
REFERÊNCIA EM INFORMAÇÃO DO NORTE CATARINENSE

Alunos são os novos detetives  
no combate contra a dengue 
 
PÁGINA 5

Banco de DNA vai auxiliar 
na busca por desaparecidos 
 
PÁGINA 13

JOINVILLE, SEXTA-FEIRA, 11 DE JUNHO DE 2021 
ANO 11 | Nº 3.347 | NDMAIS.COM.BR

TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS

Megaoperação desmonta 
grupo que agia em portos
Pelo menos 29 pessoas suspeitas de integrar quadrilha foram presas ontem por agentes da 
Polícia Federal e da Receita Federal. Atuação mais forte ocorria em Santa Catarina. Página 3

COVID-19
Menos de 1%  
dos vacinados 
apresentaram 
reações adversas 
PÁGINA 4

FUTEBOL 
CBF modifica 
datas e horários 
de oito partidas 
da Série D 
PÁGINA 14

NO TOPO | ND+ é o portal mais lido de SC 
Site do Grupo ND obteve 26,5 milhões de pageviews em maio, mais de 6 milhões sobre o 2º melhor. Página 6

SABRINA AGUIAR

Joinville sediará 
campeonato 
de robótica 
amanhã
PÁGINA 2

LACOMBE

Só incomodo os que 
fingem ser os 
paladinos da 
democracia
PÁGINA  5

LEO MUNHOZ/ND



2   sexta-feira, 11 de junho de 2021

 F
O

TO
S 

D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O
/N

D

Amanhã (12), Joinville sediará a etapa 
regional do 3º Campeonato Internacional 
de Robótica IYRC (International Youth 
Robot Competition). Serão quatro 
modalidades de competição entre trajetos 
de obstáculos e programação robótica 
para crianças a partir dos cinco anos. 
Os primeiros dez colocados de cada 
categoria serão classificados para a etapa 
nacional do IYRC. O evento acontecerá 
no Ágora Tech Park, das 9h às 18h.

Campeonato 
internacional 
de robótica 
em Joinville 

Comércio  
aberto 
amanhã
Vale lembrar para quem 
ainda não comprou 
o presente do Dia dos 
Namorados: o comércio 
abre amanhã. O Sábado 
Mais vai até as 18h, 
assim como o transporte 
coletivo manterá os 
horários para atender 
trabalhadores do setor 
e compradores. A data 
promete, já que o 
Dia dos Namorados é 
considerado o terceiro 
melhor período de 
vendas, atrás apenas do 
Natal e do Dia das Mães.

Região Norte vota no prêmio 
Personalidade de Vendas ADVB/SC
Os critérios para escolha do/a Personalidade de Vendas ADVB/
SC são desempenho mercadológico, uso apropriado das 
ferramentas de marketing, visão setorial e associativista, 
comprometimento com práticas de responsabilidade social e a 
gestão contemporânea de seus negócios. A primeira etapa foi 
realizada com votação aberta no site da Associação de Dirigentes 
de Vendas e Marketing. ADVB/SC. A segunda etapa começou 
na quarta-feira e vai até 18 de junho e nesta fase, a votação 
é realizada por um colegiado formado pelas sete regionais da 
entidade. O resultado final será divulgado no dia 26 de julho.

Coronel 
Armando 
recebe 
honraria de 
Bolsonaro 
O deputado federal 
Coronel Armando 
(PSL/SC) foi 
condecorado pelo 
presidente Jair 
Bolsonaro com a 
medalha da Ordem 
do Mérito da Defesa. 
A cerimônia foi no 
Clube do Exército. A 
homenagem é feita 
desde 2002 para os que prestam relevantes serviços ao Ministério da Defesa e às Forças 
Armadas do Brasil. A condecoração reconhece autoridades ou personalidades civis e militares 
que se destaquem no exercício da profissão. No caso do deputado Coronel Armando, ela veio 
pelos 32 anos em que atuou nas Forças Armadas. Hoje, no Congresso, ele é vice-presidente da 
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional.  

População indígena na região
Há algumas semanas eram vários na rodoviária de Joinville e já há relatos de área 
ocupada no Castelo dos Bugres. Na região Norte é comum a chegada de índios e que, 
por conta da proteção em legislação, cabe ao órgão federal da Funai atuar. Mesmo 
assim, as secretarias de Assistência Social e Habitação de Jaraguá do Sul e Joinville se 
uniram para tratar do assunto.  
 
Segundo o cadastro realizado pelas equipes das duas cidades, a maioria dos indígenas, 
tanto os que vêm para Jaraguá quanto os que vão para Joinville, são do município de Nova 
Laranjeiras (PR), onde há uma reserva. O problema é que sem ter onde ficar eles ocupam 
praças, calçadões enquanto as crianças ficam nos semáforos vendendo artesanatos, 
muitas vezes sem roupas para lhes aquecer devidamente. Na reunião, a triste constatação 
feita pela Funai: faz parte da cultura do índio vender artesanato. Uma reunião está 
sendo marcada com representante do órgão para cobrar uma ação mais efetiva.

Igrejas isentas de impostos municipais 
Após uma solicitação feita pelo vereador Pastor Ascendino Batista, a 
Prefeitura de Joinville tornará permanente a imunidade de impostos 
municipais e tributos concedida a templos religiosos. Com a mudança, 
as igrejas de qualquer culto não precisarão mais requerer anualmente a 
isenção na sede do administrativo municipal. Feito uma vez o pedido de 
imunidade tributária, o benefício se tornará válido para todos os anos. 
Além disso, a Secretaria Municipal da Fazenda também modernizou 
o processo, que será todo virtual para requerimentos e atualização de 
dados. Um manual com orientações foi apresentado e entregue pelo 
diretor executivo da Secretaria de Administração e Planejamento, Fábio 
Jovita, ao Conselho de Pastores de Joinville. O prefeito Adriano Silva 
esteve presente com outros secretários municipais. 

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

SABRINA AGUIAR
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Megaoperação desmonta 
rede de tráfico em portos
Agentes da Polícia Federal e Receita Federal prendem 29 pessoas em 15 cidades de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande 
do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro que faziam integravam quadrilha especializada na remessa de cocaína para o exterior

Os agentes saíram com a missão de recolher 

68 veículos e duas embarcações, além de 

vistoriar 23 imóveis, informou a PF
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Santa Catarina na rota do crime
Um dos motivos para 

que Santa Catarina se tor-
nasse rota para o tráfico 
de drogas é a facilidade 
do transporte maríti-
mo. Por conta disso, eles 
criaram esquemas dentro 
dos portos para fazer o 
transporte, inclusive com 
a ajuda de funcionários.

Segundo a PF, os trafi-
cantes tinham compar-
sas dentro dos portos, 
entrando nas áreas de 
embarque com caminhões 
que continham as drogas 
escondidas em fundos 
falsos. O funcionário 
envolvido no esquema 

fazia manobras para que 
a carga não passasse pelo 
scanner e chegassem aos 
containers já fiscalizados.

Outra estratégia 
adotada foi a criação 
de um terminal lo-
gístico para ter infor-
mações privilegiadas, 
como a rota dos navios 
e o números dos la-
cres desses containers. 
Como eram empre-
sas ‘legais’, não havia 
desconfiança quanto ao 
real interesse do trans-
porte de mercadorias.

Durante a opera-
ção foram apreendidos 

carros de luxo, dinhei-
ro -incluindo cédulas 
estrangeiras -, armas, 
anotações e lacres de con-
tainers de mercadorias. 

Além do resultado da 
megaoperação de ontem, 
em um ano e meio de 
investigações já foram 
apreendidas seis tone-
ladas de cocaína e oito 
pessoas foram presas. 
Há a suspeita de que 
a quadrilha também 
esteja envolvida em 
um esquema de lava-
gem de dinheiro por 
meio da aquisição de 
ouro e criptomoedas. 

Parte das 
cargas vinham 
da Bolívia

Os criminosos tinham 
empresas de logística de 
carregamento e trans-
porte de contêineres 
para atrair a exportação 
de cargas lícitas que 
facilitassem a inclusão de 
enxertos e embarques de 
cocaína. Parte das cargas 
de cocaína que vinham 
da Bolívia eram inseridas 
em contêineres a bordo 
de navios para a Europa, 
outra parte era pulve-
rizada para abastecer 
organizações crimino-
sas dedicadas ao tráfico 
para consumo interno.    

Os agentes saí-
ram com a missão de 
recolher 68 veículos, 
23 imóveis e duas 
embarcações, além 
de bloquear 30 contas 
bancárias de vários 
investigados. A PF já 
detectou, em meio ao 
tráfico, indicativos de 
um esquema de lava-
gem de dinheiro por 
alguns dos investigados 
através da constituição 
de empresas fictícias 
e aquisição de ativos 
como ouro e até mes-
mo de criptomoedas. 

Nos autos do inquérito 
policial instaurado para 
a completa apuração 
dos fatos, os investiga-
dos responderão pelos 
crimes de tráfico de 
drogas e formação de 
organização criminosa, 
cujas penas máximas 
somadas ultrapassam 
30 anos de reclusão.

Os presos foram con-
duzidos às sedes da PF 
em Joinville e Itajaí, onde 
serão interrogados para, 
posteriormente, se-
rem levados ao Presídio 
Regional de Joinville, 
onde ficarão à disposi-
ção da Justiça Federal.  

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

A Polícia Federal (PF) e a Receita Federal defla-
graram, na manhã ontem, uma megaoperação 
para desmantelar uma organização criminosa 
instalada no Sul do Brasil e que estava voltada 
para o tráfico internacional de drogas com o 
envio de cargas de cocaína a partir dos portos.  

Durante as investigações, que tiveram iní-
cio em janeiro a partir de uma apreensão de 
cocaína no Porto Itapoá, foram apreendidas 
aproximadamente 6 toneladas do entorpe-
cente e presas oito pessoas em flagrante. 

Ontem, cerca de 250 policiais saíram com a 
missão de cumprir 34 mandados de prisão - no 
total, 29 pessoas foram presas - e 50 mandados 
de busca e apreensão em 15 cidades de San-
ta Catarina (Joinville, Itapoá, Jaraguá do Sul, 
São Francisco do Sul, Itajaí, Navegantes, Bal-
neário Piçarras, Barra Velha, Itapema, Cane-
linhas e Criciúma), do Paraná (Paranaguá), do 
Rio Grande do Sul (Rio Grande), de São Paulo 
(Mogi Mirim) e do Rio de Janeiro (Cabo Frio).  

De acordo com o delegado da PF em Joinville, 
Vinicius Zangirolani, as prisões exigiram um 
trabalho de investigação intenso, pois os suspei-
tos se movimentam constantemente e utilizam 
endereços e nomes falsos. “Realizamos a prisão 
de um suspeito em um motel e outro escondido 
atrás da caixa d’água de um vizinho. Também 
tivemos casos de criminosos tentando se livrar 
de provas jogando o celular na privada”, disse.

A PF informou que em um dos alvos da ope-
ração foram encontrados lacres em branco, os 
quais seriam utilizados para imitar o lacre verda-
deiro com a numeração vinculada à carga original 
e tentar driblar a fiscalização da Receita Federal.

“Com esse trabalho e avanço tecnológico que a 
Receita Federal vem investindo, através de ferra-
mentas como sistemas de segurança, e o raio-X, 
a gente consegue identificar mercadorias aqui 
que podem ser exportadas com drogas, mas tam-
bém com informações de inteligência, mesmo a 
mercadoria tendo sido embarcada, nós mante-
mos contato com a aduana de destino e conse-
guimos fazer a apreensão aconteça lá”, explicou 
Claudia Regina Thomaz, superintendente da 
Receita Federal no Paraná e em Santa Catarina. 

Conforme foi investigado pela PF, para em-
barcar as drogas, a organização criminosa se 
valia de vários expedientes, como a coopta-
ção de funcionários dos portos para facilitar 
a entrada do entorpecente. O grupo também 
criava compartimentos falsos em caminhões 
para o transporte de traficantes e cargas de 
drogas para dentro do ambiente portuário.

“Foi um trabalho bastante difícil, de locali-
zação do grupo com membros já experientes 
na atividade criminosa. Inclusive, alguns de-
les alugaram casas de luxo em condomínios 
residenciais com nomes falsos. Então, é uma 
quadrilha organizada e experiente“, disse o 
delegado-chefe da PF em Joinville, Vinicius Faria 
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Menos de 1% dos vacinados 
teve reações em Joinville
Sintomas adversos como febre alta, dor de cabeça e dores pelo corpo foram relatados, com maior frequência, em 
pacientes que receberam a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. Incidência diminui na segunda dose

A vacina que tem 

se mostrado mais 

reatogênica, ou 

seja, com mais 

casos de reação 

identificados, é a da 

AstraZeneca, mas a 

CoronaVac e a Pfizer 

também podem 

causar efeitos
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Prefeitura abre 
mais 4 mil horários 
de agendamento

Hoje, a partir das 11h, a Prefeitura 
de Joinville vai disponibilizar 4 mil 
horários para o agendamento de 
vacinação para a Covid-19. O agen-
damento será realizado de forma 
escalonada, por meio do site joinville.
sc.gov.br. Estas doses serão aplica-
das durante o fim de semana, na 
Central de Imunização de Joinville, 
e na Sala de Imunização do Garten 
Shopping. “Em função do grande 
volume de pessoas que buscam o 
agendamento, o escalonamento faz 
com que o número de acessos ao 
site seja dividido, evitando sobre-
carregar o servidor e paralisar o 
sistema”, explica Jean Rodrigues, 
secretário da Saúde de Joinville.

As 4 mil doses serão disponi-
bilizadas a partir das 11h e o es-
calonamento para a inserção dos 
públicos contemplados será rea-
lizado em intervalos de 30 minu-
tos. Caso as doses esgotem antes 
da abertura de todos os grupos, o 
agendamento será encerrado.

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

Juliane Guerreiro 
juliane.guerreiro@ndmais.com.br

As fotos de moradores de 
Joinville recebendo a vaci-
na contra a Covid-19 estão 
se tornando cada vez mais 
comuns nas redes sociais. E 
com os relatos de esperança 
por dias melhores, também 
há quem fale das reações 
causadas pelos imunizantes, 
assunto que tem ganhado 
repercussão nos últimos dias.

De fato, toda vacina, in-
dependentemente da doen-
ça que previna, pode causar 
algum tipo de reação. Em 
Joinville, por exemplo, 558 
pessoas apresentaram rea-
ções à primeira dose da 
vacina contra a Covid-19, 
enquanto 173 apresenta-
ram efeitos colaterais após a 
aplicação da segunda dose.

“Isso é normal para qual-
quer medicamento, não só 
relacionado à vacina contra a 
Covid. Se olharmos no con-
texto de doses administra-
das, tivemos efeitos adversos 
significativos em 0,38% dos 
vacinados, mais comuns 
na primeira dose do que na 
segunda”, explica o infecto-
logista Luiz Henrique Melo.

As principais reações à vacina 
contra Covid-19 notificadas 
em Joinville são dor de cabe-
ça e dores no corpo. Segundo 
Melo, caso o paciente sinta 
algum desconforto após a 
aplicação, ele deve procurar 
a unidade de saúde onde foi 
vacinado para que receba o 
acompanhamento médico.

O infectologista e coordena-
dor do curso de Medicina da 
Univali, Pablo Sebastian Velho, 
explica que toda vacina pode 

causar reações. Isso porque 
elas possuem pequenas par-
tículas de vírus que são reco-
nhecidas pelo corpo para que 
seja possível gerar anticorpos.

As reações dependem da for-
ma como o imunizante foi pro-
duzido e também do organismo 
de cada pessoa. É por isso que 
duas pessoas podem rece-
ber a mesma vacina, mas não 
apresentar as mesmas reações.

Em relação à Covid-19, a 
vacina que tem se mostrado 
mais reatogênica, ou seja, com 
mais casos de reação identi-
ficados, é a da AstraZeneca, 
mas a CoronaVac e a Pfizer 
também podem causar efeitos. 

Vale lembrar que todos 
os imunizantes aplicados 
atualmente em Joinville 
foram aprovados em rela-
ção à segurança e eficácia.

AGENDAMENTO
  11 HORAS: Pessoas com comorbidades, trabalhadores 

da saúde, trabalhadores da educação, trabalhadores das 
forças de segurança pública, trabalhadores da limpeza 
urbana ou manejo de resíduos sólidos, trabalhadores do 
transporte coletivo urbano ou rodoviário de passageiros, 
trabalhadores do transporte aeroportuário, portuário ou 
aquaviário e caminhoneiros. 

  11h30: Pessoas com 58 anos ou mais. 
  12h: Pessoas com 57 anos. 
  12h30: Pessoas com 56 anos. 
  13h: Pessoas com 55 anos. 

 
  GRUPOS PRIORITÁRIOS - Os grupos prioritários 

considerados são definidos no Plano Nacional de 
Imunização do Ministério da Saúde. No portal de 
agendamento da vacinação - joinville.sc.gov.
br -, estão disponibilizadas todas as informações 
sobre os contemplados em cada grupo.

  Para ser vacinado, é necessário apresentar 
documento de identificação com foto. Aos pertencentes 
aos grupos prioritários, também será necessário um 
documento que comprove a condição. A lista completa 
também está disponível no site da prefeitura.

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

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e 
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a Lei 
8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão Eletrônico nº 
161/2021, destinado a contratação de Serviços Gráficos para impressão de dados variáveis e montagem 
de carnês de IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano - exercício 2022, na Data/Horário: 23/06/2021 
às 08:30 horas, para abertura das propostas. O edital encontra-se à disposição dos interessados no site  
www.joinville.sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br,  UASG 453230. Joinville, 09 de junho de 2021.

Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento
Silvia Cristina Bello – Diretora Executiva

Isso é normal 
para qualquer 
medicamento, não 
só relacionado à 
vacina contra a 
Covid. Se olharmos 
no contexto de doses 
administradas, 
tivemos efeitos 
adversos 
significativos em 
0,38% dos vacinados, 
mais comuns na 
primeira dose do 
que na segunda

Luiz Henrique Melo,
infectologista
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Cidade Editor: Mauro Geres mauro.geres@ndmais.com.br

Com mais de 10,8 mil casos 
confirmados de dengue, Join-
ville enfrenta uma epidemia. 
Nesse cenário, toda ajuda é 
bem-vinda, inclusive a de um 
pessoal com pouca idade, mas 
muita consciência sobre os 
perigos da doença. Os alunos 
da rede municipal de Join-
ville são os novos “detetives 
da dengue”. Um programa 
nas escolas tem falado so-
bre os cuidados necessários 
para evitar a proliferação do 
Aedes aegypti e os pequenos 
mostram que já sabem o que 
fazer. “Não pode deixar água 
parada na planta, em pneu 
e deixar lixo jogado. Se não, 
o mosquito da dengue vai se 
reproduzir”, afirma Samuel 
Hartkopp, de apenas seis anos.

A iniciativa, que deve ser 
levada a todas as escolas e 
pode ser incluída no calendário 
escolar, orienta as crianças por 
meio de vídeo, peça de teatro 
e palestra. “A ideia é que se 

transforme numa ação coletiva 
não só no espaço escolar, mas 
no espaço familiar, do cotidia-
no deles”, explica Clésnia de 
Oliveira, supervisora escolar.

Para o secretário de Saúde, 
Jean Rodrigues, a educação é 
a melhor forma de conscien-
tizar a população e fazer com 
que a dengue deixe de ser um 

problema na cidade. “Nós 
acreditamos na transformação 
do cenário pela educação. É 
através das crianças que a gen-
te espera atingir os pais. É um 
dos caminhos que entende-
mos como solução”, destaca.

Maria Vitória Nascimento, 
que acompanhou as ativida-
des na escola onde estuda, 
é um exemplo de que a lição 
foi bem entendida. “A gen-
te aprendeu que o mosquito 
da dengue é do mal e a gente 
tem que se cuidar”, conta.

De acordo com dados de ontem 
(10) do Mapa da Dengue da Pre-
feitura de Joinville, os três bairros 
com maior incidência da doença 
eram o Petropólis, o Itaum e o 
Floresta, com respectivamen-
te, 1.378, 1.060 e 975 casos. Já o 
ranking de focos é liderado pelo 
Aventureiro (631),  Costa e Silva 
(350) e  Petrópolis (324). 
 
*Com informações de Ronaldo 
Daros, repórter  da NDTV Joinville

Alunos dão aula de 
combate à dengue
Chamados de “detetives”, eles aprendem e repassam  
os cuidados para evitar a proliferação do Aedes aegypt

Tudo ou nada
Eu descobri que incomodo. Não é motivo para 

constrangimento, embaraço, vergonha, muito pelo contrário. 
Simplesmente porque incomodo pessoas ruins, que se fingem 
de paladinos da democracia e da liberdade, que relativizam 
tudo, vestidas de hipocrisia, incoerência, mau-caratismo. 
Estão entregues ao mundo do crime, não têm respeito por nada 
estabelecido em leis, em códigos, em regras. E vão sempre se 
esgueirar na imundice, para tentar banir o contraditório.

Há tantos seres pequeninos, que adoram amordaçar, 
que aplaudem a censura, que festejam hackers, como os 
que invadiram, na última segunda-feira, o meu canal 
no YouTube... Uma ação mais do que criminosa, fétida. 
Publicaram imediatamente vídeos pornográficos, aguardando, 
com malícia e cinismo, os próximos movimentos.

O YouTube não demorou muito para encerrar o canal, devido 
a “violações recorrentes ou graves da política sobre nudez 
ou conteúdo sexual”, um texto padrão, disparado por uma 
máquina. Quando minha equipe detectou o problema, recorreu 
na mesma hora, sem poder evitar, no entanto, o terceiro 
movimento do plano asqueroso: a manipulação por grande 
parte da mídia das informações sobre o encerramento do canal.

As manchetes na “imprensa” pareciam feitas por um 
carimbo: “Canal de Lacombe exibe vídeo pornográfico e é 
removido pelo YouTube”, “Canal de Luís Ernesto Lacombe é 
derrubado por conter ‘nudez e conteúdo sexual’”, “Luís Ernesto 
Lacombe perde 
canal no YouTube, 
após publicação de 
‘conteúdo sexual’...” 
É assim que se 
arrasta o “novo 
jornalismo”, sem 
compromisso com 
a apuração das 
informações e muito 
compromisso... 
com narrativas.

Em cerca de 30 
horas, o YouTube 
confirmou o ataque 
de hackers, e 
consegui recuperar meu canal, mas a guerra continua. A equipe 
de advogados e especialistas em tecnologia da informação 
que montei está providenciando a abertura de um inquérito 
criminal, para identificar a autoria do ataque. Muitas peças 
já foram encaixadas... Também vamos tomar as medidas 
cabíveis contra os veículos de comunicação e as pessoas que 
manipularam as informações sobre o bloqueio do meu canal.

Eu continuarei incomodando todos aqueles que me 
chamam de negacionista. Esses que tentam negar a 
quem pensa de forma oposta à sua a liberdade que 
querem para si e para os seus. Esses que só consideram 
democratas quem pensa como eles e que classificam 
de totalitário quem discorda deles e, apenas por isso, 
deve ser calado. Dividem assim o mundo, ainda que 
saibam, claro, que não há como fatiar a liberdade 
de expressão, ou todos têm ou ninguém tem.

LUÍS ERNESTO 

Lacombe

Incomodo pessoas 
ruins, que se fingem de 
paladinos da democracia 
e da liberdade, 
que relativizam 
tudo, vestidas de 
hipocrisia, incoerência, 
mau-caratismo.”

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

 
Alunos aprendem a prevenir a dengue na escola  
e depois levam o conhecimento à comunidade

Nós 
acreditamos na 
transformação 
do cenário 
pela educação. 
É através das 
crianças que a 
gente espera 
atingir os pais.”

Jean Rodrigues, 
secretário de Saúde



O mês de maio entra para a história do 
jornalismo digital de Santa Catarina. Com 
26,5 milhões de páginas visitadas, o ND+ 
foi o portal de notícias de Santa Catarina 
mais acessado pelos internautas. Porém, 
isso não é mais novidade, pois dos cinco 
primeiros meses de 2021 o site de notícias 
do Grupo ND foi líder em três deles (ja-
neiro, março e agora em maio). O desem-
penho no período foi 30% maior do que o 
segundo colocado na concorrência local.

O ND+ também deixou o segundo co-
locado para trás no acumulado de aces-
sos do ano e atingiu a marca de 118,6 
milhões de pageviews, contra 115 mi-
lhões. Os dados são auditados pelo IVC 
(Instituto Verificador de Comunicação), 
órgão responsável por validar a audiên-
cia dos principais portais do Brasil.

Com o slogan “Santa Catarina em Tempo 
Real”, o ND+ entrega aos catarinenses o 
melhor jornalismo on-line, com coberturas 
ao vivo nos mais diversos formatos, agili-
dade e responsabilidade. São 8,67 milhões 
de usuários únicos no mês de maio, alcan-
çados por meio dos canais de distribuição 
mais acessíveis e práticos disponíveis 
ao público na internet, como Facebook, 
WhatsApp e notificações no navegador e 
smartphone. São usuários fiéis, que vol-
tam ao portal após o primeiro acesso.

O resultado colhido agora é reflexo de 
um planejamento estratégico robusto e 
execução pragmática ao longo dos dois 
anos que o portal ND+ existe, desde as 
melhores práticas de SEO, desenvolvi-
mento e produto. “Atingimos um patamar 
de tecnologia e processos que deve nos 
garantir cada vez mais vantagem frente 
aos concorrentes locais e, principalmen-
te, fará com que nosso conteúdo regional 
alcance mais catarinenses”, explica o 
gerente de mídias digitais Jean de Oliveira.

“Estamos onde o usuário está. O ND+ é 
destaque nos mecanismos de busca como 
o Google e seus serviços, além de uma 
robusta rede de páginas nas redes sociais 
que alcançam todo o Estado e fora dele. 
E vamos além, o internauta que desejar 
pode receber nossas notícias na palma 
da mão pelo WhatsApp”, explica o ge-
rente de conteúdo digital do Grupo ND 
Diogo Maçaneiro. “Nosso diferencial é 
não se enquadrar em padrões. A inter-
net é um meio de experimentação, onde 
quem manda é o usuário”, completa.

ND+ é o portal de notícias de 
Santa Catarina mais lido em 2021
Site do Grupo ND também foi o mais acessado no mês de maio e marca a consolidação do segmento 
digital na empresa com mais de 118 milhões de visualizações no ano, assumindo a liderança estadual
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AUDIÊNCIAS EM  
SANTA CATARINA

Redes sociais cada  
vez mais consolidadas

As páginas do ND+ no Face-
book tiveram evolução de quase 
60% no engajamento, um salto 
na participação dos leitores nas 
interações com os conteúdos 
produzidos pelo portal a partir das 
redes. Na maior página do grupo 
no Facebook, a da NDTV Record 
TV, houve um aumento de 31% 
em novas curtidas, consolidan-
do também essa presença dos 
conteúdos feitos para a televi-
são adaptados para um formato 
interativo e fácil no portal ND+.

No Instagram, tanto do ND+ 
como da NDTV, o crescimento per-
manece consistente, aumentando 
seguidores e o alcance dos conteú-
dos todos os meses. As páginas são 
as âncoras centrais de conteúdos 
que vão para todo Estado de Santa 
Catarina e, em muitos momentos, 
até para uma audiência nacional.

As redes sociais do Balanço Geral 
nas praças são as grandes distri-
buidoras locais dos conteúdos do 
portal ND+. No BG Floripa, desta-
que para o crescimento de 167% 
em novos seguidores no Facebook. 
No BG Oeste, houve um aumento 
de 82% no alcance da página. O BG 
Blumenau cresceu mais de 1.000% 
em novas curtidas. Na maior 
cidade do Estado, o BG Joinville 
cresceu 12% em engajamento. E 
o BG Itajaí foi destaque em ab-
solutamente todas as métricas: 
303% a mais em novas curtidas na 
página, 177% maior engajamento 
e um alcance 268% maior no mês.

Os perfis no Instagram também 
são uma forma de contato cada 
vez mais local e regional para 
o conteúdo do Grupo ND, com 
crescimento de 99% no alcance do 
Insta do @balancogeralblumenau, 
55% no @balancogeraljoinville, 
de 54% mais alcance no @bgflo-
ripa, de 44% no @balancogera-
litajai e de 17% no @bgoestesc.

60%
foi a evolução do engajamento 
das páginas do ND+ no Facebook 

26,5 
milhões
de páginas visitadas 
foram registradas 
pelo ND+ em maio
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DNA hiperlocal e redações integradas
Outro diferencial em relação 

aos demais players do mercado é 
o DNA do Grupo ND na cobertura 
local. No começo de maio, a pe-
quena Saudades, no Oeste cata-
rinense, sofreu com uma tragédia 
que abalou o Brasil. O ND+ foi o 
primeiro grande portal a noticiar 
os fatos, com equipes in loco. Num 
trabalho integrado com a NDTV, 
o portal levou aos catarinenses e 
brasileiros em primeira mão os 
detalhes deste acontecimento trá-
gico, mas que era de nossa respon-
sabilidade noticiar com cuidado e 
respeito às famílias das vítimas.

Além de estar presente em todas 
as praças onde o Grupo ND atua, 
o portal se reinventa diariamente, 
com coberturas de temas diversi-

ficados que dão o que falar na web 
e redes sociais, desde entreteni-
mento a virais, sejam eles locais, 
nacionais ou internacionais.

“Nossa liderança é fruto da união 
entre tecnologia, produtos digi-
tais e editorial. Desenvolvemos 
uma estrutura tecnológica sofis-
ticada, com foco em usabilidade 
e performance, associado a um 
trabalho profundo de reestrutu-
ração da redação orientando-os 
à performance, com cultura da-
ta-driven. O resultado é óbvio: o 
comercial digital acompanha este 
sucesso com clientes de todos os 
tamanhos e segmentos investin-
do conosco de forma recorrente”, 
consolida o diretor comercial do 
Grupo ND Gilberto Kleinubing.

Equipe do portal trabalha 
diariamente para 

entregar aos catarinenses 
jornalismo de qualidade

8,67 
milhões
de usuários únicos 
foram registrados 
em maio no ND+

  ND MAIS:  
26.566.487 de pageviews

  NSC TOTAL:  
20.491.497 de pageviews

  SCC 10:  
423.584 pageviews 

FONTE: IVC MAIO 2021
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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:



moacir.pereira@ndmais.com.br
MOACIR PEREIRA

É crescente a indignação do setor 
produtivo e a revolta da população do 
Oeste catarinense com o tratamento 
cada vez pior que vem recebendo. 
De todos, federais e estaduais, 
dos atuais e dos anteriores.

Um novo clamor por mais atenção 
às inaceitáveis deficiências da região 
mais rica no Brasil em produção de 
proteína animal partiu esta semana 
do presidente da Cooperativa Aurora, 
Neivor Canton. Queixa-se, com 
razão, da representação política.

O artigo protesto contém verdades 
irrefutáveis. Alguns trechos: 

1. “O abandono crônico levou a região 
a acalentar o sonho da desanexação do 
território barriga-verde para a criação 
do Estado do Iguaçu na segunda metade 
do século passado. Para neutralizar esse 
sentimento separatista, o governador 
Celso Ramos criou em 1963 a Secretaria 
dos Negócios do Oeste, responsável pela 
abertura de estradas, construção de 
linhas de energia elétrica, de escolas, 
centros de saúde, quartéis etc.”

2. “As estradas da região não fazem 
justiça à intensidade das riquezas 
que nelas transitam 24 horas por 
dia. Inexistem ferrovias. A água 
potável para o consumo humano é 
escassa e a precariedade da energia 
limita a expansão empresarial. 
Como investir em uma porção do 
País com tantas deficiências”?

3. “A malha rodoviária estadual 
está completamente danificada, em 
centenas de trechos o pavimento asfáltico 
esboroou-se, a sinalização vertical 

e horizontal desapareceu e o mato 
avançou sobre a pista de rolamento.”

4. “Nesse cenário de tantas dificuldades 
já ocorre a fuga de investimentos, basta 
ver o número de empreendimentos 
que as agroindústrias nascidas em solo 
catarinense já empreenderam no Brasil 
central, onde a infraestrutura é melhor 
e há abundância de grãos, principal 
insumo da produção de aves e suínos”.

O procedente protesto, para ser 
subscrito com aplausos, está publicado 
na íntegra no meu blog no Portal ND+

Veículos
O comércio de veículos em Santa Catarina registrou 
aumento de 20,29% nos primeiros cinco meses de 2021, 
no comparativo com o mesmo período do ano passado. 
Levantamento da Fenabrave-SC revela que foram 
emplacadas 68.958 novas unidades. O número é inferior a 
2019, que registrou 77.102 veículos emplacados. No mês de 
maio o incremento nas vendas foi de 4,26%, comparado 
com abril. Em termos de segmentos, o melhor desempenho 
foi o de caminhões e ônibus, com aumento de 59,61%.

Oeste de Santa Catarina pede socorro

Ides, 248 anos - A Irmandade do Divino Espírito 
Santo (Ides), de Florianópolis, comemora neste fim de 
semana 248 anos de fundação. A instituição atende hoje 
mais de 800 crianças e adolescentes, de zero a 18 anos, 
no Centro de Educação Infantil Girassol, no Lar São 
Vicente de Paulo, no Educarte e no programa Formação 
Aprendiz, este atendendo menores no contra turno. 
Missa festiva será celebrada amanhã, às 18h, na Capela 
do Espírito Santo, onde tudo começou. A instituição 
tem como provedor Paulo Teixeira do Vale Pereira.  
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Acompanhe meus 
comentários no Balanço 
Geral, na NDTV, de 
segunda a sexta, a partir 
das 12h, e mais notícias 
no blog do portal nd+

Eventos
Ao final de reunião com o secretário de Estado da Saúde, André Motta 
Ribeiro, e dirigentes das empresas e entidades ligadas ao turismo e ao 
setor de eventos, ficou definida a realização de testes de feiras e eventos. 
Em julho deverão ser promovidos o Congresso Brasileiro de Anestesiologia, 
com 600 participantes; a Feira de Móveis de São Bento do Sul, com 1.500 
inscritos, e um show da Camerata Florianópolis. Todos com vacinação 
e testes dos presentes, protocolos e controle da Vigilância Sanitária.

Previdência
O projeto de reforma da previdência 
dos servidores públicos estaduais 
deverá ser encaminhado à Assembleia 
Legislativa ainda neste semestre. A 
decisão é do governador Carlos Moisés 
e já foi levada aos técnicos que estudam 
a reforma. No Legislativo, a base do 
governo já decidiu que não haverá 
audiência pública e que não pretende 
aceitar emendas de caráter corporativo.  

Cinema 
do CIC
Começa a ser 
analisado na Comissão 
de Constituição e 
Justiça da Assembleia 
projeto do deputado 
Fernando Krelling 
(MDB), que denomina 
Sala Gilberto Gerlach 
ao cinema do 
Centro Integrado de 
Cultura. Merecida 
homenagem ao 
conceituado cinéfilo 
que durante décadas 
foi o programador 
dos melhores filmes 
clássicos e sucessos 
de bilheteria exibidos 
em Santa Catarina. 
Gerlach morreu há 
35 dias na Capital, 
vítima de infarto.

Punição 
ilegal
Agricultor do Vale 
do Rio do Peixe 
foi punido pela 
Vigilância Sanitária 
municipal porque 
estava produzindo 
queijos sem o selo da 
inspeção municipal. A 
Prefeitura de Caçador 
ignorou lei estadual 
de 2018, de autoria do 
deputado Joao Amin 
(PP), que regulamentou 
a produção e a 
comercialização de 
queijos artesanais de 
leite cru em todo o 
Estado. O parlamentar 
classificou de 
“absurda” a punição e 
lavrou seu protesto.

SC-283: licitação
A Secretaria de Estado da Infraestrutura lançou 
novo edital de licitação para a contratação 
da empresa que vai executar as obras de 
restauração e de terceiras faixas do trecho 
Chapecó-Arvoredo da SC-283. A rodovia tem 13 
km neste percurso e é considerada uma das duas 
espinhas dorsais do Grande Oeste. A licitação 
havia sido lançada, mas foi suspensa na gestão 
provisória da governadora interina Daniela 
Reinehr. Custo de cerca de R$ 40 milhões.



O ano era 2009. Na condição de Secretá-
rio da Casa Civil do nosso eterno Governador 
Luiz Henrique da Silveira, atuamos na linha 
de frente da elaboração e aprovação do Có-
digo Ambiental de Santa Catarina. A pauta 
do meio-ambiente sempre foi uma priori-
dade para mim, já que ela impacta direta-
mente no desenvolvimento do nosso estado.

Construímos um belíssimo Código Am-
biental, equilibrando a necessária defe-
sa do Meio-Ambiente com as demandas do 
setor produtivo, em especial o agronegócio 
e a agricultura familiar, e também com um 
olhar atento às comunidades envolvidas.

Mas mesmo com um trabalho tão bem aca-
bado, sabíamos de um fato previsível da vida 
em sociedade: a vida evolui e não pode ser 
diferente com seus arranjos legais e jurídi-
cos. Por isso, no próprio bojo da Lei 14.675 de 
2009, que instituía o Código Ambiental, pre-
vimos sua revisão após o prazo de dez anos.

Este prazo, inclusive, já está superado. O 
Código já tem 12 anos de vigência. E o fato 
de não termos feito sua revisão acabou le-
vando com que portarias, instruções nor-
mativas, resoluções e decretos, além de 
novas legislações no Estado e no Congres-
so, nas mais diversas instâncias, acabas-

sem desfigurando seu propósito original.

Foi levando todo este cenário em conside-
ração que sugeri a criação de uma Comis-
são Mista na Assembleia Legislativa, a fim 
de realizar a reavaliação de nosso Código 
Ambiental e propor as mudanças que even-
tualmente se fizerem necessárias. É funda-
mental destravar processos de licenciamento 
e diminuir a burocracia vigente. Propor-
cionar maior desenvolvimento econômi-
co e sustentável, para termos mais gera-
ção de emprego e renda aos catarinenses.

Assim como em 2009, pretendo que todos os 
catarinenses sejam ouvidos. Nosso parla-
mento é o porta-voz da sociedade. Somos 
modelo para o Brasil nas mais diversas áreas 
e não é diferente no setor ambiental. E esta 
condição de modelo se construiu através de 
muitas mãos, intenso diálogo, amplos de-
bates na busca do melhor entendimento. 

Além da minha participação como pro-
ponente da Comissão Mista de Re-
visão do Código Ambiental, partici-
param parlamentares das Comissões 
de Constituição e Justiça, Agricultu-
ra e Política Rural e Meio-Ambiente.

De nossa parte, seguiremos em fren-
te com coragem para fazer a diferença.

Código Florestal: 
revisar é preciso

Ineditismo em 
Petrolândia

Valdir Cobalchini
Deputado estadual 
pelo MDB

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

A nova eleição municipal em Petrolândia, no Alto 
Vale do Itajaí, chamada de eleição suplementar, 
neste domingo (13), será marcada pelo ineditismo 
de algumas ações do TRE-SC (Tribunal Regional 

Eleitoral) e pela presença de observadores internacionais. Os 
eleitores de Petrolândia, cidade com 5.905 habitantes, vol-
tarão às urnas para escolher os novos prefeito e vice-pre-
feito porque a chapa mais votada nas eleições municipais 
de 2020 teve o registro de candidatura negado pela Justiça 
Eleitoral. Os candidatos concorreram sem apresentar o do-
cumento comprovando a inexistência de processos no Tribu-
nal de Justiça dentro do prazo estabelecido pela legislação.

O evento “Integridade Eleitoral: Observação das eleições 
suplementares de Petrolândia” é um fato inédito no Brasil.  
Autoridades internacionais da ONG Transparencia Electoral 
e da entidade Caoeste. Elas vão acompanhar os trabalhos 
eleitorais - seções, 
votação, transmis-
são e totalização 
do resultado. O 
objetivo do TRE-
-SC é mostrar aos 
órgãos interna-
cionais a lisura do 
processo eleitoral.

Outro ineditis-
mo na eleição em 
Petrolândia é o 
sorteio de duas 
urnas eletrônicas 
que serão audi-
tadas. Uma urna 
será submetida à auditoria de verificação da autenticidade 
e integridade dos sistemas instalados e a outra à audi-
toria de funcionamento em condições normais de uso. 

Neste momento de polarização política e de questiona-
mentos sobre a transparência e a segurança da votação 
nas urnas eletrônicas, é importante que o TRE-SC exi-
ba ao mundo a eficiência desses equipamentos. A urna 
eletrônica, principal símbolo das eleições no Brasil que 
completou 25 anos em maio, se consolidou como a for-
ma mais segura para o exercício da democracia. Nes-
sa história de 25 anos, não há registro de que possa ter 
havido qualquer tipo de irregularidade nas votações 
realizadas. Está provado que as urnas eletrônicas são 
confiáveis e totalmente à prova de violações ou fraudes. 
O processo eleitoral brasileiro é referência mundial.

Observadores 
internacionais e sorteio 
de urnas para auditoria 
são fatos inéditos na 
eleição suplementar no 
pequeno município do 
Alto Vale do Itajaí”.
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A quinta-feira foi de muita 
chuva, ruas alagadas e trân-
sito em Florianópolis. Desde a 
manhã de ontem até a noite, as 
fortes chuvas que atingiram o 
Estado continuaram a causar 
prejuízos. O alerta para hoje 
permanece, principalmente, 
para o risco de deslizamentos. 

O acesso à ponte Colombo 
Salles, na Capital, acumulou 
grande volume de água na pista, 
causando congestionamento 
em boa parte do dia. Uma das 
pistas chegou a ser interditada 
ontem. As vias da região ficaram 
congestionadas, como a aveni-
da Gustavo Richard, a avenida 
Jornalista Rubens de Arruda 
Ramos, e outros ruas centrais 
da cidade, como avenida Mauro 
Ramos, Francisco Tolentino e 
Major Costa. No Sul da Ilha a 
SC-405 chegou a ser fechada por 
conta dos alagamentos. Apesar 
dos transtornos, a Capital não 
registrou ocorrências graves. 

As fortes chuvas dos últimos 
três dias em Santa Catarina 
retiraram de casa pelo menos 
622 pessoas. Dos 23 muni-
cípios afetados, Canelinha, 
Balneário Gaivota, Pescaria 
Brava, Imaruí, Laguna e Brus-
que decretaram situação de 
emergência. Camboriú tam-
bém deve publicar o decreto.

Em Camboriú, onde choveu 
202mm, 200 pessoas precisaram 
deixar suas casas e 17 estavam 
no abrigo municipal ontem. 

O Sul do Estado foi a região 
mais afetada pelos tempo-
rais. Em Imaruí, houve que-
das de muros, danos em vias 
públicas e de pontes na Zona 
Rural, alagamentos, desli-
zamentos, ponte destruída e 

possíveis desalojamentos.
Além de Camboriú, no Vale 

do Itajaí, outras cidades foram 
atingidas e tiveram registros 
de alagamentos e deslizamen-
tos. Já em Canelinha há 146 
pessoas abrigadas na Escola 
Professora Maria de Lour-
des Nicolau Zimermam.

Em Brusque, 276 pessoas 
ficaram desalojadas por conta 
dos alagamentos na cidade. O 
abastecimento de água em várias 
regiões chegou a ser comprome-
tido, com as estações de trata-
mento ficando paralisadas em 
função do alto nível de turbidez 
na água. No entanto, todos os 
serviços foram restabelecidos.

AJUDA DO ESTADO
Os trabalhos estão sendo 

acompanhados de perto pelo 
governador Carlos Moisés e 
pelo chefe da Defesa Civil de 
Santa Catarina, David Busarello. 
“Toda a estrutura do gover-
no do Estado está mobilizada 
e trabalhando em defesa da 
segurança das pessoas e para a 
reconstrução do que foi dani-
ficado”, afirma o governador.

Foram liberados pela Defe-
sa Civil de Santa Catarina 285 
cestas básicas, 363 colchões, 
303 kits de acomodação, 316 
kits de higiene, 257 kits de 
limpeza e cinco rolos de lona. 
Os itens de assistência huma-
nitária foram entregues ontem 
para as famílias atingidas no 
município do Sul do Estado. 

Foi emitido um aviso pela 
Defesa Civil sobre o risco de 
deslizamentos para 28 cidades 
catarinenses, sendo Canelinha 
com alerta máximo, Tuba-
rão e Camboriú em alerta.

Chuva, trânsito e prejuízos
Ruas de Florianópolis ficaram inundadas ontem, enquanto 23 cidades registraram danos pelas enchentes

Defesa Civil entregou 285 cestas básicas, 363 colchões e 
303 kits de acomodação para atingidos pelas enchentes

Risco de deslizamentos foi emitido para 28 cidades,  
em especial para Tubarão (foto), Canelinha e Camboriú

DEFESA CIVIL SC/DIVULGAÇÃO/ND

Alerta de ventania 
e mar agitado 
para hoje

Depois de uma semana 
com muita chuva em Santa 
Catarina o tempo para 
hoje deve ser de nuvens 
durante a madrugada e 
o período da manhã. O 
sol deve reaparecer em 
todo o Estado no decor-
rer do dia. Mas, para esta 
sexta, ainda há avisos 
da Defesa Civil sobre as 
condições do mar e de 
rajadas de vento em Santa 
Catarina. A temperatura 
segue em declínio, sobre-
tudo a partir da tarde. 

A região costeira que 
abrange a Grande Floria-
nópolis e o Litoral Sul deve 
continuar apresentando 
mar agitado e chances de 
ressaca em risco mode-
rado. Já as ondas, que se 
formam no sentido sul, 
devem superar os 2 metros 

MUNICÍPIOS QUE RELATARAM 
OCORRÊNCIAS EM FUNÇÃO DAS CHUVAS 

 Balneário 
Camboriú

 Balneário Gaivota
 Brusque
 Camboriú
 Canelinha
 Criciúma
 Cocal do Sul

 Guaraciaba
 Gravatal
 Içara
 Imbituba
 Imaruí
 Itajaí
 Jaguaruna
 Laguna

 Luiz Alves
 Morro da Fumaça
 Nova Veneza
 Penha
 Santa Rosa Do Sul
 Tubarão
 Timbó
 Timbé do Sul 

Motoristas 
tiveram que ser 
cautelosos com 
o elevado nível 
das águas no 
Centro da Capital

Entrada da ponte 
Colombo Salles ficou 

alagada, causando 
congestionamentos  

por toda a região

DIVULGAÇÃO/ND

GMF/DIVULGAÇÃO/ND

LEO MUNHOZ/ND
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Um programa de apoio fi-
nanceiro concedeu R$ 2 mi-
lhões para 29 micro e pequenas 
empresas de Santa Catarina em 
seu primeiro mês de atuação no 
Estado. Os recursos disponi-
bilizados pelo Estímulo 2020, 
organização sem fins lucrativos 
e primeiro fundo 100% priva-
do do Brasil de apoio ao micro 
e pequeno empreendedor, 
contribuíram para a manuten-
ção de aproximadamente 390 
empregos. Lançado no dia 11 
de maio, o projeto teve como 
o principal objetivo apoiar 
financeiramente e capacitar 
microempreendedores catari-
nenses. Além de Santa Catarina, 
o fundo já está disponível para 
os Estados do Ceará, Minas Ge-
rais, Rio de Janeiro e São Paulo.

Diego Mondo, empresário 
catarinense e primeiro em-
preendedor a receber o apoio 
financeiro no Estado, conta 
que desde 2015 possui uma 
rede de ótica com cinco lojas e 
20 funcionários. Com a cri-
se causada pela pandemia da 
Covid-19, o empresário afirma 
que manter todos os empregos 
foi uma batalha. “Conseguimos 
manter todos os funcionários 
e o apoio do Estímulo 2020 
chegou no momento certo. 
Aplicaremos este recurso para 
dar um gás na nossa empre-
sa. É muito difícil empreender 
no Brasil e por isso agradeço 
a todos apoiadores e ao time 
Estímulo 2020 por chegarem a 
Santa Catarina.”, disse Diego.

O programa projeta captar R$ 
5 milhões e está aberto a novas 
doações, inclusive de pessoas 
físicas, para ampliar o montante 

a ser emprestado. “Entendemos 
as dificuldades dos empreen-
dedores, agravadas pela crise. 
Por isso, o Estímulo 2020 tem o 
compromisso de ajudar o micro 
e o pequeno negócio a aliviar 
as contas e ter fôlego para se 
recuperar. Desta forma, são de 
suma importância as doações 
que recebemos para repas-
sar aos empresários locais”, 
explicou o diretor-executivo 
da iniciativa, Fábio Lesbaupin.

PARCEIROS
A lista de parceiros da inicia-

tiva em Santa Catarina envolve 
empresas como Engie, Brame-
tal, Irani Papéis, Portobello, 
Koerich e Oracali os parceiros 
institucionais Lide SC, Lide Soli-
dariedade, Fiesc (Federação das 
indústrias de Santa Catarina), 
Instituto Guga Kuerten, Junior 
Achievement e Projeto Resgate.

Programa concede R$ 2 milhões em apoio 
a micro e pequenas empresas de SC
Recursos disponibilizados pelo Estímulo 2020 contribuíram para a manutenção de empresas e empregos no Estado
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Setores atendidos pelo Estímulo
Segundo Fábio Lesbaupin, 

a empresa estuda uma forma 
de perpetuar o modelo do 
Estímulo, formar uma par-
ceria com o micro e pequeno 
empreendedor para fomen-
tar a geração de empregos. 
O diretor destaca que apoios 
financeiros como os con-
cedidos pelo programa são 
ainda mais necessários em 
um contexto de retomada da 
economia durante a pandemia.

“Micro e pequenas empre-
sas são a porta de entrada 
para muita gente que ficou 
fora do mercado de trabalho 
na pandemia. O Estímu-
lo vai seguir com força na 
busca por recursos financei-
ros para dar continuidade 
às ações”, afirmou Fábio.

Atualmente, o fundo atende 
900 modalidades de empresas 
registradas no CNAE (Cadastro 

Nacional de Atividade Eco-
nômica). Pequenos e micro 
negócios dos segmentos de 
comércio, serviços e indús-
tria estão aptos a solicitar 
o crédito com propósito.

Com relação à elegibilidade, 
nos Estados atendidos, os em-
preendedores precisam ter fa-
turamento mensal entre R$ 10 
mil e R$ 400 mil, comprovar a 
existência da empresa há pelo 
menos dois anos e ter um bom 
histórico de crédito, o que in-
clui estar com as contas em dia. 

A solicitação do apoio finan-
ceiro e a capacitação são feitos 
diretamente no site www.
estimulo2020.org, de maneira 
simples e sem burocracia. Os 
juros mensais são de 0,53% e 
a quitação pode ser realizada 
em 21 vezes, com carência 
de três meses para o paga-
mento da primeira parcela.

Programa pretende arrecadar R$ 5 milhões para ajudar 
mais empresas a manter empregos e negócios

O Estímulo 2020 tem o compromisso de 
ajudar o micro e o pequeno negócio a aliviar 
as contas e ter fôlego para se recuperar.”

Fábio Lesbaupin,
diretor-executivo do Estímulo
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As exportações de Santa Catarina 
cresceram 36,3% em maio na 
comparação com o mesmo mês em 
2020. Soja, carne de aves, carne 
suína, madeira compensada e 
motores elétricos foram os produtos 
que puxaram o desempenho 
positivo no período, informa a 
análise do Observatório Fiesc 
(Federação das Indústrias de 
Santa Catarina), elaborada a 
partir de dados do Ministério da 
Economia. No acumulado de janeiro 
a maio, os embarques do Estado 
somaram US$ 3,8 bilhões - um 
aumento de 11,2% em relação 
ao mesmo período de 2020.
A análise da Fiesc mostra que o 
principal produto exportado por 
Santa Catarina em maio foi a soja, 
com montante negociado de US$ 
143,8 milhões. Também se destaca o 
aumento de 169,2% na exportação 
de madeira compensada, puxada 
principalmente pela demanda 
dos Estados Unidos, o que o 
consolida cada vez mais como o 
principal comprador do produto.
O setor de alimentos e bebidas 
permanece como o mais 
representativo na pauta de 
exportações, com participação de 
32,2%. O principal comprador é a 
China, com um terço das compras, 
principalmente de carnes suína e 
de aves. Destaque também para o 
setor metalmecânico e metalúrgico, 
com crescimento de 206% em 
relação ao mesmo período de 
2020. Países do Mercosul foram 
os principais demandantes de 
laminados e peças de ferro e aço.

Soja impulsiona 
exportações de 
SC em maio

Supermercados em alta
As vendas nos supermercados registraram um crescimento de 
4% no primeiro quadrimestre de 2021 na comparação com o 
mesmo período do ano passado. No mês de abril ante o mesmo 
mês de 2020, houve crescimento de 2,77%. Já em relação a 
março de 2021, a pesquisa aponta queda de 4,82%, devido a 
abril ter um dia a menos do que o mês anterior. Os dados são 
do Índice Nacional de Consumo dos Lares Brasileiros Abras, 
divulgado ontem pela Associação Brasileira de Supermercados.

Mercadoredacao@ndmais.com.br

Cafezinho
O consumo mundial de café no ano-cafeeiro 2020-
2021 deverá atingir o volume físico equivalente a 167,58 
milhões de sacas de 60kg, o que representa um acréscimo 
de 1,9%, em comparação com o consumo registrado 
no ano-cafeeiro anterior, que foi de 164,43 milhões de 
sacas. A previsão é da Embrapa (Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária). Neste ano-cafeeiro, a Europa 
será responsável 32,5% do consumo mundial de café, Ásia 
e Oceania 21,9%, América do Norte 18,9%, América do 
Sul 16,2%, África 7,3% e México & América Central 3,2%.

Coopera Sicoob 
O Sicoob criou o seu próprio 
ecossistema de fidelidade, 
unindo programa de pontos 
e marketplace, batizado 
de Coopera. O programa 
superou a marca de dois 
milhões de participantes 
em menos de quatro 
meses de operação, tendo 
atraído muitos parceiros 
do varejo brasileiro, como 
Magalu, Philco, Britânia, 
CiaToy, Pernod Ricard, 
Dular, entre tantos outros 
de renome nacional.

Estudos de mercado
O Setor de Inteligência Setorial do Sebrae/SC lançou 
dois novos estudos de mercado. Esse tipo de material é 
desenvolvido por especialistas que monitoram e analisam 
a realidade de diversos setores do mercado diariamente.  
O relatório de inteligência Fotografia & e-commerce de 
moda: uma relação que traz sucesso foi um dos estudos 
de mercado lançados recentemente. Como empreender 
com minimercados é outro estudo de caso e apresenta o 
panorama dos minimercados no Brasil e em Santa Catarina, 
revelando que o número de estabelecimentos desse tipo 
aumentou em aproximadamente 22% nos últimos três anos.  

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

0,83%

0,31%

0,93%

0,86%

2,38%

8,06%

MAIO

ABRIL

MARÇO

FEVEREIRO

ACUM. ANO

ACUM. 12 MESES

0,96%

0,38%

0,86%

0,82%

2,89%

8,9%

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$ 5,064 R$ 5,066

TURISMO

COMPRA VENDA

R$ 5,003 R$ 5,223

-0,0765%

 Dólar

COMPRA VENDA

R$ 6,162 R$ 6,164

+0,1104%

COMPRA VENDA

R$ 0,0528 R$ 0,0533

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$ 308,33

R$ 1100,00

Selic

CUB-SC

Salário Mínimo

Ouro

Data Pontos Variação
10/JUN 130.076,17 0.13%

09/JUN 129.906,80 0.09%

08/JUN 129.787,11 -0.76%

Data fi nal Rendimento
10/JUNHO 0,2019%

9/JUNHO 0,2019%

8/JUNHO 0,2019%

Ibovespa

Poupança

Havan 
na CVM
O Grupo Havan está 
se preparando para 
dar sequência como 
companhia aberta 
na CVM (Comissão de 
Valores Mobiliários). 
Já está no ar o site 
destinado à relação 
com investidores e 
a varejista acabou 
de lançar um vídeo 
abordando um pouco 
dos 35 anos da empresa 
e os resultados 
financeiros do primeiro 
trimestre de 2021. O 
site tem a proposta de 
apresentar todas as 
informações sobre o 
grupo aos investidores.
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Consórcio Aliança  
O Consórcio Aliança, integrado 
pela Celesc e EDP, está 
concluindo as obras para a 
entrega do primeiro trecho do 
Lote 21 de subestação e linhas 
de transmissão de energia, que 
interligará as cidades de Biguaçu, 
Siderópolis e Forquilhinha. 
Ontem, um grupo formado por 
autoridades e parceiros visitou a 
obra, que soma investimentos de 
R$ 1,1 bilhão. O objetivo é reforçar 
as linhas de alta tensão no Estado 
e criar uma nova conexão com o 
Sistema Interligado Nacional.

Desempenho 
positivo
A arrecadação de quase R$ 3 
bilhões registrada em maio 
pelo Fisco Estadual tem 
impacto direto no montante 
repassado aos municípios 
de Santa Catarina. Somente 
Florianópolis recebeu R$ 
15,4 milhões referentes a 
maio, o que corresponde 
a R$ 5,6 milhões a mais 
do que o projetado no 
Orçamento do Estado para 
2021. Para o presidente 
Sindifisco/SC, José Antônio 
Farenzena, ainda que a base 
comparativa seja de um 
período bastante deprimido 
economicamente devido à 
pandemia, o desempenho 
é digno de comemoração.
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O Ministério da Justiça e Segurança 
Pública iniciou uma campanha para co-
letar, voluntariamente, material genético 
de parentes de pessoas desaparecidas em 
todo o país. O objetivo é abastecer o Banco 
Nacional de Perfis Genéticos e, por meio 
de exames biológicos, auxiliar na eventual 
identificação de desaparecidos. Segun-
do o ministério, cerca de 80 mil pessoas 
desaparecem no Brasil todos os anos.

As ações da Campanha Nacional de Coleta 
de DNA de Familiares de Pessoas Desapare-
cidas terão início na semana que vem, entre 
14 e 18 de junho, em todo o território brasi-
leiro, em locais que serão anunciados pelas 
secretarias estaduais de Segurança Pública.

Parentes de pessoas desaparecidas, pre-
ferencialmente de primeiro grau (pai e mãe, 
filhos, irmãos) ou pessoas com quem a desa-
parecida tenha tido filhos, serão incentivadas 
a fornecerem mostras do próprio material 
genético, que é obtido de forma indolor. Fa-
miliares e pessoas próximas também podem 
entregar objetos pessoais pertencentes à 
pessoa desaparecida, tais como escova de 
dentes ou cabelo; óculos, aparelho orto-
dôntico; dente de leite; aparelho de barbear; 
aliança e outros objetos nos quais os técni-
cos possam encontrar material genético.

Criado em 2013, com o objetivo prin-
cipal de auxiliar investigações criminais 
por meio da perícia de material genético, o 
Banco Nacional de Perfis Genéticos conta 
com menos de 3 mil amostras cadastradas 
de material genético de parentes de pessoas 
desaparecidas. De acordo com o ministério, 
o uso da tecnologia de ponta pode ajudar 
na localização por meio da identificação de 
vínculo genético de pessoas encontradas 
com as cadastradas no banco nacional.

“O lançamento desta campanha e esta 
coleta são fundamentais e vão ajudar, mas 
não basta”, disse o ministro da Justiça e 
Segurança Pública, Anderson Torres. “Não 
temos mais tempo a perder. A sociedade nos 
cobra uma atitude em relação às pessoas 
desaparecidas, em especial às crianças. De 
certa forma, é uma omissão do Estado não 
se fazer presente e não ajudar a buscar estas 
pessoas, estas crianças, e buscar minimi-
zar o sofrimento”, acrescentou o ministro, 
admitindo que o Estado precisa ser mais 
“proativo”, inclusive para orientar os profis-
sionais da segurança pública de todo o país a 
lidarem de forma adequada com o problema.

Ciência ajudará a achar 
pessoas desaparecidas

 Serviço 

O ministro da Justiça Anderson Torres diz que a campanha e a coleta 
de DNA vão ajudar a solucionar os casos de desaparecimento

Por ano, segundo o 
Ministério da Justiça, 
cerca de 80 mil 
pessoas desaparecem. 
Campanha de 
coleta de DNA quer 
ajudar na busca dos 
desaparecidos 

Sol

Sol com nuvens

Nublado

Sol com chuva

Chuva leve

Chuva

tempo

Manhã Tarde Noite

Chapecó
Blumenau

Criciúma

Lages
Florianópolis

Itajaí

 17°C 23°C
 18°C 23°C

 16°C 22°C

 13°C 21°C

 9°C 16°C

 13°C 17°C

Pôr do sol: 07:00

  Segunda 
 Min. 23°C

Máx. 28°C  

Nascer do sol: 17:26

  Sábado 
Min. 21°C
Máx. 30°C 

  Domingo 
Min. 20°C
Máx.  30°C

SANTA CATARINA

Joinville

16°C 24°C 18°C

Áries 21/3 a 20/4 
Dar o primeiro passo é a parte mais di-
fícil do processo, porque depois disso 
as coisas passam a adquirir uma di-
nâmica própria, que não precisa mais 
de sua presença para ser preservada. 
Dar o primeiro passo, eis a questão.

Touro 21/4 a 20/5
Quando você perceber que os lugares em 
que normalmente você obtém sosse-
go e conforto não fornecem essas con-
dições, não hesite, inicie um movimento 
dinâmico para fazer as devidas retifica-
ções nesses ambientes. Retificações.

Gêmeos  21/5 a 20/6 
Os atritos não acontecem porque algo 
errado esteja acontecendo, mas por-
que há muita energia nervosa circu-
lando e nem sempre as pessoas a aco-
lhem e canalizam em ação produtiva, 
como deveria ser. Então vêm os atritos.

Câncer   21/6 a 22/7 
Invista seus recursos naquilo que você quiser 
adquirir e que estiver dentro do seu alcance. 
Procure não dar um passo maior do que a 
perna neste momento, porque a tentação 
existe, mas as condições não são propícias.

Leão 23/7 a 22/8  
A entrada de Marte no seu signo indi-
ca semanas de tensão pela frente, as 
quais podem ser acalmadas com mui-
to trabalho de sua parte. Se envolva 
nos seus afazeres como se não houves-
se nada mais importante do que isso.

Virgem  23/8 a 22/9 
Prolongue suas reflexões antes de tomar 
qualquer iniciativa, isso evitará que você 
enfie os pés pelas mãos, porque neste mo-
mento as boas oportunidades se encontram 
misturadas às outras, produto de fantasias.

Libra  23/9 a 22/10
As desavenças e discórdias não significam, 
necessariamente, que tudo esteja dando 
errado no ambiente social Neste caso, esse 
estado de coisas significa que há muito a 
ser criado, e poucas condições para isso.

Escorpião 23/10 a 21/11 
Agora você deve comandar tudo e todos para 
que sigam suas determinações. Para isso ser 
eficiente, as semanas passadas terão de ter 
servido a esse propósito, com você ama-
ciando as diferenças e ressaltando a união.

Sagitário  22/11 a 21/12 
Elevar o tom da voz não garante que suas 
palavras sejam escutadas com atenção. Pelo 
contrário, ao elevar a voz as pessoas come-
çam a resistir e se inclinam a brigar, em vez 
de escutar. É tudo uma questão de estratégia.

Capricórnio 22/12 a 20/1 
Neste momento, é mais difícil você obter o 
que pretende, mas não impossível, tudo de-
penderá do nível de risco que sua alma quer 
assumir. Nada é garantido, nem a vitória 
nem tampouco a derrota. É tudo uma aposta.

Aquário 21/1 a 19/2
As discórdias são importantes, porque deter-
minam fronteiras, limites e, principalmente, 
as diferenças que, com boa vontade, poderão 
se transformar em conexões firmes. Mas, 
se houver má vontade, aí é briga mesmo.

Peixes  20/2 a 20/3
Considere este momento ser o início de uma 
longa jornada e, por isso, é imprescindível 
que você se muna dos recursos necessários 
para que essa seja bela, apetitosa e cheia 
de substanciosas experiências. Em frente.

Horóscopo
Oscar QuirOga/ EstadãO cOntEúdO



Nem bem foi dada a largada 
no Campeonato Brasileiro da 
Série D e a CBF (Confedera-
ção Brasileira de Futebol) já 
anunciou mudanças na tabela 
original de jogos. Uma delas 
tem relação com o Joinville.

O duelo contra o Marcílio Dias, 
que estava marcado para o dia 26 
de junho às 16 horas, foi anteci-
pado para as 15 horas, no Estádio 
Gigantão das Avenidas, em Itajaí. 
A mudança foi anunciada pela 
Diretoria de Competições da CBF, 
que confirmou alterações em 
mais oito confrontos da Série D 
– jogos das rodadas 2, 3, 4, 5 e 6.

Os próximos dois compromis-
sos do Gama-DF como man-

dante - diante da Aparecidense e 
de Nova Mutum, anteriormente 
marcados para o Estádio Mané 
Garrincha -, foram transferidos 
para o Estádio Abadião, em Cei-
lândia, para que a sede original 
seja utilizada na Copa América. 

Outro time que passou por 
mudança dupla foi o 4 de Julho-
-PI. Por opção do próprio clube, 
suas partidas diante do Tocan-
tinópolis e Moto Club mudaram 
de horário, passando das 19h 
para 16h (horário de Brasília).

Pela mesma justificativa – 
opção do clube mandante -, 
Boavista e Marcílio Dias também 
alteraram o horário de duas de 
suas partidas na Série D dentro 

de casa. A equipe do Rio de Ja-
neiro transferiu os duelos diante 
de Madureira e Cianorte das 18h 
para as 15h, enquanto o Marcílio 
antecipou o horário das 16h para 
as 15h contra o Cascavel e o JEC.

Após empatar na rodada de 
abertura contra o Cascavel por 
3 a 3, fora de casa, o JEC estreia 
em seu estádio amanhã, contra 
o Aimoré-RS, às 15h. A equipe 
gaúcha vem de um bom resul-
tado na abertura da competição, 
goleando o Marcílio Dias por 4 
a 1. Na chave A8, o Aimoré foi 
a única equipe que largou com 
vitória. Exceção ao Marcílio, 
que está zerado, os demais seis 
clubes somam um ponto. 
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Chance para 
se recuperar 

CBF muda horário 
de jogo do Joinville 
Partida contra o Marcílio Dias, marcada para o dia 26 de junho, 
será disputada às 15h e não mais às 16h, conforme a tabela original

Esporte

A maioria dos ministros do STF 
(Supremo Tribunal Federal) votou 
ontem para manter a realização 
da Copa América no Brasil. Até o 
fechamento desta edição, seis dos 
11 ministros votaram a favor da 
realização do torneio. A primeira 
partida, entre Brasil x Venezue-
la, está marcada para as 18h do 
próximo domingo, no Estádio 
Mané Garrincha, em Brasília.

Os demais ministros votariam 
ainda ontem. São julgados em 
conjunto três processos, todos 
pautados numa sessão de 24h do 

plenário virtual do Supremo, am-
biente digital em que os ministro 
publicam seus votos por escrito, 
sem debate oral. Nas três ações, são 
alegados motivos sanitários para 
a não realização da Copa América.

Um dos pedidos de suspensão foi 
feito pelo Partido dos Trabalhado-
res (PT), em uma ação de descum-
primento de preceito fundamental 
(ADPF) que trata de questões sobre 
a pandemia e é relatada pelo minis-
tro Ricardo Lewandowski. Outros 
dois foram feitos em processos 
relatados pela ministra Cármen Lú-

cia, um aberto pelo PSB e outro pela 
Confederação Nacional dos Traba-
lhadores Metalúrgicos (CNTM).

O consenso tem sido o de que 
o Supremo não tem competência 
para impedir a competição. Na vi-
são da maioria, o poder de autorizar 
ou não a realização do evento cabe 
somente ao Executivo, seja local ou 
nacional. O que cabe ao Supremo é 
exigir que o Poder Público plane-
je e cumpra medidas sanitárias 
para mitigar o risco de dissemi-
nação da Covid-19, compreendeu 
a maior parte dos ministros. 

STF autoriza realização da Copa América no Brasil 

Após ser goleado pelo Cascavel (PR) na quarta-feira por 5 a 3, 
o JEC/Krona já está focado na próxima partida que disputará 
pela Liga Nacional de Futsal. Na segunda-feira (14), o 
Tricolor recebe o Atlântico-RS, às 18h15, no Centreventos 
Cau Hansen. É a chance de se recuperar após mais uma 
partida marcada por erros defensivos. O técnico Daniel 
Jr. precisa buscar um equilíbrio entre as ações ofensivas 
e defensivas para o time se recuperar na competição.

Próximos desafios de Pedro Boscardin 
Após disputar o Grand Slam de Roland Garros, na França, 
o tenista joinvilense Pedro Boscardin Dias já tem pela 
frente dois torneios profissionais na Itália, valendo 
pontos para o ranking da ATP (Associação dos Tenistas 
Profissionais). O primeiro deles será em Gênova, a partir 
de 14 de junho; e, depois, em Bérgamo, a partir do dia 21, 
ambos no saibro e na Itália. Na sequência, fechando a 
gira europeia, Boscardin competirá no torneio juvenil de 
Roehampton, na grama, e no Grand Slam de Wimbledon, 
em Londres, também na grama, a partir do dia 5 de julho.

Jaraguá fica no empate com o Umuarama 
No jogo em que os dois times buscavam a primeira vitória 
na LNF 2021, Umuarama e Jaraguá empataram em 2 a 2 
em partida válida pela sétima rodada. Os gols foram de Léo 
Café e Mura para os donos da casa. Dill e Leco marcaram 
para o Jaraguá. O resultado não foi bom para nenhuma 
das equipes. O time paranaense soma apenas 2 pontos 
em 6 jogos e permanece na última colocação do grupo 
A. Já a equipe catarinense, soma os mesmos 2 pontos, 
mas em 4 partidas, ficando em sexto lugar do grupo.

Empréstimo para  
o Fluminense 
O Joinville acertou ontem 
o empréstimo do volante 
Braga para o Fluminense 
do Itaum. O jogador 
irá disputar a Segunda 
Divisão do Catarinense e se 
apresentará ao novo clube 
na segunda-feira, dia 14. 

Ala Caio cobra reação do time 
O ala Caio, do JEC/Krona, avaliou o desempenho da equipe 
após a derrota em casa para o Cascavel. Segundo ele, não 
se pode tirar o mérito do time paranaense, mas é inegável 
que o Tricolor “ficou devendo” na partida. “Entregamos a 
vitória nas mãos deles. Temos que corrigir. Sabemos do nosso 
potencial e temos que melhorar, pois perdemos seis pontos 
em casa e não dá pra desperdiçar pontos em casa”, afirmou.

FOTOS DIVULGAÇÃO/ND

A CBF alterou a tabela de jogos, entre eles, o confronto entre JEC e Marcílio, no dia 26 de junho, que passou para as 15h

 Editor: Mauro Geres mauro.geres@ndmais.com.br
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A COLUNISTA DRIKA EVARINI ESTÁ DE FÉRIAS E VOLTA NO DIA 1º DE JULHO.
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Premiação Ganhadores Prêmio

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

2252

Federal Concurso
Quarta e sábado
Premiação Bilhete Prêmio

5569

   

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

Premiação Ganhadores Prêmio

5586

   

2379Mega-Sena Concurso
Quarta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio

Lotomania Concurso
Terça e sexta

Premiação Ganhadores Prêmio

2185

   

   

Primeiro sorteio

Segundo sorteio

Dupla Sena Concurso
Terça, quinta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio 

2233

01 07 15 28 38 49

Premiação Ganhadores Prêmio 

07 16 22 23 31 36

   
   
   
   
   

   
   

Timemania Concurso
Terça, quinta e sábado

JOINVILLE       SC
TIME DO CORAÇÃO

1648

10 14 18 38 49 62 76

Premiação Ganhadores Prêmio

Time coração Ganhadores Prêmio

Dia de Sorte Concurso
Terça, quinta e sábado

MÊS DA SORTE: 

466

02 05 08 13 15 20 25

Premiação Ganhadores Prêmio

AGOSTO           

LOTERIAS

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

15 acertos Acumulado R$ 3.500 mil
14 acertos 182 R$ 1.629,48
13 acertos 7302 R$ 25,00
12 acertos 103642 R$ 10,00
11 acertos 542943 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$ 10 milhões
Quadra 74 R$ 10.215,39
Terno 5673 R$ 200,37

25 26 30 70 75

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$ 4.900 mil
Quina 11 R$ 6.755,38
Quadra 765 R$ 111,01

Sena 0 R$ 0,00
Quina 13 R$ 5.144,48
Quadra 661 R$ 128,47

7 acertos Acumulado R$ 5.300 mil
6 acertos 3 R$ 26.119,41
5 acertos 81 R$ 1.381,97
4 acertos 1611 R$ 9,00

JOINVILLE       SC 4410 R$ 7,50

7 acertos 1 R$ 665.239,70
6 acertos 65 R$ 1.370,42
5 acertos 1952 R$ 20,00
4 acertos 21852 R$ 4,00
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SÉRIE B
 TIME P J V E D GP GC SG %

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

ACESSO À SÉRIE A REBAIXAMENTO

  3ª RODADA 
 11/6, 19h Samp. Corrêa  x  Ponte Preta
11/6, 21h30 Guarani  x  Náutico
12/6, 16h30 CRB  x  Confi ança
12/6, 19h Vila Nova  x  CSA
12/6, 19h Bras. Pelotas  x  Vasco
12/6, 21h Cruzeiro  x  Goiás
13/6, 16h Botafogo  x  Remo
13/6, 16h Avaí  x  Brusque
13/6, 20h30 Vitória  x  Operário-PR
13/6, 20h30 Coritiba  x  Londrina  

  4ª RODADA 
 15/6, 19h CSA  x  Guarani
15/6, 19h Náutico  x  Vila Nova
15/6, 21h30 Confi ança  x  Bras. Pelotas
15/6, 21h30 Goiás  x  CRB
16/6, 16h Remo  x  Vitória
16/6, 19h Vasco  x  Avaí
16/6, 21h30 Operário-PR  x  Samp. Corrêa
16/6, 21h30 Ponte Preta  x  Cruzeiro
17/6, 19h Londrina  x  Botafogo
A defi nir Brusque  x  Coritiba 
 

Brusque 6 2 2 0 0 3 1 2 100
Náutico 6 2 2 0 0 2 0 2 100
Guarani 4 2 1 1 0 6 3 3 66.7
Botafogo 4 2 1 1 0 3 1 2 66.7
Goiás 4 2 1 1 0 2 0 2 66.7
CRB 4 2 1 1 0 6 5 1 66.7
Remo 4 2 1 1 0 3 2 1 66.7
Confi ança 3 2 1 0 1 3 3 0 50
Coritiba 3 2 1 0 1 2 2 0 50
Operário-PR 3 2 1 0 1 4 5 -1 50
Vila Nova 2 2 0 2 0 2 2 0 33.3
Samp. Corrêa 2 2 0 2 0 0 0 0 33.3
Ponte Preta 1 2 0 1 1 2 3 -1 16.7
Vitória 1 2 0 1 1 1 2 -1 16.7
Bras. Pelotas 1 2 0 1 1 0 1 -1 16.7
Londrina 1 2 0 1 1 0 1 -1 16.7
CSA 1 2 0 1 1 0 1 -1 16.7
Vasco 1 2 0 1 1 1 3 -2 16.7
Avaí 1 2 0 1 1 1 3 -2 16.7
Cruzeiro 0 2 0 0 2 4 7 -3 0

 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  Athl.o-PR
3/6, 19h Vitória 0 x 1 Internacional
3/6, 21h30 CRB 0 x 1 Palmeiras
10/6, 19h Coritiba 0 x 1 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 * Athl.o-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 0 x 0 Grêmio*
10/6, 19h *At.-MG 2 x 1 Remo
10/6, 21h30 Ceará 0 x 3 Fortaleza*
10/6, 21h30 Internacional 1 x 3 Vitória*
16/6, 21h30 Flamengo  x  Coritiba  

O técnico Paulo Baier co-
memorou a classificação do 
Criciúma, nos pênaltis, em 
cima do América-MG às oita-
vas de final da Copa do Bra-
sil. Ele acredita que a vaga dá 
confiança ao elenco na disputa 
da Série C do Campeonato 
Brasileiro, principal objetivo 
do time nesta temporada.

"Representa muito (essa clas-

sificação), principalmente para 
mim que estou iniciando e com 
muitas dúvidas em cima do meu 
trabalho. Isso é normal. Mas eu 
tenho confiança no meu traba-
lho. Esses jogadores compraram 
a minha ideia, de ambiente 
bom, de seriedade. Não tenho 
rabo preso com ninguém, sou 
livre. Passo essa ideia ao joga-
dor. Sou convicto das minhas 

ideias. Isso dá esperança que 
a gente vai melhorar", anali-
sou o treinador do Criciúma.

Paulo Baier também mostrou 
simpatia ao torcedor, que sofreu 
com a permanência na Série C e 
ainda amargou o rebaixamento 
no Campeonato Catarinense. 
Para o treinador, o torcedor 
vai aplaudir o time aguerri-
do que tem sido nos jogos.

Paulo Baier fala em 
retomada da confiança
Técnico do Criciúma celebrou a classificação às oitavas de final 
da Copa do Brasil e destacou o trabalho que vem sendo realizado

Terceira rodada
Guarani e Náutico farão hoje 
duelo de invictos na abertura 
da terceira rodada da Série B, Já 
Sampaio Corrêa e Ponte Preta 
buscam a primeira vitória.

CBF

Pia mostra 
apreensão 
com caso 
Caboclo

A técnica da seleção bra-
sileira feminina, a sueca Pia 
Sundhage, classificou como 
“muito sério” a denúncia 
de assédio sexual e moral 
envolvendo o presidente 
da CBF Rogério Caboclo. 
Uma funcionária da en-
tidade protocolou uma 
denúncia na última sex-
ta-feira, o que motivou o 
afastamento do dirigente 
por 30 dias pelo Conse-
lho de Ética da entidade.

“É muito sério. Você 
pode ter sua opinião pes-
soal, conversamos com 
as atletas, informamos as 
atletas, todas têm opinião. 
E cada uma de nós tem 
que ter responsabilidade 
sobre as suas respostas”, 
afirmou a comandan-
te do time feminino.

As jogadoras da seleção 
não se pronunciaram pu-
blicamente sobre o caso. A 
treinadora também mos-
trou preocupação com a 
influência do episódio na 
preparação para a Olimpía-
da. “Estamos nos apro-
ximando das Olimpíadas. 
Fomos um pouco abarrota-
das por toda essa situação, e 
acho que é importante vol-
tarmos o foco para o cam-
po”, afirmou a treinadora.

Fla domina e 
abre vantagem
Sem vários titulares, inclusive 
com o técnico Rogério Ceni 
também ausente (com 
covid-19), o Flamengo não 
precisou se esforçar muito 
para vencer o Coritiba, por 1 
a 0, no estádio Couto Pereira, 
em Curitiba, pela terceira 
fase da Copa do Brasil. Os 
times voltam a se enfrentar, 
quarta-feira, no Maracanã, 
e o time carioca poderá 
empatar para avançar. 
Apesar de todo o domínio, 
o gol saiu em bola parada. 
Vitinho bateu escanteio e 
Rodrigo Muniz subiu muito 
para acertar bela cabeçada. 

Coritiba

 0 X 1 

Flamengo

Inter é eliminado 
dentro de casa
No jogo de volta da Copa 
do Brasil, o Inter fez 
bom primeiro tempo. 
Dominou e desperdiçou 
oportunidades. No 
segundo tempo, tudo 
mudou. O zagueiro Pedro 
Henrique foi expulso 
logo cedo e aí o Vitória 
começou a se impor. Aos 
27’, DInei mandou um 
balaço, Daniel deu rebote 
e Samuel aproveitou. 
O Inter empatou com 
Jhonny aos 32’. Aos 34’, 
Eduardo botou o Leão na 
frente. Aos 39’, Guilherme 
Santos fez de cabeça.

Internacional

 1 X 3 

Vitória

Grêmio faz jogo sonolento em Brasília
Em uma partida de baixo nível técnico, o Grêmio 
empatou sem gols com o Brasiliense, na tarde de ontem, 
em Taguatinga, e garantiu vaga nas oitavas de final 
da Copa do Brasil. O time gaúcho fez valer a vantagem 
de 2 a 0 obtida no duelo de ida, em Porto Alegre. No 
calor de Brasília, o Jacaré saiu para o ataque, porém 
só chegou com perigo através das bolas paradas. Do 
outro lado, o Grêmio teve boas chances, como uma 
bola na trave de Ferreirinha, mas parou por aí. 

Brasiliense

 0 X 0 

Grêmio

* Classificados
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Concessão mais rápida
Começaram a valer ontem os novos prazos para 
concessão de benefícios do INSS. As novas datas 
foram fruto de acordo da instituição e de outros 
órgãos do governo federal com o Ministério 
Público Federal e a Defensoria Pública da União. 
Caso os prazos não sejam cumpridos, haverá o 
pagamento de juros de mora ao segurado.

Estado deve indenizar 
jornalistas feridos
O STF formou maioria nesta ontem 
para sedimentar a tese de que o 
Estado deve ser responsabilizado caso 
profissionais de imprensa sejam feridos 
por agentes das Forças de Segurança 
durante coberturas jornalísticas de 
manifestações públicas. O placar 
foi de 10 votos a 1. O entendimento 
prevaleceu no julgamento que 
analisou o caso do repórter fotográfico 
Alexandro Wagner Oliveira da Silveira, 
que perdeu 90% da visão do olho 
esquerdo após ter sido atingido por 
uma bala de borracha disparada pela 
Polícia Militar de São Paulo enquanto 
cobria um protesto de professores 
na capital paulista em 2000.

+notícias

Prefeitura fará limpeza de 
escombros no Morro das Pedras
Após uma reunião entre moradores do bairro 
Morro das Pedras e representantes da Prefeitura 
da Capital, ontem à tarde, ficou definida a adoção 
de medidas emergenciais para controlar o avanço 
do mar. Segundo o gerente de operações da Defesa 
Civil de Florianópolis, Alexandre Vieira, além de 
cercas de madeira e sacos de areia, será realizada a 
limpeza dos escombros dos muros que foram levados 
pela onda. O TRF-4 (Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região) deu o prazo de 10 dias para que a 
prefeitura tomasse as providências para garantir 
a segurança dos moradores do Morro das Pedras 
sob pena de multa de R$ 1 mil por dia de atraso.
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Santa Catarina registra uma nova e rara espécie de planta, a 
Commelina catharinensis. Em todo o mundo, há evidências 
da espécie em apenas duas áreas de restinga litorânea, na 
praia do Sonho e na baixada do Maciambu, ambas dentro 
dos limites do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, 
Unidade de Conservação Estadual, administrada pelo IMA 
(Instituto do Meio Ambiente) e pelo governo do Estado.
Após pesquisas de cientistas catarinenses, especialmente 
do professor João de Deus, da UFSC, constatou-se a 
existência dessa nova espécie no Estado. Até então só 
havia conhecimento de commelinas com flores azuis. 
No entanto, em solo catarinense a planta difere ao ter a flor 
amarela. Esse detalhe chamou a atenção dos pesquisadores 
que começaram a investigar de forma mais aprofundada, 
concluindo então se tratar de uma nova e rara espécie, 

Santa Catarina 
tem espécie 
rara de flor
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Casa de eventos é condenada a comprar respirador
Em razão de ter realizado eventos com presença de público durante o período de pandemia de Covid-19, uma 
casa de shows na cidade de Birigui, no interior de São Paulo, foi condenada a pagar como indenização, ao Fundo 
Municipal de Saúde, um aparelho respirador de uso em UTI ou seu equivalente em dinheiro (R$ 87 mil). Na 
sentença da ação, movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, o juiz ainda determinou que a casa 
não realize, desde ontem, nenhum evento até que exista expressa permissão pelos órgãos públicos sanitários.

Obra irregular é demolida - Ontem à tarde, a 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 
finalizou a demolição de uma construção irregular 
no bairro Ingleses. O prédio, de três andares, não 
possuía alvará de licença, projeto aprovado e 
outras desconformidades com a legislação.  Diante 
da não demolição total por parte do proprietário, 
a secretaria finalizou a ação, o que gerou auto de 
infração e custos da demolição para o mesmo.
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NOVOS PRAZOS PARA BENEFÍCIOS

 Benefício assistencial 
à pessoa com 
deficiência - 90 dias

 Benefício assistencial 
ao idoso - 90 dias

 Aposentadorias, salvo 
por invalidez - 90 dias

 Aposentadoria por 

invalidez comum e 
acidentária - 45 dias

 Salário maternidade 
- 30 dias

 Pensão por 
morte - 60 dias

 Auxílio reclusão 
- 60 dias

REDAÇÃO
(47) 3419-8020

PUBLICIDADE 
(47) 3419-8010

ACESSE
ndmais.com.br
sac.ndonline.com.br


