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IMUNIZAÇÃO EM MASSA

Anúncio foi feito ontem pelo governador Carlos Moisés e contempla todas as faixas etárias que aguardam primeira dose da 
vacina contra a Covid, dos 18 aos 59 anos. Estado conta com a chegada de mais imunizantes para cumprir o plano. PÁGINA 4

Cãozinho foi abandonado duas vezes 
e agora está no Centro de Bem-Estar 
Animal de Joinville à espera de uma 
nova família. Além dele, outros cães e 
gatos podem ser adotados. PÁGINA 10

FUNGO NEGRO 

Jaraguá tem caso 
suspeito da doença   
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anos do tricampeonato  
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Na semana em que Joinville passou dos 10 mil casos confirmados da 
doença, o município intensifica ações pelos bairros, principalmente da 
zona sul, onde há maior número de registros. o secretário municipal de 
Saúde, Jean Rodrigues, anunciou o interesse em adquirir vacina para a 
dengue, mas ela só é válida para quem já teve a doença. 
 
Outra ação para conter a epidemia, e que merece destaque, 
será feita nas escolas do município. Alunos irão aprender sobre 
a importância do combate aos lugares que podem se tornar 
possíveis focos do mosquito Aedes aegypti. O objetivo é que 
crianças e adolescentes ajudem a disseminar as informações para 
suas famílias, como agentes mirins de combate à dengue.

Epidemia de dengue 

Limpeza do 
rio Itapocu
Será neste sábado a limpeza 
do Rio Itapocu, como parte da 
programação da Semana do 
Meio Ambiente em Jaraguá do 
Sul. A ação será em conjunto com 
Samae, Fujama, Defesa Civil e o 
Clube de Canoagem Kentucky.  
 
A expectativa é que sejam 
colocados na água pelo menos 
17 embarcações com servidores 
do município e voluntários 
para a limpeza do trecho 
entre a chamada Ponte do 
Rodeio, na Rua Prefeito José 
Bauer (Três Rios do Sul), até 
a sede do Clube de Canoagem 
Kentucky, próximo à Ponte Maria 
Moser Grubba (Centro), numa 
extensão de 6,5 quilômetros.

Comércio no  
Dia dos Namorados

Se a data é especial, é motivo para 
incentivar o comércio local. Portanto, 

neste sábado, a CDL Joinville 
confirmou o Sábado Mais com horário 

do comércio de rua estendido até as 
18 horas. Também haverá transporte 

coletivo para atender funcionários 
e consumidores. Levantamento da 

Federação das Câmaras de Dirigentes 
Lojistas de Santa Catarina (FCDL/
SC) indica que 61,5% dos lojistas 
entrevistados esperam resultado 

melhor nas vendas do que o registrado 
na mesma data no ano passado.

Aprovado projeto da 
região metropolitana 
de Joinville
Foi na Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação da Alesc. É um 
primeiro passo para a proposta que 
ainda deve passar por mais três 
comissões por mérito e, no fim, no 
plenário da casa e depois ir à sanção  
ou não do governador Carlos Moisés. 
 
De Joinville, o vereador Lucas Souza 
esteve acompanhando a reunião até 
para sensibilizar os parlamentares na 
aprovação. Ele, que no Legislativo daqui 
criou e esteve à frente da comissão 
especial sobre implantação da Região 
Metropolitana, comemorou. Para Lucas, 
o maior desafio hoje foi superado: 
a admissibilidade da proposta. É a 
primeira vez que tramita dessa forma, 
o que ele considera fruto de muito 
diálogo e trabalho de todos envolvidos.

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

SABRINA AGUIAR

ICMS e o preço dos combustíveis
Muito se fala que um dos grandes motivos para não haver baixa no preço 
da gasolina é o valor pago de ICMS. O próprio presidente Jair Bolsonaro 
pediu para que os governadores baixassem o percentual. O assunto será 
debatido hoje na Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia 
Legislativa. Um dos pontos a ser discutido é o aumento no parâmetro para 
a cobrança do imposto na venda da gasolina, que resultou, conforme os 
proprietários de postos de combustíveis, no encarecimento do preço do 
litro do produto para o consumidor final. A audiência pública virtual foi 
solicitada pelos deputados Luciane Carminatti (PT) e Fernando Krelling 
(MDB), este daqui de Joinville. 
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Jaraguá do Sul tem caso 
suspeito de fungo negro
Homem de 66 anos que 
está internado no Hospital 
São José, de Jaraguá do Sul, 
apresentou sintomas após 
se curar da Covid-19

Na Índia, 19 regiões do país registraram casos da doença, o que caracteriza uma epidemia
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Doença pode estar relacionada ao uso  
de corticóides e ao quadro de diabetes

A mucormicose, infecção 
por fungo que causa lesões 
escuras na pele, colocou a 
Índia em alerta, com epide-
mia da doença registrada em 
19 regiões, e chama a aten-
ção no Brasil após a morte 
de um paciente de Covid-19 
com suspeita da doença, em 
Campo Grande (MS), e mais 
quatro casos em investigação. 

O aparecimento da doença 
atrelada a casos de Covid-19 
pode estar relacionado ao 
uso de altas doses de cor-
ticóides associado a um 
quadro de diabetes descon-
trolado, combinação que 
aumenta a chance de infec-
ção pelo fungo, segundo o 
infectologista Flávio Telles, 
professor da UFPR (Univer-
sidade Federal do Paraná).

O médico ressalta que os 
corticóides são usados para 
tratar pacientes graves de 
Covid-19 que vão para a UTI 
(Unidade de Terapia Intensi-
va) e diabéticos fazem parte do 
grupo de risco para o corona-
vírus. Telles destaca que este 

também é um dos motivos que 
explicam a epidemia de mu-
cormicose registrada na Índia.

Segundo dados da OMS (Or-
ganização Mundial da Saúde) 
de 2019, a Índia tem 8,7% da 
população diabética na faixa 
etária de 20 a 70 anos, o que 
corresponde a mais de 118 mi-
lhões de pessoas. Além disso, 
há a questão relacionada aos 
hábitos de higiene do país e a 
segunda onda da pandemia de 
Covid-19 enfrentada pelos in-
dianos, que fez explodir o nú-
mero de internações e mortes.

“É uma questão de quali-
ficação do local onde está o 
paciente. A Índia é um país que 
tem um pouco de precarie-
dade em relação a funções de 
higiene e também problemas 
socioeconômicos, são mais 
de 1,3 bilhão de habitantes. 
É um país evoluído, mas que 
tem condições precárias em 
algumas regiões”, afirma o 
infectologista, que também 
é coordenador do Comitê de 
Micologia da Sociedade Bra-
sileira de Infectologia (SBI).  

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

Depois de Joinville, um segundo caso 
suspeito de mucormicose (Fungo Negro) é 
investigado na cidade de Jaraguá do Sul, no 
Norte do Estado. Trata-se de um homem 
de 66 anos que está internado no Hospital 
São José de Jaraguá do Sul. Ele teria sido 
diagnosticado com Covid-19, se recupe-
rado e agora apresentou lesões que podem 
estar relacionadas com o fungo negro.

A Secretaria de Saúde de Jaraguá do Sul 
já foi notificada do caso pelo Hospital 
São José e notificou a Diretoria de Vigi-
lância Epidemiológica de Santa Catari-
na (Dive/SC), que também acompanha 
o caso. A Prefeitura pede tranquilidade à 
população até porque o caso está sendo 
investigado, não se trata de uma doen-
ça nova e não há risco de transmissão.

Em Santa Catarina, são três casos sus-
peitos: Joinville, Chapecó e Jaraguá do 
Sul. Ainda não há nenhum resultado de-
finitivo sobre os três casos. A Dive aguar-
da confirmação laboratorial que pode 
demorar mais de 25 dias. No Brasil, são 
30 casos suspeitos em investigação, in-
cluindo os três de Santa Catarina.

Por enquanto, o Ministério da Saúde 
diz que “não é possível relacionar os ca-
sos de Fungo Negro registrados no Brasil 
com a Covid-19 e as variantes do vírus”. 
O médico infectologista da Dive/SC, Fá-
bio Gaudenzi, explica que a mucormico-
se é uma infecção fúngica invasiva grave 
e que “pode acometer as pessoas que já 
estão com a imunidade muito reduzida”.

Segundo Gaudenzi, a mucormicose é um 
fungo que se encontra no ambiente geral 
e normalmente é inalada pelas pessoas. 
“Esse fungo, estando em nosso sistema 
imunológico com sua função preservada, 
nosso organismo vai inativá-lo, destruí-lo 
e não vai evoluir como doença”, explica.

De acordo com o infectologista, é impor-
tante lembrar que a Índia notificou a OMS 
(Organização Mundial da Saúde) de um au-
mento de casos de mucormicose relacionada 
com a Covid-19 e que está sendo feita uma 
investigação para entender qual é a causa 
específica desse aumento, se realmente há 
uma relação direta com a infecção pela Co-
vid-19 ou outros fatores de risco envolvidos.

A investigação, segundo o infectologista, 
também vai acontecer no Brasil. “Todos os 
casos serão monitorados pelas vigilâncias 
epidemiológicas municipais”, finaliza.

OS  
NÚMEROS

    Neste ano, 30 casos 
de mucormicose já foram 
registrados no Brasil, dos 
quais, quatro foram após 
infecção por Covid-19, 
segundo o Ministério de 
Saúde. Esses quatro casos 
ocorreram em Araguaína 
(PA), Fortaleza (CE), Natal 
(RN) e São Paulo (SP).

    No dia 3 de junho, um 
homem de 71 anos, que teve 
Covid-19 e estava com sus-
peita de mucormicose, mor-
reu em Campo Grande (MS). 

    Além dele, outros três 
casos suspeitos da doença 
estão sob investigação no 
país: um homem de 51 anos 
em Joinville; um homem na 
faixa dos 30 anos em São 
Paulo; e um homem de 66 
anos de Jaraguá do Sul.
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Estado promete vacinar 
toda a população adulta 
Meta anunciada ontem pelo governador Carlos Moisés é imunizar todos os catarinenses com 18 anos ou mais até o dia 
23 de outubro, em oito etapas. Para isso, a chegada de novas remessas de vacinas contra a Covid-19 será fundamental

Vacina da Janssen será 
disponibilizada para SC

Em reunião com o 
Ministério da Saúde 
na tarde de ontem,  a 
Secretaria de Estado da 
Saúde foi comunicada 
sobre a disponibilida-
de da vacina contra a 
Covid-19 produzida 
pelo laboratório Jans-
sen, do grupo farma-
cêutico americano 
Johnson & Johnson.

Essa vacina tem uma 
vantagem em relação 
às outras porque é dose 
única, não necessitan-
do da segunda dose, 
explica Eduardo Macá-
rio, superintendente de 
Vigilância em Saúde de 
SC. Conforme ele, será 
possível imunizar um 
quantitativo maior de 
catarinenses, protegen-

do-os contra a doença. 
Não há, no entanto, uma 
data para a chegada das 
doses da Janssen nem 
o quantitativo disponi-
bilizado para o Estado.

Assim que o Minis-
tério da Saúde divulgar 
essas informações, elas 
serão imediatamente 
repassadas à população, 
garantiu o superinten-
dente. Enquanto isso, é 
fundamental que todas 
as pessoas busquem a 
vacinação independen-
temente da marca e do 
laboratório. “Somente 
por meio da imunização 
estaremos protegidos 
contra formas graves e, 
principalmente, contra 
ocorrência de mortes 
pela Covid-19”, conclui.

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

O governo do Estado planeja vacinar toda a 
população catarinense com 18 anos ou mais 
até o dia 23 de outubro deste ano. A informação 
está na projeção do Calendário de Vacinação 
contra a Covid-19, que traz detalhes de como 
será a imunização por faixa etária, divulgado 
ontem pela Secretaria de Estado da Saúde. 

De acordo com o calendário, serão oito 
etapas de imunização. A primeira delas, de 
pessoas com idade entre 59 e 55 anos, come-
çou no dia 4 de junho, com a primeira dose. 
“A vacinação em massa é a única maneira de 
superarmos essa pandemia, que tanto nos 
afetou desde março de 2020. Com a previsão 
da chegada de novas doses, pudemos fazer 
essa previsão de calendário. Trata-se de algo 
factível e que lutaremos para que se concre-
tize e, se possível, até mesmo adiantar datas. 
Nosso esforço de auxílio aos municípios será 
contínuo”, diz o governador Carlos Moisés.

Com o calendário em mãos, Estado e mu-
nicípios vão trabalhar em conjunto na in-
tensificação da vacinação da população em 
geral e, consequentemente, vai resultar no 
avanço gradativo da vacinação no Estado. 

“Isso só está sendo possível pela organiza-
ção feita pelo Estado de Santa Catarina e seus 
municípios, além de uma sinalização positiva 
do Ministério da Saúde de um calendário de 
entrega de vacinas a ser cumprido nas pró-
ximas semanas. Com isto, a população cata-
rinense terá mais transparência para melhor 
entender quando cada um poderá ser imuni-
zado contra a Covid-19”, afirma o secretário 
de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro.

50 E 54 ANOS, JÁ ESTÁ PREVISTA
A próxima etapa, de pessoas com ida-

de entre 50 e 54 anos, já está prevista para 
iniciar no dia 14 de junho. Em seguida, será 
a vez da população com idade entre 49 a 
45 anos, depois 44 a 40 anos, 39 a 35 anos, 
34 a 30 anos, 25 a 29 anos e, por fim, 24 a 
18 anos, sempre de forma decrescente.

A expectativa é vacinar a população que 
está sendo mais acometida neste mo-
mento pela doença, que é a que está na 
faixa etária dos 40 anos, antes do iní-
cio do inverno, estação onde há maior 
ocorrência de doenças respiratórias.

“O Estado de Santa Catarina distribuiu 
doses da vacina na última semana para 
avançar na vacinação da população em geral 
por faixa etária e, nos próximos dias, deve 
receber novas doses do Ministério Saúde, 
para progredir ainda mais na imunização 
de todos os catarinenses contra a Covid-19. 
E, desta forma, a nossa meta é vacinar a 
população adulta antes dos feriados de 
dezembro”, finaliza o superintendente de 
vigilância em saúde, Eduardo Macário.

Calendário divulgado ontem pelo governo contempla todas as 
faixas etárias da população e também especifica quantidades  

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. 100/2021, destinado a Aquisição de medicamentos pertencentes ao Elenco Básico da Secretaria 
da Saúde e do Hospital Municipal São José, para atendimento dos usuários do Sistema Único de 
Saúde do Município de Joinville na Data/Horário: 21/06/2021 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, 07 de junho de 2021.
Jean Rodrigues da Silva – Secretário Municipal de Saúde.

Fabrício da Rosa – Diretor Executivo.
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Incentivo à agricultura 
familiar de Joinville
Produtores 
cadastrados 
em programa 
desenvolvido pelo 
governo federal 
em parceria com a 
Prefeitura garante 
renda adicional e a 
entrega de produtos 
de qualidade 
a entidades 
assistenciais
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Prefeitura faz o cadastro dos agricultores
As 73 toneladas de alimentos já distri-

buídas foram adquiridas com recursos do 
governo federal. Segundo a coordenadora 
de Segurança Alimentar e Nutricional da 
SAS, Edina Acordi, a Prefeitura de Joinville, 
por meio da SAS e da Sama, fica respon-
sável pelo cadastro dos agricultores, pela 
compra dos produtos e pela distribuição. No 
total, foram disponibilizados R$ 477 mil.

“A segurança alimentar nutricio-

nal é integradora. É uma política pú-
blica que não está só em uma área. Está 
na SAS, mas com interfaces na agri-
cultura”, pontua a coordenadora. 

Na ação realizada ontem, a Prefeitura con-
tou com o auxílio do 62º Batalhão de Infan-
taria para o transporte dos alimentos. Outro 
grande parceiro do programa é o Mesa Bra-
sil, do Sesc, que transporta gratuitamente 
os alimentos para as entidades cadastradas. 

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

Incentivar a agricultura fa-
miliar, levando um alimento de 
qualidade direto à mesa de quem 
mais precisa, é o objetivo do Pro-
grama de Aquisição de Alimen-
tos (PAA), do governo federal 
e que possibilitou à Prefeitura 
de Joinville comprar e distri-
buir 73 toneladas de alimentos 
desde fevereiro deste ano. 

Ontem, agricultores da região 
fizeram a entrega de sete tonela-
das de frutas, verduras, legu-
mes, pães e bolachas artesanais 
para os restaurantes populares, 
Casa Abrigo Viva Rosa e entida-
des cadastradas na Secretaria 
de Assistência Social (SAS).

Desde fevereiro, 71 produto-
res rurais foram contemplados 
pelo programa. No total, são 
115 agricultores cadastrados, 
que se enquadram no perfil dos 
alimentos procurados: produtos 
saudáveis, muitos deles orgâ-
nicos, cultivados em peque-
nas e médias propriedades. 

Um deles é Leandro Pacheco 
Gonçalves, que tem um cultivo 
de hortaliças folhosas no bairro 
Rio Bonito, em Joinville. “Esse 
programa é muito importante. 
No inverno, por exemplo, o preço 
cai muito, e o programa nos 
garante um preço justo”, diz. 

GRANDE ESTÍMULO 
PARA OS PEQUENOS 
AGRICULTORES

Conforme Sirley Goedert, 
servidora da Unidade Rural da 
Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente (Sama) de Joinville, 
o PAA é um grande estímulo 
para os pequenos agricultores 
da região que se preocupam em 

cultivar alimentos saudáveis. 
“Além de ter um pagamento 
justo, o agricultor é conectado a 
esse trabalho maravilhoso que é 
levar o alimento à mesa de quem 
mais necessita”, diz Sirley.

A Casa de Passagem Vó Joa-
quina foi uma das entidades 
beneficiadas pela entrega de 
alimentos do PAA. A instituição 
tem 20 vagas para pessoas que 
precisam de um lar temporá-
rio. Alessandra Sartori da Silva, 
assistente social da Casa de 
Passagem Vó Joaquina, ex-
plica que, neste período, está 
recebendo uma média de 30 a 
50 usuários extras por noite. 

“Essas doações do progra-
ma são essenciais. Sem elas, 
ficaria impossível realizar esse 
trabalho adicional à casa de 
passagem”, explica Alessandra. 
A Instituição Nutri, que aten-
de famílias carentes no bairro 
Morro do Meio, também recebeu 
alimentos do programa. “O PAA 
nos trouxe frutas e verduras 
em uma quantidade boa e uma 
qualidade excepcional. Isso dá 
dignidade às famílias”, afirma 
o pastor Carlos Ivan dos Santos, 
um dos responsáveis pela Nutri. 

Desde fevereiro, 71 produtores rurais foram 
contemplados pelo programa. No total, 115 
agricultores estão cadastrados em Joinville
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Mau cheiro exalado por   
ETE rende indenização
Decisão do juiz da 3ª Vara Cível da comarca de Joinville beneficia quatro moradores, que serão indenizados em  
R$ 24 mil. Companhia Águas de Joinville alega que moradores não comprovaram o tempo de residência no local

Para o magistrado, o fato de a ETE ter 

sido instalada em 1984 não altera a 

responsabilidade da empresa atual
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Juiz afirma que houve conduta“omissiva”
“Moradores foram obri-

gados a suportar e viver em 
ambiente sob a influência de 
odor emanado da estação de 
tratamento de esgoto operada 
pela ré. A conduta da empre-
sa é tanto comissiva quanto 
omissiva. Comissiva, pois é 
a responsável pela atividade 
causadora de odor na região; 
omissiva, na medida em que 
deixou de tomar providên-
cias, após novembro/2016, 
a ponto de eliminar o im-
pacto causado”, ponderou o 
magistrado em sua decisão.

Consta no processo, tam-

bém, que a técnica utiliza-
da na perícia foi capaz de 
identificar a origem do cheiro 
e que, diante desse fato, 
ficou demonstrado que vem 
da estação de tratamento.

“Embora a empresa alegue 
que é natural a existência 
de mau cheiro nas proxi-
midades de uma estação de 
tratamento de esgoto, é 
certo que o cheiro não pode 
ser de tal relevância a pon-
to de causar incômodo à 
população local”, frisou o 
juiz na decisão judicial.

Por fim, a decisão expõe 

que a ETE Jarivatuba foi 
construída na década de 80 
do século passado, com a 
tecnologia existente à época.

“Ocorre que, com a evo-
lução das técnicas dispo-
níveis, cabia à empresa 
adotar, gradativamente, 
aquelas que fossem capa-
zes de reduzir o impacto 
gerado pelo odor, o que 
não foi feito. Não basta 
respeitar a lei ambiental; 
é preciso, ainda, respeitar 
a população local, atra-
vés da não causação de 
danos”, finalizou o juiz.

Ocorre que, 
com a evolução 
das técnicas 
disponíveis, 
cabia à empresa 
adotar, 
gradativamente, 
aquelas que 
fossem capazes 
de reduzir o 
impacto gerado 
pelo odor, o que 
não foi feito.”

Juiz Rafael Osório 
Cassiano, 3a vara cível

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

Quatro moradores que 
moram perto da Estação 
de Tratamento de Esgoto 
(ETE) de Jarivatuba recebe-
rão indenização por danos 
morais como compensação 
pelos fortes odores na re-
gião. A indenização totaliza 
R$ 24 mil (acrescida de juros 
e de correção monetária) 
para os quatro morado-
res. Construída em 1984, a 
ETE é de responsabilidade, 
desde 2005, da Compa-
nhia Águas de Joinville.

A decisão é da 3a Vara Cí-
vel da comarca de Joinville. 
No processo, os moradores 
argumentaram que a região 
é afetada por mau cheiro, 
insetos, roedores e doenças 
em razão do funcionamen-
to da ETE. Alegam, também, 
que até o momento a em-
presa concessionária não 
tomou providências para 
solucionar o problema.

Uma perícia foi realizada 
no local e chegou a conclu-
são que a casa dos autores 
está dentro da área atingida 
pelo mau cheiro vindo da ETE 
Jarivatuba, que abrange três 
bairros: Ulysses Guimarães, 
Paranaguamirim e Jarivatuba.

Para o magistrado, mes-
mo que a ETE tenha sido, 
inicialmente, instalada pela 
companhia estatal em 1984, 
em nada altera a responsa-
bilidade da atual empresa.

 

 
Justificativa

A Companhia Águas de Jo-
inville, em sua defesa, alegou 
que o grupo de moradores não 
comprovou o tempo de resi-
dência no local. Defendeu que, 
com o crescimento da cidade, 
a área em torno da referi-
da ETE passou a ser ocupada 
pela população, sendo natu-
ral a existência de odores.

A empresa ainda sus-
tentou que a ETE propor-
ciona qualidade de vida à 
população e que doenças, 
roedores e insetos não são 
observados nos arredores.
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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:



Repúdio
Mais uma 
contundente 
declaração de 
repúdio a senadores 
da CPI da Pandemia 
registrou-se ontem 
na Assembleia 
Legislativa, pela 
forma autoritária e 
desrespeitosa com 
que os depoentes 
são tratados. O 
deputado Kennedy 
Nunes recordou que 
vários senadores 
não têm moral e 
citou seu presidente, 
o senador Omar 
Aziz, investigado na 
CPI da Pedofilia.

Inconcebível
Durante a reunião do Fórum Parlamentar Catarinense 
com o governador Carlos Moisés uma revelação técnica 
surpreendente. Está sendo construída neste momento 
uma nova linha de transmissão entre Campos Novos e 
Criciúma. Mas, pasmem, todo o sistema instalado nas 
atuais torres da linha existente. Quer dizer: concluída 
a nova linha, havendo um vento forte e caindo uma 
das torres, os dois sistemas geram apagão geral.

moacir.pereira@ndmais.com.br
MOACIR PEREIRA

Duas rodovias construídas 
nas últimas décadas foram 
vitais para a expansão e 
modernização do agronegócio 
e o desenvolvimento do grande 
Oeste: a BR-282, a rodovia da 
integração catarinense que corta 
o Estado no sentido longitudinal, 
e a SC-283, que liga Concórdia 
a Seara e Chapecó.

A rodovia federal aguarda 
duplicação há anos. O DNIT 
procura dar manutenção, mas 
o governo central nem recursos 
para terceiras faixas prevê no 

orçamento para este ano.
A estrada estadual está 

em petição de miséria. Este 
trecho unindo Concórdia 
a Chapecó começou a ser 
construído na primeira gestão 
do governador Esperidião 
Amin e foi inaugurado no 
governo Casildo Maldaner. 
Tem, portanto, 31 anos. Neste 
período nenhuma obra de 
manutenção e muito menos de 
restauração. Só corta capim e 
tapa buraco. Nesta área estão os 
frigoríficos pioneiros da Sadia 

(Concórdia) e da JBS (Seara e 
Ipumirim) e indústria leiteira.

A total restauração 
desta rodovia é a principal 
reivindicação da bancada do 
Oeste na Assembleia Legislativa, 
constituída de 15 deputados. 
Os projetos estão prontos, 
em relação aos trechos entre 
Concórdia e Arabutã, Arabutã-
Arvoredo e Arvoredo-Chapecó.  

O percurso entre Concórdia 
e Arabutã teve licitação 
lançada, mas foi suspensa 
pela governadora interina 

Daniela Reinehr. Deverá ser 
reaberta esta semana, segundo 
o secretário Thiago Vieira. 
Outros trechos dependem de 
projetos novos. Os antigos 
estão sendo corrigidos.

Rodovias estaduais precárias 
é o que mais os deputados do 
Oeste criticam na Assembleia 
Legislativa. E não só na SC-
283. Também na SC-305, 
Campo Erê e São Lourenco 
do Oeste, entre outras. Vai 
acabar o governo Moisés e as 
restaurações não acontecem.

O abandono das estradas estaduais

Lançamento - Um dos órgãos públicos fundamentais na 
preservação da saúde dos catarinenses é o Centro de Hematologia 
e Hemoterapia de Santa Catarina (Hemosc). Os catarinenses 
poderão conhecer melhor esta instituição com mais de 70 anos de 
excelentes serviços, a partir de 14 de junho, quando será lançado o 
livro “A História da Hemoterapia Catarinense”. Autoria de Rosane 
Gonçalves Nitschke, Luciana Martins da Rosa, Jane Terezinha 
Martins (in memoriam), Janete Lourdes Cattani Baldissera e Jussara 
Cargnin Ferreira, com selo da Carbo Editora e apoio da Engie.
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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+

Asfalto esfarela-se em 
estradas estaduais do Oeste   

Transferências
Publicada no Diário Oficial 
do Estado a polêmica lei 
18.131, de 2 de junho, que 
autoriza o governo a abrir 
crédito suplementar, por 
conta do superávit de 2020, 
de R$ 350 milhões, para 
transferir ao governo da 
União “para serem utilizados 
em desapropriações e 
indenizações decorrentes 
da execução de obras 
federais”. São R$ 200 
milhões para a BR-470, R$ 
100 milhões para a BR-163 
no Extremo-oeste e BR-
280, entre Joinville e São 
Francisco do Sul. E a BR-285, 
praticamente concluída, com 
zero no orçamento da União?

Ditadura no STF
A decisão do ministro Luís 
Roberto Barroso determinando 
a suspensão por seis meses 
de ordens ou medidas 
de desocupação de áreas 
habitadas até março de 2020, 
na prática cancela o direito 
de propriedade assegurado 
na Constituição. Ela impede 
medidas judiciais de despejos, 
desocupações, remoções 
ou reintegrações de posse. 
Assim, quem teve propriedade 
invadida e teve medida de 
reintegração de posse decretada 
pela Justiça, esqueça. E onde 
estão as entidades em defesa 
da legalidade e da ordem 
jurídica? A maior ameaça à 
democracia continua no STF.

Insulto
Com posição 
contrária à 
instalação da CPI 
da Pandemia, o 
senador Esperidião 
Amin também se 
incorpora ao coro 
dos indignados com 
os interrogatórios e 
a postura truculenta 
de seus colegas. 
Critica a posição 
do relator, senador 
Renan Calheiros, 
que apelou aos 
jogadores para 
boicotarem a Copa 
América. E afirma 
que esta CPI é um 
insulto ao Senado.

Investimentos
Novas unidades produtivas 
da BRF serão instaladas em 
Capinzal, Concórdia e Videira, 
juntamente com a ampliação 
e a modernização das plantas 
atuais, com investimentos totais 
de R$ 643 milhões. Foi o que 
informou o CEO do grupo, Lorival 
Luz, durante reunião com o 
governador. A BRF gera 21.200 
empregos diretos e com mais 
de 4.700 produtores integrados. 
Possui plantas em seis municípios 
catarinenses: Capinzal, Chapecó, 
Videira, Herval d´Oeste, Campos 
Novos e Concórdia. Ali são 
produzidas mais de 125 mil 
toneladas de alimentos por 
mês, sendo 40 mil toneladas 
destinadas à exportação.



O que três crias da Datasul podem fazer juntas? 
Revolucionar o marketing de conteúdo espe-
cializado em tecnologia. Essa seria a primeira 
resposta. As três sócias da Motor Tech Con-
tent, Elisângela Laumann, Tania Dagostim e 
eu tínhamos experiências valiosas no ramo 
tech e percebemos que poderíamos solucionar 
uma dor das empresas: produzir conteúdos 
especializados sem tecniquês, com qualidade 
e rigor aos prazos. 
 
Mas como todas as empreendedoras de pri-
meira viagem — e esse era o caso de nós três 
— precisamos mergulhar no mundo da ad-
ministração de negócios. Plano de negócios, 
projeções financeiras e cálculos de crescimen-
to exponencial não tínhamos. Mas buscamos 
conhecimento para chegar a essa maturidade 
na nossa empresa. 
 
A bagagem já estava cheia, porém, tínha-
mos ainda uma grande jornada na nossa curva 
de aprendizado. Alguns recursos importantes 
mantiveram o “Motor” em movimento e a em-
presa de pé até que nós pudéssemos amadurecer 
no mundo dos negócios. 
 
Foi fundamental iniciar a empresa a partir de 
uma demanda validada pelo mercado. Estáva-
mos ali para solucionar problemas que, de fato, 

existiam. Tínhamos um diferencial de sermos 
especializados em negócios de tecnologia. Além 
disso, o bom relacionamento e conhecimento 
prático completavam essa bagagem de recursos 
necessária para empreendermos. 
 
Para completar, nós três estávamos sentindo 
que era o momento de decolar. Sentimos a veia 
empreendedora pulsar. Estávamos apaixona-
das pela relação com o cliente e satisfeitas com 
as nossas entregas. Era o momento certo, nos 
preparamos para enfrentar tempos difíceis, pois 
tínhamos reservas financeiras, mas, com tudo 
isso, nunca existiu garantia de que daria certo. 
 
Apostamos no “pode dar certo” e seguimos 
em frente. Apesar da aposta, estávamos bem 
fundamentadas. Sabíamos bem: toda empresa 
existe para vender. Muitos pensam só no propó-
sito, com uma visão romantizada. Nossa escolha 
foi por fazer um trabalho de qualidade, oferecer 
um serviço com aceitação no mercado e, claro, 
sermos remuneradas por isso.  
 
Acabei de contar o que levamos na baga-
gem. No próximo artigo mostrarei como en-
caro o empreendedorismo e até mesmo a 
carreira corporativa, da qual abri mão. 

O que você leva na bagagem  
da jornada empreendedora?

Os perigos da BR-282

Jaqueline Oliveira Hansen, 
fundadora da Motor Tech Content - 
Instagram: @jaquelineoliveirahansen 

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

C om 680,6 quilômetros de extensão, a BR-282 é 
um elo importante para o desenvolvimento do 
Estado, mas se tornou um desafio para quem 
trafega por suas pistas simples e perigosas, com 

muitas curvas e um trânsito cada vez mais intenso. A ro-
dovia que cruza Santa Catarina, de Florianópolis a Paraíso, 
no Extremo-oeste, tem apenas 40,6 quilômetros de trechos 
duplicados (dados de outubro de 2019). “Não há dúvidas de 
que a BR-282 está com sua capacidade esgotada”, afirmou 
o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do 
Estado de Santa Catarina (Faesc), José Zeferino Pedroso.

Dados do DNIT divulgados pelo presidente da Faesc 
mostram que o mau estado de conservação de uma rodo-
via resulta no acréscimo do consumo de combustíveis em 
até 58%, no aumento no custo operacional dos veículos em 
até 40%, na elevação do índice de acidente em até 50% e 
na extensão do tempo de viagem até 100%. A BR-282 já 
deveria estar duplicada há muito tempo. Milhares de aci-
dentes e mortes te-
riam sido evitados. 
Conforme a Polícia 
Rodoviária Federal, 
a BR-282 é a rodo-
via, entre as fede-
rais com trechos em 
Santa Catarina, que 
mais tem aciden-
tes fatais a cada 
ano. Pista simples, 
curvas acentua-
das e imprudência 
dos motoristas 
são os principais 
fatores que fa-
zem da BR-282 uma estrada perigosa. 

Apesar dos problemas, ela é fundamental para o es-
coamento do agronegócio e de outros produtos oriun-
dos dos municípios do Oeste catarinense para os portos 
de Laguna, Imbituba, Itajaí, Navegantes, São Fran-
cisco do Sul e Itapoá, e para os centros de distribuição 
de grandes supermercados e indústrias do Estado.

A BR-282 é responsável pelo tráfego de mais de 20% do 
PIB (Produto Interno Bruto) de Santa Catarina. Apenas 
esse dado dá a dimensão da importância e do tamanho do 
movimento dessa rodovia. Cidades inteiras cresceram e se 
desenvolveram às margens da BR, que hoje precisa rea-
dequar o trânsito local com o fluxo crescente que corta o 
Estado. Enquanto obras ou melhorias não são executadas, 
quem trafega pela 282 precisa redobrar a atenção. Para 
que vidas não continuem sendo perdidas dia após dia.

A BR-282 é responsável 
pelo tráfego de mais 
de 20% do PIB do 
Estado. Esse dado 
já dá a dimensão 
da importância 
dessa rodovia.
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Geral / Cidade

Reação dos 
desafiados

Este país ciclotímico se movimenta em altos e baixos 
com fases de pessimismo e otimismo. O otimismo e o 
entusiasmo levaram ao milagre econômico dos anos 
70, com crescimento médio de 11,2% do PIB por um 
período de quatro anos. Num ano, crescemos 14%! 
Despencamos nos anos Dilma, perdendo mais de 7% 
do PIB em dois anos e deixando mais de 12 milhões de 
desempregados. Agora, a despeito das restrições da 
pandemia, do pessimismo, do medo, o país se sentiu 
desafiado. E o otimismo furou a bolha da má-notícia.

Num seminário de banco, o ex-secretário de 
economia, hoje economista-chefe do banco, Mansueto 
Almeida, apostou em crescimento do PIB em 5,3%. 
Foi além da previsão da Fundação Getúlio Vargas, de 
4,2% e até superou instituição concorrente, que previu 
5,2%. Nada mais eloquente que a Bolsa de Valores em 
torno de 130 mil 
pontos, depois de 
ter estado na casa 
dos 60 mil pontos 
quando sofreu 
com a pregação 
do pânico. É 
confiança no vigor 
das empresas, 
no futuro. Até o 
dólar encolheu.

No comércio 
exterior, acúmulo 
de superávits, 
mesmo com 
crescimento das 
importações que, 
indica atividade econômica se recuperando. O agro, 
que não parou nunca, desponta como a locomotiva do 
processo, agora com a indústria reaquecendo, como 
mostra a demanda de aço, a produção de caminhões, 
o salto em máquinas e equipamentos, a construção 
civil, o varejo e, consequência maior, a recuperação 
de empregos. Até as contas públicas mostram recordes 
de arrecadação federal, e a previsão do economista 
Mansueto é de fechar quatro anos com menor despesa 
primária que a recebida, e dívida pública não de 
100% do PIB como se temia, mas de menos de 85%.

Depois da reforma da Previdência, veio a pandemia, 
mas também o auxílio emergencial, que será 
prorrogado até o novo Bolsa Família com porta de 
saída. E já estão aí as novas leis do gás, das falências, 
do saneamento, Banco Central independente e 
encaminhamento das reformas administrativa, 
tributária, privatização da Eletrobras (atenção 
para o jabuti da Câmara), lei da cabotagem. No 
pessimismo, afundam todos - primeiro os pessimistas. 
Neste país vigoroso, otimistas reagem, desafiados.

GarciaALEXANDRE

Nada mais eloquente 
que a Bolsa de 
Valores em torno de 
130 mil pontos, depois 
de ter estado na casa 
dos 60 mil pontos 
quando sofreu com a 
pregação do pânico.”

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

Após o sucesso conquista-
do desde o seu lançamento, 
a feira virtual “Adote um 
Amigo”, realizada pelo Cen-
tro de Bem-Estar Animal de 
Joinville (CBEA), será reali-
zada de forma permanente. 

A iniciativa está garantin-
do novos lares a cães e gatos 
vítimas de maus tratos ou 
acidentes e proporcionan-
do aos tutores a alegria da 
companhia dos animais.

As pessoas interessadas 
em adotar um “amigo pet” 
devem preencher o formu-
lário eletrônico disponível 
no site http://bit.ly/feiraado-
teumamigo. No link, é possí-
vel conhecer os animais que 
aguardam por um novo lar.

Após a inscrição, os candi-
datos podem visitar o CBEA, 
no bairro Vila Nova, para 

conhecer pessoalmente e 
se adaptar com os animais, 
com a orientação da equipe 
de cuidadores da unidade. As 
visitas podem ser agendadas 
de segunda-feira a sábado, 
das 10 horas às 16 horas.

Ao optar pela guarda res-
ponsável, o tutor assume a 
responsabilidade de cuidar 
do animal em todas as eta-
pas da vida, com princípios 
básicos de saúde física e 
mental, que incluem desde 
cuidados com alimentação 
adequada, alimentação, 
higiene, vacinação, cui-
dados veterinários, além 
de carinho e atenção.

Os animais recolhidos 
pelo CBEA recebem acom-
panhamento veterinário, 
passam por exames, re-
cebem um microchip, são 

castrados e vacinados. 
Além disso, são animais 

adultos, educados pelos 
profissionais da unidade, 
sem vícios, com hábitos 
de higiene já definidos, 
comportamento e per-
sonalidade conhecidos.

Entre os cães e gatos 
disponíveis para adoção 
no CBEA, há animais de 
pequeno, médio e grande 
porte, com perfis adequa-
dos para viver em diferen-
tes espaços e ambientes. 

Como critério para a 
adoção, os profissionais 
do CBEA avaliam o tipo 
de moradia do tutor inte-
ressado para verificar se 
o ambiente é compatível 
com o animal desejado, 
principalmente em rela-
ção aos de porte maior.

ROGÉRIO DA SILVA/DIVULGAÇÃO/ND

O dócil e simpático Astro é outro cão que aguarda por uma adoção voluntária 

Bem-Estar Animal 
terá feira virtual de 
adoção permanente 
Iniciativa garante novos lares para cães e gatos vítimas de 
maus tratos e acidentes. Candidatos devem acessar o site do CBEA 
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A campanha nacional de vacinação contra a 
gripe entra na terceira fase hoje. Até ontem (8) 
no encerramento da etapa que previa a imuniza-
ção de idosos com mais de 60 anos e professores, 
a adesão da população seguia baixa. A expectati-
va era de chegar a 33 milhões de pessoas vacina-
das, mas segundo o Vacinômetro do Ministério 
da Saúde, pouco mais de 22 milhões de pessoas 
haviam sido imunizadas. Ao todo, o Ministério da 
Saúde distribuiu mais de 58,3 milhões de doses 
aos 26 estados brasileiros e ao Distrito Federal. 
A terceira e última fase da campanha começa 
hoje e abrangerá cerca de 22 milhões de pes-
soas. Desta vez, os alvos serão integrantes das 
Forças Armadas, de segurança e de salvamento; 
pessoas com comorbidades, condições clíni-
cas especiais ou com deficiência permanente; 
caminhoneiros; trabalhadores de transporte 
coletivo rodoviário; trabalhadores portuá-
rios; funcionários do sistema de privação de 
liberdade; população privada de liberdade; e 
adolescentes em medidas socioeducativas.

Até o fim da campanha, em 9 de julho, a 
expectativa do Ministério da Saúde é dis-
tribuir 80 milhões de doses da vacina in-
fluenza trivalente, produzida pelo Instituto 
Butantan, para imunizar um público-alvo 
de 79,7 milhões de pessoas. Desse total, até 
agora, 28,3% do público foi alcançado.
 
Cepas do vírus

Segundo a Organização Pan-Americana da 
Saúde (OPAS), a gripe (influenza) pode ser 
leve, grave ou até fatal. “Estima-se que as 
epidemias anuais dessa doença causem de 3 a 
5 milhões de casos graves e de 290 mil a 650 
mil mortes no mundo”, diz a Organização.

Prevenção
A medida mais eficaz para prevenir a influen-

za grave e suas complicações é a vacinação. 
Como os vírus da gripe mudam constante-
mente, é necessário o desenvolvimento a 
cada ano de novas vacinas específicas para 
a cepa (tipo) do vírus que está circulando. 
No caso do Brasil, essas vacinas são produ-
zidas anualmente pelo Instituto Butantã.

As outras importantes ações preventivas 
recomendadas pelo Ministério da Saúde são 
as mesmas que comprovadamente funcionam 
contra a covid-19: limpar as mãos regular-
mente, evitar tocar nos olhos, nariz ou boca; 
manter distanciamento físico de outras pes-
soas; cobrir a boca e o nariz com o cotovelo 
ao tossir ou espirrar, inclusive de máscara.

Covid-19
Como duas campanhas de vacinação em 

curso simultaneamente, a da gripe e da co-
vid-19, a orientação do Ministério da Saúde é 
que a vacinação contra o novo coronavírus seja 
priorizada nos grupos liberados para receber 
essa imunização. Nesses casos, a vacina in-
fluenza deve ser tomada depois, respeitando 
um intervalo mínimo de 14 dias entre elas.

Nova fase da vacinação 
contra gripe inicia hoje

Serviço 

Ao todo, o governo federal previa a imunização 
de um total de 79,7 milhões de pessoas

A terceira e última fase da campanha nacional tem uma 
previsão de imunizar 22 milhões de pessoas até o dia 9 de julho

Sol

Sol com nuvens
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Sol com chuva

Chuva leve

Chuva
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Chapecó
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Florianópolis
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 17°C 22°C
 19°C 21°C
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 16°C 20°C
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  Sábado 
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Máx. 28°C     
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  Quinta 
Min. 21°C
Máx. 30°C 

  Sexta 
Min. 20°C
Máx.  30°C

SANTA CATARINA

Joinville

17°C 24°C 18°C

Áries 21/3 a 20/4 
São muitas pontas soltas que preci-
sam ser amarradas e muitos detalhes que 
devem ser negociados. É hora de man-
ter a mente clara, limpa e agir da forma 
mais transparente possível, para evi-
tar mal-entendidos. Mas, acontecem.

Touro 21/4 a 20/5
Nada há para se preocupar, de verda-
de, mas isso não tem sentido para a 
alma que decide se preocupar ou levar 
a ansiedade a sério. Nesse caso, o ne-
gócio é ir em frente com as preocupa-
ções até elas se esgotarem por si sós.

Gêmeos  21/5 a 20/6 
Nem todas as iniciativas seria propício co-
locar em marcha, mas como este é um mo-
mento de ação, valeria a pena você planejar 
e se antecipar aos resultados, medindo o al-
cance das consequências que viriam por aí.

Câncer   21/6 a 22/7 
O que é inevitável acontecerá, querendo 
você ou não. Melhor, então, não resistir, mas 
se entregar ao mistério da vida, aguardando 
pelo momento em que as devidas reflexões 
esclareçam o panorama e sua atuação.

Leão 23/7 a 22/8  
Nem sempre as pessoas se apresentam com 
a forma que nos é simpática, e isso não 
significa que as devamos rejeitar sumaria-
mente, pelo contrário. Se há algo a rejeitar 
é essa atitude de escolher pela aparência.

Virgem  23/8 a 22/9 
Havendo muita coisa para fazer, procure 
começar pelo que seja mais fácil e deixar o 
mais complexo para depois, porque o início 
facilitado treinará sua atenção e habilida-
de. É uma sugestão, mas, faça o que quiser.

Libra  23/9 a 22/10
Algumas expectativas têm muita chan-
ce de realização, enquanto outras, de tão 
fantasiosas que são, a alma deveria rejeitar, 
mas se agarra a elas como se uma aposta 
na loteria fosse o melhor que poderia fazer.

Escorpião 23/10 a 21/11 
Atenha-se às pequenas tarefas e se en-
volva com elas como se fossem a coisa 
mais importante entre o céu e a ter-
ra. Você verá que não será tempo per-
dido e, ainda por cima, você ganha-
rá uma dose extra de autoconfiança.

Sagitário  22/11 a 21/12 
Ainda que você não encontre reciproci-
dade no trato com as pessoas, evite, neste 
momento, partir para o conflito, fazendo 
cobranças que seriam mal interpretadas. Se 
puder tomar essa atitude, poupará desgaste.

Capricórnio 22/12 a 20/1 
Este momento mostra a você inúmeras po-
tencialidades que, se você se empenhar em 
explorar, darão frutos muito interessantes 
no futuro. Não se obrigue a acertar todas, 
experimente, teste, faça isso com liberdade.

Aquário 21/1 a 19/2
Errar ou acertar não deveria ser ob-
jeto de preocupação nem muito me-
nos de ansiedade. Concentre sua energia 
em agir, porque, errando ou acertan-
do, haverá tempo para fazer retificações 
sobre a marcha dos acontecimentos.

Peixes  20/2 a 20/3
Prefira o movimento, tome iniciativas, evite 
se abandonar à inércia, porque dentre to-
das as opções, a de nada fazer seria a pior. 
Melhor iniciar um movimento e errar do 
que continuar esperando pelo indefinido.

Horóscopo
Oscar QuirOga/ EstadãO cOntEúdO
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As vendas do comércio varejista 
ampliado, que engloba todas as 
atividades, inclusive materiais de 
construção e veículos, subiram 
36,8% em Santa Catarina em 
abril, na comparação com 
o mesmo período de 2020. 
Em março, o setor também 
apresentou crescimento de 
26%, nesta mesma análise. Os 
dados são da Pesquisa Mensal 
do Comércio, divulgados ontem 
pelo IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística).
O resultado de abril é também 

2% superior ao de março. No 
acumulado do ano, a alta 
foi de 14%, maior que a do 
Brasil, que registrou 9,2%. 
Já a variação acumulada dos 
últimos 12 meses apontou 
um crescimento de 8,9%.
Em receita nominal, o comércio 
varejista ampliado cresceu 
2,7% em abril, frente ao mês 
anterior e 54,4% na comparação 
com o mesmo mês de 2020. 
Na variação acumulada no 
ano, Santa Catarina cresceu 
26,5% e 16,3% em 12 meses.

Comércio de Santa Catarina 
cresce 36,8% em em abril

Mercadoredacao@ndmais.com.br

Livros e jornais - O crescimento do volume de vendas do varejo 
ampliado, na comparação com abril de 2020, foi impulsionado, 
em 184,2%, pelos segmentos de livros, jornais, revistas e 
papelaria; seguido por outros artigos de uso pessoal e doméstico 
(116,1%); veículos, motocicletas, partes e peças (114,2%); tecidos, 
vestuário e calçados (103,9%); equipamentos e materiais 
para escritório, informática e comunicação (42,0%); móveis 
e eletrodomésticos (36,4%); materiais de construção (34,3%); 
artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria 
e cosméticos (27,1%); combustíveis e lubrificantes (16,1%).

Fórum 
GNV
Na sexta-feira, a 
Associação Catarinense 
dos Organismos de 
Inspeção realiza o II 
Fórum do Uso Consciente 
do GNV (gás natural 
veicular), com o 
objetivo de apresentar 
a legislação vigente 
sobre o assunto, além de 
esclarecer dúvidas sobre 
o combustível e debater 
sobre o futuro do mercado 
de gás natural para o 
segmento automotivo. O 
evento, que será realizado 
na sede da Acate, em 
Florianópolis, contará 
com 18 palestrantes, entre 
eles representante do 
Ministério Público, Alesc, 
Secretaria da Fazenda de 
Santa Catarina, SCGÁS, 
Imetro/SC e outras 
entidades do setor. 

Recursos liberados
Durante 2020, os recursos liberados pelo Sicred por meio da 
linha de crédito do Pronampe (Programa Nacional de Apoio às 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) chegaram a mais 
de R$ 158 milhões em quase cinco mil operações.  O Sicredi liberou 
crédito via Pronampe em mais de 100 cidades, o que equivale a 
34% dos municípios catarinenses. Além disso, mais de 60% dos 
recursos do Programa, concedidos via Sicredi, foram destinados 
a microempresas e empresas de pequeno porte de municípios 
com população de até 100 mil habitantes, representando volume 
superior de R$ 96 milhões. No total, o Sicredi liberou cerca de 
R$ 650 milhões em linhas emergenciais em Santa Catarina, 
por meio do Pronampe, do Programa Emergencial de Acesso a 
Crédito e do Programa Emergencial de Suporte ao Emprego.

Devolução de Pix
O Banco Central aprovou a criação do 
Mecanismo Especial de Devolução do Pix, 
que entra em operação em 16 de novembro, 
quando o sistema de pagamento instantâneo 
completará um ano de funcionamento no 
país. De acordo com a instituição, a criação 
do mecanismo é uma forma de padronizar as 
regras e os procedimentos para viabilizar a 
devolução de valores "nos casos em que exista 
fundada suspeita de fraude ou nas situações em 
que se verifique falha operacional nos sistemas 
das instituições envolvidas na transação". 
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Shopping 
em alta
 As vendas dos 
shoppings no Dia dos 
Namorados neste ano 
devem ser, em média, 
52% maiores do que 
no ano passado, de 
acordo com estimativa 
da Associação Brasileira 
de Shopping Centers. 
A principal razão para 
essa perspectiva de 
recuperação das vendas 
está nas flexibilizações 
para o funcionamento 
do comércio. Em 
2020, apenas 69% 
dos shoppings 
estavam abertos. Já 
em 2021, apenas 3% 
estão fechados.

Elevação do PIB
As instituições financeiras consultadas pelo Banco 
Central aumentaram a projeção para a expansão da 
economia brasileira pela sétima semana consecutiva. 
A previsão para o crescimento do PIB (Produto Interno 
Bruto) subiu de 3,96% para 4,36%. Para o próximo 
ano, a estimativa de crescimento do PIB passou 
de 2,25% para 2,31%. Em 2023 e 2024, o mercado 
financeiro projeta expansão do PIB em 2,50%. As 
estimativas estão no boletim Focus de segunda-feira.  

Cobrança amigável
Hoje, a partir das 19h, a CDL de Florianópolis oferece 
o curso on-line Cobrança de inadimplentes: como 
usar o seu Whatsapp para cobrar. A aula terá duração 
de três horas e será transmitida pela internet. O 
consultor de finanças Bruce Maciel abordará os 
procedimentos de cobrança eficazes utilizando o 
WhatsApp, e-mail, ligação telefônica, entre outros 
meios de comunicação. Entre outros assuntos, o 
consultor irá explicar o que não fazer na hora de 
uma cobrança. Inscrições pelo WhatsApp 3229-7010.
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Em 10 de junho de 2001 o te-
nista Gustavo Kuerten conquis-
tava o tricampeonato do Grand 
Slam de Roland Garros após 
vencer o espanhol Alex Corretja, 
então 13º colocado do ranking, 
por 6/7 (3-7), 7/5, 6/2 e 6/0 em 
3h12min de partida. A conquis-
ta, que marcou o ano mágico do 
manezinho da Ilha como nú-
mero um do mundo, completa 
20 anos nesta quinta-feira (10).

Com a simpatia habitual, o 
ex-tenista conversou com a im-
prensa por cerca de duas horas 
na terça-feira (8). Guga revisi-
tou o que chamou de “principal 
ano da carreira”, com ênfase na 
incrível virada contra Michael 
Russell nas oitavas de final do 
torneio, além do coração feito 
no saibro, gesto que foi repetido 

após a confirmação do título.
Para Guga, embora a pri-

meira conquista de Roland 
Garros tenha sido uma “fa-
çanha” maior, o tri em 2001 
é o mais especial pelo fato de 
ter coroado sua consagração.

“O primeiro (1997) foi o mais 
surpreendente. Porém, o ano 
de 2001 transmite a seguran-
ça, a confirmação, algumas 
facilidades para encontrar 
soluções difíceis dentro da 
quadra e a consagração como 
tenista. Tenho a total con-
vicção que foi o melhor ano 
que joguei tênis. As pessoas 
falavam: ‘como é bom ver os 
jogos do Guga’”, afirmou.

“Além disso, o envolvimento 
que tive com a torcida tor-
na esse torneio como o mais 
especial. Aquele torneio tem um 
significado emocional muito 
forte para mim”, relembra.

Guga lembra 
o ano mágico
Em junho de 2001, o manezinho Gustavo 
Kuerten conquistou o tri em Roland 
Garros se tornou o número 1 do mundo

Esporte

Guga concedeu entrevista coletiva à imprensa, de forma online, para contar como foi a campanha vitoriosa em 2001
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Virada espetacular e o coração da vitória
Guga iniciou a campanha do tri 

campeonato de Roland Garros com 
uma vitória tranquila contra o ar-
gentino Guillermo Coria (6/1, 7/5 e 
6/4). Na segunda rodada, a vítima foi 
o também argentino Augustin Cal-
leri, derrotado por um triplo 6/4.

Na terceira rodada, o brasileiro der-
rotou o marroquino Karim Alami (6/3, 
6/7 (3-7), 7/6 (7-5) e 6/2). Nas oitavas 
de final veio o jogo mais emblemático da 
campanha. Uma virada incrível contra 
o norte-americano Michael Russell.

Após perder os dois primeiros sets, 
Guga não foi eliminado por “um quar-
to de centímetro” como ele mesmo 
disse na ocasião. Russell chegou a ter 
um match point no terceiro set, que 
definiria sua vitória, porém, o bra-
sileiro conseguiu uma virada incrí-
vel, vencendo por três sets a dois.

A vitória de Guga naquela fase mar-
cou um dos gestos mais emblemáticos 
da história do torneio. Após o fim da 
partida, ele desenhou um coração na 
quadra de saibro e deitou dentro dele.

“Cara, isso é divino, espiritual. O cara 
estava me estraçalhando, fazendo um 
jogo perfeito, não errava nada. Mesmo 
assim naquele último ponto, que definiria 
minha derrota, ele jogou uma bola nota 
nove e eu tirei um dez”, relata Guga.

“O mundo sorri muitas vezes para 
gente, traz essas recompensas. O fato de 
eu ser grande favorito me deixou mais 
tenso. Daqui há cinquenta anos ainda 
vamos lembrar disso. São momentos 
gostosos de resgatar, essa emoção per-
manece viva tocando a gente”, pontua.

No caminho até a grande decisão, o 
catarinense ainda enfrentou o russo Yev-
geny Kafelnikov e o espanhol Juan Carlos 
Ferrero, até chegar na final contra o tam-

bém espanhol Alex Corretja. Após o título, 
ele voltou a desenhar o coração no saibro.

“Como na partida contra Russell 
desenhei no saibro o coração para 
reafirmar todo o meu amor e gratidão 
por Roland Garros. Naquele momento, 
isso também deixava explícito que eu 
tinha ganhado aquele torneio na base 
da garra, da entrega, da paixão”, disse.

A CAMPANHA  
EM PARIS

Primeira rodada
Gustavo Kuerten x Guillermo 
Coria (ARG) - 6/1, 7/5 e 6/4

Segunda rodada
Gustavo Kuerten x Agustin 
Calleri (ARG) - triplo 6/4

Terceira rodada
Gustavo Kuerten x Karim 
Alami (MAR) - 6/3, 6/7 (3-
7), 7/6 (7-5) e 6/2

Oitavas de final
Gustavo Kuerten x Michael 
Russell (EUA) - 3/6, 4/6, 
7/6 (7-3), 6/3 e 6/1

Quartas de final
Gustavo Kuerten x Yevgeny 
Kafelnikov (RUS) - 6/1, 
3/6, 7/6 (7-3) e 6/4

Semifinal
Gustavo Kuerten x Juan Carlos 
Ferrero (ESP) - 6/4, 6/4 e 6/3

Final
Gustavo Kuerten x Alex Corretja 
(ESP) - 6/7 (3-7), 6/2 e 6/0

Tri poderia ter virado penta
Na avaliação de Guga, a traje-

tória vitoriosa que coroou o tri-
campeonato de Roland Garros 
poderia ter sido ainda melhor, 
caso a lesão no quadril não 
tivesse abreviado sua carreira.

“Meu tênis estava brotando 
ali, estava só começando. Dá 
para dizer que cinco títulos de 
Roland Garros seriam o normal, 
natural. Eu poderia jogar mais 
cinco anos como favorito, com 
certeza. Podia ganhar, podia 
perder, mas mais uns dois 
títulos teriam que vir. É mui-
to difícil ser menos que isso”, 
disse Guga. “Se não fosse o 
quadril, seria dali para mais”.

O catarinense, no entanto, 
“pisou no freio” e reconhe-
ceu que teria dificuldades para 
levantar mais vezes a taça do 
torneio diante da eminente 
ascensão do espanhol Rafael 
Nadal, que começou a domi-
nar Roland Garros a partir de 
2005. “Contra ele eu iria penar 
[risos]. Ele iria me fazer pagar 
caro por estes troféus a mais”, 

brincou Guga.
Para o ex-tenista, a expe-

riência obtida no circuito já 
trazia frutos e poderia ter 
viabilizado novas conquistas, 
caso não fossem as repeti-
das cirurgias no quadril.

“Joguei com 28 anos já meio 
capenga, ganhei do [Roger] 
Federer em 2004. E, já com 
graves problemas, podia 
aproveitar a simplicidade que 
os anos vêm trazendo e tudo 
parecia mais fácil”, avalia.

A trajetória 
de Guga 

no torneio 
foi de 

superação, 
entrega e 
a torcida 

soube 
valorizar 

toda a 
energia 

deixada em 
quadra



O JEC/Krona volta à quadra 
hoje, às 21h, com o objetivo de 
vencer para assumir a lideran-
ça do grupo B da Liga Nacio-
nal. O Tricolor vem de uma 
vitória dominante sobre o Blu-
menau e, agora, volta ao Sesc 
para enfrentar o Cascavel, que 
está dois pontos atrás do Join-
ville na tabela de classificação.

Uma vitória pode colocar o 
Tricolor na liderança do grupo 
B que, hoje, tem o Carlos 
Barbosa na ponta na tabe-
la. Para a partida, o técnico 
Daniel Jr. terá força total. O 
fixo Andrei, que estava afasta-
do tratando de lesão, retorna 
para a equipe e reforça o time.

Além de Andrei, Dieguinho, 
que sentiu um desconforto nos 
últimos dias, mas não chegou 
a ter lesão constatada, tam-
bém está confirmado para a 
partida. O único jogador que 
continua longe das quadras é 
o pivô Arthur, que foi subme-
tido a uma cirurgia no joelho 
ainda em 2020 e tem retor-
no estimado entre o fim de 
agosto e o mês de setembro.

Depois do jogo contra o 

Cascavel, o JEC/Krona en-
frenta o Atlântico, no dia 14 
de junho e, para Daniel Jr., 
são duas “pedreiras” para 
a equipe que, depois dos 
dois compromissos, em-
barca para a Taça Brasil.

“Temos dois jogos difíceis, 
primeiramente Cascavel que 
é um time que joga diferente 
de todas as equipes da Liga 
Nacional. Tem um modelo de 
jogo bastante diferente, até 
atrativo para os atletas, que 
sobem a linha de marcação 
e podem ser surpreendidos. 
Um jogo desse necessita de 
muita atenção e concentra-
ção, jogamos também em 
uma quadra que não é nossa, 
demanda atenção já que a bola 
sai muito pouco”, avalia.

O técnico destaca, ainda, a 
força da equipe paranense. 
“É uma equipe muito bem 
treinada nos dois lados da 
quadra. Precisamos dos três 
pontos para chegar à liderança 
da nossa chave e também da 
competição, por isso sabe-
mos que será muito difícil 
vencer o Cascavel”, diz.

Ter força total para a par-
tida é um ganho extra, fala 
Daniel Jr., que terá 15 jogado-
res à disposição. “Aumenta a 
competitividade, a capacidade 
de escolha de quem vai entrar 
em qual momento e ter maior 
número de peças para jogar 
contra o Cascavel”, finaliza. 
A partida acontece no Sesc 
porque o Centreventos Cau 
Hansen está sendo utili-
zado para uma competição 
nacional de patinação.

14   quarta-feira, 9 de junho de 2021

Leo Griggio à disposição

JEC/Krona busca a 
vitória e a liderança
Tricolor enfrenta hoje à noite o Cascavel, no Sesc, e caso vença 
o confronto pode assumir a ponta do grupo B da Liga Nacional 

Esporte

GRUPO B
CLASSIFICAÇÃO

COLOCAÇÃO/TIME PONTOS

10   ACBF 11 
20   Atlântico 10 
30   Joinville 9 
40  Cascavel 7 
50  Blumenau 6 
60  Assoeva 4 
70  Marreco 4 
80  Juventude 3

O JEC terá reforço na estreia em casa na série D. O time volta 
a campo no sábado (12), às 15h, para enfrentar o Aimoré 
na Arena Joinville e o técnico Leandro Zago terá mais um 
zagueiro disponível. A situação de Leo Griggio foi regularizada 
no fim da tarde de segunda-feira (7) e, com o nome no 
BID, o zagueiro já pode estrear com a camisa tricolor.

Pedro Boscardin 
nas oitavas 
O tenista 
joinvilense 
Pedro Boscardin 
venceu a segunda 
em Roland Garros. 
Enfrentando o croata 
Medjedovic, Boscardin 
perdeu o primeiro set, 
mas se recuperou e 
fechou a partida em 
2 a 1 com parciais de 
6/7 (8/6), 6/3 e 6/4, 
em 2h47 de jogo. O 
joinvilense se classificou 
para as oitavas e 
enfrenta, agora, o 
francês Luca Van Assche. 

Convocação para a seleção 
E Joinville estará representada no Campeonato Sul-Americano 
Sub-20 de Atletismo. Aos 16 anos, Lays Cristina Rodrigues 
Silva e Leonardo Felipe Medeiros competirão nas provas de 
100 metros e 400 metros com barreiras. O Sul-Americano 
acontece entre os dias 9 e 10 de julho, em Lima, no Peru.

Mas as baixas continuam... 
Apesar de ter jogadores liberados, o Departamento Médico 
continua lotado. Os volantes Naldo, Braga, Alex Nagib e Banguelê 
e os atacantes Gustavo Ermel, Caio Monteiro e Thiaguinho 
Fumaça continuam em tratamento com a equipe médica tricolor.

Fala, capitão 
Edson Ratinho, capitão tricolor, falou ontem em entrevista coletiva 
após o treino da manhã no CT do Morro do Meio. Além de elogiar 
o desempenho da equipe na estreia, destacando a organização do 
time em campo, o lateral ressaltou a importância de vencer jogando 
na Arena Joinville. “Não conhecemos tanto [o Aimoré], mas 
vamos estudar o time. Vamos corrigir os nossos erros e sabemos 
da importância de jogar e vencer em casa. Esse ponto foi muito 
positivo, mas ele só vai valer com duas vitórias em casa”, disse.

Charles liberado pelo DM 
O JEC ainda precisa lidar com as lesões neste início de 
série D, mas tem também o retorno de alguns atletas que 
deixaram o DM. O zagueiro Yago já foi liberado e está 
fazendo fortalecimento muscular. O goleiro Fabian Volpi 
participou do treino de ontem e deve estar à disposição no 
fim de semana. Além deles, o zagueiro Charles foi liberado 
pelo DM e também deve estar entre os relacionados.

FOTO JULIANO SCHMIDT/DIVULGAÇÃO/ND

JEC/Krona terá 

todo o plantel à 

disposição para 

o jogo de hoje 

contra o Cascavel
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Premiação Ganhadores Prêmio

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

2250

Federal Concurso
Quarta e sábado
Premiação Bilhete Prêmio

5568

   

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

Premiação Ganhadores Prêmio

5584

   

2378Mega-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 

2232

11 19 20 23 44 46

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 2 R$ 2.197.232,24
14 acertos 441 R$ 1.334,38
13 acertos 13541 R$ 25,00
12 acertos 168916 R$ 10,00
11 acertos 921534 R$ 5,00

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

Quina Acumulado R$ 7.500 mil
Quadra 81 R$ 8.110,93
Terno 7006 R$ 141,01

07 10 35 67 78

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

11 37 38 41 49 54

20 acertos 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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Diante do Paraguai, em 
Assunção, o técnico Tite fez 
mexidas no time e saiu vito-
rioso: 2 a 0. A menos impor-
tante foi a troca de Alisson por 
Ederson no gol brasileiro. As 
mudanças que realmente de-
ram outra cara à Seleção foram 
as entradas de Gabriel Jesus 
na vaga de Paquetá e Firmino 
no lugar de Gabigol. Com isso, 
o Brasil tinha quatro atacan-
tes e foi logo para cima. No 

primeiro ataque, Jesus cruzou, 
Neymar dominou e tocou na 
saída do goleiro para fazer 1 a 
0. Aos 12’, Richarlison fez um 
golaço, mas estava impedido.  

Na segunda etapa, o Brasil 
teve espaço para o contra-a-
taque. Porém, os atacantes 
não aproveitaram as boas 
oportunidades criadas. No 
fim, aos 48’, Neymar fez 
uma bela jogada e Paquetá 
acertou belo chute: 2 a0.

Com mudanças, Brasil vence
 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  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  x  Chapecoense
9/6, 16h30 Vasco  x  Boavista
9/6, 19h Bahia  x  Vila Nova
9/6, 19h Palmeiras  x  CRB
9/6, 19h  Athl.o-PR  x  Avaí
9/6, 19h Juazeirense  x  Cruzeiro
9/6, 21h30 Bragantino  x  Fluminense
9/6, 21h30 Criciúma  x  América-MG
9/6, 21h30  At.-GO  x  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  

ELIMINATÓRIAS
SUL-AMERICANAS

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

COPA DO MUNDO 2022 REPESCAGEM MUNDIAL

  8ª RODADA 
 8/6, 18h Equador 1 x 2 Peru
8/6, 19h30 Venezuela 0 x 0 Uruguai
8/6, 20h Colômbia 2 x 2 Argentina
8/6, 21h30 Paraguai 0 x 1 Brasil
8/6, 22h30 Chile  x  Bolívia*  

  9ª RODADA 
 2/9 Peru  x  Uruguai
2/9 Venezuela  x  Argentina
2/9 Bolívia  x  Colômbia
2/9 Chile  x  Brasil
2/9 Equador  x  Paraguai 
 

Brasil 18 6 6 0 0 15 2 13 100
Argentina 12 6 3 3 0 9 5 4 66.7
Equador 9 6 3 0 3 14 10 4 50
Uruguai 8 6 2 2 2 7 7 0 44.4
Colômbia 8 6 2 2 2 11 13 -2 44.4
Paraguai 7 6 1 4 1 6 6 0 38.9
Chile 5 5 1 2 2 7 7 0 33.3
Bolívia 4 5 1 1 3 8 13 -5 26.7
Venezuela 4 6 1 1 4 3 9 -6 22.2
Peru 4 6 1 1 4 6 14 -8 22.2

DIVULGAÇÃO/CBF/ND

No começo do primeiro 
tempo, Neymar teve 
tranquilidade para abrir 
o placar em Assunção

São Paulo sem 
misericórdia
Pode não parecer, mas o São 
Paulo levou um susto ao sofrer 
um gol no começo. Só que reagiu 
rapidamente e garantiu a 
classificação às oitavas de final 
da Copa do Brasil com goleada 
por 9 a 1 sobre o 4 de Julho, 
ontem à noite, no  Morumbi.

São Paulo

 9 X 1 

4 de Julho

Santos avança  
com tranquilidade
O Santos está nas oitavas 
de final da Copa do Brasil. 
Repetindo atuação segura 
da ida e sem passar sustos, 
avançou com nova vitória 
sobre o Cianorte-PR, 
desta vez por 1 a 0, com 
gol do atacante Marcos 
Guilherme, na Vila Belmiro.

Santos

 1 X 0 

Cianorte-PR
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Crise fecha 40% dos 
restaurantes de comida a quilo
A Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) estima que 40% dos restaurantes 
especializados em comida a quilo fecharam no país devido à crise econômica causada pela pandemia 
de covid-19. O Brasil tinha cerca de 200 mil estabelecimentos desse tipo, e a estimativa atual é de 
que esse número tenha caído para 120 mil. Nas regiões com grande concentração de escritórios, as 
medidas de restrição e o grande número de pessoas em  trabalho remoto reduziram o movimento nos 
estabelecimentos de refeição rápida. Segundo a Abrasel, os restaurantes por quilo ou self-service, que 
tinham grande procura antes da crise,  atualmente têm menos de 10% do movimento pré-pandemia. 
A Abrasel informou que cerca de 335 mil bares e restaurantes encerraram as atividades definitivamente 
no país, considerando todos os segmentos, com uma extinção de 1,3 milhão de postos de trabalho.

+notícias

Mulheres no Colégio Naval
Depois de 72 anos de existência, o Colégio 
Naval aceitará estudantes mulheres pela 
primeira vez. Sediado em Angra dos Reis (RJ) 
e custeado com verbas da União, o colégio 
oferece um curso de três anos equivalente ao 
ensino médio. Considerado uma instituição 
de ensino de elite, o Colégio Naval só aceitava 
candidatos homens e que cumprissem uma 
série de requisitos. Responsável pela instituição 
de ensino, a Marinha decidiu aceitar mulheres 
após acordo com procuradores do Ministério 
Público Federal do Distrito Federal.

Cultivo de maconha
Por apenas um voto de diferença, foi aprovado ontem na Comissão 
Especial da Câmara o texto base do projeto que autoriza o cultivo 
de maconha no Brasil para fins medicinais, veterinários, científicos 
e industriais. Com a bancada governista se opondo à proposta, a 
votação terminou empatada em 17 a 17. O desempate acabou sendo 
feito pelo relator do texto, o deputado Luciano Ducci (PSB-PR).
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R$ 636,37 
é o valor da cesta básica 
em Florianópolis, segundo 
estudo divulgado ontem 
pelo Diiese (Departamento 
Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos). 
A cesta catarinense é a 
terceira mais cara do país.  

Flordelis 
perderá 
mandato 
Por 16 votos a favor 
e apenas um contra, 
o Conselho de Ética 
decidiu pela cassação 
do mandato da deputada 
Flordelis (PSD-RJ), acusada 
de mandar matar o marido. 
A maioria dos parlamentares 
do colegiado foi favorável ao parecer do 
relator, o deputado Alexandre Leite (DEM-
SP) e, agora, o caso terá de ser decidido no 
plenário da Câmara. Flordelis pode ainda 
recorrer à Comissão de Constituição e Justiça. 
O único voto contra ao parecer do relator 
foi do deputado Márcio Labre (PSL-RJ).
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Combate à estiagem 
A Defesa Civil Nacional vai repassar R$ 66 
mil para ações de combate à estiagem em 
Santa Catarina. A decisão foi publicada 
na edição de ontem do Diário Oficial da 
União. Receberão o repasse os municípios 
de Serra Alta (R$ 30 mil), Abdon Batista 
(R$ 28,3 mil) e Tigrinhos (R$ 7,7 mil). Nos 
três casos, os recursos serão usados na 
compra de combustível para veículos que 
fazem atendimento à população afetada.
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Granizo 
no Oeste 
Os municípios da 
região Oeste de 
Santa Catarina 
registraram, no 
começo da noite 
de ontem, chuva 
de granizo, 
descarga elétrica 
e forte rajadas 
de ventos.  

Aumento de energia
Amanhã, a Aneel (Agência 
Nacional de Energia Elétrica) 
realizará audiência pública para 
discutir o processo de revisão 
tarifária da Celesc. A propôs 
um reajuste de 6,56% para 
os consumidores residenciais. 
Caso seja aprovado, entrará em 
vigor a partir do 22 de agosto 
deste ano. Para os consumidores 
residenciais, residenciais baixa 
renda, rurais, iluminação pública 
e comércio, atendidos em baixa 
tensão, que representam 79% do 
mercado consumidor da Celesc, a 
proposta é de 7,21% de aumento.

App de programação
Lançado em países de língua 
inglesa em 2018, o aplicativo 
Grasshopper, da Google, 
foi apresentado ontem no 
Brasil. O programa, que é 
uma ferramenta visual de 
aprendizado de linguagens 
de programação para web, 
mostra, com exemplos 
curtos, como criar elementos 
básicos para páginas de 
internet.  O Grasshopper está 
disponível para os sistemas 
operacionais Android e 
iOS, e pode ser usado por 
crianças de todas as idades.

Jogo disputado - Ontem, a seleção brasileira feminina 
de vôlei teve sua sequência de cinco vitórias na Liga 
das Nações 2021 interrompida. No encerramento da 
terceira rodada da competição disputada em Rimini, na 
Itália, a equipe foi superada pela China por 3 sets a 2.
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