1.281 A R$ 1.467

Plural / Serviço
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Time do Ilha Record
já está escalado

Horóscopo
Oscar Quiroga/ Estadão Conteúdo

Áries 21/3 a 20/4
Coloque sobre a mesa tudo com a maior
sinceridade e transparência possível,
tendo respeito pelas pessoas que fazem parte de sua vida, porque só assim você também granjeará o respeito delas. Tudo há de ser transparente.

Touro 21/4 a 20/5

QUEM ESTÁ NA ILHA RECORD

Conheça os 13
participantes
do novo reality
da Record TV,
que optou
por escolher
personagens
que passaram
por outros
programas de
confinamentos

13

A vida não é ameaçadora, você não precisa sucumbir a nenhum dos temores que espreitam em seu coração. A vida
ampara sua existência e provê o necessário para que seus planos se concretizem, de acordo ao seu esforço.

Gêmeos 21/5 a 20/6

Antonela

Any Borges

Claudinho Matos

Dinei

Laura Keller

As tensões existem porque há muita coisa
em jogo e, principalmente, porque você é
uma alma desejante, transitando por um
cenário cheio de densidades e com circunstâncias adversas Persista, é o jogo.

Câncer 21/6 a 22/7
Os dilemas se aprofundam e sua alma precisa de tempo para refletir e obter a necessária clareza diante de tudo que precisa ser
decidido. Isso não será difícil, desde que
você não se precipite. Tudo com calma.

Lucas Selfie

Desde que os realitys shows
passaram a fazer parte da
grade de programação das
emissoras de televisão, sempre cercados de muitas polêmicas e sucesso, surgiu uma
nova classe social, a dos ex-participantes de realitys. E,
agora, mais recentemente, ao
que tudo indica, ser ex-participante virou uma carreira em
constante reciclagem. E é com
um elenco recheado de ex-BBBs, ex-A Fazenda, ex-Power
Couples, ex-De Férias com o
Ex e ex-alguma coisa de reality que a Record anuncia seu
novo reality, o Ilha Record.
Os 13 participantes do Ilha
Record já estão pré-confinados há mais de uma semana,
cumprindo o período necessário de isolamento e também passando por testes, de
acordo com os protocolos de
segurança para Covid-19. As
gravações começam nesta semana, e a estreia está
prevista para o fim do mês de
julho, provavelmente dia 25.
O programa, que será apresentado por Sabrina Sato, é
um formato original da Record TV. Essa vai ser a primeira temporada do programa
que se junta a outros grandes
sucessos da emissora, como A
Fazenda, Power Couple, Top
Chef e Canta Comigo. Gravado
em Paraty, lugar paradisíaco
do litoral brasileiro, a atração
estimulará a concorrência
entre as 13 celebridades em
busca de aventuras e, claro,
vários prêmios. O público terá
papel fundamental, definindo os rumos da disputa.

Mc Negão Da Bl

Mirella Gêmea
Lacração

Nadja Pessoa

Nanah

Leão 23/7 a 22/8
A prioridade é você se sentir bem, ter a alma
serena, porque há muita coisa que precisa
ser administrada, e isso requererá ter a cabeça no devido lugar, a despeito de o cenário
do mundo estar de ponta-cabeça. É assim.

Virgem 23/8 a 22/9
Pyong Lee

Thomaz Costa

Algumas pessoas, mesmo querendo ajudar, acabam atrapalhando, mas esse
não é tanto um problema delas, quanto uma questão antiga, a de você ter
se tornado dependente demais delas É
hora de ampliar a rede de contatos.

Valesca
Popozuda

tempo

Libra 23/9 a 22/10
O mundo em que você precisa andar neste
momento de sua vida é mais denso e obscuro
do que em qualquer outra época, por isso, dá
a impressão de que as coisas estejam indo
por maus caminhos. Continue apostando.

Joinville
Manhã

Tarde

Noite

Escorpião 23/10 a 21/11

15°C

25°C

18°C

Nascer do sol: 06:57

Quinta

Pôr do sol: 17:27

Sexta

Min. 21°C
Máx. 30°C

As contradições não precisam ser destruídas,
porque difíceis de administrar. As contradições são parte integrante da vida, que acolhe
todas as diferenças e as obriga a encontrar uma forma pacífica de convivência.

Sagitário 22/11 a 21/12
Que dá vontade de mandar tudo para o espaço, certamente dá! Se isso seria o melhor a
fazer? Aí começam as dúvidas e os dilemas,
que você faria bem em acolher e usar para
as devidas reflexões. Tudo para o melhor.

Sábado

Min. 20°C
Máx. 30°C

Min. 23°C
Máx. 28°C

Capricórnio 22/12 a 20/1

SANTA CATARINA
Chapecó

14°C

Itajaí

Blumenau

22°C

15°C

26°C

15°C

Florianópolis

Lages

9°C
Sol
Sol com nuvens
Nublado
Sol com chuva
Chuva leve
Chuva

24°C

16°C

21°C
Criciúma

10°C

27°C

25°C

Quando você não consegue dar conta de algo sem ajuda de ninguém, sua
alma não há de considerar isso um problema, mas a excelente oportunidade de enriquecer seu caminho pelo estabelecimento de laços de solidariedade.

Aquário 21/1 a 19/2
Faça uso de todo o carinho do seu coração
para se envolver nas tarefas necessárias e
as completar. Não há outra forma, porque
não se encontra disponível nenhum atalho
neste momento de sua vida. Siga em frente.

Peixes 20/2 a 20/3
A você está disponível fazer uma transição de
grande porte entre uma etapa de sua vida e
a próxima. Você apenas precisa decidir a que
áreas de sua vida aplicar este movimento, ou
se pretende o deixar passar despercebido.
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Drika

Evarini
adrieli.evarini@ndmais.com.br

Novo reforço
para o Tricolor

Esporte

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

De virada, JEC/Krona
goleia o Blumenau
Após duas derrotas seguidas, o Tricolor reencontrou a vitória na
Liga Nacional de Futsal, ontem à noite, no Centreventos Cau Hansen
FOTOS JULIANO SCHMIDT/DIVULGAÇÃO/ND

Destaque no Campeonato Catarinense e eleito sete vezes
para a seleção da rodada do Estadual, o meia Xavier é o
novo reforço do JEC para a série D. Aos 26 anos, Xavier foi
destaque do Marcílio Dias na competição catarinense e
chega com contrato até o fim do Estadual de 2022. Com a
camisa marcilista foram 13 jogos no Catarinense, com cinco
vitórias, seis empates, duas derrotas e um gol marcado. O
meia já treina com o grupo, mas aguarda regularização
no BID para ficar à disposição do técnico Leandro Zago.

Desfalques no sábado

O JEC ajusta os últimos detalhes para a estreia na Série
D, no próximo sábado (5), contra o Cascavel, no Oeste
paranaense. Para a partida, o técnico Leandro Zago não
deve contar com os atacantes Gustavo Ermel e Caio Monteiro
e com os volantes Banguelê e Alex Nagib, que continuam
no Departamento Médico e, com isso, não viajam para o
Paraná. O Tricolor embarca amanhã à tarde e, na sextafeira (4), realiza o último treino antes da partida.

Dieguinho e Xuxa (D)
comemoram um dos gols
na goleada, ontem, por
5 a 1, sobre o Blumenau

Estreia do Aurinegro no Estadual

E hoje tem estreia do Jaraguá Futsal no Campeonato
Catarinense. Depois de ter o jogo da Copa do Brasil
cancelado devido a casos de Covid-19 no time adversário,
o Aurinegro joga hoje, às 19h, contra o Tubarão.

Artilharia isolada

E o artilheiro da Liga Nacional é tricolor. Com o gol anotado
na noite de ontem, o pivô Genaro não só assumiu a artilharia
do time na temporada, como se isolou na artilharia da
LNF. Já são sete gols do “Tchê” na temporada tricolor. O
ala Evandro segue na cola, com seus gols marcados.

Próxima parada

Agora, o Tricolor tem uma semana de preparação para o próximo
jogo da Liga Nacional. Na quarta-feira (9), o time volta ao
Sesc, onde enfrenta, às 21h, o Cascavel. Sem conseguir usar o
Centreventos Cau Hansen, que estará sediando o campeonato
de patinação, o JEC/Krona manda seus jogos no Sesc.

De virada, com duas assistências
do goleiro Willian, artilharia isolada da competição para Genaro e
muitos gols, o JEC/Krona derrotou o
Blumenau por 5 a 1 na noite de ontem (1º), no Centreventos Cau Hansen e reencontrou a vitória na Liga
Nacional. Os gols tricolores foram
marcados por Xuxa, João Silveira,
Evandro, Genaro e Caio. Rudi anotou para o time do Vale. O resultado
coloca o Tricolor dividindo a liderança do grupo B, com nove pontos,
mesma pontuação do Atlântico.
Em um primeiro tempo muito quente, de muita marcação e
provocação, o Blumenau começou
com suas linhas altas pressionando
a saída de bola tricolor, já o JEC/
Krona apostava na movimentação
de bola para encontrar espaços no
bom posicionamento dos visitantes para proteger sua área.
O primeiro gol saiu logo aos
três minutos de jogo após mais
uma falha individual na saída de
bola do Joinville. Evandro tocou
de calcanhar para Xuxa, mas o ala
não viu a chegada de Rudi, que se
antecipou, recuperou e chutou na
saída de Willian para abrir o placar.
Como já é tradicional, o Blumenau
entrou em quadra com uma postura
defensiva muito agressiva e dificultando as ações ofensivas do Tricolor
e contou, ainda, com grande noite
do goleiro Dudu, que fechou o gol

nas boas chances criadas por Evandro, Renatinho e Dieguinho em
chutes de média e longa distância.
Sem conseguir imprimir bom ritmo
de jogo em razão da forte marcação,
o Tricolor caiu no nervosismo e os
cartões amarelos começaram a se
multiplicar dos dois lados até que,
aos 14 minutos, o gol de empate
jogou um balde de água fria no Blumenau. Em bola recuada, o goleiro
Willian soltou o pé, a bola desviou
na cabeça de Xuxa e tirou Dudu, que
só buscou a bola no fundo da rede.
Na jogada seguinte, depois de
sentir o gol, o Blumenau cometeu a quinta falta na linha limite
da área e em cobrança ensaiada,
Dieguinho já desequilibrado quase
marcou o segundo, mas Dudu
buscou em cima da linha.

SEXTA FALTA

Aos 15 minutos, os visitantes não
conseguiram segurar a pressão tricolor e cometeram a sexta falta. Na
cobrança do tiro livre, João Silveira
ficou diante do goleiro Kelvin, que
entrou para evitar a virada tricolor.
Depois de se adiantar e ser advertido com o cartão amarelo, a arbitragem voltou a cobrança e o jovem
fixo tricolor colocou a bola na rede.
Antes do final do primeiro tempo, o goleiro Willian e Daniel
bateram boca e os dois foram
amarelados. Nos 20 primeiros

minutos de jogo muito quente,
cinco cartões amarelos para o
Blumenau e três para o JEC/Krona.
O Blumenau voltou inflamado e jogando na quadra de ataque, mas Evandro esfriou o jogo
dos visitantes logo no primeiro minuto. Mais uma vez, bola
enfiada por Willian, forte, o ala
desviou e viu a bola balançar a rede
para anotar o terceiro gol tricolor, o seu sexto na temporada.
O Blumenau conseguiu equilibrar
a partida apesar do bom volume
ofensivo tricolor, mas aos seis
minutos, gol do artilheiro. Daniel
avançou pela direita e achou uma
assistência entre dois marcadores
para encontrar Genaro na área.
O pivô não desperdiçou a chance
e, na trave direita, só tocou para
ampliar a vantagem tricolor.
Com ampla vantagem no placar,
o JEC/Krona conseguiu imprimir
consistente marcação e, ainda, produzir um bom volume ofensivo para
pressionar ainda mais o time do
Vale. Sem muitas opções, o técnico
Xande lançou Alan como goleiro
linha aos 16 minutos. Mas a tática
não apenas não funcionou como
facilitou o quinto gol do Joinville.
Depois de perder a bola na primeira
ação com o goleiro linha, Dieguinho chapou para Caio, que com a
quadra livre, chutou firme no gol
vazio para sacramentar a goleada.
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LOTERIAS

SÉRIE B

Lotofácil Concurso 2245

Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado

02 05
13 14
21 22
Premiação
15 acertos
14 acertos
13 acertos
12 acertos
11 acertos

06
16
23

07
17
24

Ganhadores
2
259
8647
96900
531969

08
18
25

Prêmio
R$ 730.061,01
R$ 1.688,66
R$ 25,00
R$ 10,00
R$ 5,00

Quina Concurso 5579

Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado

08 09
Premiação
Quina
Quadra
Terno

57

75

Ganhadores
Acumulado
44
3784

78
Prêmio
R$ 1.500 mil
R$ 8.977,25
R$ 156,97

Copa do Brasil

Chapecoense aposta em recuperação
Depois de acertar com o
técnico Jair Ventura para a
sequência do Campeonato
Brasileiro, a Chapecoense
tem outra decisão pela frente.
Hoje, às 16h30, na Arena Condá, recebe o ABC em confronto válido pela 3ª fase da Copa
do Brasil. Enquanto o novo
treinador não pode comandar a equipe, Felipe Endres

toca o barco. “A preparação
foi boa. A gente conseguiu
passar um vídeo aos atletas
sobre o ABC e conversamos
bastante para continuar com
a mudança de comportamento, para retomar o espírito
competitivo, e eles assimilaram bem o que passamos no
treino. Acredito que iremos
conseguir colocar isso em

prática e sair de campo com
a vitória”, disse Endres.
A notícia ruim fica por conta
da ausência de Perotti. O artilheiro do Campeonato Catarinense testou positivo para
Covid-19 e está fora da partida. No lugar dele, Fabinho
deve assumir o posto e formar
o trio de ataque ao lado de
Mike e Anselmo Ramon.
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Premiação
Sena
Quina
Quadra

17

18

Lotomania Concurso 2183

Terça e sexta

02
15
56
80

03
18
65
81

Premiação
20 acertos
19 acertos
18 acertos
17 acertos
16 acertos
15 acertos
0 acertos

05
29
68
86

08
40
77
89

Ganhadores
Acumulado
5
154
1409
4814
17822
0

13
52
78
98

Prêmio
R$ 1.200 mil
R$ 45.359,32
R$ 1.314,91
R$ 100,60
R$ 29,44
R$ 7,95
R$ 0,00

Federal Concurso 5566

Quarta e sábado
Premiação
1 acertos
2 acertos
3 acertos
4 acertos
5 acertos

Bilhete
082844
055871
059309
089282
009266

Prêmio
R$ 500 mil
R$ 27 mil
R$ 24 mil
R$ 19 mil
R$ 18.329,00

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

Dupla Sena Concurso 2230

Terça, quinta e sábado

Primeiro sorteio

02 07
Premiação
Sena
Quina
Quadra

11

0X2

19 22

Ganhadores
Prêmio
2
R$ 47.341.439,63
433
R$ 18.922,04
19908
R$ 587,93

23 27 32

Ganhadores
Acumulado
23
1067

Prêmio
R$ 4 milhões
R$ 3.322,44
R$ 81,84

Cianorte-PR

3X2
Santos

4 de Julho

0 X1
São Paulo

Boavista

Vasco

Tricolor leva
virada no Piauí

Sarrafiore marca
e garante vitória

O Santos praticamente selou
sua classificação às oitavas
de final da Copa do Brasil,
ao vencer o Cianorte por 2 a
0, ontem à noite, no interior
do Paraná, na partida de
ida da terceira fase. Com
isso, na próxima terça-feira
à tarde (16h30), na Vila
Belmiro, poderá perder por
até um gol de diferença que
avançará. Os gols foram
de Kaio Jorge e Marinho.
A vitória e a vantagem,
porém, não significam que
o Santos jogou bem. Apesar
da fraqueza do adversário,
faltou ao time criatividade
e um futebol mais objetivo.
O repertório de jogadas
foi bastante limitado.

O São Paulo estreou na Copa
do Brasil sendo surpreendido.
Visitando o 4 de Julho,
no estádio Albertão, em
Teresina, no Piauí, o Tricolor,
que foi para o jogo com os
reservas, teve uma noite
para se esquecer na defesa,
principalmente nas bolas
aéreas, e acabou saindo de
campo com a derrota por
3 a 2 no duelo de ida da
terceira fase da competição.
O Tricolor volta a entrar em
campo na Copa do Brasil
na próxima terça-feira, no
Morumbi. O modesto 4 de
Julho terá a vantagem de
jogar pelo empate fora de
casa, e o São Paulo terá de
se redimir com sua torcida.

No confronto carioca da
terceira fase da Copa do
Brasil, o Boavista recebeu o
Vasco da Gama em Bacaxá,
interior do Rio de Janeiro,
e foi derrotado por 1 a 0.
No primeiro tempo, o time
visitante tomou as rédeas
da partida, mas tinha
dificuldade em criar boas
oportunidades de gol. O
caminho para as redes foi
encontrado com um chute de
fora da área, desferido pelo
argentino Martin Sarrafiore.
A finalização foi rápida e
pegou o goleiro de surpresa.
Na segunda etapa, o goleiro
vascaino Vanderlei evitou o
empate, na melhor chance
da segunda etapa, aos 14’.

X

X

X

Segundo sorteio

Ganhadores

Sena
Quina
Quadra

Prêmio

0
14
908

R$ 0,00
R$ 4.912,46
R$ 96,18

Timemania Concurso 1645

Terça, quinta e sábado

10 13 42 45 46 66 77
TIME DO CORAÇÃO
PONTE PRETA SP
Premiação
7 acertos
6 acertos
5 acertos
4 acertos

Ganhadores
Acumulado
2
119
2092

Prêmio
R$ 4.700 mil
R$ 40.935,63
R$ 982,84
R$ 9,00

Time coração Ganhadores
PONTE PRETA SP 4055

Prêmio
R$ 7,50

Dia de Sorte Concurso 463

Terça, quinta e sábado

05 08 10 16 22 26 30
MÊS DA SORTE: JULHO
Premiação
7 acertos
6 acertos
5 acertos
4 acertos

Ganhadores
Prêmio
1
R$ 1.072.950,20
61
R$ 1.931,25
2015
R$ 20,00
24371
R$ 4,00

P
4
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

J
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

V
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

E
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

D
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1

Grêmio

Brasiliense

Remo

Atlético-MG

Grêmio tem
desfalques

Galo enfrenta o
embalado Remo

Vice-campeão na
temporada passada, o
Grêmio inicia o caminho
em busca da sexta taça
da Copa do Brasil, hoje à
tarde, às 16h30, na Arena,
em Porto Alegre, frente
ao Brasiliense. O time
não terá a orientação
do técnico Tiago Nunes,
em recuperação da
Covid-19. O jogo de
volta está previsto para
dia 10, em Brasília.

Em busca de uma vaga nas
oitavas de final da Copa
do Brasil, Remo e Atlético
Mineiro-MG se enfrentam
nesta quarta-feira, às
19h, no estádio Baenão,
em Belém (PA). Enquanto
o time mineiro divide
as atenções com a Copa
Libertadores e o Campeonato
Brasileiro, o time paraense
foca em realizar uma
grande temporada,
principalmente na Série B.

Corinthians

Atlético-GO

Timão busca
volta por cima
O Corinthians reencontra
o Atlético-GO hoje, às
21h30, na Neo Química
Arena, no jogo de ida da
terceira fase da Copa do
Brasil. Depois de uma
péssima apresentação e
uma derrota por 1 a 0 no
meio da semana contra
o rival de Goiás pelo
Campeonato Brasileiro,
o time paulista tentará
dar a volta por cima no
torneio mata-mata.

1/6, 19h
4/6, 17h30
5/6, 11h
5/6, 16h30
5/6, 19h
5/6, 21h
6/6, 16h
6/6, 18h15
6/6, 20h30
7/6, 20h

GP GC SG %
6 3 3 66.7
3 1 2 100
2 0 2 100
2 1 1 100
1 0 1 100
4 5 -1 50
2 2 0 33.3
2 2 0 33.3
1 1 0 33.3
1 1 0 33.3
1 1 0 33.3
0 0 0 33.3
0 0 0 33.3
0 0 0 33.3
0 0 0 33.3
1 2 -1 0
0 1 -1 0
1 3 -2 0
0 2 -2 0
0 2 -2 0
REBAIXAMENTO

2ª RODADA

Classificação
encaminhada

09 10 20 33 46 49
Premiação

TIME
1º Guarani
2º Conﬁança
3º Coritiba
4º Brusque
5º Náutico
6º Operário-PR
7º Remo
8º CRB
9º Botafogo
10º Vila Nova
11º Vitória
12º Samp. Corrêa
13º Bras. Pelotas
14º Goiás
15º Londrina
16º Ponte Preta
17º CSA
18º Cruzeiro
19º Vasco
20º Avaí

ACESSO À SÉRIE A

Mega-Sena Concurso 2376

Quarta e sábado

12

21

Operário-PR 2 x 5
Goiás x
Londrina x
CSA x
Remo x
Botafogo x
Ponte Preta x
Cruzeiro x
Avaí x
Vitória x

Guarani
Conﬁança
Brusque
Samp. Corrêa
Bras. Pelotas
Coritiba
Vasco
CRB
Vila Nova
Náutico

3ª RODADA

11/6, 19h
Samp. Corrêa x Ponte Preta
COPA
DO
BRASIL
11/6, 21h30
Guarani x Náutico
12/6,
16h30
Cruzeiro
x Goiás
JOGOS DE IDA
12/6,16h30
16h30
CRB 0 x 1 Bahia
Conﬁança
1/6,
Vila Nova
12/6,
19h
Vila
Nova 0 x 2 Santos
CSA
1/6, 19h
Cianorte
12/6,21h30
19h
Bras.
Pelotas
1/6,
4 de
Julho 3 xx 2 Vasco
São Paulo
13/6,
18h15
Botafogo
Remo
1/6, 21h30
Boavista 0 x 1 Vasco
13/6,16h30
18h15
Coritiba
Londrina
2/6,
Grêmio x Brasiliense
13/6,
20h30 Chapecoense
Vitória x ABC
Operário-PR
2/6, 16h30
13/6,19h
20h30
Avaí x Ceará
Brusque
2/6,
Fortaleza
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
8/6, 19h
São Paulo
9/6, 16h30
ABC
9/6, 16h30
Vasco
9/6, 19h
Bahia
9/6, 19h
Palmeiras
9/6, 19h
Athletico-PR
9/6, 19h
Juazeirense
9/6, 21h30
Bragantino
9/6, 21h30
Criciúma
9/6, 21h30
Atlético-GO
10/6, 16h30
Brasiliense
10/6, 19h
Ceará
10/6, 19h
Atlético-MG
10/6, 21h30 Internacional
16/6, 21h30
Flamengo

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Cianorte
4 de Julho
Chapecoense
Boavista
Vila Nova
CRB
Avaí
Cruzeiro
Fluminense
América-MG
Corinthians
Grêmio
Fortaleza
Remo
Vitória
Coritiba

X
Fluminense

Red Bull
Bragantino

Confronto da elite
Um dos únicos confrontos
da 3ª fase da Copa do
Brasil que reúne dois times
da Série A, Flu e Red Bull
Bragantino iniciam hoje a
disputa por uma vaga nas
oitavas de final. A bola rola
às 21h30, no Maracanã.
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+notícias
Papa endurece regras da Igreja Católica
O papa Francisco divulgou a revisão mais abrangente
da lei da Igreja Católica em quatro décadas,
endurecendo regulamentos para clérigos que
abusam de menores de idade e adultos vulneráveis,
cometem fraudes ou ordenam mulheres.
A revisão, que está sendo preparada desde 2009,
envolve toda a Seção 6 do Código de Direito
Canônico da Igreja, composto por sete livros
de cerca de 1.740 artigos. Trata-se da revisão
mais abrangente desde que o código atual foi
aprovado pelo papa João Paulo II em 1983.
Francisco lembrou aos bispos que eles têm a
responsabilidade de seguir a letra da lei e que uma
das metas das revisões é "reduzir o número de
casos nos quais a imposição de uma penalidade
é deixada a critério das autoridades".

Ministério confirma datas do Enem

Plantio de árvores marca abertura
da Semana do Meio Ambiente
O plantio de 30 mudas de árvores nativas, no parque linear do bairro Costa e Silva, marcou a
abertura da Semana do Meio Ambiente de Joinville. A ação foi realizada por técnicos da Secretaria
de Agricultura e Meio Ambiente (Sama) com plantas do projeto Adote uma Árvore. Mudas de olandi,
pitanga, palmiteiro, uvaia, entre outras espécies, foram plantadas às margens do Rio Cachoeira. “Para
marcar a abertura da Semana do Meio Ambiente, a ideia é justamente realizar o plantio em uma área
de preservação permanente”, explicou Marcela da Cruz da Silva, pedagoga do núcleo de Educação
Ambiental da Sama. Segundo o diretor executivo da secretaria, Luiz Anselmo Tourinho, a programação
será retomada na próxima semana. “Do dia 7 ao dia 9 de junho, faremos plantio e doação de árvores
com alunos de Escolas Municipais, e, nos dias 10 e 11, um trabalho interno com os servidores”, detalha
o diretor. De 14 a 20 de junho, o projeto Adote uma Árvore será levado ao Shopping Mueller, em uma
ação em parceria com a Companhia Águas de Joinville. O projeto também distribui mudas de árvores
nativas na Central de Imunização, no Centreventos Cau Hansen. Quem tiver interesse em adotar
uma muda de árvore, basta entrar em contato por meio do e-mail palestra@joinville.sc.gov.br.

Comerciantes tentam evitar
a venda do camelódromo
Camelôs procuraram os vereadores da
Comissão de Legislação da Câmara de
Joinville em busca de apoio para poder
permanecer nos boxes que ocupam no
camelódromo na esquina da rua Princesa
Isabel com a avenida Doutor Albano
Schulz, que pertence à Prefeitura e está à
venda. O prefeito Adriano Silva, inclusive,
já enviou o Projeto de Lei 74/2021
aos vereadores para autorização da
alienação do bem. A matéria já tramita
na Comissão de Legislação e tem o vereador Alisson Julio (Novo) como relator. A proposta entrou na
Câmara no dia 10 de maio. O imóvel de 822,59 m², de acordo com texto, está avaliado em R$ 1,66
milhão. Conforme o vereador Alisson Julio, a Prefeitura foi pressionada pelo Ministério Público a alienar
o local, tendo em vista que os camelôs não teriam permissão legal para usufruir da construção.
Comerciantes que atuam no local dizem que o projeto pode afetar cerca de 250 pessoas, caso a
venda seja confirmada. O vereador Cláudio Aragão (MDB) fez um requerimento para uma visita dos
vereadores ao camelódromo. Ele tenta também uma audiência na Prefeitura para discutir o tema. Para
Aragão, é necessário analisar outras alternativas para manter o camelódromo dentro da legalidade.

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, anunciou as datas
das provas do Enem de 2021. As provas serão aplicadas
nos dias 21 e 28 de novembro, para as versões impressa e
digital. “Conforme eu já havia anunciado dias atrás, o Enem
2021 acontecerá e será aplicado neste ano. As provas serão
aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro, para as versões
impressa e digital. É isso mesmo! A mesma prova, nas
mesmas datas, para as duas modalidades”, disse o ministro.

Governo é liberado para
investir em rodovias
O Governo do Estado poderá investir recursos estaduais na
melhoria de estradas federais em Santa Catarina. Na sessão de
ontem, os deputados rejeitaram o veto do então governo interino
aos projetos de leis do próprio Executivo que tratam do tema.
As propostas autorizam a aplicação de até R$ 350 milhões
de dinheiro do Estado para acelerar as obras nas BRs 470,
280 e 163. O veto foi derrubado em dois turnos por ampla
maioria. Ao saber do resultado da votação em plenário, o
governador Carlos Moisés agradeceu aos parlamentares. “A
decisão demonstra sensibilidade e comprometimento com o
Estado. Sempre digo que as rodovias são federais, mas quem
transita por elas são os catarinenses”, salientou o governador.

Ancelotti volta ao Real
Madrid - O técnico italiano Carlo
Ancelotti vai comandar o Real Madrid
pelas próximas três temporadas, até
junho de 2024. O treinador assume
no lugar de Zinedine Zidane. Depois
que Zinedine Zidane anunciou sua
saída do Real Madrid na última quintafeira alegando falta de confiança, a
equipe merengue encontrou
seu substituto em um
treinador calmo e afável,
semelhante ao francês.
Ancelotti chega do
Everton, seis anos após
sua saída do Real Madrid.

