
Com mais de 10,5 mil casos confirmados no município apenas neste ano, o que 
caracteriza epidemia, Prefeitura anuncia a abertura de processo de compra 
do imunizante para aplicar em pessoas já infectadas pela doença. Página 3
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Ferry boat 
pode ligar 
São Chico e 
Barra do Sul 
PÁGINA 2

DRIKA

Com mais erros 
na defesa,  
JEC/Krona 
é goleado 
PÁGINA 14

Cascavel goleia JEC/Krona 
  

O JEC/Krona  foi goleado por 5 a 3 pelo Cascavel, 
ontem, na quadra do Sesc. O time paranaense abriu 

2 a 0, e o Tricolor chegou ao empate mas, depois, 
mesmo com um jogador a mais em quadra, levou mais 

três gols. No último lance do jogo, o goleiro Willian 
marcou o terceiro gol do JEC/Krona. PÁGINA 14
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BALNEÁRIO BARRA DO SUL

Parceria viabiliza instalação 
de câmeras de monitoramento 
Com um efetivo policial reduzido, a 
Prefeitura conta com apoio da CDL para 
reforçar a segurança na cidade. PÁGINA 5 

TEMPORAL

Chuvas causam transtornos
e perdas em 17 municípios 
Com 287 mm de precipitação, a cidade de 
Canelinha foi a mais atingida e registrou um 
total de 146 pessoas desalojadas. PÁGINA 10 

Joinville terá vacina contra 
a dengue na rede pública    

EFEITO DA EPIDEMIA

Vacina já é 
encontrada 
em clínicas e 
laboratórios 
particulares
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Reunião (foto) realizada esta semana 
entre os prefeitos de São Francisco do Sul, 
Godofredo Gomes Moreira Filho, e de Barra 
do Sul, Antônio Rodrigues, tratou da ideia de 
tirar do papel, o quanto antes, o projeto da 
travessia por mar entre os dois municípios. 
Duas equipes técnicas foram formadas, uma 
de cada cidade. Também é necessário um 
estudo para saber qual o melhor ponto de 
saída e chegada e o licenciamento ambiental. 
A operação do ferry boat, se confirmada, 
pode ajudar a destravar o trânsito na região 
nas próximas temporadas e contribuir para 
o turismo local. Ainda não há um local 
definido, mas será na ponta sul do Ervino.

Ferry boat  
entre São Chico  
e Barra do Sul 

Mais um local para 
fazer identidade
Depois da instalação de um atendimento da Polícia Federal em um 
shopping na zona Norte de Joinville, agora, em outro shopping, na 
área central, mais um local de atendimento com foco em cidadania. 
Em breve, o público terá o serviço de emissão da Carteira de Identidade 
pelo posto de atendimento do Instituto Geral de Perícias de SC (IGP).

Bairro modelo 
já impacta o 
mercado
Pelo menos no publicitário. 
Agência de Comunicação 
e Negócios com 18 anos de 
mercado, a Exit anunciou 
ontem sua transferência 
de sede para o primeiro 
bairro-cidade de Joinville, 
o Cidade das Águas.  
 
O Centro Empresarial CRH, 
local da nova sede da Exit, 
é o empreendimento marco 
zero do projeto e já conta 
com outras 80 empresas 
em um espaço colaborativo 
e com inovação como um 
dos focos. Ao final de todas 
as fases de construção o 
bairro contará com uma 
população de mais de 10 
mil pessoas e uma área de 
250 mil m². 

Bombeiros voluntários 
divulgam números 
do drive-thru
Todo o evento foi extremamente 
organizado e com os cuidados em relação 
a Covid-19. Como resultado, números 
impressionantes para ajudar o Programa 
Bombeiro Mirim da corporação: R$ 75 mil 
arrecadados no Rotary Burguer Drive-
Thru. Uma ação solidária abraçada por 
apoiadores, incluindo o Grupo ND, e toda 
comunidade que faz, sim, a diferença. 

STF mantém presos 
ex-prefeito de Major 
Vieira e seu filho
A decisão foi da ministra Cármen Lúcia. A 
negativa ao pedido de habeas corpus do 
ex-prefeito de Major Vieira, Orildo Antônio 
Severgnini (foto), e seu filho, Marcus 
Vinícius Brasil Severgnini, já foi publicada 
e com argumento da ministra de que “a 
custódia está devidamente fundamentada 
em circunstâncias concretas das condutas 
imputadas aos acusados”. 
 
Os dois estão presos desde agosto do 
ano passado, acusados de formação 
de organização criminosa com 
fraudes em procedimentos licitatórios 
e prática de outros crimes contra 
a administração pública. Segundo 
apuração, eles criaram uma pessoa 
jurídica para lavagem de dinheiro, com 
prejuízos superiores a R$ 5 milhões.

Leilão de veículos da Celesc  
com lances a partir de R$ 750
Confirmado o leilão online para o dia 17 de junho, próxima 
quarta-feira. Ao todo, 12 veículos da estatal como picapes 
e um caminhão estarão disponíveis com lances iniciais que 
variam entre R$ 750 e R$ 39 mil. Mas os interessados já podem 
conhecer os veículos, das 9h às 11h45 e das 14h até as 17h, com 
exceção de domingos e feriados. 
As propostas podem ser enviadas até o dia 17 de junho, às 
14h15 no site www.soleiloes.com.br. Podem participar pessoas 
físicas ou jurídicas maiores de 18 anos. Após aprovação 
do seu cadastro, o participante receberá um e-mail de 
confirmação para poder realizar seu lance. Para mais 
informações, como condições de pagamentos e transferências 
documentais, basta consultar o edital do leilão neste link: 
https://bit.ly/2Ta2wZM ou entrar em contato pelo e-mail 
contato@soleiloes.com.br ou telefone (48) 3364-1838.

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

SABRINA AGUIAR
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Joinville terá vacina contra 
a dengue na rede pública

Com o município convivendo uma epidemia por causa da doença, imunização para quem 
já teve dengue é alternativa para evitar casos mais graves em uma eventual reinfecção
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Testes rápidos
Hoje, Joinville tem 

uma estimativa de casos 
de dengue baseada em 
estatísticas de casos 
confirmados. Entre-
tanto, com a compra de 
testes rápidos, haverá 
uma base de dados mais 
confiável. A cidade pre-
tende adquirir cerca de 
400 mil testes rápidos e 
vai aplicá-los em todas 
as pessoas que apre-
sentarem sintomas.

Com os testes rápidos, 
a confirmação da doença 
ocorre em um período 
de 20 a 30 minutos após 
a coleta. Essa é a primei-
ra vez que esse tipo de 
teste será utilizado na 
rede pública de Joinville. 
O pregão para a compra 
ocorrerá no dia 17 de 
junho e a estimativa é de 
que os produtos come-
cem a ser disponibili-
zados nas unidades de 
saúde a partir de julho.

Rede privada já disponibiliza a vacina
Enquanto a vacina não chega à rede públi-

ca, a rede privada de Joinville já conta com 
o imunizante contra a dengue. Laboratórios 
e clínicas dispõem de doses que custam 
entre  R$ 240 e R$ 300. São três doses com 
intervalo de seis meses para completar 
o ciclo de imunização e proteção ideal.

Estima-se que 70% das pessoas já tive-
ram contato com a dengue e não sabem. 
São assintomáticos. Essas pessoas, por 
meio de um exame, podem se beneficiar 
da proteção da vacina. Pessoas com câncer 
(é preciso avaliar a fase do tratamento), 
gestantes e mulheres que estão ama-
mentando não podem tomar a vacina.

Há estudos avaliando a liberação da vacina 
para pessoas acima de 45 anos, porém, hoje 
no Brasil, a imunização está autorizada 
apenas para a faixa etária dos 9 aos 45 anos.

É importante destacar que para fazer a 
vacina na rede privada, a pessoa necessi-
ta ter prescrição médica e o resultado do 
exame de sorologia, explica Juliane Dressel, 
enfermeira e proprietária de uma clínica 
em Joinville. A vacina é aplicada no braço.

Quanto a eventuais reações, Juliane 
comenta que a vacina tem uma tolerân-
cia muito boa, há pouquíssimos casos 
de reações em pacientes que tomaram e 
todos são acompanhados pela clínica. 

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

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

Em meio à pandemia da Covid-19, 
Joinville convive com outra ameaça 
à saúde pública: a dengue. O municí-
pio atingiu uma marca preocupante 
nesta semana, ultrapassando os 10,5 
mil casos e três mortes por dengue

Por isso, a Prefeitura decidiu 
que vai comprar a vacina e imuni-
zar a população contra a dengue. 
A quantidade ainda não está defi-
nida; vai depender dos resultados 
da aplicação dos testes rápidos. 

Com o agravamento dos casos, o 
município já está se preparando para 
os próximos anos, informa o secretário 
de Saúde de Joinville, Jean Rodrigues. 
“Além de continuar combatendo o lixo 
para evitar novos focos (do mosquito), 
estamos pensando nas pessoas que 
terão dengue com agravamento nos 
próximos anos. Por isso, entra a ques-
tão da vacina, que só pode ser aplicada 
em quem já teve dengue, prevenindo 
para que, na próxima vez, ela não seja 
hemorrágica”, explica o secretário.

O edital para compra do imunizante 
contra a dengue deve ser publicado em 
60 dias e, até outubro ou novembro 
deste ano, Joinville já deve estar apli-
cando a vacina. Segundo Rodrigues, a 
vacina da dengue não é cara e há pelo 
menos duas opções consolidadas no 
mercado: a Sanofi Pasteur e a Butan-
tan, ambas com eficácia comprovada. 

PESSOA PODE PEGAR DENGUE 
ATÉ QUATRO VEZES

Outras marcas que tiveram eficá-
cia comprovada também poderão 
concorrer ao edital, que vai deta-
lhar os valores e as características 
pretendentes do imunizante.

Como existem quatro configurações 
(sorotipos) conhecidos do vírus, e a 
pessoa pode pegar dengue até quatro 
vezes, a composição da cepa é diferen-
ciada e não é possível fazer uma vacina 
para quem nunca pegou a doença.

“O grande desafio é a composi-
ção da cepa”, reforça o secretário 
da Saúde, lembrando que a priori-
dade da vacina é evitar mortes.

Diante da epidemia de dengue, 
Rodrigues renova o apelo à popula-
ção: a compra da vacina é o final do 
processo. O importante, nesse mo-
mento, é combater os focos e evitar 
que mais pessoas peguem a doença.

Vacina já é 
disponibilizada 
em clínicas e 
laboratórios 
e os valores 
de cada dose 
variam entre R$ 
240 e R$ 300

Principais sintomas 

Febre acima  
dos 38.5ºC

Normalmente, a primeira manifestação da dengue é a febre alta (38.5°C a 40°C), de início abrup-
to, que geralmente dura de 2 a 7 dias, acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e articula-
ções, além de prostração, fraqueza, dor atrás dos olhos, erupção e coceira na pele. Perda de peso, 
náuseas e vômitos são comuns. Em alguns casos também apresenta manchas vermelhas na pele.

Dores  
musculares  

intensas

Manchas 
vermelhas 
no corpo

Mal-estar Falta de 
apetite

Dor de  
cabeça
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Carlos Moisés anuncia  
vacinação em massa 
Governo do Estado ainda vai definir as cidades que sediarão as campanhas e 
informou que também serão feitos eventos-teste para avaliar a imunização

Governador Moisés usou as 

redes sociais para anunciar o 

novo esquema de vacinação
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Governo destina R$ 60 milhões para o programa
Podem ser contempla-

das famílias registradas no 
Cadastro Único (CadÚnico) 
e do Benefício de Prestação 
Continuada (BPC), que não 
receberam nenhum auxílio 
do Governo Federal, além de 
pessoas desempregadas nos 
setores ligados à alimenta-
ção, alojamento, promoções, 
eventos e turismo. Além 
desses grupos, o Governo 
do Estado incluiu no paco-
te pessoas que trabalhavam 

no transporte coletivo e que 
perderam seus empregos.

“O Governo catarinen-
se já disponibilizou linhas 
de crédito, programas de 
incentivo e outros subsí-
dios para fortalecer a eco-
nomia do Estado e, agora, 
está fazendo um aporte de 
R$ 60 milhões para atender 
essas pessoas que perderam 
os empregos e em situação 
de vulnerabilidade social”, 
enfatiza a secretária adjunta 

da SEF, Michele Roncalio.
O SC Mais Renda é uma ini-

ciativa do Governo do Estado 
de Santa Catarina operacio-
nalizado pelas Secretarias de 
Estado do Desenvolvimento 
Social (SDS) e Fazenda (SEF), 
com apoio das Secretarias 
de Estado da Administração 
(SEA), Casa Civil, Controla-
doria Geral do Estado (CGE), 
Secretaria Executiva de 
Comunicação (SEC), CIASC e 
administrações municipais. 

Estado libera 
cadastro ao SC 
Mais Renda

 Com a aprovação em 
plenário por unani-
midade pela Assem-
bleia Legislativa de 
Santa Catarina (Alesc) 
ontem (9), o Governo 
do Estado deu mais 
um passo na imple-
mentação do SC Mais 
Renda.Hoje (10), inicia 
o cadastramento de 
profissionais que per-
deram o vínculo formal 
de emprego durante a 
pandemia para receber 
o auxílio emergencial. 
O projeto irá benefi-
ciar trabalhadores dos 
setores de alimen-
tação, hospedagem, 
eventos, artes cênicas, 
turismo e transpor-
te público, além de 
pessoas em situação 
de vulnerabilidade 
social. A expectativa 
é que 67 mil famílias 
sejam beneficiadas 
em Santa Catarina.

“O SC Mais Renda é o 
auxílio emergencial que 
vai trazer mais digni-
dade aos catarinenses 
que perderam renda 
durante a pandemia. 
Queremos agilizar o 
apoio financeiro às fa-
mílias e atender aqueles 
que mais precisam nes-
te momento”, afirmou 
o governador Carlos 
Moisés. O benefício, no 
valor de R$ 900, será 
pago em três parcelas 
mensais de R$ 300.

O secretário do De-
senvolvimento Social, 
Claudinei Marques e o 
adjunto Daniel Netto 
Cândido, ficaram satis-
feitos com a aprovação 
na Assembleia Legislati-
va. “Esse foi um grande 
gesto de solidariedade 
do Governo do Estado 
para com aqueles que 
mais necessitam. Um 
dia muito especial. 
Estão de parabéns todos 
os parlamentares”, 
relatou o secretário 
Claudinei Marques.

O líder de Governo, 
deputado José Milton 
Scheffer, destacou a tra-
mitação, que foi rápida e 
agradeceu a todos os de-
putados. “Um projeto da 
mais alta importância, 
porque vai levar quali-
dade de vida e condições 
às pessoas que neste 
momento estão passan-
do por dificuldades”.

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

Luana Amorim 
luana.amorim@ndmais.com.br

  O Governo de Santa 
Catarina já definiu os pró-
ximos passos para o com-
bate da Covid-19: vacinação 
em massa e a realização de 
eventos-teste no próxi-
mo semestre. O anúncio foi 
feito pelo governador Carlos 
Moisés (PSL) na tarde ontem 
(9) nas redes sociais, um 
dia após ele ter detalhado 
o Calendário de Vacinação 
elaborado pela Secretaria 
Estadual de Saúde, que prevê 
a vacinação de toda popula-
ção catarinense de 18 anos ou 
mais até o dia 23 de outubro.

Em um vídeo, de quase um 
minuto, Moisés elenca quais 
são as prioridades do gover-
no estadual nos próximos 
meses. A primeira é a realiza-
ção de eventos testes, como 
feiras e shows, com pessoas 
que já tenham se vacinado 
contra o vírus. “A partir daí 
queremos tirar conclusões 
para que a gente entenda 
como funciona o processo 
de imunização”, explicou.

Mas, a grande novidade, 
foi o anúncio da vacina-
ção em massa em algumas 
cidades catarinenses, com 
a aplicação das duas doses 
fora do cronograma ofi-
cial do Estado. O objetivo é 
que, com isso, sejam fei-
tas pesquisas, em parceria 
com universidades, sobre o 
processo de imunização.

Devem ser escolhidos 
para esta etapa, segundo 
Moisés, municípios com 
alta taxa de transmis-
são do vírus, letalidade e 
vulnerabilidade social.

“Nós vamos escolher al-
guns municípios, programar 
esses testes, trazer os estu-
diosos, trazer as universida-
des e fazer ciência para que 
as futuras gerações possam 
ter algum proveito desse 
episódio duro que vive Santa 
Catarina e o mundo”, finali-
za. A data para o início dessa 
vacinação não foi informada.
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Cidade Editor: Jean Balbinotti jean.balbinotti@ndmais.com.br

A população de Balneário Barra do Sul, 
no Litoral Norte de Santa Catarina, ga-
nhará um novo reforço para a seguran-
ça nos próximos dias. Isto porque uma 
iniciativa de empresários locais prevê a 
instalação de, pelo menos, 120 câmeras 
de monitoramento nas ruas da cidade.

O projeto foi lançado na terça-fei-
ra à noite, na Câmara dos Dirigen-
tes Lojistas (CDL) do município. O 
encontro contou com a presença de 
representantes da Prefeitura de Bal-
neário Barra do Sul, Polícia Civil e 
Militar, além de empresários locais.

“A ideia é fazer com que a cidade fique 
mais segura com essas câmeras”, diz 
o vice-presidente da CDL de Barra do 
Sul, Antônio Carlos da Silva Júnior.

As câmeras vão funcionar de forma 
integral e terão imagens coloridas, que 
poderão ser visualizadas 24 horas por 
dia. Além disso, o conteúdo ficará arma-

zenado por até três dias. A compra dos 
equipamentos foi feita por um grupo de 
empresários e cedida por tempo indeter-
minado à Prefeitura. Segundo Antônio 
Carlos, a única despesa que a Prefeitura 
terá é com a manutenção mensal das 
câmeras. Até o momento, sete equipa-
mentos foram instalados, sendo que 
dois deles fazem o monitoramento de 
placas de veículos e indicam se o carro 
está irregular. A expectativa das auto-
ridades é que no prazo de 90 dias todas 
já estejam funcionando na cidade.

O município de Balneário Barra do 
Sul tem hoje pouco mais de 11 mil ha-
bitantes - segundo estimativa do IBGE 
em 2020 - e conta com um efetivo de 
cinco policiais militares durante a se-
mana e dois nos finais de semana. Por 
isso, as câmeras de monitoramento 
são tão importantes e podem ser alia-
das fundamentais para garantir a se-

gurança dos moradores e visitantes.
“Com elas, podemos alcançar locais 

que uma viatura não conseguiria. Os 
olhos das câmeras vão facilitar muito a 
vigilância. É um reforço extremamente 
importante”, salienta o Tenente-Co-
ronel Franzoni, da Polícia Militar.

As câmeras serão instaladas em to-
dos os bairros e nas principais ruas. 
Mas, segundo o Prefeito, a expec-
tativa é de ampliação do projeto 
para 100% das vias do município.

“Estamos sendo privilegiados nes-
se momento e estamos juntos com a 
CDL e toda a comunidade trabalhando 
para instalar o mais rápido possível 
esse circuito de câmeras e ser par-
ceiros no monitoramento da cida-
de”, ressalta o prefeito de Balneário 
Barra do Sul, Antônio Rodrigues.

*Com informações do repórter Ronaldo Daros 

Vigilância reforçada  
em Barra do Sul

Em uma parceria com a iniciativa privada, 120 
câmeras de monitoramento serão instalados em pontos 

estratégicos da cidade para reforçar a segurança
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A ideia é fazer com que a 
cidade fique mais segura 
com essas câmeras.”

Antônio Carlos da Silva Júnior,
vice-presidente da CDL de Barra do Sul 
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Forcinha extra para se 
reinventar na pandemia
No dia 15 de junho, Secretaria de Cultura e Turismo e o Joinville Convention & Visitors Bureau promovem evento com 
especialistas e empresários para compartilhar experiências, falar de retomada, tendências e prospecções para o setor 

Programação inclui 

presença de público 

na Expoville, com 

todos os cuidados 

sanitários e vagas 

limitadas

 F
O

TO
 D

IV
U

LG
A

ÇÃ
O

/N
D

Como acompanhar a programação
O público-alvo deste 

segundo momento são os 
promotores, organizadores e 
empreendedores dos espaços 
de eventos de Joinville. Em 

razão da pandemia, haverá 
limitação de público de 55 
lugares por turno. Os inte-
ressados em reservar ingres-
sos gratuitamente devem 

acessar o site enjoyticket.
com.br. Outra possibilidade 
é acompanhar o evento pelo 
canal do Joinville Conven-
tion Bureau no YouTube. 

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

Com o propósito de ajudar 
as pessoas a se reinventa-
rem em meio à pandemia, a 
Secult (Secretaria de Cultura 
e Turismo de Joinville) e o 
Joinville e Região Convention 
& Visitors Bureau promovem, 
a partir da próxima terça-
-feira, a primeira edição do 
“Tudo é Evento: retomada 
e tendências do setor”.

A iniciativa terá forma-
to híbrido, com presença 
de público e respeitando 
as restrições sanitárias na 
Expoville, e também com 
transmissão online pelo 
YouTube. Na programação, 
especialistas e empresários 
vão compartilhar experiên-
cias, cases e fazer prospec-
ções para o setor de turismo.

Vanessa Falk, gerente de 
turismo e eventos da Se-
cult, explica que o encontro 
será um primeiro passo para 
projetar o retorno gradativo 
das atividades econômicas do 
setor. “A intenção é mostrar 
as possibilidades de realizar 
os eventos de forma segura, 
respeitando todos os proto-
colos e cuidados sanitários, 
a fim de incentivar o setor 
a utilizar novos formatos a 
partir dos exemplos apresen-

tados”, destaca a gestora.
Para o presidente do Jo-

inville e Região Convention 
& Visitors Bureau, Ozei Luiz 
da Silva, é fundamental para 
quem está à frente dos em-
preendimentos e toda cadeia 
de fornecedores e participan-
tes envolvidos que se tenha 
previsibilidade e a garan-

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Joinville, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Joinville, torna público que, 

conforme a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o Pregão Eletrônico SRP nº. 

077/2021, destinado a Aquisição de bicicletas e cadeados articulados, para serem utilizadas pelas 

Agentes Comunitárias de Saúde, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde na 

Data/Horário: 22/06/2021 às 9h, para abertura das propostas. O edital encontra-se à disposição dos 

interessados nos sites www.joinville.sc.gov.br/editalpublico e www.gov.br/compras/pt-br - UASG 460027.

Joinville/SC, 09 de junho de 2021.

Jean Rodrigues da Silva – Secretário Municipal de Saúde.

Fabrício da Rosa – Diretor Executivo.

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Joinville, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Joinville, torna público 
que, conforme a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o Pregão Eletrônico SRP 
nº. 040/2021, destinado a Aquisição de Gêneros Alimentícios para Atender a Demanda da Secretaria 
Municipal de Saúde de Joinville e do Hospital Municipal São José e Aquisição de Leite em Pó em 
Lata 400 g, a fim de Atender a Decisão Judicial na Data/Horário: 22/06/2021 às 9h, para abertura 
das propostas. O edital encontra-se à disposição dos interessados nos sites www.joinville.sc.gov.br/
editalpublico e www.gov.br/compras/pt-br - UASG 460027.

Joinville/SC, 08 de junho de 2021.
Jean Rodrigues da Silva – Secretário Municipal de Saúde.

Fabrício da Rosa – Diretor Executivo.

tia de que o organizador 
terá condições de execu-
tar o que foi planejado.

“A realização do Tudo é 
Evento é, justamente, uma 
forma de demonstrar que 
o setor tem condições de 
trabalhar com a seguran-
ça que o momento exige e, 
sobretudo, gerar uma onda 
positiva sobre a necessi-
dade da volta dos eventos, 
tanto sob o ponto de vis-
ta econômico, quanto do 
relacionamento”, afirma.

 A programação inicia 
com a palestra de Eduardo 
Zarzonello, que apresen-
tará cases de planejamento 
de grandes eventos para 
o contexto da pandemia, 
como o Festuris e o Grama-
do Summit. Pela manhã, o 
público vai conferir a mesa 
de debate “Re-Inventando 

em tempo de crise”, com 
a participação de empre-
sários locais para dividir 
experiências na área.

A programação é voltada, 
especialmente, para o trade 
turístico e de eventos de 
Joinville, além de autori-
dades dos setores públicos 
e privados e acadêmicos da 
área. No período da tarde, 
o debate será em torno da 
desburocratização do setor 
de eventos no município. 

Também estão convida-
dos para o evento repre-
sentantes da Secretaria de 
Agricultura e Meio Am-
biente, da Secretaria de 
Governo, da Secretaria 
da Fazenda, da Vigilância 
Sanitária, da Polícia Civil 
e do Corpo de Bombei-
ros Voluntários, além de 
autoridades regionais.

A intenção 
é mostrar as 
possibilidades de 
realizar os eventos 
de forma segura, 
respeitando todos 
os protocolos 
e cuidados 
sanitários.”

Vanessa Falk,
gerente de turismo e 
eventos da Secult
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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:



Procurador
O ex-procurador geral de Justiça, 
Sandro José Neis, encabeça lista 
tríplice eleita pelo Tribunal de Justiça 
para nomeação do desembargador 
pelo quinto constitucional do 
Ministério Público. Neis recebeu 82 
indicações, contra 62 atribuídas à 
procuradora Monika Pabst e 45 ao 
procurador Genivaldo da Silva. A 
nomeação caberá ao governador.

moacir.pereira@ndmais.com.br
MOACIR PEREIRA

O setor de eventos é o mais atingido 
e prejudicado pela pandemia em Santa 
Catarina. Há 15 meses que não há uma 
única atividade. O segmento recebeu 
atenção especial do governo federal na 
sanção, pelo presidente Bolsonaro, da 
lei que torna definitivo o Pronampe. 
As empresas de eventos terão direito 
a 25% dos empréstimos a serem 
concedidos com juros subsidiados 
e prazo de pagamento especial.                         

Visões equivocadas das autoridades 
catarinenses mantêm o setor fechado, 
sem debater com os empresários sobre 
adoção de medidas preventivas e de 
segurança sanitária para evitar os 
incalculáveis prejuízos. O secretário 
da Saúde André Mota Ribeiro marcou 
para hoje, às 10h30, uma reunião com 
líderes do setor. Vai abrir o diálogo.

O presidente da Câmara Brasileira 
de Centros de Convenção, o 

catarinense Leonardo Vieira, do 
CentroSul de Florianópolis, tem dados 
reveladores. Os centros de eventos 
e convenções em Gramado, Foz 
do Iguaçu, Brasília, Rio de Janeiro 
e Salvador estão funcionamento 
com protocolos sanitários, na base 
de 25% a 30% da capacidade.

A sobrevivência de hotéis, arenas, 
resorts e centros de eventos e 
convenções depende da reabertura. 

30% das empresas do setor já faliram.
A Assembleia Legislativa aprovou 

projeto de lei que considera os 
eventos atividade essencial. Decisão 
unânime. Mas o projeto foi vetado 
pelo governador Carlos Moisés.

Os pequenos e médios empresários 
do segmento estão mobilizados 
na Assembleia pela derrubada do 
veto. Ninguém entende as razões 
do radicalismo governamental.

Eventos pedem socorro em SC

Definições - Nas últimas conversas com lideranças 
do PSDB, o prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, 
defende quatro posições: 1. Já avisou ao vice-
prefeito Ricardo Fabris que permanecerá até 2024 
no cargo; 2. Está apoiando a candidatura de Gelson 
Merisio ao governo; 3. Contesta Fernando Henrique 
Cardoso no apoio a Lula e não quer conversa 
com o PT e as esquerdas radicais: 4. A empresária 
Luiza Trajano é sua candidata à presidência da 
República com o senador Tasso Jereissati de vice.
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Curtas
 – Prefeito de Balneário 
Camboriú, Fabricio Oliveira 
(Podemos), segue roteiro de 
encontros políticos. Depois 
de se reunir com o prefeito 
Clésio Salvaro esteve com 
Gean Loureiro (DEM).

 – “É uma piada ver o senador 
Renan Calheiros (MDB) em 
rede de TV como paladino 
da moralidade”, disparou o 
deputado João Amin na Alesc.

 – Projeto de instalação de 
uma fábrica de veículos 
elétricos em Criciúma teve 
novo capitulo com reunião 
em São Paulo com a M3E3 
Mobilidade e Energia.

DIVULGAÇÃO/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+

Emergencial
A Assembleia Legislativa aprovou, por unanimidade, 
a medida provisória que cria o programa SC Mais 
Renda, para enfrentamento das consequências 
econômicas e vulnerabilidades sociais advindas da 
pandemia de Covid-19, concedendo auxílio financeiro 
emergencial. A matéria foi aprovada em redação 
final e será sancionada hoje pelo governador. Serão 
pagas três parcelas de R$ 300, com despesas de R$ 
60 milhões, para o atendimento de 65 mil pessoas.

Pesca - O secretário de Estado da Agricultura, Altair 
Silva, está lançando a nova edição do programa Inova 
Pesca SC, com previsão de investimentos de R$ 30 
milhões. Serão destinados à implantação ou reforma de 
infraestrutura de apoio à pesca artesanal. Serão firmados 
convênios de até R$ 1 milhão com municípios para o 
financiamento de até dois projetos. O secretário esteve 
hoje na Alesc, onde atendeu prefeitos e vereadores.

Maconha
A aprovação por comissão especial da 
Câmara Federal de projeto que autoriza o 
cultivo da maconha para efeito medicinal 
foi alvo de críticas contundentes na 
Assembleia Legislativa. O deputado Ismael 
Santos afirmou que a maconha medicinal 
é a porta de entrada da maconha 
recreativa. Sentenciou: “A maconha é o 
jardim de infância do crack”. Kennedy 
Nunes apontou os malefícios sociais e 
educativos da erva e sugeriu mobilização 
para derrubar a proposta em plenário.

Intervenção
A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 
Estado manteve a intervenção na Fecomércio e no 
Sesc de Santa Catarina, bem como o afastamento dos 
dirigentes, decidido pela primeira instância. Foram 
negados mandado de segurança e habeas corpus 
que requeria o comando da Federação com o vice-
presidente. A Justiça deliberou que os dois órgãos 
seguem administrados pelo interventor, o empresário 
Luiz Carlos Bohn, presidente da Fecomércio do 
Rio Grande do Sul, indicado pela Confederação 
Nacional do Comércio. Os processos referem-se à 
Operação Mercúrio, desencadeada pelo Gaeco.



Ao acompanhar os interrogatórios na CPI da 
Covid fica claro o viés inquisitivo de muitos 
Senadores que insistem que cada testemunha 
forceje uma resposta que eles previamente de-
senham e querem ouvir, e, pior, sequer acei-
tam que os ouvidos contextualizem respostas.

Não se está a defender nem acusar nin-
guém, aliás, este deveria também ser o es-
pírito de uma CPI, ao passo que lhe incumbe 
colher informações e não promover acusa-
ções antecipadas contra quem quer que seja.

O Brasil errou em muitos pontos na ques-
tão da Covid? Com certeza sim, e qual país 
não errou? O ponto não é esse, a ques-
tão é se no contexto que ocorreram ações 
e omissões quais eram as opções naque-
la conjectura válida para quais autori-
dades tomarem quiçá rumos diversos.

Os ingleses mesmos começaram com a po-
lítica da imunização de rebanho, e tro-
caram os sinais quando perceberam 
que não seria uma boa estratégia.

O exercício que também precisa ser feito, por 
questão de Justiça, é o seguinte: Se o presi-
dente ordenasse a compra de vacinas Pfizer 
não aprovadas pela Anvisa, e que viessem a 
não lograr tal aprovação pelo nosso órgão de 
controle sanitário, não estaria respondendo 
a outra CPI por ter sido açodado e dispendi-

do dinheiro público sem “certeza científica”?

Não se pode olvidar que quando as vacinas 
passaram a ser realidades, aprovadas por 
órgãos sanitários de segurança pátrio e in-
ternacionais, o Ministro da Saúde e a políti-
ca federal mudou, Queiroga hoje se esforça 
para adquirir matéria prima e imunizantes.

O governo federal não acertou em to-
das etapas da pandemia, como tam-
bém os Ingleses, e o Estado de San-
ta Catarina também não acertaram.

O Senado que hoje mais acusa que co-
lhe elementos em CPI, é o mesmo Sena-
do que tem iniciativa de lei, e que se omi-
tiu a acelerar o processo de vacinação com 
projetos de Leis ou recomendações ao Go-
verno Federal na mesma medida que acu-
sam outros poderes de dita omissão?

Sim, é preciso reconstruir a linha do tempo 
da Covid em paralelo às tomadas de deci-
sões, contudo, sem se descurar das infor-
mações que se tinham em cada momento, e 
não querer impor a todo custo a culpa a um 
único cidadão, de forma antecipada, ain-
da que ocupe o posto maior da República.

Dever de apuração, e não Tribunal de In-
quisição é que se espera de CPI. Vaci-
na, também contra a hipocrisia, já!

CPI da Inquisição

O calendário  
da esperança

Ralf Zimmer Júnior
Defensor Público 

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

OpiniãoND
E D I T O R I A L

O governo do Estado anunciou excelentes novidades na 
luta contra a pandemia de covid-19. A primeira, que 
pretende vacinar toda população catarinense de 18 
anos ou mais até o dia 23 de outubro e, a segunda, que 

o Estado acertou com o Ministério da Saúde o recebimento de um 
primeiro lote da vacina Janssen, que tem como principal vanta-
gem a necessidade de apenas uma aplicação. 
       A previsão da data de 23 de outubro consta do Calendário 
de Vacinação, que detalha como será a imunização por faixa 
etária. Elaborado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), o 
calendário foi aberto no dia 4 de junho, com a vacinação de 
pessoas com idade entre 55 e 59 anos, que estão sendo contem-
plados com a primeira dose. 
       O cronograma tem como base a previsão de chegada de novos 
lotes de vacina no Brasil. Dividido em oito etapas distintas, ele 
permitirá uma melhor 
organização do Estado 
e dos municípios na 
aplicação das chama-
das doses de esperança 
nos catarinenses. “A 
Vacinação em massa é 
a única maneira de su-
perarmos a pandemia”, 
afirmou o governa-
dor Carlos Moisés, no 
anúncio do calendário 
de imunização. 
       O governador 
garantiu que o cum-
primento do calendário 
é factível e que o Estado fará todo o esforço para que ele se con-
cretize ou, até mesmo, seja antecipado. Faz parte deste empenho 
a vacinação em massa em algumas cidades catarinenses, com a 
aplicação das duas doses fora do cronograma oficial do Estado. 
Outra providência será  a realização de eventos-teste, como feiras 
e shows, com pessoas que já tenham se vacinado contra o vírus 
para que seja entendido como funciona o processo de imunização. 
       O governo do Estado anunciou ainda ter acertado a chegada 
do primeiro lote da vacina Janssen. A previsão é de que as mais de 
100 mil doses desembarquem por aqui na semana que vem, em 
data a ser confirmada. 
       O que se espera, agora, é que as previsões do governo do Estado se 
confirmem e que os catarinenses sigam fazendo sua parte. Ou seja: 
cumprindo corretamente seu calendário de imunização, seja ela a 
primeira ou a segunda dose e que também continuem tomando os 
cuidados básicos como o uso de máscara e de álcool em gel, respei-
to ao distanciamento social e evitando as aglomerações. Com a 
soma do esforço de todos, a batalha, com certeza, será vencida.

O governo anunciou 
também ter acertado 
a chegada de um lote 
da vacina Janssen, que 
necessita de apenas 
uma aplicação.
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A noite de terça-feira e a 
madrugada e manhã de on-
tem foram de transtornos 
para moradores de 17 cidades 
catarinenses devido às fortes 
chuvas que atingiram o Estado. 
Houve registros de estragos em 
municípios da Grande Floria-
nópolis, Vale do Itajaí, Lito-
ral Norte e Sul. A cidade mais 
afetada foi Canelinha, com 146 
pessoas desalojadas. Não houve 
registros de feridos. A previsão 
para hoje é de chuva volumosa 
em boa parte do Estado, o que 
acende o alerta para temporais 
e eventual queda de granizo.

Segundo a Defesa Civil Es-
tadual, ocorreram registros de 
alagamentos, deslizamentos 
de terra, quedas de muro e de 
árvores. A cabeceira de uma 
ponte na cidade de Içara, no Sul, 
foi danificada pela enxurrada. 
O município mais prejudica-
do foi Canelinha, onde choveu 
287 mm em 24 horas. Foram 
registrados também desli-
zamentos e queda de postes 
na cidade. O fornecimento de 
energia e água foi interrompido 
por algumas horas. Das 5.405 
unidades consumidoras em Ca-
nelinha, 2.724 ficaram sem luz. 

MAIS DE 100 MM
De acordo com a Epagri/Ci-

ram, entre a noite de terça e na 
madrugada de quarta, várias 
cidades registraram totais de 
chuva de mais de 100 mm.

Em Itajaí choveu 173 mm nas 
últimas 24 horas. O município 
de Luiz Alves, no Sul do Estado, 
informou a queda de uma árvore 
na rodovia de acesso a Massa-
randuba. Na cidade de Tubarão, 
o acumulado nas últimas 24 
horas foi de 214 mm.  Segundo a 
Defesa Civil, em Brusque foram 
registradas queda de muro, 
deslizamentos, danos à infraes-
trutura pública e casas atingidas 
pelos alagamentos. O acumulado 
de chuvas chegou a 95 mm.

Os municípios de Pesca-
ria Brava e Laguna decreta-
ram situação de emergência, 
sob análise da Defesa Civil.

Após estragos, previsão 
de chuva volumosa 
continua para hoje
Alagamentos, deslizamentos e quedas de muros, árvores e até de uma ponte 
foram registrados ontem; dos 17 municípios afetados, Canelinha foi o mais 
atingido, com 146 desalojados e 287 mm de chuvas em apenas 24 horas

Acumulados de chuva 
em 24 horas até 
as 11h de ontem
Canelinha: 287 mm

Tubarão: 214 mm

Camboriú: 198,4 mm

Laguna: 177 mm

Itajaí: 172,4 mm

Jaguaruna: 159,2 mm

Balneário Gaivota: 153 mm

Antônio Carlos: 151,4 mm

Sombrio: 148 mm

Araranguá: 132 mm

Criciúma: 136 mm

São João Batista: 129,6 mm

São Pedro de Alcântara: 123 mm

Tijucas: 121 mm

Içara: 116,4 mm

Palhoça: 115 mm

Ermo: 111 mm

Maracajá: 112 mm

Biguaçu: 109 mm

Ilhota: 107 mm

Tempo instável 
permanece hoje

A Epagri/Ciram avisou que a ins-
tabilidade afastou-se em direção ao 
mar, diminuindo o volume de chuva 
no litoral. Porém, permanece a con-
dição de tempo instável hoje com 
chuva e risco de temporais. Em nota, 
o órgão informou que hoje se man-
têm as condições de chuva ao longo 
de todo o dia. “O risco é moderado 
a alto para ocorrências associadas a 
chuva volumosa, como alagamentos 
e deslizamentos e moderado para 
temporais, com raios, rajadas de 
vento e eventual queda de granizo”.

As temperaturas mínimas fi-
cam em torno de 17°C para as 
áreas litorâneas e entre 12°C 
e 15°C nas demais regiões. 

Informação da Epagri/Ciram é que 
o tempo no Estado deve melhorar ao 
longo da sexta-feira. O dia amanhe-
ce nublado, mas o sol aparece no de-
correr da tarde. Há risco moderado 
para deslizamentos, devido à chuva 
acumulada nos dias anteriores.

Moradores de Canelinha registraram o 
nível da água dentro de suas casas

Florianópolis teve ruas e rodovias tomadas por 
água, como na Agronômica (foto) e na SC-405

Rio transbordou em Camboriú e 
alagou várias ruas do município

EDUARDO CRISTOFOLI/NDTV/ND

DIVULGAÇÃO/ND

Ruas de Canelinha se 
transformaram em “rios” 
por toda a cidade

PREFEITURA DE CANELINHA/DIVULGAÇÃO/ND

DIVULGAÇÃO/ND
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Santa Catarina lidera na 
variação positiva acumula-
da na produção industrial 
de janeiro a abril de 2021, 
com 24,4%. O resultado tem 
como base de compara-
ção janeiro a abril de 2020, 
incluindo o início da pan-
demia. A informação é da 
Pesquisa Industrial Mensal 
do IBGE (Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Esta-
tística). Além disso, o setor 
fechou abril com aumento de 
50,5% na produção indus-
trial na comparação com o 
mesmo mês de 2020. Foi a 
quinta maior taxa do Bra-
sil e representa um avanço 
significativamente maior que 
a média nacional (34,7%).

Neste recorte, a atividade 
de fabricação e máquinas de 
equipamentos foi a que mais 
avançou (63,4%), seguida 
pelas de metalurgia (58,7%), 
fabricação de produtos têx-
teis (41,5%), fabricação de 
veículos automotores, rebo-
ques e carrocerias (41,5%) e 
confecção de artigos do ves-
tuário e acessórios (40,2%). 
A fabricação de produtos 
alimentícios recuou 12,3%.

Neste acumulado do ano, 
Santa Catarina é o Estado 
que teve o maior crescimento 
da indústria de transfor-

mação, seguida por Espírito 
Santo (20,6%) e Rio Grande 
do Sul (20,5%). Amazonas 
(18,5%), Paraná (18,1%), 
Ceará (17,7%), São Pau-
lo (16,4%) e Minas Gerais 
(14,4%) também registra-
ram taxas positivas mais 
acentuadas do que a média 
nacional. Já no acumula-
do de 12 meses, a indústria 
catarinense registrou cres-
cimento de 6,6%, enquanto 
a média brasileira foi 1,7%.

RECUO DE -2,0%
Por outro lado, a produção 

industrial catarinense variou 
-2,0% na passagem de mar-
ço para abril, o terceiro mês 

consecutivo de recuo, aponta 
a pesquisa do IBGE. Nacio-
nalmente, a queda da pro-
dução foi de 1,3% em abril. 
O agravamento da pandemia 
de Covid-19, com diminuição 
ou escalonamento da jornada 
de trabalho e a subsequente 
redução da produtividade, 
explica o resultado, segun-
do o IBGE. Apenas seis dos 
15 locais pesquisados tive-
ram aumento da produção 
da indústria no mês, qua-
tro deles inferiores a 1%.

Comparação entre janeiro e abril do ano passado e de 2021 
aponta que o Estado acumula 24,4%. Somente no mês 
de abril o aumento foi de 50,5%, o quinto maior do país

Atividade de fabricação 
e máquinas de 

equipamentos foi a que 
mais avançou no Estado

RICARDO WOLFFENBUTTEL/SECOM/ND

Santa Catarina tem 
variação positiva na 
produção industrial

Destaques do marketing

ADVB/SC divulga 
semifinalistas ao 
Prêmio Personalidade 
de Vendas 2021

A ADVB/SC (Associação de 
Dirigentes de Dirigentes de 
Vendas e Marketing do Brasil) 
em Santa Catarina divulgou 
ontem o nome dos 15 semifi-
nalistas que estão concorren-
do ao prêmio Personalidade 
de Vendas ADVB/SC 2021. A 
primeira etapa foi realizada 
com votação aberta no site 
da ADVB/SC. A segunda etapa 
começou ontem e vai até 18 
de junho e concorrem apenas 
os 15 empresários mais vota-
dos de Santa Catarina. Nesta 
fase, a votação é realizada por 
um colegiado formado pelas 
sete regionais da entidade. 

Os critérios para escolha 
do/a Personalidade de Vendas 
ADVB/SC são desempenho 
mercadológico, uso apro-
priado das ferramentas de 

marketing, visão setorial 
e associativista, compro-
metimento com práticas 
de responsabilidade social 
e a gestão contemporânea 
de seus negócios. “Com o 
objetivo de premiar a per-
sonalidade catarinense 
que conquistou sucesso 
mercadológico utilizan-
do técnicas de marketing e 
vendas, a tradicional pre-
miação é muito aguardada 
pelo mercado catarinense”, 
destaca Angela Gonçalves, 
presidente da entidade. 

A terceira e última etapa, 
com a votação de apenas 
cinco finalistas mais vota-
dos, começa no dia 28 de 
junho e vai até 16 de julho. 
O resultado final será di-
vulgado no dia 26 de julho.

EMPRESÁRIOS SEMIFINALISTAS

 Adriano Palma 
(Faial Prime Suites)

 Daniel Dimas 
(Dimas Construções)

 Diego Ramos 
(Teltec Solutions)

 Francisco Graciola 
(FG Empreendimentos)

 José Koch (Koch 
Supermercados)

 Juliano Custódio 
(Eqi Investimentos)

 Gilberto Franke Hobold 
(Plasson do Brasil)

 José C. Sprícigo 

(Liberato S.A.)

 Zefiro Giassi (Giassi 
Supermercados)

 Aureane Mignon 
(Ogochi Menswear)

 Nelson Akimoto 
(Nord Eletric)

 Marco Moschetta 
(Brasão Supermercados)

 Pierro Contezini 
(Asaas)

 Vilson Perin (Krona 
Tubos e Conexões)

 Vinícius Roveda 
(Conta Azul)
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O Sam’s Club, único clube de 
compras do Brasil, inaugura 
uma loja em Joinville, hoje (10). 
A marca pertence ao Grupo BIG 
e já tem uma loja em Blumenau. 
A unidade conta com um mix 
de mais de cinco mil itens entre 
produtos exclusivos, importados 
e embalagens diferenciadas 
distribuídas pelos setores de 
alimentos, bebidas, higiene 
e cuidados pessoais, limpeza, 
bomboniere, têxtil, decoração, 
tecnologia entre outros. Com 
área de vendas de mais de 5,5 
mil metros quadrados, 18 caixas 
e 500 vagas no estacionamento, 
o Sam´s Club de Joinville está 
gerando mais de 200 empregos 
diretos. No portfólio de serviços, 
o clube de compras oferece 
açougue com cortes especiais 
de carnes e adega com vinhos 

nacionais e importados, além de 
uma linha especial de destilados. 
Para se tornar sócio, é preciso 
fazer o cadastro pelo site ou na 
unidade e pagar uma taxa anual 
de R$ 75. A marca tem 37 lojas 
em todo o Brasil. “Trabalhamos 
para oferecer uma experiência 
diferenciada aos nossos sócios 
e despertar aquela sensação 
de ‘comprar no exterior’, 
onde é possível economizar 
e encontrar uma série de 
novidades nas prateleiras”, 
afirma Marcos Ambrosano, 
diretor-executivo do Sam’s 
Club. Com mais de dois milhões 
de sócios no Brasil, o Sam’s 
Club atua em sinergia com 
o time global da marca para 
levar aos sócios de cada país os 
mesmos produtos oferecidos 
em outras partes do mundo.

Clube de compras começa 
a operar em Joinville

Mercadoredacao@ndmais.com.br

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

IBGE
INPC/

IBGE
IGP-DI/

FGV
IGP-M/

FGV
ICV FPOLIS
UDESC ESAG

-

0,31%

0,93%

0,86%

0,48%

6,76%

MAIO

ABRIL

MARÇO

FEVEREIRO

ACUM. ANO

ACUM. 12 MESES

-

0,38%

0,86%

0,82%

0,85%

7,59%

3,40%

2,22%

2,17%

2,71%

15,67%

36,55%

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$ 5,032 R$ 5,034

TURISMO

COMPRA VENDA

R$ 4,993 R$ 5,2

-0,0577%

 Dólar

COMPRA VENDA

R$ 6,148 R$ 6,149

-0,1818%

COMPRA VENDA

R$ 0,0526 R$ 0,0531

0%
 Euro  Peso

Câmbio
Mês R$/m² Variação 

(mês)
MAIO 2.203,29 1,47%

JUNHO 2.253,79 2,29%

NACIONAL

REGIONAL
DE SC R$ 1.281  A R$ 1.467

3,50% R$ 307,07

R$ 1100,00

Selic

CUB-SC

Salário Mínimo

Ouro

Data Pontos Variação
08/JUN 129.787,11 -0.76%

07/JUN 130.776,27 0.5%

04/JUN 130.125,78 0.4%

Data fi nal Rendimento
8/JUNHO 0,2019%

7/JUNHO 0,2019%

6/JUNHO 0,2019%

Ibovespa

Poupança

Compensações milionárias
A Volkswagen anunciou ontem que o seu ex-CEO Martin 
Winterkorn e o ex-chefe executivo da subsidiária Audi Rupert 
Stadler vão pagar à empresa controladora compensações de 
11,2 milhões de euros e 4,1 milhões de euros, respectivamente, 
como parte de um acordo relacionado ao escândalo da fraude 
nas emissões de diesel da montadora alemã, descoberta 
em 2015 e que custou bilhões à Volkswagen. Segundo 
a companhia, Winkerton e Stadler violaram deveres ao 
não "esclarecerem de forma abrangente e imediata as 
circunstâncias por trás do uso de funções de software ilegais".

Batch
As inscrições para a terceira turma do programa 
de aceleração para startups - o Batch #3 -  da 
Hards, primeira aceleradora de hardware e 
software do Brasil, estão abertas até sexta-
feira. Instalada no Instituto da Indústria em 
Florianópolis, mantido pela Fiesc (Federação 
das Indústrias de Santa Catarina ), a Hards 
foca sua atuação em soluções para a indústria 
4.0 e busca por startups de todo o país, que, 
preferencialmente, tenham um protótipo 
funcional e potencialidade de faturamento. Além 
disso, prioriza também as verticais de energia, 
mobilidade elétrica, smart cities e logística.

Variação 
do INPC 
O INPC (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor), que 
mede a variação da cesta de 
compras para famílias com 
renda até cinco salários 
mínimos, ficou em 0,96% 
em maio deste ano, a maior 
taxa para o mês desde 2016 
(0,98%). O índice ficou 
acima do observado em 
abril (0,38%), segundo 
dados divulgados ontem 
pelo IBGE. O INPC 
acumula 3,33% no ano 
e 8,9% em 12 meses. 
Em maio, os produtos 
alimentícios, medidos pelo 
INPC, tiveram inflação 
de 0,53%, enquanto 
os não alimentícios 
registraram alta de preços 
de 1,1%, no período.
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Pedidos de 
recuperação 
judicial crescem
A quantidade de pedidos 
de recuperação judicial por 
parte de empresas chegou 
a 92 solicitações em maio 
deste ano, o que representa 
um aumento de 48,4% na 
comparação com abril, de 
acordo com levantamento 
feito pela Serasa Experian.

Maior alta
A inflação oficial, medida 
pelo IPCA , ficou em 0,83% 
em maio deste ano. A taxa 
é superior ao 0,31% de abril 
e a maior para um mês de 
maio desde 1996 (1,22%), 
segundo dados divulgados 
ontem IBGE. O IPCA acumula 
taxas de 3,22% no ano e 
8,06% em 12 meses.  

Custos da construção
O Índice Nacional da Construção Civil fechou o mês de maio com alta de 1,78%, ficando 
0,09 ponto percentual abaixo do registrado em abril, quando o indicador subiu 1,87%. 
Os dados foram divulgados ontem pelo IBGE. No acumulado de 12 meses, a taxa subiu 
18,18%, a maior alta da série histórica, ficando acima dos 16,31% registrados nos 12 
meses anteriores. De janeiro a maio, o acumulado ficou em 8,71%. Em maio do ano 
passado, o índice fechou em 0,17%. Segundo o IBGE, o custo nacional da construção por 
metro quadrado passou, em maio, para R$ 1.387,73, ante os R$ 1.363,41 registrados em 
abril. Desse valor, R$ 810,08 são relativos aos materiais e R$ 577,65 à mão de obra.
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O Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) 
abriu processo seletivo para cursos técnicos 
integrados, concomitantes e subsequentes 
com início no segundo semestre. O Câmpus 
Joinville tem vagas para os cursos técnicos 
integrados em Eletroeletrônica (35) e Me-
cânica (35), cursos técnicos concomitantes 
em Eletroeletrônica (35) e Mecânica (32) e 
curso subsequente em Enfermagem (24).

Todos os cursos são gratuitos e não há taxa 
de inscrição. As inscrições on-line devem ser 
feitas até 9 de julho, pelo portal do IFSC (www.
ifsc.edu.br). A seleção será por sorteio público, 
em 12 de julho. A relação dos selecionados em 
primeira chamada será divulgada no dia 13 de 
julho. As matrículas da primeira chamada deve-
rão ser feitas de 14 a 19 de julho, pela internet.

As aulas do segundo semestre estão previstas 
para começarem em 10 de setembro. Em função 
da pandemia de Covid-19, os cursos serão 
ministrados com atividades não presenciais en-
quanto estiverem suspensas as atividades aca-
dêmicas e administrativas presenciais no IFSC, 
dentro das normas da Política de Segurança 
Sanitária (PSS) e do Plano de Contingência local.

Sobre os cursos
Os cursos técnicos integrados em Eletroele-

trônica (matutino) e Mecânica (vespertino) 
são voltados a quem já concluiu o ensino 
fundamental, ou comprovar a conclusão até a 
data da matrícula no IFSC. Neles, o estudan-
te cursa o ensino médio e recebe a formação 
técnica no IFSC, com a mesma matrícula. 
Os cursos têm duração de oito semestres.

Os cursos técnicos concomitantes em Ele-
troeletrônica e Mecânica permitem que o 
estudante curse o ensino médio regular em 
outra instituição e receba a formação téc-
nica no IFSC, no período noturno. Para isso, 
ele precisa ter concluído o primeiro ano do 
ensino médio e continuar cursando o en-
sino médio na outra instituição. Os cur-
sos têm duração de quatro semestres.

Já o curso técnico subsequente em Enferma-
gem (vespertino) é voltado a quem já concluiu o 
ensino médio, ou para quem comprovar a con-
clusão desse nível de ensino até a data da matrí-
cula. O curso tem duração de quatro semestres. 

IFSC abre 161 vagas 
para cursos gratuitos

Serviço 

Entre as cinco opções oferecidas pelo IFSC está o curso técnico em Enfermagem

O interessado não precisa pagar taxa para participar da seleção, que será por 
sorteio público. O prazo para as inscrições on-line termina dia 9 de julho

Sol

Sol com nuvens

Nublado

Sol com chuva

Chuva leve

Chuva

tempo

Manhã Tarde Noite

Chapecó
Blumenau

Criciúma

Lages
Florianópolis

Itajaí

 20°C 22°C
 19°C 22°C

 18°C 21°C

 16°C 24°C

 15°C 17°C

 16°C 20°C

Pôr do sol: 07:00

  Domingo 
 Min. 23°C

Máx. 28°C  

Nascer do sol: 17:26

  Sexta 
Min. 21°C
Máx. 30°C 

  Sábado 
Min. 20°C
Máx.  30°C

SANTA CATARINA

Joinville

17°C 25°C 19°C

VAGAS DO  
CÂMPUS JOINVILLE

    Técnico integrado em Eletroeletrônica  
        35 vagas (matutino) 

    Técnico integrado em Mecânica 
        35 vagas (vespertino) 

    Técnico concomitante em Eletroeletrônica 
         35 vagas (noturno) 

    Técnico concomitante em Mecânica 
        32 vagas (noturno) 

    Técnico subsequente em Enfermagem  
        24 vagas (vespertino)

Áries 21/3 a 20/4 
Agora é quando surgem todas as pon-
tas soltas que foram ficando pelo ca-
minho e que, eventualmente, parecem 
ter combinado para se apresentarem ao 
mesmo tempo. Não combinaram nada, 
mas a coincidência é significativa.

Touro 21/4 a 20/5
O tom das mudanças será dado pelo grau 
de planejamento que você tiver feito nas 
semanas anteriores, e se nada plane-
jou, então esse tom será dado por uma 
série indecifrável de eventos que es-
tão em andamento. Em frente.

Gêmeos  21/5 a 20/6 
Faça testes para medir o alcance de sua in-
fluência e desempenho antes de se lançar 
às iniciativas que você tem em mente. Os 
testes servirão para não cair na armadilha 
do entusiasmo, e enfiar os pés pelas mãos.

Câncer   21/6 a 22/7 
Sua alma precisa ter longas, profun-
das e sinceras conversas consigo mes-
ma, porque os eventos desafiam qualquer 
lógica e, mesmo assim, estão em an-
damento. E ainda por cima, você par-
ticipa desses sem o poder evitar.

Leão 23/7 a 22/8  
As pessoas que você precisa ouvir, eventual-
mente não parecem aquelas que você ouvi-
ria. Você está no momento em que precisa 
discernir entre aparência e essência, e va-
lorizar mais a essência do que a aparência.

Virgem  23/8 a 22/9 
Comece pelo que seja mais fácil ou, ao con-
trário, pelo que seja mais difícil, o que im-
porta é você começar, tomar a iniciativa da 
ação e não descansar até resolver todos os 
assuntos pendentes. Agora isso é possível.

Libra  23/9 a 22/10
Entre fantasias e pressentimentos, a alma 
anda por entre o céu e a terra. Em muitos 
casos, é difícil distinguir umas das outras, 
mas esse é um esforço que vale a pena fazer, 
porque os resultados são muito diferentes.

Escorpião 23/10 a 21/11 
É desnecessário acontecer algo maravilho-
so para você perceber o quanto a vida vale a 
pena. Apenas é preciso que você envolva seu 
coração, mente e corpo nas pequenas tarefas 
que normalmente são feitas no automático.

Sagitário  22/11 a 21/12 
Valorize as pessoas que servem a você de 
referência, mas evite esperar a recíproca, 
porque isso só seria possível se todo mundo 
estivesse na mesma sintonia, e não seria 
esse o caso deste momento. Mas, tudo certo.

Capricórnio 22/12 a 20/1 
Esta é aquela hora em que os detalhes 
e as pontas soltas ficam muito eviden-
tes, e isso pode causar alguns transtor-
nos, especialmente de humor, por se irritar 
ao contemplar tudo que deve ser feito.

Aquário 21/1 a 19/2
Sempre haverá margem para retifica-
ções, desde que você coloque os even-
tos em marcha. Porém, se você re-
tiver a ação, então nunca saberá se 
poderia ter dado certo ou não, tudo ficará 
numa teoria fantasiosa. Melhor não.

Peixes  20/2 a 20/3
As indefinições são inevitáveis, e você não 
deve depender de tudo ficar claro e defini-
do para decidir seus próximos movimentos, 
porque essa perspectiva não se encontra 
disponível neste momento. Iniciar a ação.

Horóscopo
Oscar QuirOga/ EstadãO cOntEúdO



Uma noite para se esquecer. 
Assim foi a quarta-feira (9) para 
o JEC/Krona jogando no Sesc. 
Enfrentando o Cascavel, o Trico-
lor não teve resposta para o bom 
jogo do time paranaense, sofreu 
três gols após uma expulsão do 
adversário, que mesmo jogando 
com um a menos foi superior, 
dominou o Joinville, destruiu 
qualquer tentativa de equilibrar 
a partida e venceu por 5 a 3.

Com três gols de Roni, um 
de Carlão e um de Gustavinho, 
o Cascavel goleou o JEC/Kro-
na, que descontou com Evan-
dro, Dieguinho e Willian.

O primeiro tempo foi de 
muita marcação, clima quen-
te, faltas e cartões amarelos. 
Com Willian, Machado, Xuxa, 
Evandro e Dieguinho, o téc-
nico Daniel Jr. colocou o time 
para tentar pressionar o Casca-
vel em sua quadra de defesa.

No entanto, se deparou com o 
time paranaense com suas linhas 
de marcação alta, empurrando 
o Tricolor para longe de seu gol. 
Melhor na partida, o Cascavel 
abriu o placar com sete minutos, 
em lançamento de Deividi, Gus-
tavinho brigou pela bola, desviou 

de cabeça, Willian tentou defen-
der, a bola escorregou pelas mãos 
do camisa 3 e entrou devagar 
para abrir o placar. E os visitan-
tes ampliaram aos 10 minutos 
com Carlão, que ficou sozinho 
em frente ao goleiro Willian.

Com muita dificuldade para 
trabalhar a bola frente, o Tri-
color tentou trocar passes e 
movimentar a bola para en-
contrar espaços e conseguiu.

E foi assim que o JEC/Krona 
conseguiu chegar ao gol aos 13 
minutos. Xuxa, Machado, Diegui-
nho e Evandro se movimentaram, 
trocaram de posição e fizeram a 
bola rodar até que Evandro, na 
entrada da área, chutou for-
te e no alto para descontar.

Estourado em faltas, o Casca-
vel passou a apostar nos chu-
tes de média e longa distância, 
obrigando Willian a brilhar 
no final da primeira etapa.

EXPULSÃO E FALHAS 
TRICOLORES

O time paranaense voltou para 
a segunda etapa com a mesma 
postura de marcação. Mas o JEC/
Krona pressionava e chegou ao 
empate. Em cobrança de fal-

ta ensaiada aos nove minutos, 
Caio passou e rolou curto, de 
calcanhar para Dieguinho, que 
encheu o pé para empatar o jogo.

Em jogo quente, após uma 
jogada encerrada na ala direita, 
Genaro e Zequinha se estranham, 
com o capitão tricolor recla-
mando muito de uma cotovela-
da. O árbitro levantou o cartão 
para Genaro e Zequinha, que já 
tinha amarelo, foi expulso.

Na sequência, contra-ataque 
rápido do Cascavel que, mes-
mo com um jogador a menos, 
chegou ao terceiro gol com Roni. 
Após erro de Evandro na quadra 
de ataque, o Cascavel avançou 
em contra-ataque rápido e com 
dois contra um, ampliou com 
Carlão. Um minuto depois, Roni 
roubou a bola de Machado no 
meio da quadra, avançou e tocou 
por cima de Willian para enca-
minhar a vitória paranaense. 
Um segundo antes de encer-
rar a partida, o goleiro Willian 
diminuiu o placar em chute 
firme e forte de fora da área.

O JEC/Krona volta à quadra na 
próxima segunda-feira (14), às 
18h, para enfrentar o Atlântico 
no Centreventos Cau Hansen.
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Mais erros, mais derrotas 

EvariniDrika

adrieli.evarini@ndmais.com.br

JJEC/Krona sofre 
goleada do Cascavel
Com três gols marcados quando estava com um jogador 
a menos, time paranaense vence em Joinville por 5 a 3

Esporte

Jogando em casa, o JEC/Krona voltou a cometer os mesmos erros 
que já havia provocado derrotas na temporada. Completamente 
dominado pelo Cascavel, o Tricolor se viu sem foco, sem cabeça 
e errando nas tomadas de decisão. O resultado? Goleada e 
uma semana em que o time precisa repensar a estrutura de 
jogo, as decisões e voltar a colocar a cabeça em um único 
objetivo: o título. Um time que deseja ser uma das melhores 
defesas não pode sofrer três gols com um jogador a mais.

Craques na seleção do mês 
Em votação popular e contando, ainda, com os votos da equipe da 
LNF TV, o goleiro Willian e o ala Caio foram eleitos para a seleção 
do mês de maio da Liga Nacional. Mas, o Tricolor conseguiu 
mais. Também por votação popular realizada no Twitter, o 
goleiro Willian foi eleito o craque do mês da competição.

Próxima parada 
O JEC/Krona terá alguns dias de preparação para o 
próximo desafio. O Tricolor volta à quadra na próxima 
segunda-feira (14), quando recebe o Atlântico, às 18h. 

Taça Brasil suspensa 
O JEC/Krona já tinha o planejamento pronto para a 
Taça Brasil, que aconteceria a partir do dia 20 de junho, 
em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Devido à situação 
da pandemia no estado, a competição foi suspensa e 
deve acontecer na segunda quinzena de julho.

Pedro Boscardin perde para francês 
Depois de duas vitórias em Roland Garros, o joinvilense 
Pedro Boscardin foi superado no Grand Slam. Competindo 
na categoria júnior, o tenista perdeu por 2-0 (6/2 
e 6/4) para o francês Luca Van Assche em partida 
válida pelas oitavas de final da competição.

Braga muda de endereço 
Fora dos planos do JEC para a série D, o volante Braga está 
mudando de endereço, mas continua em Joinville. Aos 
26 anos, voltando de lesão e com contrato com o Tricolor 
até o fim da temporada, Braga será emprestado para 
o Fluminense e deve disputar a série B do Campeonato 
Catarinense. A estreia do Tricolor do Itaum na competição 
será no dia 30 de junho, quando enfrenta o Camboriú fora 
de casa.para a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

FOTO JULIANO SCHMIDT/DIVULGAÇÃO/ND

Em partida com muitas falhas de marcação, o JEC/Krona foi 

surpreendido pelo Cascavel na quadra do Sesc e levou 5 a 3

 Editor: Mauro Geres mauro.geres@ndmais.com.br
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Premiação Ganhadores Prêmio

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

2251

Federal Concurso
Quarta e sábado
Premiação Bilhete Prêmio

5569

   

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

Premiação Ganhadores Prêmio

5585

   

2379Mega-Sena Concurso
Quarta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio

Lotomania Concurso
Terça e sexta

Premiação Ganhadores Prêmio
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Primeiro sorteio

Segundo sorteio

Dupla Sena Concurso
Terça, quinta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio 
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Timemania Concurso
Terça, quinta e sábado

BARUERI         SP
TIME DO CORAÇÃO

1647

29 41 43 44 68 71 80

Premiação Ganhadores Prêmio

Time coração Ganhadores Prêmio

Dia de Sorte Concurso
Terça, quinta e sábado

MÊS DA SORTE: 

465

01 09 20 25 27 30 31

Premiação Ganhadores Prêmio

ABRIL            

LOTERIAS

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

15 acertos 4 R$ 286.010,76
14 acertos 520 R$ 659,01
13 acertos 13817 R$ 25,00
12 acertos 154391 R$ 10,00
11 acertos 709014 R$ 5,00

1 acertos 040012 R$ 500 mil
2 acertos 022905 R$ 27 mil
3 acertos 064332 R$ 24 mil
4 acertos 045867 R$ 19 mil
5 acertos 042806 R$ 18.329,00

Quina Acumulado R$ 9 milhões
Quadra 116 R$ 6.268,54
Terno 8080 R$ 135,32

14 23 44 58 63

Sena Acumulado R$ 42 milhões
Quina 72 R$ 35.139,46
Quadra 4222 R$ 856,07

02 08 26 32 46 56

20 acertos 1 R$ 2.353.232,77
19 acertos 13 R$ 21.256,06
18 acertos 92 R$ 1.877,24
17 acertos 762 R$ 226,64
16 acertos 4795 R$ 36,01
15 acertos 20053 R$ 8,61
0 acertos 0 R$ 0,00

03 04 11 13 21
23 27 30 35 37
51 56 63 65 67
76 81 84 93 94

Sena Acumulado R$ 4.600 mil
Quina 17 R$ 4.456,10
Quadra 826 R$ 104,81

Sena 1 R$ 83.329,00
Quina 24 R$ 2.840,77
Quadra 835 R$ 103,68

7 acertos Acumulado R$ 5.200 mil
6 acertos 3 R$ 26.566,19
5 acertos 87 R$ 1.308,67
4 acertos 1645 R$ 9,00

BARUERI         SP 3204 R$ 7,50

7 acertos Acumulado R$ 650 mil
6 acertos 34 R$ 2.724,38
5 acertos 1371 R$ 20,00
4 acertos 19008 R$ 4,00
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 COPA DO BRASIL 
  JOGOS DE IDA 
 1/6, 16h30 Vila Nova 0 x 1 Bahia
1/6, 19h Cianorte 0 x 2 Santos
1/6, 21h30 4 de Julho 3 x 2 São Paulo
1/6, 21h30 Boavista 0 x 1 Vasco
2/6, 16h30 Grêmio 2 x 0 Brasiliense
2/6, 16h30 Chapecoense 3 x 1 ABC
2/6, 19h Fortaleza 1 x 1 Ceará
2/6, 19h Remo 0 x 2  At.-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  At.-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 0 x 1 Palmeiras
10/6, 19h Coritiba  x  Flamengo  

  JOGOS DE VOLTA 
 8/6, 16h30 *Santos 1 x 0 Cianorte
8/6, 19h *São Paulo 9 x 1 4 de Julho
9/6, 16h30 *ABC 3 x 0 Chapecoense
9/6, 16h30 *Vasco 1 x 1 Boavista
9/6, 19h *Bahia 1 x 0 Vila Nova
9/6, 19h Palmeiras 0(3x4)1 CRB*
9/6, 19h * Athletico-PR 1 x 0 Avaí
9/6, 19h *Juazeirense 1(3x2)0 Cruzeiro
9/6, 21h30 Bragantino 2 x 1 Fluminense*
9/6, 21h30 *Criciúma 2(3x2)2 América-MG
9/6, 21h30  *At.-GO 0 x 0 Corinthians
10/6, 15h30 Brasiliense  x  Grêmio
10/6, 19h  At.-MG  x  Remo
10/6, 21h30 Ceará  x  Fortaleza
10/6, 21h30 Internacional  x  Vitória
16/6, 21h30 Flamengo  x  Coritiba  

O Internacional terá dois 
objetivos nesta noite, às 
21h30, no Beira-Rio, em Porto 
Alegre. Além de fazer valer 
a vantagem conquistada no 
primeiro jogo contra o Vi-
tória para garantir vaga às 
oitavas de final da Copa do 
Brasil, o time gaúcho tam-
bém tentará dar sobrevida ao 
técnico Miguel Ángel Ramí-

rez. O espanhol, aliás, sequer 
poderá ficar no banco de 
reservas, já que testou posi-
tivo para Covid-19. Afasta-
do, ele será substituído pelo 
auxiliar Martín Anselmi.

Ameaçado no cargo após a 
goleada sofrida para o Forta-
leza, por 5 a 1, pelo Brasilei-
rão, o treinador completou 100 
dias à frente do Inter. São 20 

jogos com dez vitórias, quatro 
empates e seis derrotas, num 
aproveitamento de 56,6%.

O Inter deve ir a campo 
com: Daniel (Marcelo Lom-
ba); Saravia, Zé Gabriel, 
Víctor Cuesta e Moisés; 
Rodrigo Lindoso, Edenilson 
e Taison; Caio Vidal, Yuri 
Alberto e Patrick. Técnico: 
Martín Anselmi (auxiliar).

Mesmo em vantagem, 
Inter joga pressionado
No Beira-Rio, Colorado recebe o Vitória, às 21h30, em confronto 
válido pela Copa do Brasil; Miguel Ángel Ramírez está com Covid-19

Jogo de ida

Flamengo 
sem Gabigol

Descansado depois de ficar 
dez dias sem jogar, algo muito 
raro no apertado calendá-
rio do futebol brasileiro, o 
Flamengo estreia na Copa 
do Brasil nesta noite, às 19h, 
contra o Coritiba, no Couto 
Pereira, na capital para-
naense. O time rubro-negro 
não terá Gabriel, machuca-
do, mas deve poder contar 
com os outros atletas que 
retornaram da seleção bra-
sileira principal e olímpica.

O time deve ir a campo 
com: Diego Alves; Matheu-
zinho (Rodinei), Rodrigo 
Caio, Willian Arão e Filipe 
Luís; Gerson, Diego, Ever-
ton Ribeiro e Vitinho; Bruno 
Henrique e Pedro. Técnico: 
Maurício Souza (interino).

Palmeiras

CRB faz 
história

Os jogadores do 
Palmeiras vão ter 
pesadelo com o 
goleiro Diogo Silva. 
Ele segurou o time 
alviverde nos 90 
minutos e, nas co-
branças de pênalti, 
fez três grandes 
defesas além de 
marcar um gol. A 
atuação histórica 
garantiu ao CRB a 
vitória por 1 a 0 no 
tempo regulamen-
tar e a classificação 
nos pênaltis (4 a 
3) para as oitavas 
de final da Copa 
do Brasil, ontem, 
em pleno Allianz 
Parque. Ao time do 
técnico Abel Fer-
reira não adiantou 
nada ter finalizado 
mais de 30 vezes 
no jogo e ter tido 
média de 70% de 
posse de bola. "Te-
nho muitos paren-
tes palmeirenses. 
Daqui a pouco estou 
no grupo aí, me 
aguarde", brincou 
o herói Diogo Silva 
ao final da partida.

Coritiba Flamengo

X

Vasco se classifica no sufoco
O Vasco está nas oitavas de final da Copa do Brasil, mas não 
foi fácil. Em São Januário, o time cruzmaltino empatou com o 
Boavista por 1 a 1 e se garantiu na próxima fase por causa da 
vitória por 1 a 0 no primeiro duelo. O Boavista foi logo para 
cima. Aos 12, Jean cruzou da esquerda e Michel Douglas acertou 
uma finalização espetacular de esquerda: 1 a 0. O Gigante da 
Colina só buscou o empate aos 27’ do segundo tempo, depois 
que Léo Jabá cruzou da esquerda e Cano, livre, só empurrou 
para dentro da meta de Klever, substituto de Ary, no intervalo.

Grêmio confortável em Brasília
Atual vice-campeão da Copa do Brasil, o Grêmio tem 
situação confortável para avançar às oitavas de final da 
edição de 2021 da competição nacional e seguir mais uma 
vez na briga pelo título. Depois de vencer o jogo de ida da 
terceira fase, em Porto Alegre, por 2 a 0, o time gaúcho 
volta a encarar o Brasiliense, desta vez em Brasília, nesta 
tarde, às 15h30, no estádio Elmo Serejo Farias, o Serejão.

Brasiliense

  X  

Grêmio

Vasco

 1 X 1 

Boavista

Faltou criatividade ao Timão
Depois de ser derrotado em São Paulo por 2 a 0, o 
Corinthians foi a Goiânia e fez um jogo pobre. Por 
outro lado, o Atlético-GO ficou satisfeito em fechar 
os espaços. Sem inspiração e sendo travado pelo 
Dragão, o Timão não marcou e acabou eliminado. 

Criciúma tira o Coelho
O Criciúma despachou o Coelho nos pênaltis, 
por 3 a 2. Em casa, no jogo de volta da Copa 
do Brasil, o Criciúma ficou na frente em 
duas oportunidades, com Eduardo e Marcel. 
Ademir marcou os dois dos visitantes.

Atlético - GO

 0 X0 

CorinthiansCriciúma

 2 (3) X (2) 2 

América - MG

* Classificados
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Leilão de 
motos
Os Correios vão leiloar 100 
motocicletas utilizadas em 
atividades operacionais 
da Superintendência 
Estadual em Santa 
Catarina. O leilão se dará 
por modo de disputa 
aberta e maior oferta de 
preço. O recebimento das 
propostas vai até as 8h 
de segunda-feira, dia 
14. O edital completo da 
venda, com as condições 
de participação, pode 
ser no site da estatal. 

R$ 100 milhões 
é o valor que os produtores rurais catarinenses contarão para 
minimizar os impactos da estiagem em todo o Estado. A lei que 
garante os recursos foi assinada ontem pelo  governador Carlos Moisés.

Operação detém 73 pessoas 
por abuso sexual infantil
Até o início da noite de ontem, a polícia já 
havia feito 73 prisões em flagrante durante 
a Operação ‘Luz na Infância 8 deflagrada 
pelo Ministério da Justiça e da Segurança 
Pública. Foram 39 prisões no Brasil, 26 na 
Argentina, quatro no Paraguai e quatro 
nos Estados Unidos. Em suas sete edições 
anteriores, realizadas entre 2017 e 2020, a 
‘Luz na Infância’ já cumpriu mais de 1.450 
mandados de busca e apreensão e prendeu 
cerca de 700 suspeitos de praticarem crimes 
cibernéticos de abuso e exploração sexual 
contra crianças e adolescentes em todo o 
Brasil e nos países participantes da ação. 
Ao todo, 176 endereços foram vasculhados 
pela Polícia Civil de 18 Estados - São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Espírito Santo, Mato Grosso, 
Rondônia, Paraná, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Alagoas, 
Piauí, Bahia, Maranhão, Rio Grande do Sul e Amazonas - e por agentes dos países envolvidos.

+notícias

Perto do Grand Slam - Atual número 3 
do mundo, o espanhol Rafael Nadal está cada 
vez mais perto de conquistar o seu 21.º título de 
Grand Slam na carreira e se tornar o tenista com mais 
taças em torneios deste nível na história. Ontem, ele 
avançou às semifinais de Roland Garros, em Paris, ao 
derrotar o argentino Diego Schwartzman, 10.º colocado 
do ranking da ATP, por 3 sets a 1 - com parciais de 
6/3, 4/6, 6/4 e 6/0, após 2 horas e 45 minutos. Seu 
próximo oponente será Novak Djokovic, que derrotou 
o italiano Matteo Berrettini. Nadal tem 28 vitórias e 
29 derrotas contra o número 1 do mundo e um triunfo 
na única vez que cruzou com o tenista da Itália.

Golpista é sequestrado - Dois 
empresários foram presos na terça-feira 
por extorsão após terem sequestrado um 
homem que teria dado um golpe de cerca 
de R$ 2 milhões em criptomoedas. Para 
tentar recuperar a quantia, os empresários 
sequestraram o golpista 
e mantiveram ele 
em um cativeiro bem 
diferente: um apartamento 
no Centro em Balneário 
Camboriú. Os três homens 
foram presos e encaminhados ao 
Complexo Penitenciário do Vale do 
Itajaí. A Polícia Civil investiga o caso.

Baleia-jubarte é encontrada no 
meio de pedras - Uma baleia-jubarte 
foi encontrada morta entre as praias do 
Gravatá e da Joaquina, em Florianópolis. 
A Associação R3 Animal, que executa 
o PMP-BS (Projeto de Monitoramento 
de Praias da Bacia de Santos) estava 
acompanhando a ocorrência desde o 
dia 30 de maio. A baleia era um animal 
juvenil, e estava em estágio avançado 
de decomposição. Nos últimos 30 dias, 
a R3 Animal avistou diversas baleias-
jubarte ao longo do litoral catarinense. 
Em Florianópolis, os animais são vistos 
quase que diariamente. E um único dia, 
foram avistadas pela equipe 14 baleias 
nadando e saltando em diferentes locais.

Castillo declara 
vitória no Peru 
O candidato esquerdista Pedro 
Castillo se declarou ontem 
vencedor das eleições no 
Peru, embasado em contagens 
extraoficiais feitas por seus 
auditores. Em discurso na sede 
do seu partido, o Peru Livre, 
ele afirmou que a vitória está 
assegurada. “O povo falou. 
Obrigado por serem vigilantes 
da vontade popular.”, disse 
Castillo. Com 98,5% das 
atas contabilizadas, Castillo 
mantinha-se à frente de Keiko 
Fujimori, filha do ex-ditador 
Alberto Fujimori, por uma 
pequena margem - 67 mil 
votos ou 0,4 ponto porcentual.

Agricultura 
e pesca 
A Secretaria de Estado da 
Agricultura, da Pesca e do 
Desenvolvimento Rural 
investirá mais de R$ 50,3 
milhões em novas frentes 
de ação para incentivar 
a produção de grãos; 
controle e monitoramento 
de resíduos de agrotóxicos; 
melhoria da infraestrutura 
para pesca artesanal; gestão 
da maricultura; além de 
aquisição de equipamentos 
para agricultura familiar e 
pesca. Cinco projetos foram 
aprovados pelo Conselho 
de Desenvolvimento 
Rural, na terça-feira.
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