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Pesquisa realizada pelo Procon
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INDESEJADO
E INCONVENIENTE
Desde o início do ano, mosquito
da dengue já contaminou mais
de 10 mil pessoas em Joinville

Secretaria da Saúde orienta
população a buscar atendimento
médico para situações suspeitas
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SABRINA AGUIAR

65 anos da Scar - 1
Referência nacional na cultura, em artes plásticas, dança, música
e teatro, na produção e promoção cultural e na qualificação de
plateias, a Sociedade Cultura Artística (Scar) completa 65 anos com
programação especial. Hoje tem inauguração de um estúdio de
audiovisual e tudo com transmissão pela internet.

FOTOS DIVULGAÇÃO/ND

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

O ponto alto serão as apresentações da Orquestra Filarmônica, na sextafeira, 11 de junho, e da Orquestra de Câmara, no sábado, 12 de junho. Ambas
acontecem às 20h. Já no dia 15, a partir das 19h30, está programado um
concerto da Orquestra Jovem. Tudo pelo Youtube e Facebook da Scar.

65 anos da Scar - 2
Mesmo com a pandemia, a entidade conquistou números expressivos,
em 2020, somando, por exemplo, um total de 404.815 espectadores nos
espetáculos online e quase 900 alunos frequentando a Escola de Artes.
Fundada em 8 de junho de 1956, a Scar tem no Centro Cultural,
inaugurado em 16 de maio de 2003, a consolidação como espaço para
as artes em Santa Catarina. Com 10 mil metros quadrados distribuídos
em seis pisos e modernas instalações, o espaço é uma das melhores
estruturas no Brasil. Para saber mais, basta acessar www.scar.art.br.

Palestras sobre o meio ambiente
Ele ficou conhecido, nas últimas semanas, por várias capturas
de animais silvestres e alguns casos até inusitados, como o de
um gato que neste fim de semana resgatou um filhote de furão
e levou para seu tutor. O biólogo e coordenador de Educação
Ambiental da Fujama, Christian Lempek Raboch, dá hoje
palestra sobre o tema “Resgate de Fauna em Jaraguá do Sul”.
Raboch já resgatou, até maio deste ano, 277 espécimes silvestres
no município, entre serpentes e pequenos mamíferos como
gambás, num aumento de 83% se comparado ao mesmo período
do ano passado. A palestra será transmitida no canal da Amvali na
plataforma digital YouTube. Mais palestras esta semana estarão
disponíveis no site da Prefeitura de Jaraguá do Sul para quem
quiser acompanhar, já que são abertas para a comunidade.

Faixas elevadas
Quais os critérios para a colocação de uma faixa elevada em Joinville?
O assunto será debatido, hoje (8), na Câmara de Vereadores pela
Comissão de Urbanismo, a partir das 14h30. Serão discutidos os
procedimentos para a instalação de faixas elevadas. Para isso,
foram chamados os representantes da Secretaria de Planejamento
Urbano e Desenvolvimento Urbano Sustentável (Sepud) e da
Secretaria de Proteção Civil e Segurança Pública (Seprot).

Prefeitura
de Garuva
assina
convênio
com o Senai

O interesse já tinha
sido anunciado pelo
prefeito Rodrigo
Adriany (MDB) a esta
coluna. O objetivo é
qualificar moradores
do município, que
hoje enfrenta muitas
dificuldades para
encontrar mão de
obra qualificada. O
convênio foi assinado
ontem (7) com o
Senai de Joinville.
Agora, cursos de
qualificação serão
oferecidos com a
meta de beneficiar
600 trabalhadores,
o que representa
15% dos empregos
formais de Garuva.

É a melhor forma de promover inclusão
social e desenvolver a economia. Não
mediremos esforços para qualificar
o maior número de pessoas possível
por meio dos nossos cursos”.
Marco Aurélio Prass Goetten, gerente executivo
da Fiesc/sesi/Senai na Regional Norte-Nordeste

Editor: Jean Balbinotti jean.balbinotti@ndmais.com.br
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Mais de 10 mil casos
de dengue confirmados
FOTO DIVULGAÇÃO/ND

Número supera com sobras o total de registros feitos durante todo o ano passado em apenas seis meses. Secretaria
de Saúde de Joinville recomenda às pessoas que apresentam sintomas da doença que busquem atendimento médico

Apesar dos alertas, focos do mosquito continuam sendo identificados, principalmente na zona Sul

Nutricionista diz que a ingestão de líquidos é fundamental
Para compensar a perda hídrica, o
paciente deve ingerir de 40ml a 45ml
de líquido por quilo do seu peso. “Por
exemplo, uma pessoa com dengue
que pesa 60 quilos, deve ingerir em
média 2,7 litros de água, chás naturais ou água de coco por dia”, explica
Patrice Conrat, nutricionista do Núcleo Ampliado de Saúde da Família
(NASF) da Secretaria da Saúde.
Em relação à alimentação, a nutricionista destaca a importância do consumo
de fontes de proteínas, como carnes
brancas e frescas, peixes, ovos, leite e
derivados. Também devem ser priorizados feijões, grão-de-bico, ervilha,
cereais integrais, frutas e vegetais,

especialmente os de cor verde escura,
devido à presença da vitamina K, importante para a coagulação sanguínea.
Por outro lado, pacientes com dengue devem evitar alimentos que
contenham salicilato, tais como
ameixa-preta, nozes, cereja, amêndoas, gengibre, pêssego, maçã, batata, tomate, limão e pimenta.
“O salicilato tem função similar a medicamentos como AAS e aspirina, contra
indicados no caso de dengue porque podem aumentar o sangramento ou piorar
condições hemorrágicas, em casos mais
graves da doença”, destaca Patrice.
Para minimizar sintomas como
náuseas e enjoos, a dica é fracionar

as refeições em pequenos volumes
e ingerir líquidos que diminuam a
sensação de mal estar, como chá de
hortelã e água mais gelada. Completando os cuidados que pacientes com dengue devem ter com a
alimentação, devem ser evitados
os industrializados e ultraprocessados devido aos componentes
conservantes e aditivos químicos.
“O corpo precisa se esforçar mais
para processar e eliminar esses alimentos. Em situações de infecção ou
inflamação, como no caso da dengue,
é preciso alimentação o mais saudável
possível para o organismo recuperar o sistema imunológico”, afirma.

Duração dos sintomas é variável

Zona Sul registra o maior número de casos

O período de duração dos sintomas
da dengue é variável. A febre pode durar de três a sete dias. No entanto, as
dores musculares causadas pela doença podem persistir por até três meses.
As equipes da Prefeitura de Joinville atuam em várias frentes para
combater a proliferação do mosquito. A ajuda da população para manter
os terrenos limpos, sem materiais
ou objetos que possam acumular
água é essencial para eliminar possíveis focos do Aedes aegypti.

Conforme o Painel da Dengue, plataforma da Prefeitura de Joinville que
divulga os dados sobre a doença, pessoas entre 20 e 50 anos são a maioria
das vítimas. Porém, a doença também
já atingiu 17 bebês menores de um ano
e 931 idosos com mais de 60 anos.
Os bairros da zona Sul têm concentrado a maioria dos casos confirmados, com
o Petrópolis na dianteira, contabilizando
1.345, seguido pelo Itaum, com 1.033,
e o Floresta, com 927. Na outra ponta
da tabela, com menos casos registra-

dos, estão o Rio Bonito, com três; a Vila
Cubatão, com cinco; e a Zona Industrial
Norte, com oito casos confirmados.
Para acelerar o diagnóstico da doença, a Prefeitura abriu uma licitação
para comprar testes rápidos, os quais
permitem saber se o paciente está ou
não com dengue em até 30 minutos.
Além disso, ações de fiscalização e limpeza também têm sido feitas em vários bairros da cidade, com
atenção especial àqueles com maior
número de casos confirmados.

Joinville ultrapassou ontem a
marca de 10 mil casos confirmados de dengue e outros 5 mil sob
investigação. Isso significa que,
em pouco mais de cinco meses,
a cidade já tem mais doentes
do que o número registrado
durante todo o ano passado,
quando a doença foi diagnosticada em 8.743 joinvilenses.
Transmitida pelo mosquito
Aedes aegypti, a dengue atinge
pessoas de todas as idades e pode
evoluir para casos graves, levando à morte em situações extremas. Por esse motivo, a Secretaria
de Saúde de Joinville recomenda
às pessoas que apresentam sintomas da doença que busquem
atendimento médico de acordo
com o seu quadro de saúde.
Caso o diagnóstico de dengue
se confirme, o paciente deve
ficar em repouso, reforçar a
hidratação, manter alimentação
saudável e seguir as orientações
médicas para tratar os sintomas causados pela doença.
De acordo com infectologista da Vigilância Epidemiológica, Marcelo da Silva
Mulazani, para aliviar as dores
musculares provocadas pela
dengue, podem ser utilizados analgésicos como paracetamol ou dipirona na dose
recomendada pelo médico.
Por outro lado, há medicações
contra indicadas no tratamento da dengue: “Deve-se evitar
o uso de AAS e anti-inflamatórios como Diclofenaco, Nimesulida, Cetoprofeno, entre
outros”, alerta Mulazani.
Além do uso dos medicamentos
adequados, o consumo de líquidos é fundamental para ajudar o
organismo a combater a doença. Além da água, outras opções
recomendadas são chás naturais,
água de coco e soro caseiro.
“A dengue causa saída de
líquido de dentro dos vasos
sanguíneos para outras partes
do organismo, podendo baixar
a pressão, líquido no pulmão
ou abdômen, sobrecarga nos
rins. A hidratação procura
corrigir essa perda que ocorre
devido à infecção pelo vírus”,
explica o infectologista.
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O espaço tem 15 salas para
aplicação da vacina contra
a covid-19 e fica no local
onde já funcionou o Centro
de Triagem da Tupy

FOTOS ROGÉRIO DA SILVA/DIVULGAÇÃO/ND

Joinville ganha nova
central de vacinação
Juliane Guerreiro
juliane.guerreiro@ndmais.com.br

Na semana em que a vacinação por
faixa etária foi ampliada em Joinville, a cidade inaugurou um novo local
para vacinar os moradores contra a Covid-19: a Central de Imunização Tupy.
O local, que antes abrigava o Centro
de Triagem, tem 15 salas de vacina e foi
aberto ontem (7). Além dele, as pessoas também podem aplicar a vacina
no Centreventos Cau Hansen, na sala
de vacinação do Garten Shopping e nas
Unidades Básicas de Saúde da Família.
O secretário de Saúde, Jean Rodrigues, explica que ainda há ajustes a se
fazer no novo local. “Mais toldos serão
colocados fora para os dias de chuva e
haverá mais técnicos para controlar o
fluxo e evitar aglomeração”, ressalta.
Luiz Carlos Mendes, de 59 anos, saiu de
uma das salas com a satisfação de quem
recebeu a primeira dose. “Fiz o meu cadastro no sábado de manhã e fiquei esperando
abrir o agendamento. Agora, meu desejo é
que venha a vacina para todos”, afirmou o
morador do bairro Comasa, que conseguiu
receber o imunizante pertinho de casa.
Com a mesma idade, Maria Angélica
da Silva Baruffi disse que estava nervosa
minutos antes de ser vacinada. “É muita
expectativa”, contou. O marido já tinha recebido a vacina e ajudou no agendamento.

SISTEMA SOBRECARREGADO

Jean também explicou o motivo dos
problemas ocorridos para agendar a
vacinação no último sábado (5). O sistema abriu às 16h, mas muitas pessoas
não conseguiram marcar a aplicação por causa da lentidão do site.
“Tivemos 250 mil acessos em meia
hora e os servidores não aguentaram
a alta procura. Já vimos que, como a
procura é maior para os próximos públicos, o melhor é escalonar para evitar esse tipo de transtorno”, disse.
Segundo o secretário, a expectativa
é que cheguem novas doses da vacina
AstraZeneca ainda nesta semana, o que
vai permitir a abertura de novos horários
para esse mesmo público. A estimativa
é que cerca de 4 mil pessoas dos atuais
grupos, que incluem pessoas de 55 a 59
anos, ainda aguardem pelo agendamento.

Apesar de já ter começado a
funcionar ontem, a prefeitura
ainda pretende fazer alguns
ajustes na estrutura da Central
de Imunização Tupy

Novo decreto amplia
ocupação de ônibus e igrejas

Ministério distribui 2,3 milhões
de doses da vacina da Pfizer
O Ministério da Saúde começou a distribuir ontem um
novo lote de 2,3 milhões de
doses da vacina da Pfizer contra
a covid-19 a estados e municípios. Santa Catarina, São
Paulo, Rio de Janeiro, Paraná,
Mato Grosso do Sul, Amazonas
e o Distrito Federal receberão suas parcelas na divisão.
Já os demais estados devem
receber suas remessas até
amanhã (9). As vacinas são
destinadas para a imunização
dos públicos prioritários que
estão recebendo as aplicações
segundo o plano de operacionalização: pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas
com comorbidades, pessoas
com deficiência permanente e
trabalhadores do ensino básico.
O Ministério da Saúde
acrescentou que estados e

municípios também poderão
direcionar as doses para outros
segmentos, como trabalhadores de aeroportos e portos,
parte das forças de segurança e
salvamento e Forças Armadas.
De acordo com o planejamento do Ministério da Saúde,
deverão ser entregues no mês
de junho mais de 12 milhões
de doses da vacina da Pfizer. Para o período de julho
a setembro, estão previstas
mais 84,4 milhões de doses.
O Ministério distribuiu até
o momento 102,9 milhões de
doses. Deste total, foram aplicadas 71,6 milhões de doses,
sendo 48,8 milhões da 1ª dose
e 22,8 milhões da 2ª dose. Considerando a população, foram
imunizados completamente (1ª
e 2ª doses) até o momento pouco mais de 10% da população.

A Prefeitura de Joinville publicou,
ontem (7), o Decreto 42.806, com
validade de sete dias. O documento
está alinhado com as normas estaduais
em relação aos horários de funcionamento do comércio e dos serviços e
também à porcentagem de ocupação.
Na última atualização da Matriz
de Risco elaborada pelo Governo
do Estado, Joinville foi classificada
com o nível grave. Uma das principais mudanças está relacionada à
ocupação do transporte coletivo que
agora passa a ser de 70% da capacidade total. Outra atividade que amplia a capacidade de atendimento são
as igrejas e templos religiosos, que
podem ter até 50% de ocupação.
É importante ressaltar que para a segurança de todos é imprescindível respeitar o regramento sobre a ocupação
máxima nos espaços, o distanciamento
social, utilizar máscara corretamente mesmo em ambientes abertos e
higienizar as mãos frequentemente.
Além disso, permanece em vigor a restrição de circulação entre
0h e 5h, sendo liberado o deslocamento apenas para serviços essenciais ou atividades laborais.

Editor: Jean Balbinotti jean.balbinotti@ndmais.com.br
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Baleia é encontrada
morta em Itapoá
Uma baleia-jubarte foi encontrada
morta em uma praia de Itapoá, no
Litoral Norte, na tarde de domingo.
Segundo o Projeto de Monitoramento de Praias – PMP/ BS Univille, que
acompanha os animais marinhos
nas praias da região, o guarda-vidas civil Eder Soares Gomes acionou
os monitores depois de encontrar
o animal à deriva à frente da zona
de arrebentação, próximo da área
conhecida como a Pedra que Surge,
na altura do posto guarda-vidas 14.
Imediatamente, os técnicos de
campo se deslocaram até a praia
e a coordenação do PMP-BS Univille contatou os parceiros locais.
Quando a equipe chegou, o animal ainda estava na água (zona
de espraiamento) e foi constatado
que se tratava de uma baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae).
Para a maior segurança dos técnicos, a equipe aguardou o recuo da
maré para fazer a primeira avaliação do animal marinho. Algumas
horas depois, em condições mais
favoráveis, a equipe fez a primeira análise da baleia, uma fêmea
juvenil com pouco mais de sete
metros de comprimento, e constatou que a mesma estava em estágio de decomposição avançado.
Em razão do horário e do tempo de
deslocamento da equipe técnica de
necropsia (sediada em São Francisco do Sul), além do maquinário da
Prefeitura para a retirada da baleia,

não foi possível realizar o procedimento de necropsia no domingo.
O animal ficou ancorado na praia
para impedir sua deriva durante o período noturno. A operação
de retirada foi executada ontem,
com o apoio da Secretaria de Obras
e de Meio Ambiente de Itapoá,
auxiliando com equipamentos
e planejamento da operação.
Desde 2015, início do PMP-BS,
foram registrados 11 encalhes desta
espécie na região Norte de Santa
Catarina, trecho monitorado pela
Univille, sendo este o primeiro caso
da temporada 2021. Se você encontrou um animal marinho morto
ou debilitado, ligue para o número 0800-642-3341 ou (47) 3471
3816 / 99212 9218 (whatsapp).

INSTAGRAM RESGATE MARINHO UNIVILLE/ND

Fêmea da espécie jubarte tinha sete metros de comprimento e apareceu já em estado de decomposição na orla do
município no domingo. Ela foi retirada da faixa de areia ontem à tarde pelos monitores do PMP-BS 5 da Univille

Primeiro registro fotográfico da baleia-jubarte perto da área conhecida como ‘Pedra que Surge’

O QUE É O PMP-BS

O PMP-BS é um projeto que tem
o objetivo de avaliar os possíveis
impactos das atividades de produção e escoamento de petróleo sobre
aves, tartarugas e mamíferos marinhos através do monitoramento
das praias e do atendimento veterinário dos animais vivos e necropsia
de animais encontrados mortos. O
projeto é realizado desde Laguna
até Saquarema-RJ, sendo dividido
em 15 trechos. A Univille monitora o
trecho 5, que compreende os municípios de Araquari, Balneário Barra
do Sul, São Francisco do Sul e Itapoá.

Mais tarde, ela apareceu morta na faixa de areia e precisou ser ancorada até a sua retirada
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Celso do Rocio
da Silva Pinto
cometeu o crime
contra uma mulher
de 24 anos dentro
de uma loja na área
central de Joinville
em outubro do
ano passado
Um homem de 70 anos de
idade foi condenado a mais de
20 anos de prisão por causa
de um estupro praticado em
Joinville. Celso do Rocio da
Silva Pinto cometeu o crime
contra uma mulher de 24 anos
dentro de uma loja na área
central da cidade e foi condenado a 20 anos, 2 meses e 20
dias de detenção em regime
fechado. Além disso, ele foi
condenado ao pagamento de
20 dias-multa no valor de um
trigésimo do salário mínimo.
A pena aplicada é resultado do enquadramento de
Celso nos crimes de estupro
de vulnerável, com pena de
12 anos, 5 meses e 10 dias de
reclusão; e roubo, com pena
de 7 anos, 9 meses e 10 dias
de reclusão, pois, além de
estuprar, Celso roubou R$
200 em dinheiro da loja.
O crime ocorreu no dia 22
de outubro do ano passado
dentro de uma loja localizada
na rua João Colin, no Centro de Joinville. O condenado entrou na loja, abordou a
atendente, que estava sozinha
no momento, e disse que iria
fazer uma evangelização.
Pediu para que ela escrevesse algumas frases em um
papel e, em seguida, repetisse
alguns movimentos, utilizando uma técnica semelhante
à hipnose a fim de deixar a
vítima incapacitada. Por isso,
inclusive, ele foi julgado pelo
crime de estupro de vulnerável, quando a vítima não
pode oferecer resistência.
Após esse ritual, a jovem
parecia uma boneca nas
mãos do suspeito, descreveu
a Polícia, que viu as imagens da câmara de segurança, ouviu a vítima e prendeu
o suspeito no mesmo dia.

FOTOS DIVULGAÇÃO/ND

Homem é condenado a
mais de 20 anos de prisão
Segundo a
Polícia, Celso
se utilizou de
uma técnica
semelhante à
hipnose para
deixar a vítima
incapacitada e
abusar dela

Ficha criminal é extensa

Reportagem publicada no Diário do Paraná, em 1976, já
mostrava a característica do criminoso que se intitulava
acadêmico de Medicina para se aproveitar de mulheres

Celso é acusado de crimes
sexuais desde os anos 1970.
Os processos somam mais
de 700 páginas. A primeira prisão que se tem registro
ocorreu em 1976, quando
ele foi preso ao se passar por
ginecologista e tentar realizar exames ginecológicos em
moradoras de um condomínio
de Curitiba, sua cidade natal.
Ao longo dos últimos 44
anos, a ficha criminal se tornou
extensa. Entre as passagens
policiais, acusações e condenações por crimes sexuais cometidos nos estados do Paraná, de
São Paulo e de Santa Catarina.
As penas somadas dos crimes pelos quais foi condenado terminariam no dia 14
de abril de 2022, mas Celso
estava em livramento condicional desde setembro de
2018, cumprindo sua sentença em regime semiaberto.
A primeira condenação aconteceu em 2008, em Piracicaba,
no interior de São Paulo. Ele
foi condenado pelo crime de
atentado violento ao pudor, cometido em fevereiro de 2002. À
época, usou o mesmo pretexto
utilizado para estuprar a jovem
em uma loja do Centro de Joinville, se passando por religioso.
A vítima, uma jovem de 17

anos, contou à Polícia e à Justiça que Celso entrou na escola de
informática da família dizendo que o pai dela havia pedido
para que ele fizesse orações.
Em uma sala reservada, teria citado trechos da Bíblia e,
depois, praticado o abuso.
Em 2011, mais uma condenação, desta vez, em Santa
Catarina. Celso foi condenado
por importunação sexual em
novembro, três meses após
cometer o crime. Em Blumenau,
nova condenação por estupro. O
crime foi cometido em junho e
ele foi condenado em dezembro.
No Paraná, ele tem uma
condenação de mais de 16 anos
por crimes sexuais. Foi o estado
vizinho, aliás, que concedeu
a liberdade condicional em
setembro de 2018. Poucos dias
antes de chegar em Joinville,
ele ainda tentou um indulto,
com o objetivo de ser “perdoado”. O pedido foi negado
pela juíza Daniele Miola.
Cumprindo a pena em liberdade, Celso continuou
cometendo crimes e chegou
em Joinville para, novamente, estuprar uma mulher.
Como a sentença é de primeiro grau, da Vara Criminal da
Comarca de Joinville, Celso
ainda tem direito a recurso.

Publicidade

CADA PEÇA DE ROUPA
VALE POR UM ABRAÇO.

terça-feira, 8 de junho de 2021

Realização:

ndmais.com.br/campanhadoagasalho

acesse e confira o ponto de coleta mais próximo.

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

Patrocínio:

CAMPANHA dO
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MOACIR PEREIRA

moacir.pereira@ndmais.com.br

Governo e Fórum agirão unidos
O primeiro encontro do
governador Carlos Moisés
com o Fórum Parlamentar
Catarinense tratou de vários
projetos de interesse do Estado
e que estão pendentes em
Brasília. A primeira decisão foi
de união de ação política para
buscar soluções urgentes para
problemas graves que freiam o
desenvolvimento catarinense.
Dois segmentos foram
analisados: o rodoviário, com
a proposta do governador de
integração de forças e recursos

Curtas
– A Comissão
de Turismo da
Assembleia Legislativa
vai ouvir amanhã o
presidente da Santur,
Mané Ferrari. Na
pauta, a polêmica
licitação do Centro
de Convenções de
Balneário Camboriú.
– Apenas cinco dos
19 integrantes do
Fórum Parlamentar
Catarinense
participaram do café
da manhã oferecido
pelo governador
Carlos Moisés.
– Associação
Catarinense de
Supermercados
promove amanhã o
Encontro Regional
dos Empresários da
Grande Florianópolis
e Sul do Estado,
com palestra de
Fátima Merlin.

dos governos da União e de
Santa Catarina, por uma solução
complexa, mas relevante para
o Estado, como o subsídio
de pedágio na concessão
para duplicação da BR-282,
visando atrair investidores; e
o elétrico, com pressões sobre
a Aneel (Agência Nacional de
Energia Elétrica) para agilizar
a conclusão da nova linha de
transmissão Campos NovosVideira-Caçador, prevista para
ser concluída somente em 2023.
A transferência dos R$ 350

milhões do Tesouro para rodovias
federais também foi analisada. A
proposta é de negociação firme
e dura com o governo central
para garantir compensações
ao Estado em termos de
infraestrutura. E o Fórum vai ter
participação nessas negociações.
O café da manhã na Casa
da Agronômica foi o primeiro
de uma série que deverá se
repetir todos os meses. Deu
mais um sinal de aproximação
entre os progressistas e o
governador Carlos Moisés.

Indenização
O juiz da 2ª Vara Federal de Itajaí, Jurandir Borges Pinheiro, julgou
procedente a ação de indenização por danos morais movida pelos
familiares do ex-prefeito de Balneário Camboriú, Higino João Pio,
contra a União Federal. Ele foi morto nas dependências da Escola
de Aprendizes de Marinheiros, na Capital, em 3 de março de 1969,
durante vigência do AI-5. O caso, à época, teve grande repercussão,
pois o ex-prefeito do PSD (primeiro prefeito eleito) era muito amigo de
João Goulart. A causa mortis divulgada pelos militares foi suicídio por
enforcamento. A família e os amigos nunca aceitaram a versão oficial.

Invasões

Diabéticos

O promotor de Justiça, Daniel
Paladino, também criticou a posição da
Defensoria Pública do Estado. Ao invés
de defender a legalidade, o órgão pago
pelo contribuinte procura proteger os
invasores de terras na Ilha de Santa
Catarina. Paladino está assustado com
“a forma vertiginosa das ocupações
ilegais nas encostas dos morros”.
Constatou que a favela da Lajota mais
que duplicou em apenas um ano. E
outro absurdo: são lamentáveis as
condições sanitárias das pessoas
que ali moram. A partir de julho, o
Ministério Público vai fazer uma
pesquisa em todas as invasões e cobrar
do poder público rigorosa fiscalização
e uma política habitacional.

Projeto de lei de origem
parlamentar que previa
distribuição gratuita
de aparelho medidor
de glicose que dispensa
exame de sangue para
crianças do Programa
de Educação para
Diabéticos, foi vetado
pelo governador
Carlos Moisés. Com
base em pareceres
da Procuradoria
Geral do Estado e da
Consultoria Jurídica da
Secretaria da Saúde,
alegou que o projeto
é inconstitucional.

XXXXXXXXXX/ND

Angela e Esperidião Amin tiveram participação ativa
na reunião de Moisés com o Fórum Parlamentar

Chacina

A melhoria da mobilidade e da redução de
acidentes no trecho entre Santo Amaro da
Imperatriz e Lages, da BR-282, poderia ser
conquistada com terceiras faixas no total de
17 km, ao custo de R$ 45 milhões. Informação
do engenheiro Ricardo Saporiti, especialista em
auditorias do sistema rodoviário catarinense,
durante entrevista no Conexão ND, da Record
News, disponível no portal ND+. Estas obras
reduziriam a mortalidade na estrada de uma morte
a cada dois dias e mais de dois acidentes por dia.

Falso ortopedista
Representação impetrada no Conselho Federal de
Medicina por seis médicos de diferentes Estados
contra o senador Otto Alencar, da CPI do Circo da
Pandemia, faz gravíssimas acusações. Denuncia Alencar
de exercício ilegal da medicina quando se declara
“ortopedista”, sem qualquer registro profissional. E o
acusa de ferir vários dispositivos do Código de Ética
Médica ao tentar desmoralizar a colega Nise Yamaguchi
de forma ultrajante durante depoimento na CPI.

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

EDITORIAL

O avanço da dengue

S

e tem uma doença bem conhecida dos joinvilenses é
a dengue. Há tempos, ela causa transtornos à população da cidade e deixa crianças e adultos infectados,
por vezes, levando-os para hospitais. Mas, neste ano, a
dengue ganhou espaço e status de epidemia em razão do avanço
do número de casos registrados. Já são mais de 10 mil desde o
início do ano e isso mostra que medidas mais fortes de contenção são necessárias. A Prefeitura afirma que tem monitorado as
áreas de risco, principalmente os bairros da zona Sul da cidade,
onde há maior incidência.
Equipes da Vigilância Epidemiológica saem às ruas diariamente para identificar novos focos do mosquito Aedes aegipty
e orientar a população para a limpeza de áreas potencialmente
favoráveis ao desenvolvimento das larvas do inseto. Na teoria, a
erradicação do problema é simples. Basta eliminar recepientes
com água parada, como pratos de plantas e potes que ficam nos
quintais das residências,
além de pneus velhos
e calhas de telhados. Infelizmente, nem todas
as pessoas dão a devida
Infelizmente, nem
atenção para a limpeza.
todas as pessoas dão a
E aí surgem os novos
e temidos focos do
devida atenção para a
mosquito que transmite
limpeza. E aí surgem
a dengue. Atualmente,
além dos 10.374 casos
os novos e temidos
confirmados, 5.349
focos do mosquito que
casos estão sob investransmite a dengue”.
tigação com sintomas
suspeitos, o que reforça
a preocupação das autoridades sanitárias. É que a epidemia da dengue surge em meio
à pandemia da Covid-19, que é mais letal e tem ocupado boa
parte dos leitos hospitalares. O agravamento da dengue pode,
sim, colapsar um sistema já fragilizado.
Estancar essa subida tem sido o mai0r desafio, ainda mais
que as ações implementadas até o momento parecem não ter
surtido o efeito desejado de inibir o contágio. Segundo o Painel
da Dengue, uma base de dados atualizada diariamente pela
Prefeitura de Joinville, a escalada da dengue na cidade começou em 2018, com a identificação de 807 focos do mosquito;
depois, ela mais do que quadriplicou no ano seguinte, com a
identificação de 3.328 focos; e atingiu o seu ápice em 2020,
com 7.728 focos. Agora, a tendência é esse número ser facilmente batido, pois ainda não chegamos ao fim do primeiro
semestre e já temos 7.462 focos identificados. O que está claro
é que a situação é grave e só será resolvida se dermos respaldo ao trabalho de prevenção já realizado no município.

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.
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Semana para repensar, recriar,
reaprender e revolucionar
Fabiano Dell Agnolo,
executivo do Join.Valle

O calendário de eventos para reflexão e es-

tímulo ao empreendedorismo inovador passa
a contar com mais uma importante iniciativa em Joinville a partir deste ano. O objetivo
é contribuir para dar ainda mais velocidade e
consistência ao processo de transformação da
matriz econômica de Joinville.
Com agenda intensa de apresentações relacionadas ao universo da inovação, dos negócios, da
criatividade, da educação e da área social, a primeira edição da Semana de Empreendedorismo
e Inovação de Joinville será realizada de forma
online no período entre 9 e 12 de junho.
A organização é do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (Comciti), do Join.
Valle e da Acij, representada pelo Núcleo de Tecnologia e Inovação. O evento conta com diversos
apoiadores do ecossistema de inovação da terceira principal economia da região Sul do Brasil.
A programação é bastante diversificada. Amanhã (9), das 14 às 17 horas, serão realizados três
painéis do World Creativity Day. Estão previstos eventos satélites, como o Painel de Cases de
Sucesso do Prêmio Akademos de Educação (10/6,
das 9 às 11 horas), o 3º Education Talks (10/6,

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

das 14 às 17 horas) e a 4ª edição do Fórum de
Inovação e Impacto (11/6, das 9 às 18 horas). Esses painéis são realização do Núcleo de Tecnologia e Inovação da Acij e serão transmitidos pelo
canal do Youtube da associação empresarial.
Durante as noites dos dias 9, 10 e 11, será realizada a oitava edição da Expoinovação, também
em formato online, com transmissão pelo canal
do YouTube do Join.Valle. Com o tema “Inovando
e empreendendo em tempos de pandemia”, tem
como objetivo debater temas atuais e relevantes
sobre inovação para disseminar sua prática nas
organizações do ecossistema da inovação.
A Expoinovação foi dividida em painéis com temas
como reflexos da pandemia nos ecossistemas de
inovação; inovação aberta como caminho para
aumentar a competitividade das organizações; a
covid-19 como marco exponencial da transformação digital e de tecnologias emergentes para
a indústria 4.0; cidades inteligentes e humanas;
e empreendedorismo de alto impacto e inovador
rumo à nova economia, entre outros.
Para participar, basta se inscrever no link https://www.sympla.com.br/semana-do-empreendedorismo--e-inovacao__1230272
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Fiuza
GUILHERME

Empatia seletiva
O novo grito da empatia fashion é contra a
realização da Copa América no Brasil. Ok. Os
empáticos acham que não é seguro realizar
competições futebolísticas? Os protocolos sanitários
em vigor não são suficientes? Tudo bem. Então
proponham a suspensão de todos os campeonatos.
Não, eles não propõem. O slogan escolhido é “Copa
América não”. Eles chegam a projetar um aumento
de casos de covid se o Brasil sediar essa competição.
É mesmo? Então respondam o seguinte: só na fase
de grupos da Copa Libertadores o Brasil recebeu 21
times estrangeiros. Na Copa América receberá 9.
Cada um desses 9 chegará e ficará controlado no
mesmo lugar – diferentemente dos 21 da Libertadores,
que vinham e voltavam conforme o andamento da tabela.
E aí, empáticos? Por que vocês não gritaram contra isso?
A pergunta contém o benefício da confiança de que
vocês estão preocupados com a saúde da população e
não estão fazendo proselitismo idiota contra o fetiche
preferido por dez entre dez heróis da resistência
cenográfica – praguejar contra o Bolçççonaaaaro...
Queremos levar a sério a preocupação de vocês com os
riscos sanitários e não podemos, portanto, sequer cogitar
que vocês tenham apenas achado mais um jeitinho
esperto de gritar genocida e fazer o teatrinho do salvavidas que vai para muviquinha de hotel chique pegar
sol numa boa (talvez
achando que não será
reconhecido sem máscara).
Então continuemos
O campeonato
com as perguntas sinceras
mais numeroso e
aos reis da empatia:
nocivo de todos,
por que vocês não se
chocam também com o
atualmente, é o
campeonato de ônibus
dos hipócritas.”
lotados, vagões apinhados,
pagode (ruim) de prefeito
sem máscara, muvuca de
comemoração eleitoral e aglomeração de mortadela?
Voltando ao futebol: o Flamengo foi crucificado quando
propôs a volta segura dos campeonatos, em meados
do ano passado. Depois, num passe de mágica, a cruz
sumiu. O Flamengo até foi o campeão brasileiro – e aí
não teve patrulhamento fúnebre. Empatia tem hora.
Renan Calheiros, o novo herói da imprensa nacional,
disse que a Copa América é o campeonato da morte.
E os éticos, empáticos, solidários, humanos, lindos,
delicados, civilizados e cultos já deixaram claro:
quem não estiver com o Renan Calheiros entra na
porrada. É o grande astro da CPI e um aliado fiel de
Lula – o bom ladrão – que por sua vez é ídolo de Tite,
o técnico da seleção brasileira que fez uma pausa
solene sobre a possibilidade de disputar a competição
da morte, conforme sentenciado pelo Dr. Calheiros.
Saudade de Lula não é empatia, é no máximo
empatite. E o campeonato mais numeroso e nocivo
de todos, atualmente, é o dos hipócritas.

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

Política
Benefícios

STF vai julgar ação que
pode suspender pensões
de ex-governadores de SC
O STF (Superior Tribunal
Federal) vai começar a julgar
nesta sexta-feira uma ação que
visa a suspensão do pagamento
de pensões e aposentadorias
especiais a ex-governadores
de Santa Catarina e outros
oito Estados. O processo será
julgado em plenário virtual
e os ministros terão até o dia
18 de junho para apresentarem seus votos. A relatora é
a ministra Cármen Lúcia.
A ação foi protocolada em
setembro de 2020 pelo procurador-geral da República,
Augusto Aras, que pede que
o STF considere irregular o
pagamento dessas pensões a
quem ocupou o cargo eletivo.
Atualmente, oito ex-governadores de Santa Catarina e duas viúvas têm direito
ao benefício que, somados,
oneram R$ 3,6 milhões dos
cofres públicos por ano.
Em dezembro de 2017, a
Alesc (Assembleia Legislativa do Estado de Santa Cata-

rina) aprovou uma emenda
constitucional que colocou
fim ao pagamento de novas
aposentadorias vitalícias a
ex-governadores. Quem já era
beneficiado pelo subsídio, no
entanto, continuou recebendo.
O montante de pouco mais
de R$ 30 mil/mês ainda é
pago a Colombo Salles, Jorge Bornhausen, Henrique
Córdova, Esperidião Amin,
Leonel Pavan, Paulo Afonso,
Raimundo Colombo e Eduardo
Pinho Moreira. Este último,
recebe a aposentadoria por ter
assumido o governo do Estado por um período em 2006.
O ex-governador Casildo
Maldaner, que morreu no
mês de maio, também recebia o benefício. Henrique
Córdova ocupou o cargo de
governador de Santa Catarina por 10 meses, entre
1982 e 1983. Já Leonel Pavan
permaneceu no cargo entre
março e dezembro de 2010.
Duas viúvas de ex-gover-

nadores também são beneficiadas pelo pagamento de
pensões equivalentes a R$ 15
mil por mês. São elas, Ivete Appel da Silveira, viúva de
Luiz Henrique da Silveira e
Vera Maria Karam Kleinübing,
viúva de Vilson Kleinübing.
Além de Santa Catarina,
ex-governadores do Acre, Rio
Grande do Sul, Minas Gerais,
Amazonas, Rondônia, Paraíba, Sergipe e Pará continuam
sendo beneficiados pelas
aposentadorias especiais.
Cerca de um mês após o
processo ter sido protocolado por Aras, o governador do
Estado, Carlos Moisés (PSL),
se manifestou favorável à
ação. “Entendemos que os
benefícios concedidos aos
ex-governadores afrontam
o princípio republicano da
moralidade e da impessoalidade. O dinheiro público deve ser
bem empregado em serviços
de qualidade para todos”,
afirmou Moisés, na ocasião.

Hoje no Senado

Ministro da Saúde presta depoimento
na CPI da Pandemia pela segunda vez
A CPI da Pandemia vai
ouvir hoje, pela segunda
vez, o ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga. O depoimento está marcado para
as 9h e foi antecipado pelos
senadores depois que o
Brasil decidiu sediar a Copa
América e após o depoimento da infectologista Luana
Araújo, na quarta-feira (2).
“Ele estava ontem com
o presidente da República
inaugurando a Copa América. Dia 8, Marcelo Queiroga”, disse o presidente
da comissão, Omar Aziz
(PSD-AM) no dia 2 ao anunciar a data do depoimento.
Já na reunião da terça-feira (1º), senadores criticaram
a decisão de o país receber
o evento, a ser realizado
entre junho e julho, diante
de uma iminente terceira
onda de Covid-19 e após a
Argentina desistir de se-

PEDRO FRANÇA/AGÊNCIA SENADO/DIVULGAÇÃO/ND

Marcelo Queiroga será questionado sobre a Copa América
e possíveis contradições nas declarações anteriores

diar o torneio. A discussão
prosseguiu na reunião de
quarta-feira. Para o relator,
Renan Calheiros (MDB-AL), o episódio é mais um
sinal da falta de autonomia
do ministro da Saúde.
Já o senador Marcos Rogério (DEM-RO) vê um “ato

político” na segunda convocação de Marcelo Queiroga.
Ele lamentou que o ministro tenha que interromper
suas atividades à frente
da pasta para voltar à CPI.
“Não há nenhum elemento
novo no sentido de condenar o governo”, avaliou.

Editora: Marcela Ximenes marcela.ximenes@ndmais.com.br
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Crimes violentos têm redução
de até 21% em Santa Catarina
DVULGAÇÃO/ND

Números apresentados ontem pela Secretaria de Segurança
Pública mostram que nos primeiros cinco meses do ano
houve queda dos índices de homicídios, furtos e roubos
A Secretaria de Estado da Segurança Pública divulgou ontem
o boletim mensal de maio de
2021 que traz todos os índices de
criminalidade em Santa Catarina desde janeiro passado. Os
dados, comparados com o mesmo período de 2020, apontam
que os crimes violentos seguem
com as melhores taxas da série
histórica, sendo 768 roubos,
4.305 furtos e 74 homicídios
a menos com quedas de 17%,
10.5% e 21.4% respectivamente.
De acordo com o governo do
Estado, esses dados refletem a
importância do investimento
em segurança pública, como a
aplicação de R$ 343 à melhoria de viaturas, armamentos e

sistemas de tecnologia. “Mesmo com os tristes episódios
que tivemos, como o atentado
em Saudades que completou
um mês, nossa segurança
ainda é uma das melhores do
país. Todos os crimes violentos
têm caído, fruto de um intenso
trabalho das nossas forças de
segurança”, afirmou o coronel
do Corpo de Bombeiros Charles
Alexandre Vieira, presidente do Colegiado Superior de
Segurança Pública e Perícia
Oficial de Santa Catarina.

VIOLÊNCIA VERBAL

Um dado deste boletim
mostra o que as forças de
segurança do Estado bus-

cavam: as mulheres estão
denunciando mais os crimes
de violência doméstica antes de se tornar um crime
fatal, como o feminicídio.
Crimes de ameaça, dano,
estupro, lesão corporal dolosa e os crimes contra a honra
que são calúnia, difamação
e injúria praticados contra
a mulher fizeram os números de ocorrências passar de 26.474 em 2020 para
27.609 casos em 2021 (de 1º
de janeiro a 31 de maio).
Enquanto calúnia aumentou 35%, o feminicídio
caiu 42.9%. Hoje temos 12
casos contra 21 do mesmo
período do ano passado.

Infraestrutura

Após tornado

Governo busca verbas para viabilizar
a duplicação da rodovia federal 282

FLAVIO TIN/ARQUIVO/ND

A duplicação da BR-282 que
corta Santa Catarina foi pauta
de reunião do Fórum Parlamentar Catarinense, ontem.
A situação da rodovia que
tem mais de 600 quilômetros
de extensão foi tratada pelo
governador Carlos Moisés
(PSL) durante o encontro. Ele
propôs a busca de outras fontes de receitas para viabilizar
a concessão em um formato
que não aumente os custos
para os usuários da rodovia,
possivelmente com investimentos federais e estaduais.
De Florianópolis ao Extremo-oeste, os 680,6 quilômetros
da rodovia têm apenas três
trechos duplicados – que
totalizam 40,6 quilômetros.
Ou seja, 5,96% da rodovia.
Em outubro de 2019, reportagem do ND denunciou
a condição da rodovia com
projetos parados e menos de
6% de trechos duplicados.
Atualmente, o empecilho que
inviabiliza a concessão é a
necessidade de investimen-

Ontem, representantes das forças de
segurança discutiram os dados do boletim
de maio e comemoraram o resultado

Dos 600 km da BR-282, apenas 40 km são duplicados

tos elevados, o que tornaria
o pedágio excessivamente alto. A proposta busca
solucionar esse entrave.
“Entendemos ser necessária a elaboração de estudos
visando uma modelagem
de concessão estruturada
de maneira a possibilitar a
transferência dos ativos com
posterior investimentos por
parte da concessionária para
duplicação e melhorias da
rodovia”, disse o governador. Ele entregou um ofício

à coordenadora do Fórum
Parlamentar Catarinense,
deputada federal Ângela
Amin, que se comprometeu
com a proposta. Ela destacou que a bancada deve ser
inserida nas tratativas para
aportar recursos nas rodovias
federais em Santa Catarina.
Outros temas debatidos
na reunião foram as medidas em andamento para
melhorias nos sistemas
de transmissão de energia
elétrica em Santa Catarina.

Celesc apresenta
investimentos no
Meio-oeste catarinense
Ontem, lideranças políticas e empresariais do
Estado reuniram-se na sede
da Celesc, na Capital, para
conhecer os investimentos,
as obras e os projetos de
incremento para o sistema
elétrico que atende a região
Meio-oeste. A reunião
aconteceu 12 dias após a
passagem do tornado, que
atingiu torres de transmissão naquela região,
causando interrupção no
fornecimento de energia em
13 municípios. O governador
Carlos Moisés e representantes do governo participaram da apresentação.
Na semana passada, a Celesc enviou carta ao Fórum
Parlamentar Catarinense
solicitando apoio e auxílio
na atuação com os agentes setoriais, como a Aneel
(Agência Nacional de Energia Elétrica), EPE (Empresa

de Pesquisa Energética),
ONS (Operador Nacional
do Sistema) e Ministério
de Minas e Energia visando
ações para urgentes para o
sistema elétrico da região.
Técnicos da Celesc
apresentaram às lideranças os investimentos
da companhia em obras
e serviços em sua área de
concessão. “Entre 2019 e
2021, a Companhia realizou investimentos no valor
de 1,7 bilhão, sendo R$ 1,1
bilhão só no sistema de
distribuição. Para a região
do Meio-oeste, os investimentos incluem a ampliação da Subestação Capinzal,
a nova linha de distribuição
Videira-Fraiburgo, novos
alimentadores e aquisição
de terreno para a construção
da Subestação Treze Tílias”,
explicou o presidente da Celesc Clecio Poleto Martins.
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Prestação da casa própria
pode ser reduzida em até 75%
A Caixa Econômica Federal divulgou ontem novas
alternativas para o pagamento das prestações da
casa própria. Agora, os mutuários que estão com
dificuldades têm a possibilidade de reduzir a parcela
do financiamento em 25% por até seis meses ou
até 75% em até três meses. Para isso, é preciso
apresentar uma autodeclaração de perda de renda
que justifique a redução parcial das parcelas.
Os valores não pagos durante a vigência da
negociação por pausa ou pagamento parcial,
de acordo com o percentual escolhido, serão
incorporados ao saldo devedor do contrato
e diluídos no prazo remanescente.
Também há a possibilidade de suspensão do
pagamento por até seis meses. Esta modalidade
será autorizada apenas para os beneficiários
do auxílio emergencial de 2021 ou para os
mutuários que estejam recebendo o segurodesemprego. A solicitação para pagamento
parcial ou pausa do pagamento pode ser
feita pelo aplicativo Habitação Caixa.

Crédito imobiliário - A
Caixa também divulgou
que atingiu, entre os
meses de janeiro a maio
de 2021, R$ 52,4 bilhões
em concessão de crédito
imobiliário, um crescimento
de 41,4% em relação ao
mesmo período de 2020.
Nos cinco primeiros meses
do ano, o banco celebrou
240,6 mil novos contratos e
mais de 962 mil de pessoas
com casa nova. De acordo
com o banco, a carteira
de crédito imobiliário do
banco alcançou R$ 523,1
bilhões em maio, com 5,76
milhões de contratos.

Abertura de
empresas
Fevereiro de 2021 registrou a
criação de 343.811 empresas
no país, um aumento de
27,2% na comparação com
igual período de 2020,
segundo dados do Indicador
Nascimento de Empresas
Serasa Experian, divulgados
ontem. A abertura das
empresas em fevereiro, último
mês com dados consolidados,
foi impulsionada pelo
crescimento das sociedades
limitadas, formadas por
dois ou mais sócios, com
elevação de 71,7%. Das
343.811 empresas abertas em
fevereiro deste ano, 276,2
mil foram MEIs; 41,4 mil,
sociedades limitadas; 12,5
mil, empresas individuais;
e 13,6 mil, outros tipos.

Encontro de finanças
O Lide SC (Grupo de Líderes Empresariais) realiza hoje, às 16h, o Encontro
de Finanças, que vai tratar, entre outros assuntos, de educação financeira,
participação feminina, planejamento e o mercado de investimentos. O
encontro será mediado pelo presidente do Lide Futuro, Jorge Barbato, e do
Lide Mulher, Carolina Linhares, na sede da JB3, na Capital. Aberto e gratuito
ao público, o evento também pode ser acompanhado pela internet.

Indicadores

Inflação (%)

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

Câmbio

Índice

MAIO

Dólar
COMERCIAL

TURISMO

-0,0768%

COMPRA

VENDA

COMPRA

VENDA

R$ 5,034

R$ 5,036

R$ 4,96

R$ 5,203

Euro

Peso
-0,1103%

COMPRA

VENDA

R$ 6,158

R$ 6,16

-0,3745%
COMPRA

VENDA

R$ 0,0532 R$ 0,0532

IPCA/
IBGE

-

Aceleradora de
ideias
A Esag Ventures,
aceleradora de ideias
de negócios criada pelo
Esag (Centro de Ciências
da Administração e
Socioeconômicas) da
Udesc (Universidade do
Estado de Santa Catarina),
está com inscrições abertas
até sexta-feira para a
submissão de propostas.
Serão selecionadas
cinco equipes, que
receberão mentorias e
atividades de formação
para transformarem
sua ideia em negócio. As
inscrições são gratuitas
e podem ser feitas por
meio de formulário online disponível no site
da Esag Ventures.

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

FGV

FGV

UDESC ESAG

-

-

4,10%

1,27%

Selic

Data
07/JUN

Pontos
130.776,27

Variação
0.5%

04/JUN

130.125,78

0.4%

02/JUN

129.601,44

1.04%

ABRIL

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

0,33%

MARÇO

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

0,90%

FEVEREIRO

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

0,87%

Data ﬁnal

Rendimento

7/JUNHO

0,2019%

ACUM. ANO

0,48% 0,85% 9,16% 14,89% 4,13%

6/JUNHO

0,2019%

ACUM. 12 MESES 6,76% 7,59% 33,47% 37,06% 8,31%

5/JUNHO

0,1590%

Poupança

Ouro

3,50% R$ 307,31
CUB-SC
Mês

R$/m²

ABRIL

Variação
(mês)
2.171,33 1,44%

MAIO

2.203,29

1,47%

Salário Mínimo
NACIONAL

R$ 1100,00

REGIONAL
DE SC

R$ 1.281 A R$ 1.467

Serviço
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Preço da cesta básica cai
0,43% entre maio e junho
Procon de Joinville realizou também levantamento dos itens para o
churrasco. Preço da picanha chega a variar quase 100% entre os açougues
DIVULGAÇÃO/RECORD TV

O Procon de Joinville divulgou ontem (7) novas
pesquisas de preço dos itens da cesta básica e
também das carnes e de outros produtos para
churrasco após levantamento em supermercados da cidade. Em relação à cesta básica, houve
leve queda na média de preço dos produtos no
comparativo entre maio e junho: -0,43%.
Mesmo com a pequena queda, o consumidor precisa seguir atento porque a diferença de
preços entre os nove supermercados pesquisados pode chegar a mais de R$ 85. A mais barata
custou R$ 196,20, enquanto a mais cara chegou
a R$ 281,68, com uma variação superior a 43%.
Já o item com o maior aumento de preço em
comparação a maio foi o leite, que subiu mais de
11%, seguido pelo xampu (+10,40%) , sabonete
(+9,22) e o macarrão/espaguete (+8,77%). Já a
cenoura teve a maior queda (-20,97%), seguida
pela laranja pera (-10,96%), sabão em barra
(-10,69%) e arroz parboilizado (-10,50%).

Áries 21/3 a 20/4
Os recursos mais valiosos são os humanos,
não tenha dúvida alguma a este respeito. Por
isso, é muito importante que você se concentre nisso durante este momento, para criar
um fundamento sólido para seus projetos.

Touro 21/4 a 20/5
A questão é, finalmente, como fazer para
manter o máximo de domínio sobre tudo que
acontece. Essa é uma pretensão enorme, porque envolve pessoas que, por sua vez, também pretendem ter domínio sobre a situação.

Câncer 21/6 a 22/7
As conexões sociais que sua alma está fazendo podem não trazer nada de imediato, mas com certeza abrem passagem para acontecimentos futuros. Faça
a sua parte neste momento, sustente uma vida social mais dinâmica.

Leão 23/7 a 22/8
Faça o que seja possível, se desobrigue da
perspectiva de acertar no alvo de tudo que
estiver em andamento. Só uma coisa você
deve evitar, a inação, porque agora mais vale
a pena agir e errar, do que errar por não agir.

Virgem 23/8 a 22/9
Mentalmente, a alma viaja muito longe, porém, na prática, não consegue sair
do lugar em que se encontra. Essa dualidade provoca muita tensão e expectativa, mas que você pode usar positivamente através da criatividade.

Diferença entre o menor e o maior preço da cesta básica entre
os nove supermercados pesquisados chegou a mais de R$ 85

Libra 23/9 a 22/10

tempo

Que o mundo é ameaçador, não resta dúvida alguma a respeito, mas isso não
quer dizer que sua alma esteja particularmente sendo ameaçada neste momento. É uma sensação que precisa ser administrada com sabedoria. Aí sim.

Joinville
Manhã

18°C
Terça

Tarde

Noite

25°C

Escorpião 23/10 a 21/11
Entre entendimentos e desentendimentos se
desenvolvem os relacionamentos mais significativos, e não há nenhuma perspectiva
de se estabilizarem numa ou noutra condição, continuarão oscilando. Melhor aceitar.

20°C

Sagitário 22/11 a 21/12

Pôr do sol: 17:26

Quarta

Min. 21°C
Máx. 30°C

São tantas pontas soltas que foram ficando
pelo caminho e, ainda por cima, as coincidências da vida parecem ter feito com que todas
reclamassem sua atenção ao mesmo tempo.
Organize, planeje, coloque tudo em ordem.

Quinta

Min. 20°C
Máx. 30°C

Min. 23°C
Máx. 28°C

Capricórnio 22/12 a 20/1

SANTA CATARINA
Chapecó

16°C

Itajaí

Blumenau

21°C

17°C

20°C

18°C

Sol com nuvens
Nublado
Sol com chuva
Chuva leve
Chuva

21°C

Florianópolis

Lages

13°C
Sol

encurtador.com.br/djCK7

Oscar Quiroga/ Estadão Conteúdo

O silêncio será a melhor maneira de administrar os acontecimentos que se apresentarem, porque se você se meter a explicar o
que ainda seria inexplicável, corre o risco de
complicar o que não precisa. Melhor não.

Nascer do sol: 06:59

As pesquisas
completas
podem ser
conferidas no
site ND+ pelo

Horóscopo

Gêmeos 21/5 a 20/6

Churrasco

Na pesquisa de preço de itens para o churrasco, também nota-se grande diferença de valor
entre os oito estabelecimentos pesquisados. O
quilo da alcatra, por exemplo, tem uma variação de mais de 42% (R $29,99 - R$ 43,00)
enquanto no caso da picanha a oscilação chegou
a quase 100% (R$ 40,00 - R$ 79,97). Mas a
maior diferença foi registrada no sal grosso,
com 176% entre um estabelecimento e outro.
O produto cujo preço mais subiu no comparativo entre maio e junho foi a bisteca (+22,40%),
seguido pelo peito (+17,71%), coxinha da asa
(+14,22%) e o filé mignon (13,63%). Já a ponta
de agulha teve a maior redução, com -25,26%, à
frente da linguiça toscana (-16,65%), da copa-lombo (-14,58%) e a paleta (-13,39%).
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18°C

17°C
Criciúma

16°C

18°C

21°C

Muito trabalho e pouco divertimento, assim
é que a alma vai se desgastando e perdendo a eficiência. É preciso alternar os horários de esforço e relaxamento, de modo que
a vida se desenvolva em equilíbrio. Aí sim.

Aquário 21/1 a 19/2
Para tudo continuar fazendo sentido, você precisa descansar um pouco
mais do que o habitual, se desobrigando de cumprir rotinas, porque, as desatender por uns instantes não faria que tudo
se desorganizasse. Só um pouco.

Peixes 20/2 a 20/3
Quando não há foco, de pouco adianta forçar,
melhor descansar, deixar o tempo correr, se
desobrigar de fazer a vida dar certo e, enfim,
aguardar pelo inevitável momento em que
o foco retornará. Sempre retorna, é assim.
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Drika

Evarini
adrieli.evarini@ndmais.com.br

Yaya Banhoro deixa

Esporte

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

“Fomos dominantes”,
afirma Leandro Zago
Joinville arrancou empate, sábado, na estreia do Campeonato
Brasileiro da Série D depois de estar perdendo por 3 a 0 para o Cascavel

O atacante Yaya Banhoro rescindiu o contrato que tinha
com o JEC. Foram 10 jogos com a camisa tricolor e nenhum
gol marcado. O atacante chegou ao clube em março deste
ano com contrato em definitivo para uma temporada. No
entanto, sem fazer parte dos planos do técnico Leandro Zago,
Yaya deixa o time. O clube ainda tentou um empréstimo,
mas sem sucesso, ambos entraram em acordo e o atleta
deixa Joinville três meses após desembarcar na cidade.

FOTOS VITOR FORCELLINI/DIVULGAÇÃO/ND

Desencantou

O ataque tem sido um problema para o Tricolor que, apesar de ter
vencido a Copa Santa Catarina, a Recopa e ter se classificado para
a segunda fase do Estadual, deixou a desejar quando o assunto
é bola na rede. Na partida contra o Cascavel, o time quebrou
um “tabu”. Em competições nacionais, o JEC não marcava pelo
menos três gols desde outubro de 2014. A última vez que a rede
balançou três vezes foi contra o Avaí, em um 3 a 0 pela série B –
que o Tricolor conquistou naquele ano. Foram outras 92 partidas
de competições nacionais sem mais de dois gols comemorados.

Pedro Boscardin vence em Roland Garros
O jovem joinvilense é uma promessa que já está se tornando
realidade. Pedro Boscardin é uma das joias do esporte
joinvilense e ontem venceu a primeira partida em Roland
Garros. O tenista joinvilense, que é sexto do mundo no
ranking da Federação Internacional de Tênis, derrotou
Joshua Dous Karpenschif, o 90º do ranking. Borcardin marcou
um duplo 6/3 para conquistar a vitória na chave juvenil do
Grand Slam que é disputado no piso de saibro. Esse é um dos
quatro maiores eventos do mundo na categoria juvenil.

Próxima parada

Na segunda rodada, Boscardin busca a vaga nas oitavas de
final. A partida será contra o sérvio 25º do mundo no ranking
júnior, Hamad Medjedovic, às 9h no horário de Brasília.

Jaraguá Futsal foca na Liga Nacional

Depois de vencer a primeira no Campeonato Catarinense com o
Sub-20, o Jaraguá Futsal volta as atenções para a Liga Nacional.
Ainda sem confirmação de novas datas pelo Estadual, o objetivo
é comemorar também a primeira vitória na competição nacional.
Atualmente, o Aurinegro é vice-lanterna do grupo A, com apenas
um ponto conquistado. O time de Malafaia volta à quadra na
quinta-feira (10), para enfrentar o Umuarama, no Paraná, às 17h.

Satisfeito com o desempenho do JEC no ataque, o técnico
Leandro Zago admitiu que o time precisa melhorar na defesa

Um empate heroico, um gostinho de vitória para a torcida
e uma avaliação positiva de um
time que dominou a partida
contra um adversário que tem
uma derrota na temporada e
briga pelo título Estadual.
Depois de estar perdendo por
3 a 0 até os 33 minutos do segundo tempo, o JEC conseguiu
voltar para casa com um ponto
na bagagem e a sensação de
que pode melhorar, fazer mais
e conquistar o grande objetivo.
Para o técnico Leandro Zago,
o desempenho da equipe pode
melhorar, claro, mas foi satisfatório quando comparado ao
que foi trabalhado nas semanas que antecederam a estreia.
Além disso, jogadores que
chegaram ao time na semana
passada pouco tempo tiveram para se adaptar e, ainda
assim, desempenharam o que
o comandante esperava deles.
“O desempenho daquilo
que treinamos foi bem satisfatório. Nós conseguimos
executar muita coisa do que
foi treinado, como recuperar
a bola no campo de ataque,
defender longe do nosso gol,

trabalhar bem a bola circulando por todos os setores
do campo. Jogamos com uma
equipe muito decisiva quando
chegou e tivemos falhas pontuais, são detalhes que temos
que corrigir. Conseguimos ter
domínio o jogo todo e isso é
bem importante”, avalia.
Apesar dos três gols marcados pelo Cascavel antes que
o JEC conseguisse balançar
a rede, o Tricolor teve superioridade ofensiva, mais
posse de bola e mais ações de
organização no meio e envolvendo o time. Com dois
gols de cruzamento na área,
Zago sabe que precisa corrigir
o posicionamento e o tempo
de corte das bolas aéreas.
Embora tenha sido “vazado” três vezes, o desempenho
e a postura do time agradaram o técnico. “Se olharmos
para o placar os tempos foram
distintos, se olharmos para o
desempenho não vejo distinção. Em nenhum momento
fomos dominados, mas o
adversário foi efetivo quando
chegou. Olhamos muito para
o desempenho, não podemos

ficar envolvidos emocionalmente com o placar, mesmo
quando estava 3 a 0, o placar
não condizia com o que estava
acontecendo em campo. Fiz
trocas no sentido de manter
o nível de desempenho. A
palavra principal é confiança
naquilo que estamos construindo no dia a dia e foi isso
que manteve o desempenho
da equipe em campo”, fala.
O comportamento agressivo e de pressão ao adversário é o que Zago busca para a
equipe e é o que aconteceu na
partida. No entanto, o técnico sabe e garante que o time
precisa e vai evoluir durante
o campeonato. “O importante
é o comportamento agressivo
de pressionar o adversário.
Fomos na casa deles e fomos
dominantes, jogamos praticamente o jogo todo no campo
deles. Queremos construir
um processo contínuo de
evolução da equipe ao longo
da competição”, finaliza.
O JEC volta a campo no
sábado (12), quando enfrenta o Aimoré, às 15h,
na Arena Joinville.
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LOTERIAS
Lotofácil Concurso 2249

Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado

02 06
15 16
21 22
Premiação
15 acertos
14 acertos
13 acertos
12 acertos
11 acertos

11
17
23

12
18
24

14
19
25

Ganhadores
Prêmio
1
R$ 1.830.424,77
189
R$ 2.030,68
17826
R$ 25,00
88369
R$ 10,00
540570
R$ 5,00

Quina Concurso 5583

Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado

17

37

Premiação
Quina
Quadra
Terno

38

51

Ganhadores
Acumulado
84
5750

56

Prêmio
R$ 6.200 mil
R$ 7.593,98
R$ 166,82

Mega-Sena Concurso 2378

Quarta e sábado

11

37 38 41 49 54

Premiação
Sena
Quina
Quadra

Ganhadores
Acumulado
33
2518

Prêmio
R$ 12 milhões
R$ 67.079,61
R$ 1.255,88

Lotomania Concurso 2184

Terça e sexta

03 07
24 30
55 58
87 92
Premiação
20 acertos
19 acertos
18 acertos
17 acertos
16 acertos
15 acertos
0 acertos

10
32
60
94

14
45
62
97

Ganhadores
Acumulado
6
77
650
3882
16190
0

17
48
83
99

Prêmio
R$ 2.100 mil
R$ 41.499,09
R$ 2.021,06
R$ 239,41
R$ 40,08
R$ 9,61
R$ 0,00

Federal Concurso 5568

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

Bilhete
067634
097277
081373
046089
084241

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

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

Dupla Sena Concurso 2231

Terça, quinta e sábado

Primeiro sorteio

02 05 10 23 29 36
Premiação
Sena
Quina
Quadra

Ganhadores
Acumulado
35
1497

Prêmio
R$ 4.500 mil
R$ 3.105,90
R$ 82,98

Segundo sorteio

03 05 39 43 44 50
Premiação

Ganhadores

Sena
Quina
Quadra

Prêmio

0
26
1169

R$ 0,00
R$ 3.762,91
R$ 106,27

Timemania Concurso 1646

Terça, quinta e sábado

10 24 37 64 68 72 73
TIME DO CORAÇÃO
PALMAS
TO
Premiação
7 acertos
6 acertos
5 acertos
4 acertos

Ganhadores
Acumulado
2
106
2309

Prêmio
R$ 5 milhões
R$ 54.078,22
R$ 1.457,63
R$ 9,00

Time coração Ganhadores
PALMAS
TO
5937

Prêmio
R$ 7,50

Dia de Sorte Concurso 464

Terça, quinta e sábado

07 10 11 15 21 25 31
MÊS DA SORTE: ABRIL
Premiação
7 acertos
6 acertos
5 acertos
4 acertos

Ganhadores
Acumulado
36
1698
22386

Prêmio
R$ 500 mil
R$ 2.872,13
R$ 20,00
R$ 4,00
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São Paulo quer evitar zebra
Tricolor usará os titulares no Morumbi e precisa reverter vantagem do 4 de Julho
Com titulares, o São Paulo
quer espantar a zebra e evitar
uma eliminação precoce que
seria considerada um vexame na Copa do Brasil. Nesta
noite, no Morumbi, às 19h,
o time tricolor volta a enfrentar o 4 de Julho e, como
foi derrotado pelo modesto
rival do Piauí há uma semana, precisa da vitória por dois
gols de diferença para avançar

às oitavas de final do torneio
do qual nunca foi campeão
O São Paulo levou 3 a 2 do
4 de Julho no Piauí semana
passada. Como não existe
mais gol qualificado, tem de
vencer por ao menos dois
gols de saldo. Se triunfar por
um, a vaga será definida nos
pênaltis. A equipe do Piauí
joga pelo empate para conseguir uma classificação, que

Copa do Brasil

Santos tem noite
para carimbar a vaga
Contratado há exatamente um mês, Fernando Diniz enfim começa a
impor seu estilo de jogo
no Santos. Após tropeços
e sobressaltos, a equipe
paulista ganhou corpo nas
últimas duas semanas,
passou a mostrar consistência e, hoje, às 16h30,
poderá vencer a terceira
seguida sob o comando
do treinador. Em busca da
vaga nas oitavas de final
da Copa do Brasil, o Santos
vai receber o Cianorte-PR, na Vila Belmiro.
E o time de Diniz está
em situação tranquila
para buscar a "trinca",

contra o rival que disputa
a Série D do Campeonato
Brasileiro. O peixe venceu
a partida de ida por 2 a 0.
Se o placar não refletiu o
domínio dos visitantes na
semana passada, agora o
Santos poderá mostrar sua
superioridade sem maiores preocupações, sabendo
que avançará mesmo em
caso de uma improvável derrota por 1 a 0.
O Santos vai a campo com: John; Pará, Luiz
Felipe, Luan Peres e
Felipe Jonatan; Alison,
Jean Mota e Gabriel Pirani; Marinho, Kaio Jorge
e Marcos Guilherme.

Ramírez deve
mudar postura

Tiago Nunes
está recuperado

O técnico Miguel Ángel Ramírez
admitiu que a goleada sofrida
para o Fortaleza poderá fazer
com que ele “mude” a forma de
ver como o Inter deve atuar. Por
isso, a reação tem que ocorrer na
quinta-feira, contra o Vitória,
no Beira-Rio, pela Copa do
Brasil.“Coloco sempre os que têm
melhores condições de competir
e também pensando no matamata (contra o Vitória), que
é uma partida que queremos
classificar. Até porque, o clube
joga tudo de imediato nesta
Copa. Então, por isso as trocas,
mas também por lesão. Como foi
o caso de Lucas Ribeiro, que foi de
urgência. As demais foi pensando
na quinta-feira”, revelou.

A semana após conquistar
o título da Recopa Gaúcha
começou com boas notícias
no Grêmio. Infectado pela
Covid-19 e ausente dos
treinamentos desde o último
final de semana, o técnico
Tiago Nunes se recuperou da
doença e voltou a comandar
os trabalhos. O comandante
estará na casamata no jogo de
volta da terceira fase da Copa
do Brasil, contra o Brasiliense,
na quinta-feira, às 15h30min.
Além de Tiago Nunes, outros
nomes também infectados no
surto de coronavírus no Tricolor
também voltaram às atividades.
Diego Souza, Ferreira e Rafinha
devem ser relacionados.

seria histórica. O risco de
eliminação deve fazer Hernán Crespo escalar titulares
para o compromisso decisivo,
algo que não fizera há uma
semana. O São Paulo deve ir a
campo com: Tiago Volpi, Bruno Alves, Miranda e Léo; Igor
Vinicius, Shaylon, Rodrigo
Nestor, Gabriel Sara e Reinaldo; Luciano e Rojas (Eder).
Técnico: Hernán Crespo.

Corinthians crê
na classificação

ELIMINATÓRIAS
SUL-AMERICANAS
P
15
11
9
7
7
7
5
4
3
1

J
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

V
5
3
3
1
2
2
1
1
1
0

COPA DO MUNDO 2022
7ª RODADA

3/6, 17h
3/6, 19h
3/6, 21h
3/6, 23h
4/6, 21h30

8ª RODADA

8/6, 18h
8/6, 19h30
8/6, 20h
8/6, 21h30
8/6, 22h30

E
0
2
0
4
1
1
2
1
0
1

D
0
0
2
0
2
2
2
3
4
4

GP GC SG
14 2 12
7 3 4
13 8 5
6 5 1
7 7 0
9 11 -2
7 7 0
8 13 -5
3 9 -6
4 13 -9

%
100
73.3
60
46.7
46.7
46.7
33.3
26.7
20
6.7

REPESCAGEM MUNDIAL

Bolívia
Uruguai
Argentina
Peru
Brasil

3x1
0x0
1x1
0x3
2x0

Venezuela
Paraguai
Chile
Colômbia
Equador

Equador
Venezuela
Colômbia
Paraguai
Chile

x
x
x
x
x

Peru
Uruguai
Argentina
Brasil
Bolívia

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 1 x 0 Juazeirense
3/6, 19h
Avaí 1 x 1 Athletico-PR
3/6, 19h
Vitória 0 x 1 Internacional
3/6, 21h30
CRB x Palmeiras*
10/6, 21h30
Coritiba x Flamengo
JOGOS DE VOLTA

Após conquistar sua primeira
vitória no Brasileirão, no fim
de semana, o Corinthians
se reapresentou já com a
cabeça em outra competição.
Amanhã, o time paulista
vai rever o Atlético-GO,
rival que virou seu algoz
nas últimas semanas, e
precisa reverter a derrota
por 2 a 0, na ida, para
avançar às oitavas de final
da Copa do Brasil. Por isso,
a reapresentação após uma
vitória, geralmente mais
tranquila, foi de trabalho
duro e concentração. Afinal,
o Corinthians precisa
vencer o rival goiano por
dois gols de diferença
para ao menos levar o
duelo para os pênaltis.

TIME
1º Brasil
2º Argentina
3º Equador
4º Paraguai
5º Uruguai
6º Colômbia
7º Chile
8º Bolívia
9º Venezuela
10º Peru

COPA DO BRASIL

8/6, 16h30
Santos
8/6, 19h
São Paulo
9/6, 16h30
ABC
9/6, 16h30
Vasco
9/6, 19h
Bahia
9/6, 19h
Palmeiras
9/6, 19h
Athletico-PR
9/6, 19h
Juazeirense
9/6, 21h30
Bragantino
9/6, 21h30
Criciúma
9/6, 21h30
Atlético-GO
10/6, 16h30
Brasiliense
10/6, 19h
Ceará
10/6, 19h
Atlético-MG
10/6, 21h30 Internacional
16/6, 21h30
Flamengo

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

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

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

P
6
6
4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0

J
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

V
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

E
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0

D
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
2

ACESSO À SÉRIE A
2ª RODADA

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

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

3ª RODADA

11/6, 19h
Samp. Corrêa
11/6, 21h30
Guarani
12/6, 16h30
Cruzeiro
12/6, 16h30
CRB
12/6, 19h
Vila Nova
12/6, 19h
Bras. Pelotas
13/6, 18h15
Botafogo
13/6, 18h15
Coritiba
13/6, 20h30
Vitória
13/6, 20h30
Avaí

GP GC SG %
3 1 2 100
2 0 2 100
6 3 3 66.7
3 1 2 66.7
2 0 2 66.7
6 5 1 66.7
3 2 1 66.7
3 3 0 50
2 2 0 50
4 5 -1 50
2 2 0 33.3
0 0 0 33.3
2 3 -1 16.7
1 2 -1 16.7
0 1 -1 16.7
0 1 -1 16.7
0 1 -1 16.7
1 3 -2 16.7
1 3 -2 16.7
4 7 -3 0
REBAIXAMENTO

2x5
2x0
0x1
0x0
1x0
2x0
1x1
3x4
1x1
0x1

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

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Ponte Preta
Náutico
Goiás
Conﬁança
CSA
Vasco
Remo
Londrina
Operário-PR
Brusque
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Corsini é reeleito
para presidência
da Acij

MICHAEL PLEWKA/DIVULGAÇÃO/ND

Animal acorda após 24
mil anos congelado
Um animal pertencente a um filo de criaturas
aquáticas e microscópicas (rotífero) acordou após 24
mil anos hibernando em congelamento. O espécime
foi encontrado em solo siberiano, e os resultados
do estudo que acompanhou o comportamento do
animal foi publicado ontem na revista Current
Biology. A descoberta foi liderada pelo Laboratório
de Criologia do Solo, do Instituto de Problemas
Físico-Químicos e Biológicos em Ciências do
Solo, localizado em Pushchino, na Rússia.

Jeff Bezos fará
viagem para o
espaço em julho

Filhote de furão é resgatado por gato - Um
resgate inusitado aconteceu sábado, em Jaraguá
do Sul, no Norte do Estado. Um gato encontrou
um filhote de furão na beira do rio e o entregou
para o tutor. Sem saber de qual animal se tratava,
o homem levou o filhotinho até os Bombeiros
Voluntários. De acordo com o biólogo Christian
Raboch, o filhote é da espécie Galictis cuja,
que é nativa e protegida por lei. “No começo
achamos que se tratava de um filhote de lontra,
mas era muito pequeno para ser, então depois
de pesquisar melhor vimos que era um filhote
de furão com poucos dias de vida. Ele está em
aquecimento, é alimentado a cada 2h”, explicou.
O filhote ficará sob os cuidados veterinários
até conseguir se recuperar e desenvolver.

Jeff Bezos, homem mais rico do
mundo e fundador da Amazon,
anunciou ontem que ele e seu
irmão, Mark, vão participar do
primeiro voo espacial tripulado
de sua empresa de foguetes, a
Blue Origin. "Desde os 5 anos
de idade, sonho em viajar
para o espaço. No dia 20 de
julho, farei essa viagem com
meu irmão", disse Bezos. Ele
deixará o cargo de presidente
executivo da Amazon em 5 de
julho, após 27 anos no comando
da companhia, se juntará ao
vencedor de um leilão por uma
vaga no primeiro voo espacial
da Blue Origin, que fechou a
primeira rodada do leilão no
mês passado e disse que recebeu
mais de 5,2 mil licitantes de
136 países, sem divulgar o
lance mais alto da rodada.

Galo é preso
por cantar de
madrugada
Uma ocorrência bem atípica
movimentou a Polícia Militar
de Ivaiporã, no Paraná, na
madrugada de domingo. Um
morador ligou para a Polícia
por volta das 5h para reclamar
de perturbação de sossego. A
PM foi até o local para ver o que
estava acontecendo. Os policiais
chegaram ao local e conversaram
com o solicitante da chamada,
que reclamou do galo do vizinho.
O morador relatou que por várias
vezes, tentou conversar com o
vizinho em busca de uma solução
amigável, o que não aconteceu e,
por conta disso, resolveu chamar a
polícia e representar criminalmente
o vizinho por perturbação de
sossego. A PM apreendeu o galo e o
deixou aos cuidados da Secretaria
de Meio Ambiente de Ivaiporã.
O animal foi levado a uma
chácara, onde está sendo cuidado
e alimentado. Uma audiência
de conciliação foi agendada
para que os dois vizinhos
tentem entrar em um acordo.

DIVULGAÇÃO/EMBRAER/ND

A Acij reconduziu para
mais um ano de mandato o
presidente Marco Antonio
Corsini, três diretores e
15 vice-presidentes. A
aclamação da chapa de
consenso ocorreu no final
da tarde de ontem (7),
durante reunião conjunta
dos Conselhos Superior e
Deliberativo da entidade.
Eleito presidente da
Acij em junho de 2020,
Corsini encerra no final
deste mês o primeiro ano
do mandato, marcado
pela interlocução com as três esferas do poder público,
pela articulação de projetos de infraestrutura no Eixo
de Desenvolvimento Norte e pela celebração dos 110
anos da entidade. Outro destaque deste primeiro ano
de mandato foi o suporte da entidade ao poder público
na gestão da crise sanitária causada pela pandemia.
A Acij liderou doações de respiradores, BIPAP’s para
ventilação não-invasiva e testes para identificação
de covid-19, além da entrega de 83 novos leitos para
o Hospital Municipal São José e 27 leitos para a UPA
Leste. “Agradeço a confiança da Acij. É uma honra e
uma grande responsabilidade ser reconduzido para
mais um ano de mandato junto com nossos parceiros
de diretoria”, afirmou Corsini. Novos serviços e soluções
empresariais para os associados, inovação e avanço
nas bandeiras econômicas e sociais da entidade
são algumas das prioridades deste segundo ano de
mandato, que começa oficialmente a partir de julho.

+notícias

Embraer vende mais 50 unidades de
'carro voador' para a América Latina
A Embraer anunciou mais um acordo de venda de seu "carro
voador", cujo projeto ainda está em desenvolvimento.
A fabricante brasileira de aviões fechou contrato para
entregar 50 veículos elétricos de pouso e decolagem
vertical (ou eVTOL, na sigla em inglês e como é chamado o
"carro voador" no mercado aéreo) para a Helisul Aviation,
empresa que opera helicópteros na América Latina.
Na semana passada, a Embraer divulgou que recebeu
também uma encomenda de 200 unidades de eVTOL para
a Halo, companhia que fornece serviços de helicópteros
e mobilidade aérea urbana privada nos Estados Unidos
e no Reino Unido. Tanto no caso da Helisul como no da
Halo, as entregas devem começar a partir de 2026.

