
JEC vence Tubarão 
por 3 a 0 na estreia
 
Tricolor mostrou bom toque de bola 
e organização tática para superar o 
Tubarão, fora de casa. Página 14

SABRINA AGUIAR

Prêmio destaca 
iniciativas 
para a 
indústria 4.0
PÁGINA 2

DRIKA

Regularizado no 
BID, Xavier já 
pode estrear 
pelo JEC 
PÁGINA 14

Assalto a joalheria 
  

Uma joalheria instalada num shopping na zona 
Sul da cidade foi assaltada, ontem de manhã. 
Imagens das câmeras mostram um suspeito 

obrigando funcionárias a entregar joias, relógios 
e outros artigos. Segundo o proprietário, este foi 

a terceiro assalto sofrido pela loja. PÁGINA 6

Estado amplia 
faixas etárias 
para vacinação
Comissão define como será a retomada da imunização contra a 
Covid-19 por idade. Além dos grupos prioritários, pessoas com 
55 a 59 anos e sem comorbidades serão vacinadas. Página 4

FOTO DIVULGAÇÃO/ND 

  Diabéticos pedem entrega de insulinas

REFERÊNCIA EM INFORMAÇÃO DO NORTE CATARINENSE JOINVILLE, QUINTA-FEIRA, 3 DE JUNHO DE 2021
ANO 11 | Nº 3.340 | NDMAIS.COM.BR 

Pacientes prejudicados pela suspensão do fornecimento do insumo por parte do governo do Estado vão às ruas protestar 
contra a medida e cobram solução para o impasse. Procurador da República diz que vai recorrer da decisão. PÁGINA 3

NA LIDERANÇA 

Economia 
catarinense 
cresce 2,9% 
 
Resultado considera os 
12 meses encerrados 
em março. A indústria 
de transformação, com 
alta de 12,8%, foi o 
principal responsável 
pelo desempenho.

PÁGINA 12 
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Em entrevista, ontem, ao Balanço Geral Joinville, o procurador da República, Ercias Rodrigues 
de Sousa, que está à frente pelo Ministério Público Federal na análise e, em seguida, recorrer 
na Justiça o direito às insulinas análogas garantidas por uma decisão judicial de 2004.  
 
O lamento dele, assim como de quem depende do medicamento, é justamente o 
Tribunal ter baixado novamente a decisão para a primeira instância, que definiu 
então manter a distribuição apenas da insulina que está disponível no SUS. 
Mas o medicamento análogo é vital para muitas pessoas. Hoje, o caminho mais 
seguro é tentar, via médico próprio, ter o pedido encaminhado para o remédio 
específico. Ou seja, segue a angústia de centenas de famílias joinvilenses. 

O interminável problema 
das insulinas análogas 

Retomada da  
vacinação de gestantes
Nem uma semana depois de sugerir ao ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, que incluísse as lactantes 
no plano nacional de vacinação, a deputada federal 
Geovania de Sá (PSDB) protocolou novo requerimento 
de indicação a Queiroga. A deputada solicita o retorno 
da vacinação das gestantes brasileiras. Ela lembra 
que estas mulheres já estavam incluídas no grupo 
prioritário, mas devido à ocorrência de um evento 
adverso grave, com possível associação com a vacina 
AstraZeneca/Fiocruz, em uma gestante, optou-
se pela interrupção temporária na vacinação das 
gestantes e puérperas com ou sem comorbidades.

Prêmio Internet Industrial
O lançamento do Prêmio 
da Associação Brasileira 
de Internet Industrial 2021 
será na quarta-feira que 
vem, 9 de junho. O prêmio é 
reconhecido nacionalmente 
por destacar projetos que 
utilizam as tecnologias 
habilitadoras da indústria 
4.0. Neste ano, o Prêmio ABII 
será aberto para qualquer empresa nacional (ou multinacional com 
projeto desenvolvido em unidade do Brasil) que forneça soluções ou 
esteja se transformando pela indústria 4.0. Uma live acontecerá com 
a participação da empresa vencedora do prêmio nos anos de 2019 e 
2020 para destacar a importância da premiação do ponto de vista 
do negócio e contar um pouco sobre a experiência. O evento será 
transmitido ao vivo nos canais do YouTube e do LinkedIn da ABII. 

Sem 
feriadão 
Os cartórios de 
Santa Catarina terão 
expediente em horário 
normal nesta sexta-
feira, 4 de junho, após 
o feriado nacional 
de Corpus Christi. 
Com isso, as mais 
de 600 serventias 
presentes em todos os 
municípios do Estado 
somente paralisarão 
as atividades hoje 
(3). Renato Martins 
da Silva, presidente 
da Associação 
dos Notários e 
Registradores de 
Santa Catarina 
(Anoreg/SC), entidade 
que representa as 
serventias, lembra 
que os cartórios são 
considerados serviços 
essenciais e procuram 
manter o atendimento 
mesmo após datas 
tradicionalmente 
consideradas 
feriado prolongado, 
para colaborar 
com a retomada 
da economia.

Capacitação sobre serpentes em empresas
Foram inúmeras as capturas na região Norte, nos últimos tempos, 
como o portal e o jornal ND online mostraram ultimamente. 
Tanto que em Jaraguá do Sul, biólogos da Fundação Jaraguaense 
de Meio Ambiente (Fujama) promoveram uma capacitação sobre 
serpentes para equipes de brigadistas que atuam em empresas. 
O foco foi a captura e contenção de serpentes que eventualmente 
possam aparecer em ambiente profissional. Foram explicadas 
as espécies de serpentes que se encontram na região, como 
identificá-las e quais são os procedimentos para resgate do 
animal. O curso foi dado pelo biólogo da Fujama, Gilberto Duwe. 

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

SABRINA AGUIAR

Realização:

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

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

CAMPANHA dO 
Patrocínio:
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Impasse ainda 
sem solução
Suspensão do fornecimento de alguns tipos de insulina leva 
diabéticos e familiares a temerem pelo futuro, já que o estoque 
disponível é escasso e o medicamento tem custo elevado

Máxima viu uma grande melhora no tratamento 

do filho com o uso da insulina análoga
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EspecialND Editor: Jean Balbinotti jean.balbinotti@ndmais.com.br

Juliane Guerreiro 
juliane.guerreiro@ndmais.com.br

O fornecimento de insulinas 
análogas para os diabéticos de 
Joinville continua sem solução e 
isso tem causado grande apreen-
são para pacientes e seus familia-
res. A solução seria a retomada do 
fornecimento por parte do governo 
do Estado, mas essa hipótese tem 
sido alvo de grande discussão.

Com estoques baixos e sem 
dinheiro para custear a com-
pra do medicamento, muitas 
pessoas temem pelo futuro, até 
porque o descontrole da doença 
pode provocar internações hos-
pitalares em plena pandemia.

É o caso de Máxima Fernan-
des Lima, mãe de Daniel, que tem 
deficiência visual, é autista e foi 
diagnosticado com diabetes há seis 
anos. Antes de qualquer refeição, 
Máxima aplica a insulina análoga 
no filho e teme que a mudança do 
medicamento, depois que o go-
verno parou de fornecer, possa 
causar graves consequências. 

A mãe de Daniel anota todas as 
medições de glicemias do filho em 
um caderno e diz que o controle 
melhorou muito depois que ele 
passou a usar a insulina análo-
ga recomendada pelo médico.

“Com essa insulina (análoga), 
melhorou 100%. Se mudar, meu 
filho pode morrer”, ressalta, em 
tom de desespero. Comprar a 
insulina não é uma opção para a 
família, já que seria preciso desem-
bolsar cerca de R$ 2,5 mil por mês.

A mesma situação é vivida por 
Juracema Oliveira de Souza e o 
filho dela, Diego, que é deficien-
te e também tem diabetes. “Ele 
foi parar várias vezes no hospital 
praticamente em coma porque essa 
insulina (disponibilizada pelo SUS, 
a NPH) tem pico muito alto”, conta. 

Já com a insulina análoga, a 
situação fica melhor contro-
lada, diz ela. “Essa insulina 
(análoga) é boa e dá qualidade 
de vida”, ressalta. O problema 
é que o estoque de insulinas 
análogas só deve ser suficien-
te para mais dois meses.

Conforme a Secretaria Municipal 
de Saúde, 15 análogos de insuli-
na são distribuídos na Farmácia 
Escola, mas apenas um deles é 
padronizado pelo SUS, a Aspar-
te, que tem ação ultrarrápida. Os 
outros análogos são fornecidos 
apenas por decisão judicial.

Até pouco tempo, uma dessas 
decisões permitia o fornecimento 
para os pacientes diabéticos me-
diante a comprovação da neces-

sidade. O problema é que o Estado 
reinterpretou a decisão e derrubou a 
ação civil pública até então vigente, 
entendendo que ela valia apenas 
para um caso em específico e não 
para todos os pacientes diabéticos.

Com isso, a solução é cada pessoa 
afetada pela decisão entrar com 
ação individual na Justiça ou ficar 
sem acesso ao medicamento. “A 
decisão original tinha garantido 
todos os tipos de medicamen-
tos. A pessoa só iria comprovar 
a necessidade com recomenda-
ção médica. Agora, ele terá que 
entrar com ação individual”, 
explica o procurador da Repúbli-
ca, Ercias Rodrigues de Souza.

O Ministério Público Fede-
ral promete recorrer da ação. 
Enquanto isso, os pacientes e 
seus familiares vão às ruas para 
manifestar seu descontenta-
mento Na última terça-feira, 
um grupo de aproximadamente 
50 pessoas percorreu cerca de 
500 metros na área central de 
Joinville. Munidos de balões, 
faixas e cartazes, eles protes-
taram em frente ao prédio da 
Gerência Regional da Saúde, mas 
nenhuma mudança foi aplicada.

*Com informações de Sabrina 
Aguiar, da NDTV Joinville

Com essa insulina (análoga), 
melhorou 100% (o controle). Se 
mudar, meu filho pode morrer.”

 Máxima Fernandes Lima, mãe de Daniel
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Joinville abre hoje 1,2 mil 
horários de vacinação
Agendamento será feito a partir das 11 horas pelo site da Prefeitura. Doses serão destinadas para pessoas com 
comorbidades, que tenham comprovação, e idades entre 18 e 59 anos, além de profissionais das Forças de Segurança 

Para receber a imunização, é preciso apresentar documento de identificação com foto e algo que comprove a condição de doente crônico
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Estado amplia imunização para outras faixas etárias
 Representantes das se-

cretarias municipais e da 
Secretaria de Estado da Saúde 
(SES) definiram ontem como 
será a vacinação por idade 
contra a Covid-19 em Santa 
Catarina. Com base em deci-
sões técnicas, a CIB (Comis-
são Intergestores Bipartite) 
definiu que as doses de vaci-
nas recebidas nesta semana 
poderão ser utilizadas para 
seguimento dos grupos prio-
ritários e a ampliação para 
a faixa etária entre 55 a 59 
anos, de forma decrescente.

“É importante ampliarmos 
a cobertura de vacinação 
contra a Covid-19 para ga-
rantir a imunização da popu-
lação. Estamos trabalhando 
para garantir mais doses para 
os catarinenses”, afirmou o 
governador Carlos Moisés.

A solicitação para vacinação 
por faixa etária foi pauta de 
encontro entre a SES, Co-
sems-SC e o Ministério da 
Saúde, o que irá permitir uma 
aceleração. “Temos o direi-

to, a possibilidade e o dever 
de decidir como devemos 
avançar na vacinação dos 
grupos por idade”, afirmou 
o secretário de Estado da 
Saúde, André Motta Ribeiro.

Desta forma, a pauta de 
distribuição contempla-
rá quantidade suficiente 
para atender os seguintes 
grupos prioritários: tra-
balhadores da educação 
dos grupos 9 a 13, confor-
me designação a seguir:

GRUPO 9 - Professores, 
2º professores e auxiliares 
e afins que atuam em sala 
de aula do ensino médio;

GRUPO 10 - Professo-
res, 2º professores e au-
xiliares e afins que atuam 
em sala de aula do ensi-
no profissionalizante;

GRUPO 11 - Professores, 
2º professores e auxiliares 
e afins que atuam em sala 
de aula do ensino superior;

GRUPO 12 - Trabalha-
dores da educação que 
atuam de forma presen-
cial em outras áreas;

GRUPO 13 - Trabalha-
dores da educação que 
atuam em atividade re-
mota, EAD ou similares;

Serão contemplados também 
trabalhadores do transporte 
coletivo rodoviário de passa-
geiros, transporte ferroviário e 
transporte aquaviário, traba-
lhadores da limpeza urbana e 
manejo de resíduos sólidos e 
caminhoneiros, além de uma 
quantidade para continuida-
de dos grupos prioritários.

“Seguimos com a prio-
ridade de distribuir com a 
maior agilidade possível as 
doses de vacina recebida aos 
municípios catarinenses, e 
assim garantir a proteção do 
maior número de pessoas”, 
esclarece Eduardo Macário, 
superintendente de Vigilância 
em Saúde de Santa Catarina.

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

Joinville está abrindo novos horários 
para o agendamento da vacinação contra 
a Covid-19. Começa nesta quinta-fei-
ra, a partir das 11 horas, com a oferta de 
1,2 mil horários que podem ser agenda-
dos por meio do site joinville.sc.gov.br.

As doses da vacina são para pessoas 
com idades entre 18 e 59 anos com al-
guma das comorbidades elencadas 
pelo Ministério da Saúde como prio-
ritárias e também para profissionais 
das Forças de Segurança Pública.

Pessoas com doenças imunossupressoras, 
exceto os que convivem com HIV, devem 
apresentar laudo médico autorizando a re-
ceber o imunizante. Pacientes oncológicos, 
transplantados e renais crônicos também 
precisam apresentar recomendação médica.

No grupo das comorbidades, conforme 
previsto no Plano Nacional de Imunização 
do Ministério da Saúde, são considera-
das anemia falciforme, talassemia maior, 
diabetes mellitus, doença cerebrovascu-
lar, doença neurológica crônica, doença 
renal crônica, doença renal crônica em 
diálise, doença cardiovascular, fibrose 
cística, hipertensão arterial, imunossupri-
midos, obesidade mórbida (IMC maior ou 
igual a 40), pacientes oncológicos, pes-
soas com deficiência permanente, pessoas 
com deficiência, pneumopatias graves, 
Síndrome de Down e transplantados.

Para receber a imunização, é preciso 
apresentar documento de identificação 
com foto e algo que comprove a condi-
ção. São aceitos atestados ou relatórios 
médicos que indiquem a comorbidade ou, 
ainda, prescrição médica, exame ou receita 
médica em que fique clara a natureza da 
condição. As receitas médicas devem ter 
sido emitidas, no máximo, há dois anos.

FORÇAS DE SEGURANÇA
 

     Os profissionais das Forças de Segurança 
Pública incluem os trabalhadores da Secre-
taria de Estado de Segurança Pública, Polícia 
Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros 
Militar, Instituto Geral de Perícias, Secreta-
ria de Estado de Administração Prisional e 
Socioeducativa, Defesa Civil Estadual, Polícia 
Federal, Polícia Rodoviária Federal, Guarda 
Municipal, Bombeiros Voluntários e inte-
grantes das Forças Armadas (Marinha, Exér-
cito e Aeronáutica) lotados em Santa Catarina.

Neste caso, para ser vacinado, o pro-
fissional deve apresentar documen-
to de identificação com foto e carteira 
funcional, holerite ou declaração assi-
nada pelo comando da corporação des-
tacando o vínculo ativo e efetivo.

Seguimos com 
a prioridade 
de distribuir 
com a maior 
agilidade 
possível as 
doses de vacina 
recebida aos 
municípios 
catarinenses, e 
assim garantir 
a proteção do 
maior número 
de pessoa.” 

Eduardo Macário,
superintendente de 
Vigilância em Saúde 
de Santa Catarina
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Feriado de Corpus Christi 
muda a rotina de Joinville
Hoje é comemorado o dia de Corpus Christi 
e, por ser feriado, uma série de serviços da 
Prefeitura de Joinville sofrerão alterações 
em seu horário de funcionamento. Também 
haverá horários diferenciados de atendimento 
amanhã (4). Entre as mudanças está o 
horário de circulação do transporte coletivo 
e do funcionamento de unidades de saúde e 
escolas. Devido à pandemia, a Prefeitura de 
Joinville alerta para a necessidade do uso de 
máscara e reforça a proibição de aglomerações, 
tanto em locais privados quanto públicos. O 
ND preparou uma lista do que abre e fecha 
nos próximos dias na cidade. Confira: Vários serviços disponíveis em Joinville vão sofrer alterações durante o feriadão de Corpus Christi
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Cidade Editor: Mauro Geres mauro.geres@ndmais.com.br

O QUE ABRE E O QUE FECHA NA CIDADE

EDUCAÇÃO 
As escolas e CEIs estarão fechadas na quinta 
e sexta-feira (3 e 4 de junho), retornando na 
segunda-feira (7 de junho). 
 

SAÚDE 
Hospital Municipal São José: atendimento 24h; 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leste: 
atendimento 24h; 
UPA Sul: atendimento 24h; 
Pronto Atendimento (PA) Norte: atendimento 24h; 
Unidades Básicas de Saúde da  
Família (UBSFs): fechadas; 
SAMU: atendimento normal, pelo telefone 192; 
Web-Saúde e Ligue Saúde (3481-5165): sem 
atendimento ao público; 
Policlínica Boa Vista: fechada; 
Centrinho Luiz Gomes: fechado; 
Núcleo de Assistência Integral ao Paciente 
Especial (NAIPE): fechado; 
Centro de Atenção Psicossocial 3:  
plantão com atendimento exclusivo  
para pacientes referenciados; 
CAPS 2, CAPS IJ e CAPS AD: fechados. 
 

DEFESA CIVIL 
Em regime de plantão, pelos números  
(47) 98910-9056 ou 199 para emergências. 
 

GUARDA MUNICIPAL 
Atendimento normal das 7h às 19h,  
pelo telefone 153. 
 

AGENTES DE TRÂNSITO 
Atendimento normal hoje (3), das 6h30  
às 23h50. Amanhã (4), atendimento 
das 7h às 18h30. 
 

COLETA DE LIXO 
Horário normal de funcionamento. 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Restaurante Popular: fechado; 
Centro Público de Atendimento aos 
Trabalhadores: fechado; 
Centro de Referência em Assistência Social 
(CRAS): fechado; 
Centro POP: atendimento das 15h às 17h; 
Conselhos Tutelares: atendimento 24h,  
em esquema de plantão, pelo telefone  
(47) 98803-4928. 
 

TRANSPORTE COLETIVO 
O transporte coletivo urbano de Joinville irá 
operar com horário de sábado hoje (3). Amanhã 
(4), o horário dos ônibus será normal. 
As informações sobre os horários podem ser 
obtidas no site onibus.info, pelo SAC  
(Serviço de Atendimento ao Cliente) no  
telefone 0800 608 1300 ou nos terminais/
estações com os supervisores. 
 

ÁGUAS DE JOINVILLE 
Atendimento pelo telefone 115. Já o acesso aos 
serviços oferecidos on-line devem ser feitos pelo 
site aguasdejoinville.com.br 
 

AUTOSSERVIÇOS  
DA PREFEITURA  
DE JOINVILLE 
Disponíveis para solicitação de serviços 
eletrônicos, 24 horas, realizados por  
meio da opção de autosserviço, pelo  site  
(joinville.sc.gov.br). O atendimento presencial 
na Prefeitura de Joinville não ocorre na 
quinta e sexta-feira, que é ponto facultativo, 
retornando na segunda-feira (7). 
 

PARQUES 
Mirante do Morro da Boa Vista: liberada a 
subida no morro; 

Parque Zoobotânico: aberto das 10 às 16 horas; 
Parque Natural da Caieira: aberto das 8h às 18h; 
Parque Morro do Finder: aberto das 8h às 18h; 
Parque São Francisco, Parque Porta do Mar e 
Parque da Cidade: abertos. 
 

MUSEUS 
MUSEU CASA FRITZ ALT (exposição Revoadas 
de Outono – jardins do museu): aberto de terça 
a domingo, inclusive feriados, das 10h às 16h. 
Entrada gratuita; 
 
MEMORIAL DA BICICLETA: aberto de terça a 
domingo, inclusive feriados, das 10h às 16h. 
Entrada gratuita; 
 
GALERIA MUNICIPAL DE ARTE VICTOR 
KURSANCEW (anexo à Casa da Cultura), com a 
exposição ‘Um século de inspiração: O legado 
cultural de Victor Kursancew para Joinville’, 
apresentado na arte postal: aberto de terça a 
domingo, inclusive feriados, das 10h às 16h. 
Entrada gratuita; 
 
CASA DA CULTURA FAUSTO ROCHA JÚNIOR: 
fechada. Aulas retornam na segunda-feira (7); 
 
MUSEU NACIONAL DE IMIGRAÇÃO E 
COLONIZAÇÃO, MAJ (Museu de Arte de Joinville), 
Museu Arqueológico de Sambaqui, Arquivo 
Histórico e Casa da Memória/Cemitério dos 
Imigrantes: fechados. 
 

CENTRAIS DE 
ATENDIMENTO  
AO TURISTA 
CAT Aeroporto: Atendimento das 8h às 18h; 
 CAT Pórtico: Atendimento das 8h às 18h. 
Mercado Público Municipal 
 
Quinta (3): mercado das 7h às 14h e 

restaurantes até as 21h; 
Sexta (4): mercado das 7h às 18h30 e 
restaurantes até as 21h; 
Sábado (5): mercado das 7h às 14h e 
restaurantes até 21h. 
 

CENTRO COMERCIAL  
DA EXPOVILLE 
As lojas do Centro Comercial da Expoville abrem 
de segunda a domingo, inclusive feriados, das 
9h às 18h. 
 

COMÉRCIO DA RUA 
O comércio de rua poderá funcionar das 9 às 
18h, enquanto as lojas dos shopping centers 
estarão abertas das 10 às 22h. Os comerciantes 
acreditam que a abertura pode impulsionar as 
compras de inverno e também para o Dia dos 
Namorados, comemorado em 12 de junho. 
 

SHOPPINGS 
SHOPPING MUELLER: nesta quinta-feira (3), 
o shopping  funcionará em horário normal. As 
lojas, alimentação e lazer estarão abertos das 
10h às 22h; o GNC Cinemas funcionará das 
13h30 às 20h30, sendo a última sessão, e a 
academia The Best das 9h às 17h; 
 
GARTEN SHOPPING: o horário das lojas será das 
14h às 20h, sendo facultativa a abertura das 
10h às 14h. A praça de alimentação funciona 
das 10h às 22h. 
 
SEXTA, SÁBADO E DOMINGO: horário 
normal. Sexta e sábado, lojas das 10h às 22h e 
gastronomia, das 10h às 22h. Domingo, lojas 
das 14h às 20h e gastronomia das 10h às 22h; 
Cidades das Flores: estará aberto ao 
público em horário normal, das 10h às 20 
horas. O horário vale tanto para as lojas 
quanto para a praça de alimentação.
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O presidente Jair Bolsonaro fez 
um pronunciamento de rádio e 
TV ontem à noite em que come-
morou o acordo de transferência 
de tecnologia para a produção de 
vacinas no Brasil entre a Astra-
zeneca e a FioCruz e destacou os 
100 milhões de doses de vacinas 
distribuídas a Estados e muni-
cípios. “Com isso passamos a 
integrar a elite de apenas cinco 
países que produzem vacina 
contra a Covid no mundo”.

Bolsonaro disse que sen-
te profundamente cada vida 
perdida no país e que o Brasil é o 
quarto país que mais vacina no 
planeta. O presidente afirmou 
que todos serão vacinados até o 
fim de 2021 no país. “Neste ano 
todos os brasileiros, que assim 
o desejarem, serão vacinados”.

O presidente falou sobre a 
realização da Copa América 

no país. “Seguindo o mesmo 
protocolo da Copa Libertado-
res e eliminatórias da Copa do 
Mundo, aceitamos a realização, 
no Brasil, da Copa América. 
O nosso governo joga dentro 
das quatro linhas da Consti-
tuição, considera o direito de 
ir e vir, o direito ao trabalho 
e o livre exercício de cultos 
religiosos inegociáveis”.

“Destinamos, em 2020, 
R$ 320 bilhões para o auxílio 
emergencial para atender aos 
mais humildes. Esse montan-
te equivale a mais de dez anos 
de Bolsa Família. E mais de R$ 
190 bilhões para ajudar esta-
dos e municípios”, ressaltou.

Bolsonaro destacou o apoio 
a bares e restaurantes e outros 
setores do ramo de serviços 
por meio da nova lei do Pro-
nampe (Programa Nacional 

de Apoio às Microempresas 
e Empresas de Pequeno Por-
te), sancionada ontem. 

DADOS ECONÔMICOS
Bolsonaro citou também o 

resultado positivo do Caged 
(Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados) e do 
PIB (Produto Interno Bruto).  

“Terminamos 2020 com mais 
empregos formais que 2019. So-
mente nos primeiros quatro me-
ses desse ano, o Brasil criou mais 
de 900 mil novos empregos. O 
PIB projetado para 2021 prevê 
crescimento superior a 4%”.

O presidente destacou me-
didas de estímulo à economia 
como a aprovação, junto ao 
Congresso, da nova Lei do Gás, 
do Marco Legal do Saneamento, 
da Medida Provisória da Liber-
dade Econômica e dos leilões de 

rodovias, portos e aeroportos. 
“Estamos avançando no difícil 
processo de privatizações”.

Capitais brasileiras registraram 
panelaço durante o pronuncia-

mento do presidente, incluindo 
Florianópolis, Brasília, São Pau-
lo, Rio de Janeiro, Recife, Belo 
Horizonte, Maceió, Fortaleza, 
Belém, Curitiba e Porto Alegre.

Em rede nacional, Bolsonaro promete 
vacina para todos até o fim de 2021
Presidente celebrou 100 milhões de doses de imunizantes contra a Covid-19, avanço do PIB e das privatizações

CPI da Pandemia

Infectologista critica uso 
de kit Covid no Brasil

A médica infectologista 
Luana Araújo, em depoimento 
à CPI (Comissão Parlamentar 
de Inquérito) da Covid ontem, 
reforçou a ineficácia de medica-
mentos usados no "kit Covid". 
Luana afirmou que apesar de o 
SUS (Sistema Único de Saúde) 
não ter patrocinado a distri-
buição dos medicamentos, ela 
aconteceu "fartamente" . Para 
a médica, se os fármacos fos-
sem úteis, "a gente não teria os 
números que a gente tem hoje".

Luana afirmou que a questão 
pode ser solucionada de ma-
neira simples usando a mate-
mática, cruzando os dados da 
letalidade da doença onde os 
medicamentos foram utilizados. 
"Existem Estados que se a gente 
pegar a letalidade da doença e 

cruzar a letalidade da doença 
nas cidades com a distribui-
ção dos kits, a gente vai ver que 
ele não teve qualquer impac-
to nesse sentido", afirmou.

A médica disse também não 
acreditar que gestores adotem 
o "kit Covid" por "má-fé", 
mas que existe a necessida-
de de um preparo maior para 
lidar com a saúde no país. 

Luana também fez questão de 
destacar que "ciência não é opi-
nião". "Eu posso juntar a opinião 
de um milhão de pessoas, elas 
vão ser, ainda assim, opiniões. 
Ciência é método. Ciência é feita 
com desenvolvimento de ativida-
des específicas que se encadeiam 
para que a gente tire de nós a 
responsabilidade de arcar com 
fatores de confusão", declarou.

AGENDA DA PRÓXIMA SEMANA DA CPI

 Dia 8: Marcelo Queiroga, 
ministro da Saúde

 Dia 9: Élcio Franco, ex-secretário 
executivo do Ministério da Saúde

 Dia 10: Wilson Lima, 

governador do Amazonas

 Dia 11: Claudio Maierovitch, 
médico sanitarista da Fiocruz 
e ex-presidente da Anvisa, e a 
bióloga Natalia Pasternak.

Pronunciamento na rádio e na TV aberta durou cinco minutos
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Contas
Por seis votos a zero, o Tribunal de Contas do Estado 
aprovou as contas do governador Carlos Moisés 
da Silva relativas a 2020. O relator, conselheiro 
Luiz Roberto Herbst, destacou a qualidade do 
trabalho da Secretaria da Fazenda. As despesas 
com educação atingiram 24,07%, portanto índice 
inferior aos 25% fixados na Constituição. O relator 
justificou que a pandemia provocou redução de 
despesas com manutenção da rede escolar.

moacir.pereira@ndmais.com.br
MOACIR PEREIRA

Durou apenas meia hora a audiência 
de 16 entidades de corporações civis 
e militares da estrutura da segurança 
pública de Santa Catarina com o 
secretário da Administração, Jorge 
Tasca. Os dirigentes entregaram um 
documento com estudos sobre os 
índices de inflação dos últimos sete 
anos e apelaram ao governo para 
que sinalize com alguma reposição.

As diferentes associações estão unidas 

pela primeira vez nas reivindicações 
por melhoria salarial. Até então os 
encaminhamentos eram de forma 
isolada ou, no máximo, por corporações, 
com a junção de policiais militares com 
bombeiros militares. A Aprasc vinha 
mobilizada há mais de dois anos.

Presidentes e diretores presentes 
na audiência apresentaram os 
dados inflacionários do IBGE, do 
IPCA e outros, dando uma média 

acumulada de perdas de 45% nestes 
últimos sete anos. Admitiram que 
este ano não há condições legais de 
concessão de qualquer reajuste para 
compensar as perdas, em função de 
legislação federal proibitiva. Mas 
apelaram pelo pagamento mínimo 
de 10%, a partir de janeiro de 2022.

Tasca revelou-se receptivo, dizendo 
falar em nome do governador Carlos 
Moisés para cumprir a missão e dar 

uma solução para a reivindicação dos 
profissionais da segurança pública.

O presidente da Aprasc, Luiz Carlos 
Pawlick, resumiu o clima depois 
da reunião: “Estamos otimistas. 
Há promessa de solução”.

Outra informação transmitida 
aos participantes: o governo estuda, 
também, uma melhoria salarial para 
compensar perdas dos funcionários 
da saúde e da educação.

Governo promete reposição salarial

Os tapetes - A confecção de tapetes artísticos nas ruas do centro histórico das 
cidades católicas de descendência portuguesa é uma das tradições deste feriado 
de Corpus Christi. A cerimônia cristã foi instituída pelo Papa Urbano IV em 1264, 
para ser comemorada 60 dias após a Páscoa e na primeira quinta-feira depois do 
Domingo da Santíssima Trindade. O primeiro a celebrá-la foi São Tomás de Aquino. 
A beleza dos tapetes coloridos veio dos Açores no período colonial. A cidade de Ouro 
Preto (foto), em Minas Gerais, costuma produzir tapetes maravilhosos nesta data.
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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+

Carta à OAB
O Colégio de Presidentes dos Institutos dos 
Advogados do Brasil dirigiu carta aberta ao 
presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, 
Felipe Santa Cruz, com críticas por sua decisão 
de concorrer às eleições de 2022. A instituição 
decidiu por unanimidade questionar mais este 
ato do presidente da OAB, que tem se revelado 
um presidente criticado com frequência pelos 
advogados de todo o Brasil, por suas ações e 
omissões nitidamente radicais e ligadas ao PT e a 
legendas esquerdistas. Santa Cruz anunciou filiação 
ao PSD para concorrer ao governo ou ao senado. 

Processo 
extinto
Ação popular impetrada 
por um advogado de 
Chapecó contra a deputada 
federal Caroline De 
Toni (PSL) foi extinta 
por decisão do Tribunal 
Regional Federal de 
Porto Alegre. O autor 
questionava uso indevido 
de verba parlamentar 
em pagamento de diária 
em hotel de São Paulo. A 
parlamentar ressarciu a 
despesa. A ação foi julgada 
improcedente pela primeira 
instância e mantida pela 
4ª Turma do Tribunal 
Regional, que decidiu 
extinguir o processo.

É inaceitável
O Colégio de Presidentes dos 
Institutos enfatiza que ao invés 
de fazer a defesa da advocacia 
nacional, o presidente age por 
interesses pessoais. O documento 
destaca: “A postura de vossa 
senhoria, na condição de presidente 
do Conselho Federal, ao não se 
afastar de maneira categórica 
dos temas político-partidários, é 
inaceitável e contraria a história e os 
princípios basilares de nossa OAB.”

Meio 
ambiente
Com palestra do professor 
Marcus Polette, do 
programa de pós-
graduação em tecnologia 
ambiental da Univali, 
prosseguiu a Semana do 
Meio Ambiente promovida 
pelo Complexo Portuário 
de Itajaí. Vários eventos 
estão sendo realizados 
desde segunda-feira, com 
conscientização popular 
sobre destinação de resíduos 
e o uso racional de água e 
energia. Mudas de plantas 
também são distribuídas. 
O Dia Mundial do Meio 
Ambiente será comemorado 
neste sábado, 5 de junho.



A vida é impressa pela grande energia do 
universo (Deus), na sua matéria primá-
ria... A evolução nos fez chegar ao rei-
no hominal e nesta fase, nossos espíritos 
adjudicaram a inteligência e livre arbí-
trio. Pela exercitação destes dois atribu-
tos é que traçamos os nossos caminhos.  

A lei de conservação obriga-nos a pro-
ver às necessidades do corpo, por-
que, sem força e saúde, o trabalho é im-
possível - não havendo progresso.

Dado o panorama chega-se à antiga Babi-
lônia onde os astrólogos adotavam dois re-
lógios: um para contar a passagem do tempo 
nas atividades humanas; e outro para acom-
panhar os movimentos celestes que acredi-
tam ter influência sobre eventos terrenos.

Hoje, para adivinhar o futuro, também, 
precisamos prestar atenção ao inexorá-
vel relógio duplo: para contar as horas e 
dias; e para aferir os séculos e milênios em 
que continuamos a promover a ruptura dos 
sistemas naturais da Terra – por exemplo, 
cerca de 1/4 dos 90 milhões de toneladas 
da poluição do aquecimento global produ-
zida a cada dia permanecerá na atmosfe-
ra (retendo calor) por mais de 10 mil anos.

Em verdade, apesar da dificuldade que se 
tem de pensar em termos de tempo geoló-

gico, temos o poder de interferir no equi-
líbrio da Terra e ao confrontar a dife-
rença entre o que é e o que deveria ser, 
chegamos ao dilema existencial estabe-
lecido em duas colunas: morte e vida.

Neste instante, os cientistas competem e cor-
rem contra o tempo na busca de descobertas 
genéticas capazes de curar doenças e esta-
belecer as bases de produtos multibilioná-
rios como se verifica na pandemia mundial.

Intrigados e com os avanços das revoluções 
na biotecnologia e ciências da vida dese-
jamos saber: De onde vem o mal, o vírus?

Ora! Se não veio do espaço, nem da divinda-
de, veio de uma determinada região - país. 
Então, que os julgamentos morais, étni-
cos e legais sobre ele, possam ser feito com 
imparcialidade por outros países, sendo 
o instrumento para punição o das san-
ções econômicas, considerando ser ele uma 
grande potência (poder de veto) - esperar 
uma sentença de um tribunal penal inter-
nacional por crime contra a humanidade 
é de resultado zero (não obedece) e como 
um beijo (nada mais do que uma suges-
tão de possibilidades) - rasga a sentença.

O caminho está em aberto – pela re-
pulsa e reinvenção da morte e da 
vida - um fato a enfrentar.

Repulsa e reinvenção 
da morte e da vida

Uma realidade cada 
vez mais próxima 

Marco Aurélio Abreu 
Engenheiro Civil e escritor

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

OpiniãoND
E D I T O R I A L

O momento mais aguardado pela população de Santa 
Catarina, que convive diariamente com a incerteza do 
futuro por causa de uma pandemia sem precedentes, 
está muito perto de acontecer. Isso porque já existem 

indicativos de que a vacinação contra a Covid-19 por faixas etá-
rias será implementada em breve em todo o Estado. Em reunião 
realizada ontem, em Florianópolis, a CIB (Comissão Intergestores 
Bipartite), que é composto por gestores municipais e estaduais 
da área da saúde, definiu que a imunização por faixa etária vai 
ocorrer em paralelo aos chamados grupos prioritários. Ou seja, 
pessoas com idades entre 18 e 59 anos, que não possuem doenças 
crônicas, vão receber a vacina nas próximas semanas. Na Capital, 
a promessa é que isso 
ocorra a partir deste 
sábado, dia 5, para 
pessoas com 58 e 59 
anos. Em Joinville, 
ainda não há uma 
definição, mas as 
pessoas dessa faixa 
já podem realizar 
um pré-cadastro no 
site da Prefeitura, o 
que agiliza o pro-
cesso no momento 
do agendamento. 
O que parece claro 
é que os governos 
municipais e esta-
duais se movem para 
acelerar o processo de 
imunização e assim 
diminuir a curva de contágio e o número de mortes por Covid. 
Até ontem à noite, Joinville havia vacinado 131.874 pessoas com 
a primeira dose e 56.573 com a segunda dose. A chegada de mais 
imunizantes promete aumentar o número de vacinados. Hoje, 
a partir das 11h, a Prefeitura de Joinville disponibiliza mais 1,2 
mil horários para o agendamento e estas doses serão destinadas 
para pessoas com idade entre 18 e 59 anos que tenham alguma 
das comorbidades elencadas pelo Ministério da Saúde. Profis-
sionais das Forças de Segurança Pública também podem agen-
dar. Um outro grupo que vem sendo imunizado desde o início 
da semana é o dos professores, o que traz mais segurança para 
os profissionais da área. Ainda que aos “trancos e barrancos”, 
avançamos na imunização e isso renova as esperanças em todos 
os sentidos. Mas ainda há muito por fazer e a fiscalização dos 
processos é fundamental para dar a legitimidade necessária.

O que parece claro é que 
os governos municipais 
e estaduais se movem 
para acelerar o processo 
de imunização e assim 
diminuir a curva de 
contágio e o número 
de mortes por Covid.”
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Iluminação de estádio de 
Canoinhas causa polêmica
Prefeitura abriu processo licitatório para modernizar as torres de iluminação e chamou a atenção pelo valor da 
contratação, orçado em mais de R$ 450 mil. O caso foi levado à Câmara de Vereadores, que pediu explicações ao município 

Em nota, Prefeitura disse que além de dar segurança aos moradores que utilizam o estádio, troca das lâmpadas vai gerar economia

Cesar morreu na região do rio Uraricoera, no estado de Roraima, no sábado
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Polícia investiga morte 
de piloto joinvilense 
no Norte do País

A morte do piloto joinvilense Cesar 
Marino de Bona, de 45 anos, é alvo 
de investigação da Polícia Civil de 
Roraima. Ele morreu na região do 
rio Uraricoera e a primeira informa-
ção era de que o catarinense teria se 
afogado depois que uma embarca-
ção, onde ele estava, virou no rio.

No entanto, o boletim de ocorrên-
cia registrado por um comerciante, 
que afirmou que o acidente havia 
acontecido no sábado, é contestado 
pela Polícia. O laudo do IML (Insti-
tuto Médico Legal) apontou que a 
causa da morte não foi afogamento. 
Cesar foi morto por politrauma-
tismo por ação contundente.

A Polícia Civil de Alto Alegre in-
vestiga o caso e ainda não informou 
como o corpo do piloto foi retirado 
do local, se pelo IML ou por uma 
funerária. O corpo foi liberado do 
Norte do país na segunda-feira (31).

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

Juliane Guerreiro 
juliane.guerreiro@ndmais.com.br

O Estádio Municipal Benedito Therézio 
de Carvalho Jr., mais conhecido como 
Ditão, é o centro de uma polêmica em 
Canoinhas, no Planalto Norte do Esta-
do. É que a prefeitura da cidade abriu 
um processo licitatório para contratar 
uma empresa especializada em ilumina-
ção dirigida com LED para modernizar 
as torres de iluminação do estádio. 

O valor estimado para o contrato é de 
R$ 452 mil, incluindo fornecimento de 
materiais e mão de obra. A publicação do 
processo, no entanto, causou polêmica 
entre os moradores e chegou à Câmara 
de Vereadores de Canoinhas. A principal 
queixa é que, diante da pandemia do co-
ronavírus, o dinheiro poderia ser inves-
tido em outros setores, como a saúde.

A vereadora Juliana Maciel se posi-
cionou contra a medida. “Ela tem uma 
estimativa de gastos de quase meio 
milhão de reais, sendo que vivemos 
um momento caótico e que todos os 
esforços precisam ser investidos em 
saúde nesse momento”, destaca.

A vereadora ressalta que os recursos 
destinados para a licitação são ordinários 
e que, por isso, não precisariam ser usa-
dos especificamente para o esporte. Além 
disso, acredita que a reforma da ilumi-
nação tenha relação com a cessão do 
espaço para um time de futebol, embora 
isso não seja confirmado pela prefeitura.

“Houve uma cessão de uso para um 
clube e é uma exigência da Funda-
ção Catarinense de Futebol que exis-
ta justamente essa iluminação que se 
quer adquirir. A cessão de uso é gra-
tuita, sem contrapartida e foi dito que 
o município não teria gastos, mas não 
é o que estamos vendo”, comenta.

Segundo a parlamentar, os recur-
sos poderiam ser usados na compra de 
medicamentos e testes para a detecção 
do coronavírus e na abertura de lei-
tos de UTI. Na sessão do Legislativo 
da última segunda-feira (31), quatro 
vereadores apresentaram uma moção 
de repúdio ao ato do Executivo. Eles 
também analisam o envio da pauta 
para análise do Ministério Público.

Em nota, a prefeitura de Canoinhas 
disse que, além de gerar economia, 
as novas lâmpadas vão dar segurança 
aos moradores que utilizam o estádio 
para a prática de atividades físicas.

*Com informações de  
Maikon Costa, da NDTV Joinville
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Uma nova opção de  
compras em Joinville
Localizado no mesmo endereço do antigo BIG da avenida Beira Rio, o novo supermercado com a bandeira Sam´s 
Club está prestes a iniciar as operações na região central de Joinville. A data prevista para a abertura é 10 de junho

A primeira unidade da rede Sam´s Club em Santa Catarina foi inaugurada no final de abril, em Blumenau

Para fazer compras no Sam´s Club, os interessados terão de se tornar sócios e pagar uma anuidade de R$ 75
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Vendas somente  
para associados

Poderá comprar no Sam’s 
Club quem participar do 
clube de compras, ou seja, 
o cliente precisa se tornar 
sócio por meio do paga-
mento de uma anuidade 
no valor de R$ 75,00.

O cadastramento vale tanto 
para pessoa física quanto 
jurídica. O cadastro pode ser 
feito pelo site www.sams-
club.com.br/seja_socio.

Uma equipe de captação 
de sócios também estará no 
Shopping Müller, até o dia 17 
de junho para atender os inte-
ressados. Segundo o Sam’s 
Club, todos os consumido-
res que ingressarem como 
sócios até o dia da inaugura-
ção terão direito a um book 
de cupons com mais de R$ 
1.000,00 de descontos. Outra 
maneira de fazer o cadastro 
é ir diretamente até alguma 
unidade do Sam’s Club.

A associação ao Sam’s Club 
tem validade de 12 meses, 
podendo ser renovada ao 
final deste período, e tam-
bém dá o direito ao sócio 
de comprar nos 31 clubes 
presentes no Brasil, além de 
outras unidades no mundo.

Atualmente, o dono do novo 
supermercado de Joinville 
é o Grupo BIG. No entan-
to, recentemente, o Grupo 
Carrefour Brasil comprou 
todas as lojas do Grupo Big 
no Brasil. Mas o negócio 
bilionário ainda depende 
de aprovação do Conselho 
Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade), o que deve 
ocorrer até 2022. Até lá, o 
Sam’s Club de Joinville ainda 
pertencerá ao Grupo BIG.

Galeria de lojas 
segue operando

A Galeria de Lojas e 
Serviços Beira-rio, que 
funciona junto ao super-
mercado, manteve-se aberta 
o tempo todo e continua 
operando normalmente.

São 50 lojas de serviços 
voltados ao cidadão como 
centro automotivo, lotérica, 
perfumaria, academia, pre-
sentes, roupas, acessórios 
e farmácia, além da praça 
de alimentação, que tam-
bém segue atendendo nos 
mesmos moldes e horários.

A outra loja do BIG, que 
fica no bairro Bucarein, 
região central de Joinville, 
também foi vendida para o 
Grupo Carrefour. Hoje, está 
operando em formato de 
hipermercado. E pode ser 
mantida com esse formato 
ou alterado para Atacadão.

OTIMIZAR A 
REDE DE LOJAS

Consultadas, as asses-
sorias de imprensa tanto 
do Grupo BIG quanto do 
Carrefour informaram que 
essa é uma decisão que 
caberá ao Carrefour futura-
mente e será tomada após 
o Cade aprovar a compra.

O Grupo Carrefour Bra-
sil planeja otimizar a 
rede de lojas convertendo 
as unidades Maxxi para 
a bandeira Atacadão. A 
Companhia também espera 
converter parte das lojas 
BIG e BIG Bompreço para 
as bandeiras Atacadão ou 
Sam’s Club. As demais 
lojas serão convertidas 
para a bandeira de hi-
permercado Carrefour.

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

Raquel Schiavini Schwarz 
raquel.schwarz@ndmais.com.br

 Prestes a inaugurar, o novo 
supermercado de Joinville já 
está recebendo os últimos deta-
lhes, como pintura e plotagem, 

para poder abrir as portas ao 
público. Ele vai operar no mes-
mo prédio onde antes funciona-
va o BIG da Beira-rio, no bairro 
América, região central da 
cidade. Pode ser acessado tanto 
pela avenida Beira Rio quanto 

pela rua Orestes Guimarães.
O novo supermercado irá 

abrir com a bandeira Sam´s 
Club, que funciona como um 
clube de compras, e terá pro-
dutos exclusivos, importados 
e embalagens diferenciadas 

distribuídas pelos setores de 
alimentos, bebidas, higiene e 
cuidados pessoais, limpeza, 
bomboniere, têxtil, decora-
ção, tecnologia entre outros.

A previsão de inauguração 
é para o dia 10 de junho, mas 

a assessoria de imprensa do 
Sam´s Club ainda não oficializou 
a data. A unidade de Joinville é a 
segunda com a bandeira Sam´s 
Club no Estado; a primeira que 
inaugurou foi a de Blumenau, no 
Vale do Itajaí. 



Marco das startups - O presidente Jair Bolsonaro sancionou 
o projeto de lei complementar que institui o Marco Legal das 
Startups e do Empreendedorismo Inovador. A medida tem o 
objetivo de fomentar a criação de empresas inovadoras no 
seu modelo de negócio, produto ou serviço. Pela definição da 
nova lei, que entra formalmente em vigor, são consideradas 
startups as organizações empresariais ou societárias com 
atuação na inovação aplicada a modelo de negócios ou a 
produtos e serviços ofertados. Essas empresas devem ter 
receita bruta anual de até R$ 16 milhões e até dez anos de 
inscrição no CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica). 
Também precisam declarar em seus atos constitutivos que 
fazem uso do modelo de negócio inovador em sua atividade.

Santa Catarina acelerou o crescimento 
no primeiro trimestre de 2021. O bom 
desempenho dos indicadores catarinenses 
refletiu no PIB (Produto Interno Bruto) 
estadual, que cresceu 2,9% em 12 meses 
encerrados em março deste ano, frente ao 
mesmo período do ano anterior. Os dados 
estão apresentados no Boletim de Indicadores 
Econômico-Fiscais de Santa Catarina, do 
mês de junho, divulgado pela Secretaria 
de Estado do Desenvolvimento Econômico 
Sustentável e que traz uma análise exclusiva 
dos indicadores econômicos do Estado.
De acordo com o economista da secretaria, 
Paulo Zoldan, no primeiro trimestre deste 
ano, os principais segmentos da economia 
tiveram um crescimento bastante robusto e 
contribuíram para acelerar a recuperação do 
PIB catarinense. A indústria de transformação, 

por exemplo, cresceu 17,8% neste primeiro 
trimestre, quando comparado com o mesmo 
trimestre de 2020. Na mesma comparação, 
os serviços cresceram 9,4%, o comércio 7,7%, 
as exportações 4,3% e as importações 46,6%.

Serviços e comércio - No setor de serviços, 
além do desempenho do comércio, o destaque 
foi o crescimento dos serviços profissionais, 
científicos, técnicos e administrativos e 
complementares, que cresceram 17,2%. 
Serviços estes, impulsionados pelo próprio 
crescimento da produção industrial e do 
comércio. Na indústria de transformação os 
maiores destaques foram o crescimento dos 
segmentos de máquinas e equipamentos 
(25%); de máquinas elétricas (15,8%); de 
borracha e material plástico (8,1%); do 
têxtil (6,7%) e de papel e celulose (5,9%).

PIB cresce 2,9% e mantém Santa 
Catarina em destaque no país

 Malha fina
Cerca de 1,8 milhão de contribuintes 
já podem saber se caíram na malha 
fina do Imposto de Renda. A Receita 
Federal liberou a consulta ao extrato 
da declaração de 2021. O extrato 
pode ser conferido no Centro de 
Atendimento Virtual da Receita 
Federal. Na segunda-feira, horas 
antes do fim do encerramento do 
prazo de entrega da Declaração do 
Imposto de Renda Pessoa Física 2021, 
o supervisor do Programa do Imposto 
de Renda, José Carlos Fonseca, disse 
que a Receita esperava que cerca 
de 1,8 milhão de declarações, das 
34.168.166 enviadas, fossem retidas 
na malha fina. Segundo Fonseca, o 
total deve cair pela metade e ficar 
em 900 mil até o pagamento do 
último lote de restituição, no fim 
de setembro, por causa do envio 
de declarações retificadoras.

 Elétricos e 
eletrônicos
A indústria elétrica e 
eletrônica, segundo 
a Abinee, entidade 
que congrega as 
empresas do setor, 
viu sua produção 
cair 1,8% em abril 
em relação a março, 
já descontadas as 
variações sazonais. 
A queda em 
questão superou a 
retração de 1,3%, 
na mesma base de 
comparação, de 
toda a indústria da 
transformação, de 
acordo com o IBGE 
(Instituto Brasileiro 
de Geografia e 
Estatísticas).

Recebíveis de 
cartões
O Banco Central confirmou 
ontem que começará na 
segunda-feira o registro e 
a negociação de recebíveis 
de cartão no Brasil. A 
expectativa é de que a 
concorrência na área de 
crédito aumente, com 
reflexos nas taxas cobradas 
das empresas. O recebível 
corresponde à receita que 
um lojista tem a receber 
com as vendas realizadas 
por meio de cartão de 
crédito ou de débito.

Mercadoredacao@ndmais.com.br

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$ 5,144 R$ 5,145

TURISMO

COMPRA VENDA

R$ 5,177 R$ 5,317

-1,35%

 Dólar

COMPRA VENDA

R$ 6,318 R$ 6,321

-1,22%

COMPRA VENDA

R$ 0,0538 R$ 0,0543

-1,63%
 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$ 315,39

R$ 1100,00

Selic

CUB-SC

Salário Mínimo

Ouro

Data Pontos Variação
01/JUN 128.267,05 1.63%

31/MAI 126.215,73 0.52%

28/MAI 125.561,37 0.96%

Data fi nal Rendimento
1/JUNHO 0,1590%

28/MAIO 0,1590%

27/MAIO 0,1590%

Ibovespa

Poupança
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Vendas de motos aceleram
As vendas de motos no Brasil tiveram crescimento 
de 16,6% em maio, informou ontem a Fenabrave, 
entidade que representa as concessionárias. No 
total, 110,4 mil unidades foram vendidas, 278% a 
mais do que em maio de 2020. Com o resultado, 
o total de motos vendidas desde o início do ano 
chegou a 410,7 mil unidades, alta de 34,9%.

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL/ND
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O Instituto Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) 
informou que a versão digital do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) deste 
ano oferecerá 101.100 vagas e terá novos 
recursos disponíveis como prova am-
pliada, prova superampliada, prova com 
contraste e locais de prova com acessi-
bilidade para pessoas com deficiência.

OInep anunciou na segunda-feira (31) a 
realização das provas do Enem 2021 para 
os dias 21 e 28 de novembro.Segundo o 
instituto, os editais das duas versões do 
exame – impressa e digital – estão pron-
tos e serão publicados ainda esta sema-
na. O período de inscrições para o Enem 
2021 será de 30 de junho a 14 de julho.

De acordo com a instituição, nesta edi-
ção, as provas da modalidade impressa 
e digital serão aplicadas no mesmo dia. 
Ainda de acordo com o Inep, a participa-
ção dos “treineiros” na versão impressa 
está garantida. Todos os interessados em 
fazer o Enem 2021 devem fazer a inscrição, 
independentemente de terem adquirido a 
isenção da taxa ou não, bem como terem 
dado a justificativa de ausência no Enem 
2020. O Inep ressalta que esses proce-
dimentos não garantem a inscrição.

Tanto o Inep quanto o consórcio apli-
cador das provas estão monitorando os 
locais de realização do exame a fim de 
garantir o cumprimento das medidas sa-
nitárias de prevenção contra a covid-19, 
como o distanciamento social. Os aplica-
dores estudam o aumento do número de 
municípios onde o exame é realizado. 

Enem Digital oferece  
mais de 100 mil vagas

 Serviço 

Atento ao período da pandemia de covid-19, o Inep informou que estuda 
aumentar o número de municípios onde as provas serão realizadas

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
 16°C 21°C

 15°C 21°C

 12°C 21°C

 10°C 22°C

 13°C 23°C

Pôr do sol: 06:57

  Domingo 
 Min. 23°C

Máx. 28°C  

Nascer do sol: 17:27

  Sexta 
Min. 21°C
Máx. 30°C 

  Sábado 
Min. 20°C
Máx.  30°C

SANTA CATARINA

Joinville

16°C 26°C 19°C

Áries 21/3 a 20/4 
Nada de se precipitar na direção de coisa 
alguma. Ganhe tempo, isso será me-
lhor, porque dessa forma você verá 
os acontecimentos amadurecerem e 
suas atitudes se tornarem mais efi-
cientes. Ganhe tempo para ganhar.

Touro 21/4 a 20/5
Está tudo certo, mas o mundo é mais in-
certo do que nunca, e isso agrega dile-
mas que, por enquanto, não podem ser 
resolvidos. Cuide apenas para não fi-
car remoendo questões em sua alma, 
deixe passar, deixe passar tudo.

Gêmeos  21/5 a 20/6 
Tudo segue a linha de seus pensamentos, é aí 
que mora o perigo! Porque, que pensamen-
tos você pensa? Em que ideações se envolve 
você e fica com a alma estacionada, como 
se não houvesse coisa melhor para fazer?

Câncer   21/6 a 22/7 
Aquilo que você imagine saber merece re-
flexão mais profunda e sincera, para evitar 
cair nos contos que sua própria alma faz, 
para evitar ter de se complicar aceitando 
que o cenário não seja tão simples assim.

Leão 23/7 a 22/8  
Nem todas as suspeitas merecem se-
quer investigação, porque são fanta-
sias mesmo. Porém, a alma humana se 
apega ao que pensa saber, esconden-
do de si mesma o medo que sente dian-
te da possibilidade de admitir um erro.

Virgem  23/8 a 22/9 
Verifique uma e outra vez tudo que seja 
combinado, porque as coisas andam sujeitas 
a imprevistos e, também, porque as pessoas, 
ansiosas, fecham quaisquer acordos sem, 
no entanto, ter capacidade de dar conta.

Libra  23/9 a 22/10
A questão principal é que não dá para repe-
tir o mesmo repertório de outrora e esperar 
que os resultados sejam iguais. As coisas 
mudaram, e muito, e por isso seria sábio de 
sua parte tentar um novo repertório. Aí sim.

Escorpião 23/10 a 21/11 
Nem todas as iniciativas, por mais inten-
sas e ardorosas que sejam, garantem bons 
resultados. Há momentos em que é melhor 
deixar de lado o ardor e usar o bom senso, 
esperando que as coisas acalmem para agir.

Sagitário  22/11 a 21/12 
Se os lugares em que normalmente você en-
contra sossego e proteção não fornecerem as 
mesmas condições, não hesite, saia andan-
do à toa por aí, porque em movimento sua 
mente se acalmará e pensará muito melhor.

Capricórnio 22/12 a 20/1 
As mesmas coisas que você faz com ra-
pidez e eficiência todos os dias, ago-
ra não respondem dessa maneira. O 
que mudou? Nada que mereça exces-
siva atenção de sua parte, porque es-
sas coisas passam e não deixam rastros.

Aquário 21/1 a 19/2
A segurança não advém dos objetos com que 
você se rodeia, os quais podem ser interes-
santes, úteis e servir de referência. Porém, os 
humores são voláteis e indiferentes ao que 
acontece no mundo exterior. Eles mandam.

Peixes  20/2 a 20/3
Um dia muito louco, porque apesar de a ló-
gica indicar que tudo daria errado, eis que 
acontecem coisas que a subvertem. Como 
dizia o bardo, há muito mais entre o céu e a 
terra do que a vã filosofia humana imagina.

Horóscopo
Oscar QuirOga/ EstadãO cOntEúdO



Dois gols na Liga Nacional, 
duas assistências no jogo de 
terça-feira (1º) contra o Blu-
menau, time reencontrando a 
vitória e assumindo a lideran-
ça do grupo B da competição. 
O JEC/Krona ainda está engre-
nando na temporada. Con-
quistou a Recopa Catarinense 
diante do Joaçaba, estreou 
com vitória no Campeona-
to Catarinense, onde quer o 
oitavo título e bicampeonato 
consecutivo e vem com uma 
campanha de três vitórias 
e duas derrotas na LNF.

Apesar da irregularidade e 
do momento de “engatar” na 
competição, o goleiro Wil-
lian tem motivos pessoais 
para comemorar. Eleito o 
melhor goleiro do Brasil em 
2020 e classificado entre os 
10 melhores do mundo, aos 
26 anos, Willian ampliou 
sua “área de atuação”.

Se de um lado ele fecha o 
gol tricolor, de outro, o go-
leiro começou a anotar gols e, 
além disso, servir aos com-
panheiros. Na partida con-
tra o Blumenau, foram duas 
assistências do camisa 3 para 
os gols de Xuxa e Evandro.

“É uma jogada que nós te-
mos, essa aceleração, sempre 
pedimos para o nosso jogador 

ir na frente do goleiro porque 
atrapalha bastante essa bola. É 
uma jogada que combinamos 
sempre e acabou dando certo 
em um momento difícil, que 

estávamos atrás no placar, con-
seguimos virar o jogo e depois 
dar uma alargada no placar e 
ficar mais tranquilos”, disse.

Além das duas assistências 
para as estatísticas do goleiro, 
Willian ainda marcou duas ve-
zes, na vitória contra o Marre-
co, a segunda do JEC/Krona na 
Liga Nacional. O “goleiro arti-
lheiro” esteve ausente na der-
rota contra o Juventude, com 
isso, Willian foi vazado nove 
vezes na competição nacional. 
O Tricolor sofreu 13 gols, uma 
média de 2,6 por partida.

Apesar de estar longe de 
ser a melhor defesa, o Trico-
lor tem o melhor ataque da 
competição. Foram 20 gols 
marcados, cinco à frente da 
segunda melhor equipe ofen-
sivamente, o Sorocaba. Além 
disso, o Tricolor é um dos 
melhores mandantes, carim-
bando três vitórias em casa.

Em junho, o Tricolor tem a 
chance de ampliar a vantagem 
e se distanciar na ponta do 
grupo B. O time do goleiro 
Willian tem mais dois jogos 
pela Liga Nacional: na quarta-
feira (9) recebe o Cascavel e, 
no dia 14, enfrenta o Atlântico. 
Depois, viaja para Dourados, 
no Mato Grosso do Sul, onde 
disputa a Taça Brasil.
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Goleiro, artilheiro  
e armador decisivo
Eleito melhor goleiro do Brasil em 2020, Willian emenda boa fase e, 
agora, além de fechar o gol tricolor se arrisca do outro lado da quadra

Esporte

E tem jogador arrumando as malas no JEC/Krona. O destino? 
Espanha. O ala Igor Carioca, pouco utilizado nesta temporada, está 
se transferindo para o Inter Movistar depois de uma temporada no 
Tricolor. Igor chegou na temporada passada e também deixará o 
time joinvilense para jogar no futsal espanhol. O outro jogador que 
também defenderá as cores do Movistar é o fixo Machado, que deixa 
o clube no fim da temporada. O ala canhoto, no entanto, não vai 
esperar até o fim do ano. Igor Carioca deve se apresentar na Espanha 
em agosto, quando começa a temporada dos clubes europeus.

Jaraguá Futsal empata 
Deu empate na Arena Jaraguá. A estreia do Aurinegro 
no Campeonato Catarinense terminou com igualdade 
no placar. Enfrentando o Tubarão, o Jaraguá ficou 
no 1 a 1. O gol jaraguaense foi marcado por Dill.

Juventus alerta para golpe 
O Moleque Travesso se manifestou oficialmente alertando 
jogadores que possam ter sido contactados por um 
suposto gerente de futebol do clube. Segundo o Juventus, 
golpistas estão se passando pelo gerente e entrando em 
contato com atletas via WhatsApp oferecendo contratação 
mediante depósito de pagamento de valores referente a 
uma suposta transferência. “Em nenhum momento foi 
encaminhado qualquer tipo de mensagem do mesmo 
recrutando atletas para o GEJ. O clube não está fazendo 
nenhuma contratação e tampouco solicita o pagamento 
de transferências ou quaisquer valores para que um 
atleta faça parte do seu elenco”, explica o clube.  

Está disponível 2 
E tem goleiro à disposição de Leandro Zago. As contratações 
chegaram e estão sendo regularizadas a tempo para a estreia 
do JEC na série D. Além do meia Xavier, apresentado na terça-
feira (1º), o goleiro Rafael Pascoal, que já havia acertado com 
o Tricolor, mas foi apresentado na segunda-feira (31), após o 
término da série A2  do Paulista, também teve o nome divulgado 
no BID e pode entrar em campo contra o Cascavel. Experiente, 
o goleiro de 30 anos chega para ser titular no Campeonato 
Brasileiro. A dúvida é se ele já estará nos 11 iniciais na estreia 
ou se o comandante tricolor espera. Rafael teve um corte na 
mão nos últimos dias em São Paulo e, apesar de garantir estar 
100%, a comissão pode poupá-lo no primeiro momento.

Está disponível! 
O meia Xavier, novo reforço tricolor oficialmente confirmado 
nesta semana, já está à disposição do técnico Leandro Zago. 
Destaque do Marcílio Dias, o jogador de 26 anos reforça o meio 
de campo joinvilense e um dia depois de ser apresentado, já 
foi regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e 
pode estrear com o time no sábado (5). Em sua apresentação, 
garantiu estar 100% para entrar em campo. “Estava jogando 
e treinando até sábado. Então, se tudo der certo na parte 
burocrática, eu já tenho condições físicas de ajudar nosso time 
na estreia contra o Cascavel”, disse. E a parte burocrática foi 
resolvida, agora é só vestir a camisa tricolor e ir para o campo.

FOTOS VITOR FORCELLINI/DIVULGAÇÃO/ND

Considerado um dos dez melhores goleiros do mundo, Willian vem se destacando também com gols e assistências

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

AGENDA 
TRICOLOR

   QUARTA-FEIRA (9)  
JEC/Krona x Cascavel  
(Liga Nacional) 
 

  Segunda-feira (14)  
JEC/Krona x Atlântico  
(Liga Nacional) 
 

  De 20 a 26 de junho 
Taça Brasil 
 

  Domingo (20), às 16h  
 JEC/Krona x ARUC (DF) 
 

  Terça-feira (22), às 16h  
Cascavel x JEC/Krona 
 

  Quarta-feira (23), às 20h  
 Juventude x JEC/Krona 
 

  Quinta-feira (24), às 16h  
 JEC/Krona x Abílio Nery (AM) 
 

  No dia 25, acontecem as 
duas semifinais e a grande 
final está marcada para o 
dia 26 de junho, às 19h.
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Premiação Ganhadores Prêmio

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

2246

Federal Concurso
Quarta e sábado
Premiação Bilhete Prêmio

5567

   

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

Premiação Ganhadores Prêmio

5580

   

2377Mega-Sena Concurso
Quarta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio

Lotomania Concurso
Terça e sexta

Premiação Ganhadores Prêmio

2183

   

   

Primeiro sorteio

Segundo sorteio

Dupla Sena Concurso
Terça, quinta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio 

2230

02 07 11 23 27 32

Premiação Ganhadores Prêmio 

09 10 20 33 46 49

   
   
   
   
   

   
   

Timemania Concurso
Terça, quinta e sábado

PONTE PRETA     SP
TIME DO CORAÇÃO

1645

10 13 42 45 46 66 77

Premiação Ganhadores Prêmio

Time coração Ganhadores Prêmio

Dia de Sorte Concurso
Terça, quinta e sábado

MÊS DA SORTE: 

463

05 08 10 16 22 26 30

Premiação Ganhadores Prêmio

JULHO            

LOTERIAS

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

15 acertos 1 R$ 1.248.427,85
14 acertos 239 R$ 1.564,65
13 acertos 9890 R$ 25,00
12 acertos 147990 R$ 10,00
11 acertos 720936 R$ 5,00

1 acertos 079290 R$ 500 mil
2 acertos 003481 R$ 27 mil
3 acertos 003412 R$ 24 mil
4 acertos 006316 R$ 19 mil
5 acertos 054378 R$ 18.329,00

Quina Acumulado R$ 2.600 mil
Quadra 28 R$ 17.699,34
Terno 3183 R$ 234,12

01 20 51 67 78

Sena Acumulado R$ 7.200 mil
Quina 35 R$ 51.216,97
Quadra 2890 R$ 886,10

05 18 29 35 43 44

20 acertos Acumulado R$ 1.200 mil
19 acertos 5 R$ 45.359,32
18 acertos 154 R$ 1.314,91
17 acertos 1409 R$ 100,60
16 acertos 4814 R$ 29,44
15 acertos 17822 R$ 7,95
0 acertos 0 R$ 0,00

02 03 05 08 13
15 18 29 40 52
56 65 68 77 78
80 81 86 89 98

Sena Acumulado R$ 4 milhões
Quina 23 R$ 3.322,44
Quadra 1067 R$ 81,84

Sena 0 R$ 0,00
Quina 14 R$ 4.912,46
Quadra 908 R$ 96,18

7 acertos Acumulado R$ 4.700 mil
6 acertos 2 R$ 40.935,63
5 acertos 119 R$ 982,84
4 acertos 2092 R$ 9,00

PONTE PRETA     SP 4055 R$ 7,50

7 acertos 1 R$ 1.072.950,20
6 acertos 61 R$ 1.931,25
5 acertos 2015 R$ 20,00
4 acertos 24371 R$ 4,00
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ELIMINATÓRIAS
SUL-AMERICANAS

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

COPA DO MUNDO 2022 REPESCAGEM MUNDIAL

  7ª RODADA 
 3/6, 17h Bolívia  x  Venezuela
3/6, 19h Uruguai  x  Paraguai
3/6, 21h Argentina  x  Chile
3/6, 23h Peru  x  Colômbia
4/6, 21h30 Brasil  x  Equador  

  8ª RODADA 
 8/6, 18h Equador  x  Peru
8/6, 19h30 Venezuela  x  Uruguai
8/6, 20h Colômbia  x  Argentina
8/6, 21h30 Paraguai  x  Brasil
8/6, 22h30 Chile  x  Bolívia 
 

Brasil 12 4 4 0 0 12 2 10 100
Argentina 10 4 3 1 0 6 2 4 83.3
Equador 9 4 3 0 1 13 6 7 75
Paraguai 6 4 1 3 0 6 5 1 50
Uruguai 6 4 2 0 2 7 7 0 50
Chile 4 4 1 1 2 6 6 0 33.3
Colômbia 4 4 1 1 2 6 11 -5 33.3
Venezuela 3 4 1 0 3 2 6 -4 25
Peru 1 4 0 1 3 4 10 -6 8.3
Bolívia 1 4 0 1 3 5 12 -7 8.3

 COPA DO BRASIL 
  JOGOS DE IDA 
 1/6, 16h30 Vila Nova 0 x 1 Bahia
1/6, 19h Cianorte 0 x 2 Santos
1/6, 21h30 4 de Julho 3 x 2 São Paulo
1/6, 21h30 Boavista 0 x 1 Vasco
2/6, 16h30 Grêmio 2 x 0 Brasiliense
2/6, 16h30 Chapecoense 3 x 1 ABC
2/6, 19h Fortaleza 1 x 1 Ceará
2/6, 19h Remo 0 x 2 Atlético-MG
2/6, 21h30 Fluminense 2 x 0 Bragantino
2/6, 21h30 América-MG 0 x 0 Criciúma
2/6, 21h30 Corinthians 0 x 2 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  

Na tarde de ontem, na Arena Condá, em 
confronto válido pela terceira fase da Copa 
do Brasil, a Chapecoense foi superior por 
quase toda a partida e venceu o ABC por 3 
a 1, gols marcados por Anselmo Ramon 
e Mike, duas vezes. O gol dos visitantes 
veio depois de uma trapalhada incrível 
da arbitragem. Dentro da área do Verdão, 
a bola bateu na cabeça do defensor da 
Chape e o árbitro assinalou a penalidade. 
Wallyson não quis saber e descontou.

O jogo da volta será na próxima quarta-feira 
(9), às 16h30, no Frasqueirão, em Natal. A Chape-
coense poderá perder por até um gol de diferença 
que avançará. Ao ABC restará vencer por três ou 
mais gols de vantagem para passar. Se vencer por 
dois gols de diferença, a decisão será nos pênal-
tis. Não há gol qualificado na Copa do Brasil.

Ataque brilha e Chape 
abre boa vantagem
Na Arena Condá, Verdão 
do Oeste superou erro 
da arbitragem e fez 3 a 1 
em cima do ABC-RN

Anselmo Ramon e Mike marcaram os gols

DIVULGAÇÃO/MARCIO CUNHA/ND

Centroavantes 
decidem no Flu
Ontem à noite, no Maracanã, 
Fluminense e Bragantino 
fizeram um duelo equilibrado 
no primeiro tempo. Só que no 
segundo, os centroavantes do 
Fluminense apareceram. Fred 
e Abel Hernández marcaram.  

Fluminense

 2 X 0 

RB Bragantino

Nacho dita o ritmo do Galo
 O Atlético-MG deixou bem encaminhada 
sua classificação à próxima fase da Copa 
do Brasil. O time venceu o Remo por 2 a 
0, no Baenão, em Belém, pelo confronto 
de ida da terceira fase da competição.
A vitória em território paraense teve como 
destaque o argentino Nacho Fernández. 
O meio-campista deu assistência para o 
primeiro gol de Hyoran e depois deixou sua 
marca em jogada individual de Hulk.

Remo

 0 X 2 

Atlético-MG

Em casa

Com o controle das ações durante 
todos os noventa minutos, o Grê-
mio venceu o Brasiliense por 2 a 0, 
na Arena, e largou em 
vantagem no 
mata a mata da 
terceira fase da 
Copa do Bra-
sil. Repleto de 
desfalques pela 
Covid-19, incluindo 
três dos quatro mem-
bros da comissão técnica de 
Tiago Nunes, o time gremista 
foi a campo comandado pelo 
analista de desempenho Pedro 
Sotero, e não teve dificuldades 
para vencer o jogo. Na pri-
meira etapa, Ricardinho abriu 
o placar aos 43 minutos depois 
de jogada construída desde o 
goleiro. Na volta do intervalo, 
Jean Pyerre ampliou após erro 
do goleiro Edmar Sucuri.

Grêmio 
vence com 
tranquilidade

Deu Dragão em São Paulo
Depois do revés no último domingo, o 
Corinthians voltou a perder para o Atlético-
GO na Neo Química Arena. Ontem, o Dragão 
fez 2 a 0 em cima do Timão na partida de 
ida pela terceira fase da Copa do Brasil. 
Ronald e João Paulo foram às redes antes 
dos 20 minutos do primeiro tempo, e Fagner 
acabou expulso na etapa final, o que tornou 
tudo mais complicado para os corintianos.

Corinthians

 0 X2 

Atlético-GO

Ricardinho abriu o 
placar para o Grêmio 
contra o Brasiliense
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Pronampe é 
sancionado 
O presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei 
que torna o Pronampe (Programa Nacional 
de Apoio às Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte) permanente. Criado em 
2020 para socorrer as empresas que estavam 
passando dificuldades com a pandemia 
do coronavírus por meio da facilitação 
de crédito, o programa já proporcionou 
– no ano passado – financiamentos que 
totalizaram R$ 37,5 bilhões, contemplando 
cerca de 517 mil empreendedores.
De acordo com o presidente do Sebrae, Carlos 
Melles, o Pronampe representou um novo 
patamar no crédito para as micro e pequenas 
empresas. “Com a permanência do programa, 
a cada ano, poderão ser aportados recursos 
do orçamento no seu fundo garantidor, o 
FGO, o que possibilita a garantia do crédito 
para os pequenos negócios e irá aumentar 
a concessão. Vale destacar que o mercado 
financeiro não tem problemas de recursos, 
mas sim de garantias”, pontua Melles.

Tráfego na Serra do Rio do Rastro
A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informa que o 
tráfego de veículos na Serra do Rio do Rastro (SC-390) será liberado 
pelos próximos dias, em função das comemorações de Corpus Christi. 
O trânsito estará livre desde as 19h de quarta-feira, 2, até as 7h de 
segunda-feira, 7, quando o serviço de restauração será retomado.
A partir de segunda-feira, 7, o tráfego volta a ser fechado nos horários 
já estipulados. Para os motoristas que irão subir a Serra com destino 
ao Planalto, o tráfego estará bloqueado das 7h às 18h, de segunda 
a sexta-feira. Já para os condutores que irão descer a Serra com 
destino ao Sul, o tráfego fica bloqueado das 7h às 19h, de segunda a 
sexta-feira. Aos fins de semana, o tráfego está sempre liberado.

Mãe reencontra filho 
que se perdeu na mata
O reencontro emociona depois de 13 horas 
de angústia e desespero. O pequeno Kelvin 
Camargo, de apenas 2 anos e 5 meses, passou 
a noite e a madrugada perdido em uma região 
de mata em Campo Alegre, no Planalto Norte.
Ele se perdeu por volta das 17h quando saiu da 
casa da avó enquanto ela preparava o banho 
do menino. Depois disso, foram horas de medo 
até que a família reencontrasse o garoto após 
o trabalho intenso de busca dos Bombeiros 
Militares e das Polícias Civil e Militar.
Kelvin foi encontrado por volta das 6h30 desta 
quarta-feira (2) debaixo de uma samambaia. 
Segundo os bombeiros, ele estava consciente 
e alerta. Após o reencontro, o menino foi 
encaminhado ao hospital para avaliação.

Joalheria é assaltada 
na zona Sul de Joinville

+notícias

 
 
 
Uma joalheria foi assaltada na manhã de ontem (2), em Joinville. A ação durou cerca de três minutos e os suspeitos pelo 
crime fugiram e não foram localizados. Segundo informações iniciais, o assalto ocorreu por volta das 10h, em uma loja que 
fica no interior de um shopping no bairro Anita Garibaldi. Imagens de câmera de monitoramento mostram o momento 
em que o suspeito entra no local, armado, e obriga duas funcionárias a colocarem jóias, relógios e outros artigos em duas 
sacolas. Segundo testemunhas, do lado de fora, uma segunda pessoa esperava por ele. Após o crime, ambos fugiram. O 
proprietário disse que ainda não havia calculado o prejuízo e que este foi o terceiro assalto sofrido pelo estabelecimento.
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