
COVID-19  

Mapa de risco 
retorna ao 
nível grave 
em Joinville 
 
Após duas semanas no estágio gravíssimo, 
região reduz a transmissibilidade e volta 
ao patamar grave no combate à pandemia. 
PÁGINA 3

TRÂNSITO 

Tragédia na BR-101
Dois ciclistas e dois motociclistas morreram ao serem 
atingidos por um caminhão que tombou. Página 16

CLIMA 

Seca persiste no Estado 
Chuvas mal distribuídas mantêm o agravamento da 
estiagem, principalmente na região Oeste. Página 10

Reação e empate heróico

SABRINA AGUIAR

Softville lança edital para 
incubar novas startups

PÁGINA 2

DRIKA

JEC mostra mais organização 
na estreia de Leandro Zago 
PÁGINA 14

BEM-VINDO, GAEL!
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Final do turno dos bombeiros voluntários de São Francisco do Sul, 
 ontem, foi marcado pelo parto de emergência de Gael, feito 
na casa da mãe dele, Nathy Botto, no bairro Ubatuba. Os dois 

foram levados a um hospital e passam bem. PÁGINA 6

Após sair perdendo por 3 a 0 para o Cascavel (PR), JEC faz três gols em 

14 minutos e arranca o empate na estréia na Série D. Página 14

REFERÊNCIA EM INFORMAÇÃO DO NORTE CATARINENSE JOINVILLE, SEGUNDA-FEIRA, 12 DE ABRIL DE 2021
ANO 11 | Nº 3.295 | NDMAIS.COM.BR 

Prova de vida   
 

Depois de ficar um ano e quatro meses suspensa, a prova de 
vida foi retomada pelo INSS este mês. Dos 35 milhões de 

beneficiários, pelo menos 11 milhões ainda precisam fazer o 
procedimento para não ter o pagamento cortado. PÁGINA 11

JOINVILLE, SEGUNDA-FEIRA, 7 DE JUNHO DE 2021
ANO 11 | Nº 3.343 | NDMAIS.COM.BR
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Os números são promissores. Levantamento da Associação Brasileira de Startups 
(Abstartups) diz que 71,8% das startups no Sul do país nunca receberam aporte 
e apenas 24,8% já foram incubadas. Em Joinville, 62,9% das startups jamais 
receberam investimentos e 31,4% não registraram faturamento. Do total de 
negócios pesquisados, 14,3% faturaram abaixo de R$ 10 mil, 2,9% entre R$ 30 
mil e R$ 50 mil e 17,1% apresentaram faturamento entre R$ 50 mil e R$ 250 mil. 
Pensando nesses números, um edital de chamada para o Programa de Incubação 
de Empresas foi lançado pela Softville Campus Park. Até porque Joinville vem se 
destacando como um berço de inúmeras startups. O foco são startups do Norte 
catarinense que estejam entre as fases de validação e tração. As inscrições vão até 
o dia 20 de junho. O edital com todos os detalhes e o formulário de inscrições estão 
disponíveis em www.softville.org.br/softvillecampuspark. A seleção dos negócios 
será realizada em duas etapas: envio do formulário pelo site e entrevistas. Desde 
2001 a incubadora Softville já ajudou mais de cem projetos de variados segmentos.

Lançado edital para  
incubação de startups 

Risco grave 
A confirmação, neste fim de semana, de que a região Nordeste voltou para 
o nível grave traz a esperança que estamos no caminho certo. Mesmo 
com as mentes cansadas e ânimos esgotados, a possibilidade de ver a 
vacinação crescer é o caminho para fazer os números caírem. Junto, claro, 
aos cuidados que eu digo que já viraram hábitos diários. Nos fecharmos? 
Impossível a essa altura. O clamor é pelas doses. Neste fim de semana, 
o agendamento para 20 mil pessoas, dentro de grupos prioritários, já 
demonstrou um avanço considerável.  
 
Ainda no mesmo fim de semana, o governador Carlos Moisés anunciou 
a vinda de mais 83.070 doses da Pfizer nos próximos dias. O aumento no 
número de doses das duas últimas semanas também é de se comemorar. 
Como já noticiamos por aqui, tivemos um crescimento de 75% de uma 
semana para outra. Risco grave 

Trânsito bloqueado 
na BR-280 
É a partir de hoje no trecho de 
Jaraguá do Sul. A Secretaria 
de Obras e Serviços Públicos 
e a Diretoria de Trânsito e 
Transportes do município vizinho 
repassaram os pontos: no Bairro 
Centenário, para quem for 
seguir pela Rua Fidélis Stinghen, 
também no Bairro Vieira e o 
outro bloqueio será no ponto 
que dá acesso sob o elevado. A 
interdição  irá até as 19h para 
obras de pavimentação asfáltica, 
terraplenagem, drenagem 
pluvial, sinalização e serviços 
complementares. Se chover muito 
forte, as obras não acontecem.  

Convite 
O trabalho com jornalismo, comunicação e o quanto avançamos para 
um mercado de trabalho cada vez mais presente de mulheres. Digo 
mulheres de competência e dedicadas. Com esse objetivo convido vocês 
para acompanharem a live de logo mais com a jornalista Oricelma Dutra. 
Será às 19h no perfil @oricelmacomunicacaoassertiva do Instagram.

Reforma da  
Previdência 
Dos três projetos, um deve voltar ao 
debate nesta segunda-feira pela 
comissão de Legislação, Justiça e 
Redação. É a proposta de emenda 
à Lei Orgânica nº 3/2021 mas com 
emenda do vereador Cassiano Ucker 
(Cidadania) que propõe diminuir 
para 53 anos a idade mínima de 
aposentadoria para mulheres. Ela 
chegou ao plenário com a emenda de 
Ucker, teve de voltar à Comissão de 
Legislação, onde deve permanecer, 
pelo menos, até hoje as 15h, horário do 
início da reunião da comissão. O relator 
é o vereador Alisson Julio (Novo).

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

SABRINA AGUIAR
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Joinville melhora índices 
e retorna  ao nível grave
Depois de passar duas semanas no  estágio gravíssimo, região Nordeste volta a apresentar evolução e tem mudanças 
nas regras de controle da pandemia de covid-19. Os ônibus, por exemplo, voltam a rodar com 70% de taxa de ocupação

Região de Joinville apresentou melhora na taixa de 

transmissibilidade da doença, que caiu de 3,0 para 2,5  
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n CASAS NOTURNAS, BOATES, CASA 
DE SHOWS, PUBS E AFINS: o limite de 
ocupação passa de 100 para 150 pessoas. 
Os estabelecimentos poderão usar o salão 
para eventos sociais, das 6h às 23h. 
 
n TRANSPORTE COLETIVO URBANO 
MUNICIPAL, TRANSPORTE COLETIVO 
INTERMUNICIPAL E TRANSPORTE COLETIVO 
INTERESTADUAL: limite de ocupação passa 
de 50% por veículo para 70%.  
 
n CAFETERIAS, CASAS DE CHÁ, 
LANCHONETES, CONFEITARIAS, 
SORVETERIAS, LOJAS DE CONVENIÊNCIAS, 
RESTAURANTES, PIZZARIAS, 
CHURRASCARIAS, CANTINAS, BARES e afins 
podem funcionar das 5h às 23h, limitado o 
ingresso de novos clientes até 22h. Proibido 
fornecer bebidas alcoólicas com consumo no 
próprio estabelecimento das 23h às 5h. 
 
n PARA SUPERMERCADOS, permissão de 
funcionamento das 5h às 23h com limite de 
ocupação simultânea de 50% e acesso de 
até 2 pessoas por família. Para shoppings e 

centros comerciais,insumos para a indústria 
e materiais de construção, padarias, 
verdureiras, armazéns, açougues, mercearias, 
agropecuárias e congêneres, permissão de 
funcionamento das 5h às 23h com limite de 
ocupação simultânea de até 50%. 
 
n POSTO DE GASOLINA E LOJAS 
DE CONVENIÊNCIA, permissão de 
funcionamento das 5h às 23h,limitado o 
ingresso de novos clientes até 22h. A venda 
de bebidas alcoólicas é permitida em lojas 
de conveniência, porém, fica proibido o 
consumo no local das 23h às 5h. 
 
n IGREJAS E TEMPLOS RELIGIOSOS: 
funcionamento das 5h às 23h com limite 
de ocupação simultânea de 30% no nível 
gravíssimo. 
 
n ACADEMIAS: permissão de 
funcionamento das 5h às 23h com limite de 
ocupação simultânea de até 30%. 
 
n AULAS: mantidas as aulas da grade 
curricular regular no ensino público e 

privado de forma 
híbrida, desde 
que a capacidade 
operativa das 
salas de aula e dos 
espaços disponíveis 
respeite o distanciamento físico mínimo 
de 1,50 metro (um metro e meio) entre os 
estudantes. Aplicam-se os regramentos 
descritos aos cursos livres, técnicos, 
tecnólogos e de nível superior, bem como 
para a educação de adultos e congêneres. 
 
n CINEMAS, TEATROS, CIRCOS E 
MUSEUS: permissão de funcionamento 
das 5h às 23h com ocupação simultânea 
de até 30% do espaço.  
 
n ESPAÇOS PÚBLICOS: À noite, entre 24h 
e 5h, a circulação de pessoas em espaços 
públicos e privados e em vias públicas será 
restrita ao necessário para o funcionamento 
de serviços e atividades essenciais, sendo 
proibida toda e qualquer atividade não 
essencial nesse período, com exceção do 
deslocamento para o local de trabalho.

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

Luana Amorim  
luana.amorim@ndmais.com.br

  A nova atualização da matriz 
de risco, que mede a situação 
da covid-19 em Santa Catarina, 
divulgada na manhã de sába-
do (5) trouxe uma novidade: a 
volta de Joinville para o nível 
grave (laranja). A melhora nos 
indicadores ocorreu após a 
região passar duas semanas na 
classificação gravíssima (ver-
melho), o pior índice da matriz.

Em relação ao levantamen-
to anterior, o único quesito 
que apresentou melhora no 
Nordeste – onde está Join-
ville – e, consequentemente, 
fez com que a região caísse 
para o grave foi o que mede 
a transmissibilidade: de 3,0 
para 2,5 na nova atualização.

Já os demais quesitos per-
maneceram iguais: evento 
sentinela (2,5), monitora-
mento (3,0) e ocupação dos 
leitos de UTI (4,0).

Em contrapartida, o  
Planalto Norte catarinense 
continua no nível gravíssimo 
por mais uma semana. Porém, 
a região também apresentou 
melhora no índice de trans-
missibilidade: caiu de 4,0 
para 3,0. Já os demais itens 
permanecem com a pontuação 
máxima da matriz. 

MUDANÇA ALTERA  
REGRAS EM JOINVILLE.

Além da melhora nos indi-
cadores, a volta de Joinville 
para o grave também alte-
rou algumas das medidas de 
combate à Covid-19. Desde 
sábado (5), por exemplo, o 
transporte coletivo pode fun-
cionar com 70% de ocupação.

Segundo a Prefeitura, como o 
atual decreto municipal re-
mete ao estadual, quando há a 
mudança de categoria, passa a 
valer as regras da atual clas-
sificação: ou seja, se a cidade 
está no grave, vale as regras 
do grave, conforme o determi-
nado pelo governo do Estado, 
não sendo necessário um novo 
decreto por parte do município.

REGRAS QUE PASSAM A VALER
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Prefeitura reorganiza o  
agendamento da vacina
Em razão de instabilidade no site do município, usuários relataram problemas no sábado à tarde para o conseguir fazer o 
agendamento. Ao todo, foram liberados 20 mil doses de imunizantes que serão aplicadas entre hoje e sexta-feira
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Novo lote da Pfizer 
será distribuído hoje

 As doses de vacina contra a Covid-19 
recebidas na noite de sexta-feira (4) 
pelo governo do Estado serão destina-
das a 15 municípios de Santa Catari-
na, a partir de hoje. O lote tem 21.060 
doses da vacina Pfizer e parte delas 
será destinada a municípios da re-
gião Nordeste, entre eles, Joinville.

Os imunizantes desta remessa serão 
usados como dose 1 para dar con-
tinuidade à vacinação dos grupos 
prioritários e também para a vacina-
ção da população por faixa etária, a 
começar por adultos com idade en-
tre 59 e 55 anos, seguindo de forma 
decrescente até a idade de 55 anos.

Com mais esse lote, o estado tota-
liza 3.458.070 doses recebidas desde 
o início da Campanha de Vacinação, 
sendo 1.785.350 do laboratório As-
traZeneca/Fiocruz, 1.551.040 do Si-
novac/Butantan e 121.680 da Pfizer.

Balanço de 
domingo 

No domingo (6), a 
Secretaria da Saúde de 
Joinville confirmou que 
desde o início da pan-
demia foram registra-
dos na cidade 89.392 
casos de Covid-19. 

Os recuperados agora 
somam 86.528 e, dos 
confirmados, 234 estão 
internados, 1.165 em 
isolamento domiciliar 
e 1.465 perderam a 
vida. Ontem foi confir-
mada a morte de uma 
mulher, de 56 anos.

A Secretaria da Saúde 
também informou 
que já foram aplica-
das o total de 134.834 
primeiras doses e 
57.760 segundas doses.

Os municípios 
atendidos 
Araranguá  (1.170) 

Biguaçú  (1.170) 

Blumenau  (2.340) 

 Brusque  (1.170) 

 Chapecó  (1.170) 

 Criciúma  (1.170) 

 Florianópolis  (2.340) 

 Palhoça  (1.170) 

 São José  (1.170) 

 Balneário Camboriú             (1.170) 

 Itajaí  (1.170) 

 Jaraguá do Sul  (1.170)  

Joinville  (2.340) 

 Lages  (1.170)  

 Tubarão  (1.170)

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

A Prefeitura de Joinville 
adotou um escalonamento 
nos horários de agendamento 
para a vacinação contra a Co-
vid-19. A medida foi tomada 
após o site onde era feita a re-
serva de horários apresentar 
instabilidade na tarde deste 
sábado (5). 
O agendamento abriu às 16h 
e, a partir de então, vários 
usuários tiveram problemas 
na hora de finalizar a opera-
ção. Por conta disso, a prefei-
tura foi obrigada a organizar 
um novo esquema de reserva 
de horário. Os  trabalhadores 
na educação regular, trans-
porte coletivo rodoviário, 
motoristas e cobradores; 
limpeza urbana, portuários e 
aeroportuários com 18 anos 
ou mais tiveram acesso a par-
tir das 16h. A partir de 17h30, 
foi liberada a reserva para  
caminhoneiros, forças de 
segurança e trabalhadores na 
saúde com 18 anos ou mais. 
A partir das 18h até 19h30,-
foram reservados períodos de 
15 minutos para cada  faixa 
etária entre 59 e 55 anos. 
Ao todo, o município liberou 
20 mil horários para o agen-
damento de diversos grupos. 
A imunização ocorrerá entre 
hoje (7) e sexta-feira. 
Foram liberados, nesta etapa, 
horários para a vacinação 
de pessoas sem comorbi-
dades entre 55 e 59 anos, 
trabalhadores da educação, 
caminhoneiros, trabalha-
dores da limpeza urbana e 
manejo de resíduos sólidos, 
trabalhadores do transporte 
aquaviário e trabalhadores 
do transporte coletivo ro-
doviário de passageiros.

Atualmente, a vacinação 
contra a Covid-19 em Joinville 
ocorre na Central de Imuni-
zação, no Centreventos Cau 
Hansen, Sala de Imunização 
do Garten Shopping, Unidades 
Básicas de Saúde da Família 
(UBSFs) e na Central de Imuni-
zação Tupy, que será ativada no 
espaço que abrigava o Centro de 
Triagem Covid-19, na Associa-
ção Atlética Tupy, no Boa Vista.

Joinville recebe hoje novo lote de 
vacinas nesta segunda-feira. Serão 
2.340 de imunizantes da Pfizer
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Bebê é salvo depois de 
se engasgar com leite
‘Foi um milagre’, diz a mãe dê Affonso, de apenas 14 dias, socorrido pela família com o auxílio de funcionários de 
uma farmácia. Após o salvamento, o nenê foi levado a um hospital, onde ficou em observação e, depois, foi liberado

Pequeno Affonso precisou da ajuda dos parentes e de funcionários de uma farmácia após engasgar na tarde 

desta sexta-feira (4) em Joinville. O bebê se afogou com o leite quando tomava mamadeira
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TV Lar Betânia recebe doações do Pedágio do Bem

Enquanto os idosos do Lar 
Betânia assistiam animados à 
apresentação da banda do 62º 
Batalhão de Infantaria de Join-
ville, do outro lado da instituição, 
soldados descarregavam qua-
se duas toneladas de alimentos 
arrecadadas durante o Pedágio do 
Bem, realizado no dia 30 de maio.

A ação é uma parceria do 62o BI 
com a NDTV Joinville e faz parte 
da Maratona da Solidariedade, 
campanha que arrecada alimen-
tos não perecíveis para serem 
doados a instituições e famílias 
que precisam, principalmen-
te nesse período de pandemia.

Além dos alimentos, o Pedágio 
do Bem também recebeu quase 16 
mil peças de roupa. “São ações que 
levam a quem necessita alimento 
e agasalho neste tempo de pan-
demia, é fundamental. O engaja-
mento foi excelente: a população 
saiu de casa e fez a sua doação”, 
destacou o coronel Ricardo Ser-
razes, comandante do 62º BI.

O Lar Betânia abriga 43 idosos 
e, nos últimos meses, perce-
beu que as doações diminuíram. 

“Uma caixa de leite, um litro de 
óleo, já é uma coisa a menos que 
o lar precisa comprar, isso sig-
nifica muito pra nós, nos ajuda 
muito”, conta Cirlei Frigo, coor-
denadora da instituição. Durante 
o Pedágio do Bem, as pessoas 
puderam passar pelo batalhão 
e doar alimentos e agasalhos 
em sistema de drive-thru.

“Essa parceria é fundamen-
tal. O 62º BI é uma instituição 
muito amada em Joinville e eles 
são extremamente participati-
vos. Estarmos unidos para fazer 
o bem aos outros é muito sig-
nificativo”, fala Débora Soares, 
coordenadora de marketing e 
eventos da NDTV Joinville.

A Maratona da Solidariedade foi 
encerrada em maio, mas a Campa-
nha do Agasalho, também promo-
vida pela NDTV, segue até o final 
de julho. Os pontos de arrecadação 
podem ser conferidos  no site (ht-
tps://ndmais.com.br/campanha-
doagasalho). 
 
*Com informações de Dani Lan-
do, repórter da NDTV Joinville

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

Juliane Guerreiro 
juliane.guerreiro@ndmais.com.br

Era para ser mais um dia 
comum na rotina da professo-
ra Debora Cristina Klurutzsch 
Brandenburg, ainda mais com 
a chegada do pequeno Affonso 
de apenas 14 dias. Porém, um 
pequeno acidente fez com que 
a mãe passasse por momen-
tos de desespero na tarde de 
sexta-feira (4) em Joinville.

Tudo aconteceu por volta das 
15h. Débora, com uma mama-
deira, amamentou o pequeno 
Affonso, que, minutos depois, 
começou a tossir. Ela, então, 
o colocou para arrotar, porém 
ele acabou engasgando com 
o leite. “Eu comecei a tentar 
bater nas costinhas dele para 
tentar salvá-lo. Nisso comecei 
a chamar meu sogro, deses-
perada, para que ele pudes-
se me ajudar”, relembra.

Ela, o marido e o sogro 
foram até um postinho de 
saúde para tentar desengas-
gar a criança. Porém, como a 
unidade estava fechada, eles 
foram até uma farmácia, onde 
receberam ajuda das funcio-
nárias. “As atendentes ligaram 
para os bombeiros e fizeram 
a manobra para o desengas-
go. Foi aí que ele começou 
a voltar”, contou Débora.

Logo após o salvamento, o 
bebê e a mãe foram encaminha-
dos pelas equipes do Samu até o 
hospital, onde Affonso ficou em 
observação e foi liberado ainda 
na noite de sexta-feira (4).

Esta não é a primeira vez 
que Débora precisou de ajuda 
para desafogar o filho. O mais 
velho, que hoje tem três anos, 
também se afogou quando 
ainda era um recém-nasci-
do, com 41 dias de vida, dessa 
vez com um medicamento.

Depois do susto, a família 
agora aproveita para curtir cada 
minutinho ao lado do bebê. “Foi 
um milagre. No momento foi 
um desespero, mas depois de 
ver que ele estava bem, foi um 
alívio. Agora é não tirar mais 
o olho dele. Ele com certe-
za renasceu”, comemora.

Idosos do Lar Betânia assistiram à banda do 62º BI empolgados. 

Pedágio do Bem arrecadou quase duas toneladas de alimentos  
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A polícia da ciência
Um dos efeitos mais notáveis da covid, e não só no Brasil, foi 

ter criado um tipo até então desconhecido de ciência - a ciência 
estática, na qual um bloco de cientistas tem certeza absoluta de 
que todo o conhecimento humano existente na área de medicina, 
por exemplo, chegou ao seu ponto máximo e não pode mais ser 
ampliado, nem modificado. Não poderia haver uma abordagem 
diferente para uma questão médica, sobretudo se ela nunca 
se apresentou antes? Não, não poderia. A verdade científica, 
por esta visão do mundo, esgota-se naquilo que o professor 
Pedro ou o pesquisador Paulo sabem - ou, mais precisamente, 
naquilo que acham que está certo, ou de que gostam Resultado: é 
proibido discutir, segundo a ciência estática, qualquer afirmação, 
constatação ou hipótese que não seja aprovada pelos gestores 
do que se tornou hoje o universo “cientificamente correto”.

Outra maneira, menos paciente, de descrever isso tudo é dizer 
logo de uma vez que a política, na onda da covid, entrou com 
as quatro patas na ciência. Nada demonstra essa perversão tão 
bem quanto a “CPI” da covid, na qual o submundo policial do 
Senado grita todos os dias o que é “ciência boa” e o que é “ciência 
ruim”. A primeira é qualquer coisa que sirva aos seus interesses 
políticos. A segunda são os fatos que querem abolir. Todo mundo 
vê: semianalfabetos que não saberiam dizer que horas são, mas 
têm uma carteirinha de senador, interrogando médicos e outras 
pessoas de bem como se fossem um soldado da PM diante de 
algum vagabundo numa delegacia de polícia. É um “ambiente 
tóxico”, disse o presidente do Conselho Federal de Medicina. E é 
isso, na sua forma mais grosseira, o “cientificamente correto”.

Que gente com o nível de um senador de CPI faça isso, quando 
se pensa cinco segundos no assunto, é bem aquilo que se poderia 
mesmo esperar. Menos compreensível é a atuação, cada vez mais 
excitada, agressiva e repressora, dos médicos, pesquisadores e 
cientistas que praticam o “cientificamente correto” e se tornaram 
militantes de uma causa: a de que a covid só pode ser tratada de uma 
forma, a sua, e que qualquer ideia diferente tem de ser denunciada 
como uma ameaça à saúde pública. Assumiram o papel de vigilantes. 
Na vertente mais lamentável da sua conduta, querem punição, 
inclusive penal, para colegas que estiverem em desacordo com eles.

A política e a ideologia já interferem de maneira cada vez mais 
rancorosa nas disciplinas da ciência ligadas ao meio ambiente, na 
biologia humana, na gramática - fala-se, até, de uma “matemática 
negra”. Por que a medicina seria poupada dessas deformações? 
Mas é especialmente perturbador que a contaminação política 
vá tornando cada vez menor, junto à população brasileira, a 
credibilidade da medicina e dos médicos. Talvez nada comprove 
isso de maneira tão clara quanto a guerra aberta ao tratamento 
precoce da covid - ou as tentativas de se fazer alguma coisa pelo 
paciente antes que a sua situação se agrave a ponto de precisar de 
uma UTI. O Conselho Federal de Medicina se coloca, claramente, a 
favor do direito dos médicos de darem o tratamento que julgarem 
mais indicado para quem lhes pede socorro, dentro de sua relação 
pessoal e intransferível com os clientes. É assim em todas as doenças 
- por que não na covid? Negar a liberdade do médico, aí, é tornar 
ilegal o livre exercício da medicina no Brasil. O CFM tem a atribuição 
constitucional de supervisionar a prática da medicina no país; não 
é um botequim onde se dá palpite sobre remédio. Não faz nenhum 
sentido, como acontece na CPI e nos grupos onde se trata a covid 
como questão política, jogar suas recomendações na lata de lixo.

GuzzoJ.R.

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

O expediente de dois 
bombeiros voluntários de 
São Francisco do Sul, neste 
domingo (6) foi encerrado 
com um final feliz. Por volta 
das 6h, após atender a um 
acidente de trânsito, eles 
foram chamados para ajudar 
num parto de emergência. 
Quando chegaram à resi-
dência, na rua Criciúma, no 
bairro Ubatuba, eles perce-
beram que a criança já estava 
nascendo e não daria tempo 
de conduzi-los até a mater-
nidade. Então decidiram aju-
dar a criança a vir ao mundo 
ali mesmo na residência da 

mãe do bebê, Nathy Botho.
O nascimento de Gael, 

com 49 centímetros e peso 
3,475 quilos, emocionou 
os quatro bombeiros que 
atenderam a ocorrência. 
“Todos os que estávamos 
ali são pais. Então é um tipo 
de ocorrência que marca 
bastante. Afinal, tivemos a 
oportunidade de trazer uma 
vida ao mundo”, afirmou 
o bombeiro Paulo Dion.

Ele salientou que um parto 
emergencial sempre envolve 
extremo risco, o que sempre 
causa apreensão. “Que-
ríamos fazer o bem para a 

mãe e a criança. E, graças 
a Deus, dessa vez a equi-
pe teve êxito em mais uma 
missão”, completou Paulo.

Após o susto, mãe e filho 
passam bem. Nathy e Gael  
foram encaminhados para 
o Hospital e Maternidade 
Nossa Senhora da Graça, em 
São Francisco do Sul, para 
receberem outros cuidados.

E para surpresas de to-
dos, a mãe de Gael, contou 
que ela era uma ex-cole-
ga de profissão, e fez um 
post na publicação dos 
bombeiros agradecen-
do o apoio recebido.

Bombeiros 
fazem parto 
de emergência 
Quatro bombeiros voluntários de São Francisco do Sul fecharam o 
plantão de domingo ajudando no nascimento do pequeno Gael

FOTOS DIVULGAÇÃO/ND

Após atenderem um acidente de trânsito, bombeiros foram chamados para ajudar no parto 

do pequeno Gael, que nasceu com 49 cm e 3,475 quilos. Ele e a mãe passam bem
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CAMPANHA dO 

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

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

Realização:

CADA PEÇA DE ROUPA
VALE POR UM ABRAÇO.

Patrocínio:



Internado
Contaminado pela Covid-19, mesmo vacinado com duas doses 
e depois de 40 dias, o ex-governador Eduardo Pinho Moreira 
continua internado no Hospital Baía Sul. Com febre alta, 
sofreu desidratação, mesmo tomando quatro litros de água por 
dia. Os sintomas reduziram e hoje deverá ter nova avaliação 
médica. Moreira é cardiologista e não tem comorbidades. Sua 
infecção é um alerta para os que já tomaram duas doses.

moacir.pereira@ndmais.com.br
MOACIR PEREIRA

Ridículos setores da oposição e 
das esquerdas radicais conseguiram 
um fato inédito. Racharam a 
torcida brasileira naquilo que mais 
a uniu ao longo de décadas e da 
história: a seleção de futebol.

Nos últimos meses o país inteiro 
registrou jogos dos campeonatos 
estaduais, da Copa do Brasil, da 
Libertadores, das Eliminatórias da 
Copa do Mundo e do Brasileirão em 
quatro séries distintas. Veio a realização 

aqui da Copa América e só porque o 
presidente Bolsonaro aprovou a ideia 
instaurou-se uma nova guerra política. 

Alegação burlesca: os jogos da 
Copa América vão espalhar a quarta 
onda da Covid-19 pelo Brasil. 
Representam um perigo inaceitável.

Raciocínio execrável, repulsivo, 
infame e sórdido. Mais uma 
tentativa de odiosa manipulação 
da velha imprensa brasileira, sob a 
liderança da manipuladora mor.

Enfatize-se: todos os atletas 
participantes já estão devidamente 
vacinados. E todos irão se submeter 
no Brasil a novos testes.

Renan Calheiros, o Torquemada 
alagoano, foi o primeiro a se insurgir, 
bradando na CPI que o Brasil vai 
promover o “campeonato da morte”.  
Desmemoriado, não se lembrou que 
centenas de jogos foram realizados 
em todo o Brasil. Atrás dele vieram 
as vaquinhas de presépio das 

esquerdas em diferentes latitudes.  
Quem rejeita a Copa América não crê 

na eficácia das vacinas, não acredita 
em distanciamento social (não haverá 
torcidas), nega o valor dos testes e 
ainda quer subtrair dos brasileiros o 
pouco que lhes resta de diversão no 
meio desta monstruosa calamidade 
do coronavírus. E Tite, o lulista que 
perdeu as condições morais de dirigir 
a seleção por seu partidarismo, devia 
ir para casa há muito tempo.

A trajetória
Jornalista Estácio Ramos, 
recentemente falecido na 
Capital, recebe nas redes sociais 
uma comovente homenagem 
de familiares e amigos. Um 
vídeo com imagens inéditas 
de sua trajetória e dos 56 anos 
de casado com Maria Letícia, 
com trilha sonora do romântico 
“You always on my mind”, 
música que Elvis Presley compôs 
para Priscila Presley.  Conhecido 
como competente profissional 
que escreveu capítulos que 
marcaram a imprensa 
catarinense na década de 
80, a produção resgata suas 
qualidades como cidadão e 
chefe de família. Confira no 
meu blog no portal ND+.

A politização do futebol

Capital ameaçada  - Apoio total à Prefeitura de 
Florianópolis e à Floram, nas punições rigorosas às 
invasões que se espalham na Ilha, foi manifestada pelo 
Floripa Sustentável. Em nota, o movimento “lamenta 
a posição da Defensoria Pública do Estado, que fez um 
“pedido de informações” de caráter intimidatório à 
Floram, quando na opinião do Floripa Sustentável deveria 
estar ao lado da lei e do meio ambiente e buscando que 
a moradia social se faça nos 33% de área ocupada e não 
nos 67% de solo preservado na Capital. O movimento 
adverte que estes atos criminosos podem arruinar o 
meio ambiente e a segurança na Capital, igualando-a 
ao Rio. Diz mais: “Considera que ‘é agora ou nunca’ 
que a Capital de Santa Catarina vai se preservar para o 
crescimento sustentável em harmonia com a natureza”.

8 segunda-feira, 7 de junho de 2021

Curtas
 – Matéria de capa do “The Wall Street Journal”, de 
Nova York, destaca o desempenho da economia 
brasileira, a queda da criminalidade e os recordes 
das últimas semanas em vários setores.

 – CDL de Chapecó decretou luto e lançou nota 
de pesar pelo falecimento do ex-presidente 
Dorneles Dávi, ocorrido ontem aos 77 anos.

 – Nova exposição do publicitário e artista plástico George 
Peixoto abre hoje na galeria de arte do Shopping Itaguaçu.

SMDU/PMF/ND

Acompanhe 
meus 
comentários 
no 

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

Tecnologia
O grupo Havan está investindo R$ 100 milhões no mais 
moderno sistema de armazenamento automatizado 
autoportante em seu Centro de Distribuição da BR-101, 
em Barra Velha. Permite a movimentação e armazenagem 
automática das cargas e produtos paletizados. É composto 
de 36 mil posições e oito robôs de última geração, 
com uso de tecnologia alemã. A nova ferramenta, 
muito mais ágil, garantirá o abastecimento das 159 
megalojas da Havan em todo o Brasil. O projeto tem um 
ano de estudos e envolveu técnicos de sete países. Os 
equipamentos foram transportados em 130 contêineres.

Energia
Medidas destinadas a 
evitar novos colapsos de 
energia elétrica no Meio-
oeste catarinense serão 
estudadas hoje durante 
reunião do governador 
Carlos Moisés com a 
diretoria da Celesc e 
lideranças. Participação 
confirmada de prefeitos, 
deputados e dirigentes 
empresariais. A primeira 
proposta a ser analisada 
prevê a formação de um 
anel no sistema elétrico 
para garantir estabilidade 
no fornecimento de energia.

Repugnante 
CPI
Advogado Gley Sagaz 
incorpora-se aos 
batalhões de brasileiros 
de bem que se 
pronunciam indignados 
com a prepotência 
e o desrespeito de 
membros da CPI do 
Circo da Covid. E 
lembra, com razão, 
que o Brasil teve 
16.720.081 infectados, 
mas 15.168.320 
recuperados, contra 
467.706 mortos. E 
dispara:  “É repugnante, 
demagógica e até 
mesmo criminosa 
a exposição diária 
de uma placa, que 
ao invés de trazer o 
nome do relator da 
CPI, registra e exalta o 
número de mortos em 
função do vírus corona. 
E ignora totalmente o 
número de pessoas que 
atingidas pelo vírus, 
por obra de eficiente 
atendimento médico 
foram recuperadas”. 



Existem valores que estão acima de tudo para 
veículos de comunicação e profissionais do jor-
nalismo no exercício diário de informar cor-
retamente a sociedade e que, por isso mesmo, 
precisam ser garantidos. Um deles é a liberdade 
de imprensa. Um princípio básico dos regimes 
democráticos que devem preservar o direito ao 
livre pensamento, expressão e posicionamento. 
Liberdade que é destacada pela Declaração Uni-
versal dos Direitos Humanos e na Constituição 
Federal brasileira. Assegura os múltiplos pon-
tos de vista, promovendo o bom debate e troca 
de ideias, ampliando o acesso à informação.

A liberdade de expressão desenvolve e conso-
lida a democracia, com os cidadãos exercendo 
o direito de receber, divulgar e procurar infor-
mação. E neste contexto atual em que vive-
mos, nunca foi tão importante uma impren-
sa livre. Em época de pandemia da covid-19 a 
liberdade de imprensa tem salvado vidas, com 
o trabalho incansável da mídia em orientar e 
auxiliar a população a enfrentar a crise, levan-
do sempre a notícia apurada e de qualidade. 

Aliás, o livre exercício profissional de quem atua 
nos veículos de comunicação é uma valiosa 
ferramenta de combate à proliferação de fake 
news. A apuração dos fatos e o compromisso com 
a verdade são frutos da liberdade de imprensa.

Como nenhum direito é completamente ab-
soluto, a imprensa livre reconhece seus limi-

tes, quando entende as prerrogativas atribuí-
das à pessoa, como o direito à inviolabilidade 
da honra, da vida privada e da imagem. Por-
tanto, em ambientes marcados pelas rivalida-
des ideológicas, como as redes sociais, cabe aos 
veículos de comunicação exercer o seu papel 
com extrema responsabilidade e equilíbrio.

É necessário lembrar também os ataques aos 
profissionais do jornalismo, que são agredidos 
ao exercer sua profissão. O Relatório Abert so-
bre Violações à Liberdade de Expressão de 2020 
registrou um caso de assassinato de jornalis-
ta e 150 casos de violência não letal, envolven-
do pelo menos 189 profissionais e veículos de 
comunicação no Brasil. Os dados chamam a 
atenção, em especial, pelo fato de as agressões 
físicas, ameaças, ofensas e intimidações terem 
ocorrido em um ano marcado pela pandemia 
de Covid-19, quando medidas restritivas foram 
impostas à população para o combate ao vírus.

Neste sentido, a Acaert sempre se manifestou 
em defesa da liberdade de imprensa e de ex-
pressão em todos os momentos em que hou-
ve ameaça ao exercício profissional e à atua-
ção das emissoras de rádio e televisão de Santa 
Catarina. A luta pelas conquistas democráticas 
deve ser constante, para que não haja o menor 
risco de retrocesso. Requisito primordial para a 
construção de uma sociedade livre e mais justa.

Liberdade de Imprensa

Mais uma crise hídrica

Silvano Silva
Presidente da Acaert (Associação Catarinense 
de Emissoras de Rádio e Televisão)

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

Mais uma vez, Santa Catarina enfrenta uma 
crise hídrica. O novo Boletim Hidrometeoro-
lógico Integrado do Estado, divulgado na sex-
ta-feira (4), aponta que os volumes de chuva 

abaixo do normal na maior parte de Santa Catarina nos úl-
timos três meses contribuíram para o agravamento da es-
tiagem. Entre os 295 municípios catarinenses, 145 estão em 
estado de normalidade; 71 de atenção; 21 de alerta, e nove 
em situação crítica frente à estiagem. Dezenove não enca-
minharam informações da situação ao governo do Estado. 

O secretário executivo de Meio Ambiente, Leonardo 
Ferreira, informou que na maior parte do Estado não 
ocorreu período de chuva com mais de 1 mm em 22 dias. 
Diante disso, o comprometimento do abastecimento 
urbano em diversos municípios se elevou novamen-
te. E o cenário para os próximos três meses não é nada 
animador. A previ-
são para o trimes-
tre junho, julho e 
agosto é de chuva 
abaixo da média.

A estiagem traz 
ainda outros pro-
blemas. A crise 
hídrica que atinge 
outros Estados já 
provoca aumento 
da tarifa de energia 
elétrica e a esca-
lada de preços das 
commodities, espe-
cialmente as metá-
licas. Também já há elevação das previsões de inflação 
para este ano. E ainda o risco de corte no fornecimento 
de energia, apesar de o Operador Nacional do Sistema 
Elétrico (ONS) afirmar que o país não corre esse ris-
co mesmo com a “pior crise hidrológica desde 1930”. 

Em Santa Catarina, ainda não há um alerta da Ca-
san sobre o abastecimento, mas cada cidadão deve se 
adiantar ao possível aviso e fazer a sua parte, econo-
mizando água. Reduzir o tempo do banho, aproveitar 
a água da máquina de lavar roupas para lavar cal-
çadas e fazer limpeza, desligar a torneira enquanto 
escova os dentes são algumas das atitudes simples e 
básicas, mas extremamente necessárias para que não 
falte água e nem haja racionamento. Diante do qua-
dro atual, com a queda rápida do nível dos reserva-
tórios, é esse compromisso de uso racional da água 
e de reuso doméstico que se espera da população.

Com pouca chuva, 
cidadão precisa 
adotar medidas 
simples e básicas, 
mas extremamente 
necessárias para 
economizar água”.
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Bacia hidrográfica do rio Chapecó
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A crise hídrica que já pro-
voca aumento da tarifa de 
energia elétrica e a escalada de 
preços das commodities, es-
pecialmente as metálicas, ele-
varam as previsões de inflação 
para este ano. Consultorias 
ouvidas pelo jornal Estado de 
S. Paulo projetam uma alta 
que beira 6% para o IPCA 
(Índice de Preços ao Consumi-
dor Amplo). Por oito semanas 
consecutivas, as expectativas 
do mercado financeiro para a 
inflação não pararam de subir, 
segundo o Boletim Focus 
do Banco Central. Na última 
semana, a mediana das pro-
jeções atingiu 5,31% e furou o 
teto da meta para este ano, de 
5,25%. A aceleração põe mais 
pressão sobre o BC, para que 
continue elevando os juros, a 
fim de conter a alta de preços.

“Com a inflação nesse pa-
tamar previsto de quase 6% 
este ano, a normalização da 
taxa nominal de juros precisa 
ser rápida”, alerta o econo-
mista-chefe da consultoria 
MB Associados, Sergio Vale. 
Ele acabou de revisar de 5,2% 
para 5,8% a previsão do IPCA 
para este ano. Na sua avalia-
ção, o Banco Central provavel-
mente terá que elevar a Selic 
para 6,5% no segundo semes-
tre, podendo ir a 7% ou mais. 
Hoje a taxa é de 3,5% ao ano.

O que está em jogo nes-
te momento, segundo Vale, 
é a expectativa da inflação 

para 2022. Isso por causa de 
fatores adversos que eleva-
ram a projeção do IPCA acima 
do inicialmente previsto 
para 2021, da recuperação 
mais acelerada da atividade 
e da turbulência do período 
pré-eleitoral, que deve ter 
impacto na taxa de câmbio.

“Subir juros é a única opção 
que o BC tem neste momento, 
já que a sua função é mirar o 
centro da meta de inflação (de 
3,75%)”, afirma a economista 
Maria Andréia Parente La-
meiras, pesquisadora do Ipea 
(Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada). No entanto, 
ela pondera que a efetividade 
da alta dos juros para tirar o 
fôlego do câmbio e segurar 
a inflação neste momento 
não é total. Isso porque hoje 
as pressões inflacionárias se 
acumulam nos preços moni-
torados, como energia elétri-
ca, medicamentos, planos de 
saúde, gasolina, por exemplo. 
“Com exceção da gasolina, 
que tem influência direta 
do dólar, os juros impactam 
pouco a tarifa de energia 
que depende das chuvas.”

Foi exatamente o aumen-
to nas projeções dos preços 
monitorados, de serviços e 
produtos que só podem ser 
alterados com aval do gover-
no, que fez o Ipea revisar de 
4,6% para 5,3% a projeção 
para o IPCA deste ano. (Márcia 
Chiara/Estadão Conteúdo)

Seca e commodities 
puxam alta da inflação
Expectativas do mercado financeiro para a alta de preços 
subiu pela oitava semana seguida, colocando pressão 
sobre o Banco Central para a elevação de juros no país

O novo boletim hidrometeorológico 
integrado do Estado aponta que os vo-
lumes de chuva abaixo do normal na 
maior parte de Santa Catarina nos úl-
timos três meses contribuíram para a 
permanência do agravamento da es-
tiagem. Eventos pontuais de precipita-
ções consideráveis foram registrados, 
mas não houve distribuição adequada.

Na região do Extremo-oeste foram 
registrados 25 dias sem chuvas. O do-
cumento foi divulgado na sexta-feira 
(4) pela Secretaria de Estado do Desen-
volvimento Econômico Sustentável.

Dentre os 295 municípios de Santa Cata-
rina, 145 estão em estado de normalidade; 
71 de atenção; 21 de alerta, e 9 em situação 
crítica frente à estiagem. Além disso, 19 
cidades não encaminharam informações 
da situação. Da última quinzena para cá, 8 
municípios saíram da situação de critici-
dade e 12 voltaram para estado de norma-
lidade. Porém, a situação caracteriza ainda 
preocupação e permanência da estiagem.

Para enfrentar o problema da estia-
gem, o governador Carlos Moisés en-
viou um Projeto de Lei para Assembleia 
Legislativa, que irá destinar R$ 100 
milhões para construção de cisternas, 
apoio aos municípios e conservação de 
fontes e nascentes em todo o Estado.

Crise hídrica

Chuva mal distribuída 
mantém agravamento 
da estiagem em SC

Aumento no preço 
dos alimentos 
deve continuar

Fábio Romão, economista 
da LCA Consultores, obser-
va que o fato de as pressões 
inflacionárias estarem 
acumuladas em alimentos 
e nos preços administrados 
é um “problemaço”. Além 
de esses produtos e serviços 
serem de difícil substituição 
pelos consumidores, Romão 
lembra que o impacto da 
alimentação no domicílio, 
que subiu 18,5% em 2020, 
não saiu de cena. Para 2021, 
o economista projeta alta 
de cerca 5% no preço da 
comida, o que não é pouco.

Por causa da piora da crise 
hídrica, que pressiona o cus-
to da energia elétrica, e os 
efeitos da alta da gasolina e 
do diesel, além da elevação 
dos bens industriais, Ro-
mão subiu de 5% para 5,5% 
a projeção de inflação para 
este ano. Mas ele não des-
carta a possibilidade de que 
essa previsão seja superada, 
se a bandeira vermelha 2 - a 
mais cara - para energia elé-
trica se mantiver até o final 
do ano. O economista con-
sidera ainda que os preços 
industriais no atacado, que 
subiram 25% em 2020, au-
mentem mais 25% este ano. 

DIVULGAÇÃO/ND
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11 milhões ainda não 
fizeram prova de vida
Aposentados e pensionistas que tiveram vencimento em março e abril de 2020 devem realizar o procedimento em junho

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

Após um ano e quase qua-
tro meses suspensa, a prova 
de vida para aposentados e 
pensionistas do INSS (Ins-
tituto Nacional do SEguro 
Social) voltou a vigorar em 1º 
de junho. Segundo o instituto, 
dos 36 milhões de segurados, 
25 milhões já haviam feito o 
procedimento, ou seja, falta-
vam ainda cerca de 11 milhões 
de pessoas. Ou seja, de cada 
três segurados, um ainda não 
realizou o procedimento.

Desde março de 2020, os 
bloqueios ficaram suspen-
sos por causa da pandemia 
do coronavírus. O instituto 
divulgou calendário com as 
datas de acordo com o ven-

cimento do ano passado. 
Neste mês de junho, é para 
segurados que tiveram ven-
cimento em março e abril de 
2020 fazerem a prova de vida.

O bloqueio do benefício só 
ocorrerá depois desse prazo, 
caso o segurado não tenha 
realizado a comprovação, que 
tem de ser feita anualmente, 
mas ficou paralisada por causa 
da pandemia de covid-19.

 
COMO FAZER

Para fazer a prova de vida, 
basta ir à agência bancária 
onde o aposentado tem conta, 
munido de documento com 
foto, comprovante de residên-

cia e cartão do banco. A com-
provação de vida pode ser feita 
por biometria facial, nos apli-
cativos “Meu INSS” (https://
meu.inss.gov.br/) e e “Meu 
gov.br” (https://www.gov.br/) 
para quem já foi cadastrado. 
O cidadão pode comparecer 
presencialmente ao banco 
onde recebe seu pagamento. 
Algumas instituições bancá-
rias oferecem alternativas, 
como prova de vida pelo caixa 
eletrônico ou por aplicativos. 
O beneficiário deve confirmar 
as opções disponíveis e o ho-
rário de funcionamento junto 
ao banco, pois alguns ofere-
cem horários diferenciados 
aos beneficiários do INSS. 

CONFIRA O CALENDÁRIO 
PARA A PROVA DE VIDA

Competência de 
vencimento de  
comprovação de vida

Competência da 
retomada  
da rotina 

março e abril/2020  junho/2021 

maio e junho/2020 julho/2021 

julho e agosto/2020 agosto/2021 

setembro e outubro/2020 setembro/2021 

novembro e dezembro/2020 outubro/2021 

janeiro e fevereiro/2021 novembro/2021 

março e abril/2021 dezembro/2021

Geral



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%

1,27%

0,33%

0,90%

0,87%

4,13%

8,31%

Inflação (%)

COMERCIAL

COMPRA VENDA

R$ 5,034 R$ 5,036

TURISMO

COMPRA VENDA

R$ 5,037 R$ 5,207

-0,7623%

 Dólar

COMPRA VENDA

R$ 6,136 R$ 6,137

-1,09%

COMPRA VENDA

R$ 0,0526 R$ 0,0531

-1,11%
 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$ 308,34

R$ 1100,00

Selic

CUB-SC

Salário Mínimo

Ouro

Data Pontos Variação
04/JUN 130.125,78 0.4%

02/JUN 129.601,44 1.04%

01/JUN 128.267,05 1.63%

Data fi nal Rendimento
6/JUNHO 0,2019%

5/JUNHO 0,1590%

4/JUNHO 0,1590%

Ibovespa

Poupança

Principal origem das importações 
brasileiras desde 2019, a China 
continuou avançando sobre o 
comércio externo brasileiro em 
2020. Segundo levantamento 
da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), o país asiático 
foi responsável por 21,9% das 
compras externas brasileiras 
no ano passado, com avanços 
em produtos de tecnologia. 
Nos últimos 15 anos, a China 
apresentou uma evolução 
considerável no comércio 
exterior. Em 2006, o país 
detinha 8,6% das importações 
brasileiras. Tradicionalmente 
o principal fornecedor de 

produtos para o Brasil, a União 
Europeia viu a participação 
cair de 20,3% em 2006 para 
19,1% no ano passado.
No mesmo período, os Estados 
Unidos mantiveram uma 
participação relativamente 
estável nas importações 
brasileiras, com leve alta de 
15,7% para 17,6%, mantendo 
a terceira posição. O principal 
perdedor na origem das 
importações brasileiras foi a 
América do Sul. De segundo lugar 
em 2006, responsável por 17,6% 
das compras externas do Brasil, 
o continente caiu para o quarto 
lugar, com 11,4% em 2020.

Negócios da China

Restituição do IR
O Banco do Brasil (BB) informou que mais de 462 
mil contribuintes não resgataram a restituição 
do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) em 
anos anteriores porque não indicaram ou não 
informaram corretamente os dados bancários na 
declaração. Também estão nesse grupo integrantes 
de lotes residuais da malha fina. O montante totaliza 
R$ 295 milhões e está disponível no BB para ser 
sacado pelos contribuintes. Se o contribuinte for 
cliente do BB, consegue regularizar a situação 
no site do banco. Quem não for correntista do 
banco, deve acessar o portal www.bb.com.br/
irpf, ir na opção “Consulte sua restituição de 
Imposto de Renda”, e inserir os dados bancários 
corretos, seja de conta corrente ou de poupança.

Festival do Turismo
A realização da primeira edição do Festur SC - 
Festival de Turismo de Santa Catarina, ficará 
para o segundo semestre de 2022. O Festur estava 
programado para acontecer de 19 e 21 de agosto, no 
Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira, em 
Canasvieiras, mas foi transferido por questão de 
biossegurança. A expectativa é reunir cerca de 1.500 
visitantes, entre representantes do trade turístico 
nacional, agentes de viagens, operadoras de turismo, 
companhias aéreas, meios de hospedagem, imprensa 
especializada, entre outros. O evento pretende ser 
uma vitrine do potencial turístico de Santa Catarina, 
além de promover a geração de novos negócios e 
soluções inovadores para o setor. A realização é da 
Câmara Empresarial do Turismo da Fecomércio SC 
e Santa Catarina Convention & Visitors Bureau.

Reestruturação
O Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) anunciou para 
os próximos dias a efetivação 
da reorganização de sua 
diretoria, com o objetivo de 
“evoluir para atender às novas 
demandas de desestatizações 
e infraestrutura, bem como 
oferecer mais apoio a modelos 
inovadores de financiamento 
e ações socioambientais”. Nos 
dois anos da administração 
de Gustavo Montezano, 
foi criado um banco 
de serviços “robusto, o 
desinvestimento foi acelerado 
e o foco na sustentabilidade 
reforçado”, informou a 
instituição, por meio de sua 
assessoria de imprensa.

O BNDES tem hoje em 
curso 120 projetos, que 
resultarão em mais de R$ 
240 bilhões em recursos 
para o país. O BNDES 
salientou a realização 
de leilões significativos, 
entre os quais o da 
Companhia Estadual de 
Águas e Esgotos do Rio 
de Janeiro (Cedae).

Mercadoredacao@ndmais.com.br
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Educação executiva - O Programa Internacional de 
Educação Executiva (PIEE) está com as inscrições abertas para 
nova turma. Com o objetivo de aperfeiçoar o conhecimento 
em gestão empresarial utilizando a imersão como canal de 
aprendizado e networking, o programa capacita executivos, 
gestores e sucessores na utilização de ferramentas, práticas 
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O descarte incorreto de lâmpadas usadas 
pelos consumidores nos domicílios pode 
provocar problemas ao meio ambien-
te e à saúde. Para evitar isso, desde 2017 
a Associação Brasileira para a Gestão da 
Logística Reversa (Reciclus) vem instalan-
do postos para recolhimento gratuito das 
lâmpadas em estabelecimentos comerciais.

Desde 2017 até agora, já foram reco-
lhidos mais de 16 milhões de lâmpadas. 
O ranking dos maiores descartadores é 
liderado pelo Paraná, com um total de 
685,42 toneladas recolhidas ou o equi-
valente a 4,694 milhões de unidades.

Em seguida, aparecem São Paulo, com 
638,4 toneladas (4,372 milhões de uni-
dades), e Santa Catarina, com 361,79 
toneladas (2,478 milhões de lâmpa-
das). O estado do Rio de Janeiro vem 
na décima-primeira posição, com 18,5 
toneladas e 126,99 mil lâmpadas pós-
-uso descartadas. O último colocado é 
o Acre, com 366 quilos recolhidos, que 
correspondem a 2,507 mil unidades.

No final do ano passado, a entidade co-
meçou a atuar também em conjunto com 
condomínios residenciais e instalou pontos 
de descarte em condomínios de São Paulo, 
Rio de Janeiro, Paraná e Pernambuco. 
Até agora foram instalados 2.586 pontos 
comerciais de recolhimento de lâmpadas no 
país, que são o principal foco do programa 
Reciclus, que atua em 728 cidades, onde as 
pessoas podem depositar suas lâmpadas 
queimadas. “A cidade do Rio de Janeiro 
está se mostrando super aberta a essa nova 
vertente, que começará pelas capitais e 
grandes metrópoles”, disse o analista de 
Sustentabilidade da Reciclus, Gabriel Monti.

Na verdade, o programa é voltado para 
o descarte exclusivo de lâmpadas que 
contêm mercúrio. O metal é considera-
do altamente tóxico e ocasiona poluição 
ao meio ambiente, afetando diretamente 
água, ar e solo, com implicações na saúde 
humana. Ao ingerir ou inspirar o metal, a 
pessoa pode desenvolver toxidade nos rins, 
sistema nervoso e sistema cardiovascular. 
Do total recolhido, entre 80% e 90% são 
lâmpadas fluorescentes de mercúrio, e o 
restante são lâmpadas LED e incandes-
centes. “A gente acaba recolhendo, dessa 
forma, praticamente todos os tipos.”

O foco do programa são lâmpadas de uso 
doméstico dos tipos fluorescentes com-
pactas e tubulares; de vapor de mercúrio, 
sódio ou metálico; e de luz mista. Não há 
limite nem custo para o descarte, desde 
que seja realizado por consumidor do-
méstico. Para saber o ponto de coleta mais 
próximo de sua residência, acesse o site  
https://reciclus.org.br/pontos-de-entrega.

Lâmpadas usadas exigem 
cuidado extra no descarte

Serviço 

Além de estabelecimentos comerciais, campanha está 
sendo adotada também por condomínios residenciais

Iniciada em 2017, a campanha de coleta em pontos comerciais de 
recolhimento ajuda a evitar problemas ao meio ambiente e à saúde

Sol

Sol com nuvens

Nublado

Sol com chuva

Chuva leve

Chuva

tempo

Manhã Tarde Noite

Chapecó
Blumenau

Criciúma

Lages
Florianópolis

Itajaí

 21°C 28°C
 20°C 24°C

 20°C 25°C

 17°C 31°C

 15°C 26°C

 21°C 29°C

Pôr do sol: 06:58

  Terça 
 Min. 23°C

Máx. 28°C   17°C  22°C 

Nascer do sol: 17:26

  Domingo 
Min. 21°C
Máx. 30°C 

  Segunda 
Min. 20°C
Máx.  30°C

SANTA CATARINA

Joinville

17°C 23°C 19°C

Áries 21/3 a 20/4 
A segurança que você busca não está no di-
nheiro, mas na qualidade dos relacionamen-
tos que sua alma considerar significativos. 
Faça disso sua prioridade e você verá que os 
resultados compensam a falta de dinheiro.

Touro 21/4 a 20/5
O momento é complexo, mas ao mes-
mo tempo encerra em seu ventre pos-
sibilidades muito interessantes. Por 
isso, navegue pela tensão com soltu-
ra e confiança, porque tudo aponta para 
um sentido de progresso e melhora.

Gêmeos  21/5 a 20/6 
Melhor evitar complicar o que não precisa, e 
você perceberá isso com clareza no momento 
em que as pessoas reagirem com estranhe-
za à sua boa intenção de as esclarecer. Tome 
distância e prefira o silêncio nessa hora.

Câncer   21/6 a 22/7 
Para que as conexões sociais rendam os fru-
tos pretendidos, você precisa se abrir e nada 
esperar, por enquanto, porque os frutos 
não seriam colhidos de imediato. Há, ainda, 
muita coisa que precisa de amadurecimento.

Leão 23/7 a 22/8  
Agir e errar será preferível a errar por 
não agir, e se arrepender depois dis-
so. Os erros podem ser consertados, mas 
a perda da oportunidade é uma ques-
tão mais delicada, que precisa ser evi-
tada ao máximo por você. Em frente.

Virgem  23/8 a 22/9 
Não se pode ir muito longe sem recursos nem 
atrevimento, é preciso tomar uma decisão 
íntima de não perder mais tempo e, mesmo 
que nada seja perfeito como gostaria, ain-
da assim seguir em frente e experimentar.

Libra  23/9 a 22/10
Há dias em que a sensação de peri-
go iminente se torna mais vívida, ape-
sar de nada acontecer, de fato, para a 
alimentar Procure lidar com essa sen-
sação da maneira mais sábia possí-
vel, sem enxergar nela uma profecia.

Escorpião 23/10 a 21/11 
São surpreendentes as contrarieda-
des advindas do que deveria ter sido um 
momento de concórdia e entendimen-
to entre as pessoas, mas agora que es-
tão sobre a mesa, terão de servir de base 
para um entendimento ainda maior.

Sagitário  22/11 a 21/12 
Coloque tudo em ordem, é necessário fazer 
o que em outros tempos você teria deixa-
do na mão de outras pessoas, mas que de 
certa maneira, só você poderia ter solucio-
nado. Agora é quando você entra em campo.

Capricórnio 22/12 a 20/1 
Neste momento, você tem mais chances 
de sucesso nas iniciativas que você tomar, 
mas isso, é claro, dependendo do grau de 
planejamento que você tiver feito, porque 
não se trata de iniciar por impulso apenas.

Aquário 21/1 a 19/2
Conforto, sossego, segurança, proteção, to-
das essas são condições imprescindíveis para 
a alma seguir em frente. Invista tempo em 
consolidar, senão todas, pelo menos algu-
ma dessas condições. Tempo necessário.

Peixes  20/2 a 20/3
Tantos pensamentos ao mesmo tempo, 
apontando para direções diferentes, isso 
deve lhe dar clareza para, pelo menos, se 
abster de tomar iniciativas definitivas, mas 
ir testando tudo para ver no que é que dá.

Horóscopo
Oscar QuirOga/ EstadãO cOntEúdO
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Time mais organizado 

EvariniDrika

adrieli.evarini@ndmais.com.br

Reação fulminante e 
e empate animador
Após sair perdendo por 3 a 0, JEC busca igualdade em 3 a 3 com 
Cascavel, fora de casa, na estreia do Campeonato Brasileiro da Série D

Esporte

A primeira partida do JEC sob o comando do técnico Leandro Zago 
mostrou um time bem diferente daquele que terminou o Campeonato 
Catarinense. Além das mudanças no time principal com a entrada 
do goleiro Rafael Pascoal, do zagueiro Helerson, do meia Xavier e do 
atacante Paulo Victor, a distribuição do elenco em campo chamou a 
atenção. Organizado, o time conseguiu ocupar muito bem o campo 
de ataque e aproximar as linhas bem desenhadas. O resultado foi 
uma atuação consistente no ataque e na defesa, apesar do placar 
desfavorável em boa parte do jogo no Estádio Olímpico Regional.

Pedro Boscardin estreia em Roland Garros 
O joinvilense Pedro Boscardin Dias (Escola Guga/BRB/CBT/
Head/Fila), estreia hoje, por volta das 7h30, na chave juvenil 
de Roland Garros. Sexto do mundo no ranking da Federação 
Internacional de Tênis, ele encara o convidado local Joshua 
Dous Karpenschif, 90º colocado. Boscardin disputará outro 
jogo, às 11h, fazendo dupla com o sueco Leo Borg, filho do 
hexacampeão do torneio, o lendário Bjorn Borg. Eles enfrentam 
o americano Victor Livov e o eslovaco Peter Privara.

Juventus 
O Juventus estreou com empate na Série D. Jogando contra 
o Caxias (RS) no estádio João Marcatto, o Moleque Travesso 
conseguiu igualar o placar aos 45 minutos do segundo 
tempo. Depois de bate e rebate na área, Rayan ficou com 
a bola na pequena área e encheu o pé para garantir o 
primeiro ponto do Juventus no Campeonato Brasileiro.

Jaraguá vence 
O Jaraguá venceu a primeira no Estadual na noite 
de ontem. Enfrentando o Concórdia,  o Aurinegro 
contou com uma partida iluminada de Gustavo, 
que marcou os dois gols para garantir a vitória 
por 2 a 1. Depois do empate contra o Tubarão, a 
equipe de Malafaia garantiu os três pontos.

Assistência e gol 
Chrystian mal chegou e já mostrou porque o retorno foi pedido por 
Leandro Zago. A entrada do meia, promovida pelo técnico na segunda 
etapa, mudou o jogo tricolor. Com a camisa 10, a cria da base tricolor 
deu assistência para o gol de Junior Fialho e fez o gol de empate 
heroico aos 47 minutos da segunda etapa. Ágil, com bom passe, boa 
finalização e ótimo posicionamento, Chrystian chega como reforço 
de peso para o JEC nesta série D e dá uma ‘dor de cabeça’ para o 
comandante porque se coloca como ótima opção para o time titular.

4-4-2 
Sem ter um esquema tático definido e já deixando bem evidente 
que o time deve se adaptar de acordo com o adversário e o 
momento do time e do jogo, o JEC entrou em campo com um 
4-4-2 bem desenhado. As duas linhas de quatro jogadores que 
formavam a defesa e o meio estavam conectadas e, enquanto 
a linha da frente avançava no ataque, também conseguia se 
recompor com rapidez para reorganizar a defesa e fechar os 
espaços do Cascavel. Apesar dos três gols sofridos, a defesa 
se comportou muito bem e deu segurança ao gol de Rafael 
Pascoal, que sofreu gols em situações pontuais de bola na área.

 FOTO: FELIPE FACHINI / FC CASCAVEL

Com boa produção no ataque, JEC conseguiu reagir e chegar ao empate. Mas o time ainda precisa ajustar a defesa

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

Um jogo heroico e um empa-
te conquistado com raça e em 
14 minutos. A estreia do JEC no 
sábado (5) deu esperança ao 
torcedor tricolor. Depois de estar 
perdendo por 3 a 0, as mudanças 
feitas pelo técnico Leandro Zago 
colocaram o time no jogo e, no 
segundo tempo, o Tricolor buscou 
o empate nos acréscimos. O 3 a 3 
permitiu ao JEC voltar para casa 
com um ponto e a sensação de que 
o time pode mais. Carlos Henri-
que e Leo Itaperuna (2) marca-
ram para os donos da casa. Yann 
Rolim, Junior Fialho e Crystian 
balançaram a rede para o tricolor.

Jogando fora de casa, o torcedor 
foi apresentado a um time dife-
rente daquele visto no Campeo-
nato Catarinense. Leandro Zago 
promoveu as estreias de Xavier 
e Rafael Pascoal, além de escalar 
a zaga com Fernando e Heler-
son. O JEC entrou em campo com 
uma equipe mais organizada, 
atuando num 4-4-2 bem posi-
cionado e com linhas conectadas. 

Ocupando bem os espaços e 
com um time bem distribuí-
do fazendo a aproximação e a 
cobertura, o JEC dominava a 
partida com alto volume ofensivo.

Apesar de superior, o Tri-
color levou um susto em bola 
que explodiu no travessão em 
belo chute de fora da área de 
Gama. Aos poucos, os donos da 
casa equilibraram a partida e, 
aos 27 minutos, em cobrança 
de falta de fora da área, a bola 
sobrou para Carlos Henrique, 

bem posicionado, marcar.
Atrás no placar, o JEC continuou 

melhor na partida, mas foi punido 
por mais um erro de marcação. 
Aos 36 minutos, em contra-a-
taque, Leo Itaperuna ampliou a 
vantagem da Serpente Aurinegra.

IGUALDADE EM  
APENAS 14 MINUTOS

Sem mudanças nas duas equi-
pes, o segundo tempo começou 
como os primeiros minutos 
de jogo, com o JEC pressio-
nando e empurrando o Casca-
vel contra o próprio gol. Com 
a vantagem no placar e mais 
tranquilidade, os donos da casa 
voltaram a equilibrar a partida.

E se o placar já era desfavorável, 
ficou ainda pior aos 15 minutos 
quando o Cascavel, novamente 
pela esquerda cruzou para Leo 
Itaperuna marcar de novo.

O técnico Leandro Zago promo-
veu as entradas de Chrystian e Ju-
nior Fialho no lugar de Luquinhas 
e Thiago Santos e o time conti-
nuou com bom volume ofensivo.

Aos 33 minutos, Yann Ro-
lim descontou depois de muita 
insistência. O meia avançou pela 
direita e, em jogada individual, 
se livrou da marcação, girou 
na área e, de esquerda, chutou 
no canto do goleiro Ricardo.

O segundo gol tricolor foi resul-
tdo das substituições do técnico. 
Chrystian avançou pela direita, 
chutou e a bola sobrou para Junior 
Fialho livre na área. O camisa 9 
chutou para diminuir o placar.

O empate veio aos 47 do se-
gundo tempo. Em bola alçada na 
área pela direita, a cria da base 
tricolor recebeu na área, girou 
e venceu o goleiro Ricardo.

Um minuto depois, o Cascavel 
perdeu uma chance clara de gol. 
Depois de bater na trave, a bola 
sobrou na área, mas os donos da 
casa isolaram a chance de marcar 
o gol da vitória. 
 
 

Cascavel 3 x 3 JEC 
Sábado (5), às 16h 
Local: Estádio Olímpico Regional 
 
CASCAVEL - Ricardo; Willian 
Simões (Borech), Giaretta 
(Carlinhos), Lucas, Afonso 
e Líbano; Gama, João Pedro 
(Willyan Sotto) e Robinho; 
Carlos Henrique (Douglas) e 
Leo Itaperuna (Duda) 
Técnico: Tcheco 
 
JEC - Rafael Pascoal; Edson 
Ratinho, Helerson, Fernando 
e  Renan Castro,; Davi Lopes, 
Xavier e Yann Rolim (Douglas 
Packer); Luquinhas (Chrys-
tian), Paulo Victor (Alison) e 
Thiago Santos (Junior Fialho) 
Técnico: Leandro Zago 
 
Cartões amarelos: Giaretta (CAS) 
Gols: Carlos Henrique 
(CAS), Leo Itaperuna (CAS), 
Leo Itaperuna (CAS), Yann 
Rolim (JEC), Junior Fia-
lho (JEC), Chrystian (JEC)
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Premiação Ganhadores Prêmio

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

2248

Federal Concurso
Quarta e sábado
Premiação Bilhete Prêmio

5568

   

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

Premiação Ganhadores Prêmio

5582

   

2378Mega-Sena Concurso
Quarta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio

Lotomania Concurso
Terça e sexta

Premiação Ganhadores Prêmio

2184

   

   

Primeiro sorteio

Segundo sorteio

Dupla Sena Concurso
Terça, quinta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio 

2231

02 05 10 23 29 36

Premiação Ganhadores Prêmio 

03 05 39 43 44 50

   
   
   
   
   

   
   

Timemania Concurso
Terça, quinta e sábado

PALMAS          TO
TIME DO CORAÇÃO

1646

10 24 37 64 68 72 73

Premiação Ganhadores Prêmio

Time coração Ganhadores Prêmio

Dia de Sorte Concurso
Terça, quinta e sábado

MÊS DA SORTE: 

464

07 10 11 15 21 25 31

Premiação Ganhadores Prêmio

ABRIL            

LOTERIAS

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

15 acertos 2 R$ 645.840,79
14 acertos 195 R$ 1.388,90
13 acertos 8510 R$ 25,00
12 acertos 95388 R$ 10,00
11 acertos 533866 R$ 5,00

1 acertos 067634 R$ 500 mil
2 acertos 097277 R$ 27 mil
3 acertos 081373 R$ 24 mil
4 acertos 046089 R$ 19 mil
5 acertos 084241 R$ 18.329,00

Quina Acumulado R$ 5 milhões
Quadra 49 R$ 11.606,75
Terno 5036 R$ 169,82

04 22 32 64 74

Sena Acumulado R$ 12 milhões
Quina 33 R$ 67.079,61
Quadra 2518 R$ 1.255,88

11 37 38 41 49 54

20 acertos Acumulado R$ 2.100 mil
19 acertos 6 R$ 41.499,09
18 acertos 77 R$ 2.021,06
17 acertos 650 R$ 239,41
16 acertos 3882 R$ 40,08
15 acertos 16190 R$ 9,61
0 acertos 0 R$ 0,00

03 07 10 14 17
24 30 32 45 48
55 58 60 62 83
87 92 94 97 99

Sena Acumulado R$ 4.500 mil
Quina 35 R$ 3.105,90
Quadra 1497 R$ 82,98

Sena 0 R$ 0,00
Quina 26 R$ 3.762,91
Quadra 1169 R$ 106,27

7 acertos Acumulado R$ 5 milhões
6 acertos 2 R$ 54.078,22
5 acertos 106 R$ 1.457,63
4 acertos 2309 R$ 9,00

PALMAS          TO 5937 R$ 7,50

7 acertos Acumulado R$ 500 mil
6 acertos 36 R$ 2.872,13
5 acertos 1698 R$ 20,00
4 acertos 22386 R$ 4,00

SÉRIE A
 TIME P J V E D GP GC SG %

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

LIBERT. PRÉ-LIBERT SUL-AM. REBAIX.

  2ª RODADA 
 05/06, 19h Atlético-GO 2 x 0 São Paulo
5/06, 21h Santos 3 x 1 Ceará
5/06, 21h Bragantino 3 x 3 Bahia
6/06, 11h Fluminense 1 x 0 Cuiabá
6/06, 16h América-MG 0 x 1 Corinthians
6/06, 16h Fortaleza 5 x 1 Internacional
6/06, 18h15 Palmeiras 3 x 1 Chapecoense
6/06, 18h15 Juventude 0 x 3 Athletico-PR
6/06, 20h30 Sport 0 x 1 Atlético-MG
A defi nir Grêmio  x  Flamengo  

  3ª RODADA 
 12/06, 19h Palmeiras  x  Corinthians
12/06, 19h Santos  x  Juventude
13/06, 16h Atlético-MG  x  São Paulo
13/06, 16h Grêmio  x  Athletico-PR
13/06, 16h Bragantino  x  Fluminense
13/06, 18h15 Bahia  x  Internacional
13/06, 18h15 Fortaleza  x  Sport
13/06, 20h30 Flamengo  x  América-MG
13/06, 20h30 Chapecoense  x  Ceará
14/06, 20h Cuiabá  x  Atlético-GO 
 

Fortaleza 6 2 2 0 0 7 2 5 100.0
Athletico-PR 6 2 2 0 0 4 0 4 100.0
Atlético-GO 6 2 2 0 0 3 0 3 100.0
Bragantino 4 2 1 1 0 6 3 3 66.7
Bahia 4 2 1 1 0 6 3 3 66.7
Fluminense 4 2 1 1 0 1 0 1 66.7
Palmeiras 3 2 1 0 1 3 2 1 50.0
Flamengo 3 1 1 0 0 1 0 1 100.0
Atlético-MG 3 2 1 0 1 2 2 0 50.0
Corinthians 3 2 1 0 1 1 1 0 50.0
Ceará 3 2 1 0 1 4 5 -1 50.0
Santos 3 2 1 0 1 3 4 -1 50.0
Cuiabá 1 2 0 1 1 2 3 -1 16.7
Sport 1 2 0 1 1 2 3 -1 16.7
São Paulo 1 2 0 1 1 0 2 -2 16.7
Juventude 1 2 0 1 1 2 5 -3 16.7
Internacional 1 2 0 1 1 3 7 -4 16.7
Grêmio 0 1 0 0 1 2 3 -1 0.0
América-MG 0 2 0 0 2 0 2 -2 0.0
Chapecoense 0 2 0 0 2 1 6 -5 0.0

SÉRIE B
 TIME P J V E D GP GC SG %

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

ACESSO À SÉRIE A REBAIXAMENTO

  2ª RODADA 
 01/06, 19h Operário-PR 2 x 5 Guarani
4/06, 17h30 Goiás 2 x 0 Confi ança
5/06, 11h Londrina 0 x 1 Brusque
5/06, 16h30 CSA 0 x 0 Samp. Corrêa
5/06, 19h Remo 1 x 0 Brasil Pelotas
5/06, 21h Botafogo 2 x 0 Coritiba
6/06, 16h Ponte Preta 1 x 1 Vasco
6/06, 18h15 Cruzeiro 3 x 4 CRB
6/06, 20h30 Avaí 1 x 1 Vila Nova
7/06, 20h Vitória  x  Náutico  

  3ª RODADA 
 11/06, 19h Samp. Corrêa  x  Ponte Preta
11/06, 21h30 Guarani  x  Náutico
12/06, 16h30 Cruzeiro  x  Goiás
12/06, 16h30 CRB  x  Confi ança
12/06, 19h Vila Nova  x  CSA
12/06, 19h Brasil Pelotas  x  Vasco
13/06, 18h15 Botafogo  x  Remo
13/06, 18h15 Coritiba  x  Londrina
13/06, 20h30 Vitória  x  Operário-PR
13/06, 20h30 Avaí  x  Brusque 
 

Brusque 6 2 2 0 0 3 1 2 100.0
Guarani 4 2 1 1 0 6 3 3 66.7
Botafogo 4 2 1 1 0 3 1 2 66.7
Goiás 4 2 1 1 0 2 0 2 66.7
CRB 4 2 1 1 0 6 5 1 66.7
Remo 4 2 1 1 0 3 2 1 66.7
Náutico 3 1 1 0 0 1 0 1 100.0
Confi ança 3 2 1 0 1 3 3 0 50.0
Coritiba 3 2 1 0 1 2 2 0 50.0
Operário-PR 3 2 1 0 1 4 5 -1 50.0
Vila Nova 2 2 0 2 0 2 2 0 33.3
Sampaio Corrêa 2 2 0 2 0 0 0 0 33.3
Vitória 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3
Ponte Preta 1 2 0 1 1 2 3 -1 16.7
Brasil de Pelotas 1 2 0 1 1 0 1 -1 16.7
Londrina 1 2 0 1 1 0 1 -1 16.7
CSA 1 2 0 1 1 0 1 -1 16.7
Vasco 1 2 0 1 1 1 3 -2 16.7
Avaí 1 2 0 1 1 1 3 -2 16.7
Cruzeiro 0 2 0 0 2 4 7 -3 0.0

SÉRIE D
  GRUPO 8 

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

CLASSIFICADOS  

  1ª RODADA 
 05/06, 16h FC Cascavel 3 x 3 Joinville
6/06, 15h Rio Branco-PR 0 x 0 Esportivo
6/06, 16h Aimoré 4 x 1 Marcílio Dias
6/06, 16h Juventus-SC 1 x 1 Caxias  
  

Aimoré 3 1 1 0 0 4 1 3 100
FC Cascavel 1 1 0 1 0 3 3 0 33.3
Joinville 1 1 0 1 0 3 3 0 33.3
Caxias 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3
Juventus-SC 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3
Esportivo 1 1 0 1 0 0 0 0 33.3
Rio Branco-PR 1 1 0 1 0 0 0 0 33.3
Marcílio Dias 0 1 0 0 1 1 4 -3 0
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O Avaí saiu na frente no 
placar, mas voltou a recuar 
demais e só empatou em 1 a 1 
com o Vila Nova na noite deste 
domingo (6), em Florianópolis. 
O jogo foi válido pela segunda 
rodada da Série B 2021 e, com o 
resultado, o time de Florianó-
polis continua sem vencer na 
competição. O Leão foi prota-
gonista durante a maior parte 
da partida e se impôs como 
mandante, dando 12 chutes 
em direção à meta adversária 
nos primeiros 45 minutos.

Lourenço, um dos (imprová-
veis) destaques do momento 
avaiano, foi o jogador mais 
lúcido arquitetar as prin-
cipais jogadas do time. No 
entanto, apesar da pressão, a 
primeira etapa terminou sem 
bola na rede. Houve oportu-
nidades perdidas, com Bru-
no Silva, Renato e Getúlio.

Se no primeiro tempo a su-
perioridade não foi transfor-
mada em vantagem no placar, 
foi só vir a segunda etapa para 
o time abrir o placar. Renato 
dominou pela direita e cruzou, 
achando Bruno Silva den-
tro da área, como elemento 
surpresa. Uma testada forte 
decretou o gol azurra, ven-
cendo o goleiro Georgemy.

Apesar da vantagem no 
desempenho e no placar, o 
Avaí recuou e viu o Vila Nova 
ameaçar. Claudinei Oliveira 
respondeu com as entradas de 
Valdívia e Jonathan. O efei-
to acabou sendo o contrá-
rio. Além de perder força na 

frente, o Leão passou e mos-
trar vulnerabilidade atrás.

O recuo e a perda da for-
ça defensiva resultaram em 
uma situação quase óbvia: 
empate do Vila Nova. Em boa 
jogada pelo lado esquerdo, o 
time de Wagner Lopes fez a 
bola chegou em Renan Mota, 
ex-Figueirense, que empur-
rou para a rede de Gledson. 
O centroavante Jonathan, 
em dois lances, quase deu a 
vitória ao Avaí, mas parou no 
goleiro Georgemy, que ope-
rou dois “milagres” para o 
time visitante. O Avaí volta a 
campo no próximo domingo 
(13), outra vez às 20h30, para 
o duelo contra o Brusque, 
no estádio da Ressacada.

Avaí empolga, mas 
recua e cede o empate
Leão dominou o primeiro tempo e perdeu vários gols, mas não 
manteve a intensidade após abrir o placar contra o Vila Nova

  1 X 1  

Avaí
Glédson; Diego Renan, 

Alan Costa, Alemão 
e João Lucas; Bruno 
Silva, Serrato (Jean 

Martim) e Lourenço 
(Valdívia); Renato 
(Wesley), Getúlio 

(Jonathan) e Vinícius 
Leite (Jô). Técnico: 
Claudinei Oliveira.

Vila Nova
Georgemy; Pedro 
Bambu, Renato, 
Walisson Maia (Ricardo 
Lima) e Willian Formiga; 
Dudu, Arthur Rezende 
e João Pedro (Cardoso); 
Kelvin, Pedro Júnior 
(Renan Mota) e Henan 
(Fernandinho). Técnico: 
Wagner Lopes.

Gols: Bruno Silva (3/2T); Renan Mota 
(38/2T). Cartões amarelos: Renato, Bruno 

Silva, Serrato, Valdívia (AVA); Walisson Maia, 
Renato (VIL). Arbitragem: Salim Fende 

Chavez (SP); auxiliado por Miguel Cataneo 
Ribeiro da Costa (SP) e Evandro de Melo 
Lima (SP). Local: estádio da Ressacada, 

em Florianópolis. Data: 06/06/21

Clube que estreou este ano 
na Série B do Brasileirão, o 
Brusque vem surpreenden-
do quem apostava numa 
campanha de coadjuvante 
na competição. No sábado 
(5), a equipe catarinen-
se entrou em campo pela 
segunda rodada do certame 

e venceu o Londrina pelo 
placar de 1 a 0, fora de casa.

O único gol do confronto 
foi marcado por Edu, ainda 
no primeiro tempo. O ata-
cante recebeu lançamento 
pela direita, invadiu a área e 
bateu cruzado para garantir 
o triunfo da equipe coman-

dada por Jerson Testoni.
Com a vitória, o Quadrico-

lor do Vale chegou à segunda 
vitória consecutiva e alcan-
çou a liderança da competi-
ção, com seis pontos em dois 
jogos disputados. O próximo 
confronto do Brusque será 
contra o Avaí, na Ressacada.

No Paraná

Brusque vence outra e assume liderança

Bruno Silva fez uma grande partida e o único gol do time

FREDERICO TADEU/AVAÍ F.C./ND



Identificadas as vítimas do 
grave acidente na BR-101 
em Balneário Camboriú

Foram identificadas como Ivan Antonio Belusso, 
de 40 anos, e Suellen Schveitezer Belusso, de 36 
anos, os ciclistas mortos em um trágico acidente 
na manhã deste domingo (6), na BR-101, em 
Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa 
Catarina. As identidades foram confirmadas 
pelo IGP (Instituto Geral de Perícias).
Eles pedalavam na subida do Morro do Boi quando 
foram atingidos por uma carreta carregada de 
madeira que tombou. Além do casal, outros dois 
motociclistas, que ainda não tiveram as identidades 
reveladas, também morreram no acidente.
No perfil do Facebook do casal, muitas publicações 
mostravam passeios ao ar livre em trilhas, praias 
e escaladas. Na última publicação de Suellen, o 
casal está de bicicleta na Avenida Atlântica. “A 
primeira de muitas”, escreveu Suellen na legenda.
Familiares e amigos lamentaram a morte do 
casal. “Uma tragédia sem tamanho, tristeza 
absoluta. Que Deus em sua infinita misericórdia 
traga o consolo necessário a toda a família 
nesse momento de dor imensurável. Até logo 

irmãos de fé”, escreveu Gilbenio Ladeia. 
Sara Bedin Amorin escreveu: “#Luto por esse 
casal que era exemplo de parceria, trabalhavam 
juntos, uma família linda… a vida é um sopro. 
Suelen e Ivan vocês foram muito cedo. Que 
Deus conforte e de forças para seus filhos 
principalmente familiares… tive a oportunidade 
de trabalhar com os dois na Copacol”.  

O ACIDENTE
O grave acidente ocorreu por volta das 6h40 
deste domingo, na subida do Morro do Boi, 
em Balneário Camboriú. Dois ciclistas e dois 
motociclistas morreram após serem atingidos 
por uma carreta carregada de madeira.
As outras duas vítimas, um homem e uma 
mulher, que estavam em uma Honda CG 
125, ainda não foram identificados.
Segundo informações da Auto Pista 
Litoral Sul, o tombamento ocorreu no km 
138,7. O motorista da carreta, um homem 
de 48 anos, não teve ferimentos.
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Defesa Civil alerta para 
temporais e alto risco de 
desastres em SC
Com o avanço de uma frente fria em 
Santa Catarina, um sistema de baixa 
pressão provoca acumulados de chuva 
que podem ultrapassar 100 mm em 
algumas regiões até terça-feira. O risco 
é alto para alagamentos e deslizamentos 
no Litoral Sul, Planalto Sul, Grande 
Florianópolis, Baixo Vale do Itajaí, 
além de parte do Médio e Alto Vale. O 
alerta da Defesa Civil iniciou às 13h 
de domingo (6) e segue até as 12h de 
amanhã (8). Pode ocorrer temporais com 
possibilidade de chuva intensa, raios, 
queda de granizo e rajadas de vento. 
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+notícias

Sergio Pérez vence o Grande Prêmio 
do Azerbaijão - O mexicano Sergio Pérez, 
da Red Bull, venceu o Grande Prêmio do 
Azerbaijão de Fórmula 1. Após manter 
a liderança em boa parte da prova, na 
volta de número 47, Max Verstappen teve 
um desgaste de pneu e bateu sozinho, 
abandonando o Circuito Urbano de Baku 
no domingo. Na relargada, Hamilton teve 
a chance de assumir não só o primeiro 
lugar da prova, mas também do ranking 
geral. Só que o britânico passou direto e 
perdeu a oportunidade de seguir vivo na 
briga. O segundo colocado foi a surpresa 
do dia, Sebastian Vettel, que teve um 
bom recomeço após a entrada de safety 
car por causa de Lance Stroll. O pódio 
fechou com Pierre Gasly (AlphaTauri). 
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