
AUXÍLIO CATARINA 
Primeira parcela 
será paga em julho
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VACINA CONTRA GRIPE 
Imunização segue 
com baixa adesão 
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SABRINA AGUIAR

Joinville sedia evento da 
OAB no fim de semana
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REFERÊNCIA EM INFORMAÇÃO DO NORTE CATARINENSE 

CPI DO RIO MATHIAS

Relatório cita responsáveis por 
atrasos na conclusão da obra 
Leitura final do documento ocorreu ontem, na Câmara de Vereadores de Joinville, após cinco meses de análises, avaliações 
e depoimentos. Dez pessoas e três empresas foram citadas pela CPI, entre as quais, o ex-prefeito Udo Döhler. Páginas 3 e 4
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10 ANOS DO PORTO ITAPOÁ  

Inovação e sustentabilidade  
Terminal portuário instalado no Litoral Norte se destaca pelos 

avanços implementados na economia local e pela geração de 
emprego em uma cidade com vocação turística. PÁGINA 7

COPA AMÉRICA Com mudanças no time, Brasil enfrenta o Peru, hoje.  PÁGINA 14
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Será o 100° Colégio de Presidentes de 
Seccionais presente na maior subseção 
da OAB/SC. Em 88 anos de história da 
seccional, a sessão será neste fim de 
semana em formato híbrido, com parte 
dos participantes de forma presencial e 
parte por videoconferência. Amanhã, 18, 
às 14h30, os 12 candidatos que disputam 
o cargo de desembargador do Tribunal 
de Justiça de Santa Catarina pelo Quinto 
Constitucional da advocacia estarão 
presentes no auditório da Subseção de 
Joinville e farão uma apresentação ao 
colégio, após a explanação do presidente 
da Comissão Eleitoral, o conselheiro 
federal Fábio Jeremias. A eleição 
acontecerá na segunda-feira, dia 21.  

Outro assunto em debate no 100° Colégio 
será a retomada gradual do atendimento 
presencial no Judiciário catarinense. O 
presidente da seccional, Rafael Horn, 
já requereu por ofício a realização de 
audiências de instrução híbridas, previstas 
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
como forma de retorno gradativo. Terá 
transmissão pelo canal da OAB no YouTube

Colégio da 
OAB em 
Joinville

Mudança  
de partido 
Deputado estadual aqui de 
Joinville, Kennedy Nunes 
(PSD), oficializa hoje, em 
Brasília, sua filiação ao 
PTB. Kennedy confirmou 
sua desfiliação do PSD 
por justa causa, sem risco 
de perda de mandato.

Jaraguá do Sul em destaque 
na eficiência em gestão
A cidade obteve a terceira colocação entre os 
295 municípios de Santa Catarina. O Índice de 
Efetividade da Gestão Municipal (IEGM-2019) foi 
divulgado pelo Tribunal de Contas do Estado esta 
semana. O crescimento é de 23 posições em relação 
ao ano anterior. Para chegar aos resultados, o 
TCE-SC avaliou vários aspectos de desempenho 
como da Educação, Saúde e Planejamento.

UBSF do Glória 
será reformada
A entrega da Ordem de Serviço da 
reforma e ampliação da Unidade Básica 
de Saúde da Família do Glória foi feita 
ontem. A obra está orçada em R$ 2,7 
milhões e o que chama a atenção é a 
ampliação que será feita. De 124 m², 
passará para mais de 2 mil m².

Musicarium abre processo 
seletivo de inverno 
O processo seletivo para a escola de música que 
possui sede em Joinville é voltado para crianças e 
adolescentes de todo o Brasil, que sonham em se 
tornar músicos profissionais. As vagas são limitadas 
e o processo está aberto para crianças a partir dos 
4 anos e não precisam saber tocar. Para as crianças 
com mais de 7 anos é preciso ter conhecimento no 
instrumento selecionado. O resultado do processo 
seletivo será divulgado no dia 10 de julho. Para 
acessar o edital e conferir mais informações sobre 
como se inscrever, acesse o site musicarium.org.br. 
 
Se em Joinville, os estudantes da Escola Bolshoi 
do Brasil são bolsistas, na Musicarium, todos os 
167 alunos também são. Mais de 80% dos alunos 
vêm da rede pública de ensino. É a cidade se 
tornando referência nas artes e cultura e, o mais 
importante, de forma democrática e acessível. 

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

SABRINA AGUIAR

É possível realizar uma retomada 
sistematizada, seguindo os 
critérios estabelecidos pelas 
autoridades médicas e sanitárias. 
O retorno de determinadas 
atividades presenciais como 
a prestação jurisdicional se 
faz necessário, uma vez que 
o meio digital não tem dado 
conta de determinados atos 
processuais mais complexos”.

Rafael Horn, presidente da OAB/SC 
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CPI do rio Mathias 
aponta responsáveis
Relatório final foi lido ontem na Câmara de Vereadores de Joinville e revela indícios de erros, projeto executivo 
incompleto e duplicidade de pagamentos. Um dos nomes citados como responsável é do ex-prefeito Udo Döhler

Durante as obras, ruas da área central de Joinville ficaram instransitáveis, 

causando transtornos à população e prejuízos aos comerciantes
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Veja que são os citados no relatório final,  
os indícios de erros de cada um e as defesas
1 – Adelir Stolf
Secretário da Secretaria de Administração e 
Planejamento à época da aprovação do projeto

Indícios de erros
Concessão do Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 305/2011, 
no valor de R$ 441.600,00, gerando uma duplicidade de 
pagamento no referido Contrato, favorecendo a contratada 
(Empresa Paralella, que fez o projeto executivo da obra).

Defesa 
Adelir Stolf afirma que não teve acesso ao relatório final da CPI, mas 
que estranha a citação – já que a execução da obra teria sido feita a 
partir de um segundo projeto, diferente daquele aprovado pela Caixa 
e o Governo Federal na época em que ele fazia parte do Executivo.

2 – Carla Cristina Pereira
Coordenadora da UCP à época da licitação e aprovação do projeto

Indícios de erros
Concessão do Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 305/2011, 
no valor de R$ 441.600,00, gerando uma duplicidade de 
pagamento no referido contrato, favorecendo a contratada. 

Aprovação e pagamento do valor integral referente a um relatório que foi 
entregue incompleto, favorecendo a contratada (Parallela), já que no mesmo 
não constavam os projetos e dados completos relativos às realocações 
das interferências (água, esgoto, drenagem pluvial, gás e energia elétrica) 
hábeis a subsidiar a elaboração do Projeto Executivo da Obra, sendo as 
penalizações aplicadas a esta extensivas a Edu Franco responsável pela 
empresa Parallela, empresas Cobrape e PBLM pelas aprovações e os 
respectivos pagamentos dos valores integrais referentes a dois relatórios 
que foram entregues incompletos pela empresa contratada (Parallela).

Defesa
A reportagem não conseguiu contato até o fechamento desta edição.

3 – Glauciane P. Gonçalves 
Presidente da Comissão Especial da Licitação do 
Projeto e Gerente de Suprimentos

Indícios de erros
Concessão do Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 305/2011, 
no valor de R$ 441.600,00, gerando uma duplicidade de 
pagamento no referido contrato, favorecendo a contratada.

Defesa
A reportagem não conseguiu contato até o fechamento desta edição.

   Confira quem são os citados no relatório final,  
   os indícios de erros de cada um deles e as defesas

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

Sofia Mayer 
sofia.mayer@ndmais.com.br

Após cinco meses de trabalho, a CPI (Comis-
são Parlamentar de Inquérito) do rio Mathias 
divulgou ontem o relatório final das inves-
tigações. Cerca de 300 páginas foram lidas 
na Câmara de Vereadores de Joinville, com a 
citação dos nomes que seriam responsáveis 
pelas irregularidades nas obras de macrodre-
nagem do rio que corta o centro da cidade.

As obras começaram em junho de 2014 e 
se arrastam por quase seis anos. A promessa 
era ampliar a capacidade hidráulica do rio e 
acabar com os alagamentos na área central do 
município. Entre as pessoas indicadas a penas 
administrativas e criminais estão ex-secre-
tários e diretores da Prefeitura de Joinville, 
“decorrentes dos prejuízos causados a Join-
ville e à população”, afirma o documento. 

Segundo os vereadores, também haveria 
duplicidade em pagamentos. O ex-prefeito 
Udo Döhler é um dos nomes citados na lis-
ta. Segundo o texto, o ex-chefe do executivo 
municipal “acompanhou diretamente to-
dos os atos relacionados à concorrência nº 
139/2013 e a execução da obra do rio Mathias”.

Outras nove pessoas e três empresas foram 
citadas como responsáveis pelos prová-
veis erros de execução do projeto executi-
vo (confira na sequência da reportagem). 
Segundo a definição,  “há provas suficientes 
para se constatar que a publicação do edi-
tal e a formalização dos contratos ocorre-
ram sem projeto executivo completo,  com 
falta de planejamento adequado, tendo 
relação direta com as causas de atraso na 
execução da obra do rio Mathias e os da-
nos ao erário, provocando diversos aditivos 
de contrato em face da ausência de deta-
lhamento de projeto, o que evidencia for-
tes indícios de prática de atos ilícitos”.

“No nosso entendimento, é um relatório 
satisfatório e responde a muitas pergun-
tas dos joinvilenses”, declarou o vereador 
Diego Machado, relator da CPI. De acor-
do com ele, “foram encontrados indícios 
de falhas em todos os processos, desde a 
elaboração do projeto, passando pela li-
citação e pela execução”, completou.

A CPI concluiu que houve “procedimento 
licitatório com projeto executivo incom-
pleto e sem orçamento adequado a repre-
sentar de forma detalhada todos os custos 
unitários do serviço a ser realizado”.

Agora, o relatório será encaminhado ao 
MPSC (Ministério Público de SC) e ao MPF 
(Ministério Público Federal). Esses órgãos 
vão decidir se encaminharão a denúncia para 
a Justiça, que, por sua vez, poderá penali-
zar os responsáveis se assim entender. To-
dos os citados terão amplo direito à defesa.

Leia mais na 

página 4
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   Confira quem são os citados no relatório final,   
   os indícios de erros de cada um deles e as defesas

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

4 – Edu Franco 
Responsável pelo Projeto e Sócio Administrador da empresa 
Parallela à época da elaboração do projeto

Indícios de erros
Pela apresentação de orçamentos de realocações das 
interferências das redes de água, esgoto, drenagem pluvial, 
energia elétrica e gás, terem sido especificados por verba pela 
contratada e não com seus custos administrativos, de materiais 
e serviços, dentre outros pormenorizados em quantitativos e 
valores, contrariando as disposições da Lei nº 8.666/93.

Pela aprovação e o pagamento do valor integral referente a um relatório 
que foi entregue incompleto, favorecendo a contratada (Parallela), já 
que no mesmo não constavam os projetos e dados completos relativos 
às realocações das interferências (água, esgoto, drenagem pluvial, 
gás e energia elétrica) hábeis a subsidiar a elaboração do Projeto 
Executivo da Obra. Concessão do Segundo Termo Aditivo do Contrato 
nº 305/2011, no valor de R$ 441.600,00, gerando uma duplicidade 
de pagamento no referido Contrato, favorecendo a contratada.

Defesa
Edu nega as alegações do relatório final e afirma que o Tribunal de 
Contas do Estado (TCE) julgou correto o projeto da obra.  

5 – Daniela Civinski Nobre 
Diretora Executiva da Secretaria de Administração e Planejamento à época da 
Licitação e responsável pela assinatura do Edital da Concorrência nº 139/2013

Indícios de erros
Por deflagrar licitação com projeto executivo incompleto e 
sem orçamento adequado a representar de forma detalhada, 
todos os custos unitários do serviço a ser realizado, em afronta 
ao disposto no art. 6º, inc. X c/c art. 7º, §2º, inc. II, da Lei nº 
8.666/93, correspondentes à Execução do Contratos Nº 126/2014 
e 127/2014 para serviços de engenharia que envolvam execução/
construção de galerias, estação de bombeamento, muro de 
contenção, pavimentação asfáltica e micro drenagem para 
execução de ampliação da capacidade hidráulica do Rio Mathias. 

Possível prática de ato ilícito por conduta omissiva (por retardar 
ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, constitui ato 
de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da 
administração pública no poder-dever de punir o Administrado. 
Pois, além de terem deixado de praticar ato de ofício relativo 
a não conclusão de 6 processos administrativos, também 
retardaram, tornando ineficiente ou de pouca valia, as decisões 
excessivamente tardias proferidas em processos administrativos. 

Defesa
A reportagem não conseguiu contato até o fechamento desta edição. 

6 – Miguel Angelo Bertolini
Secretário da Secretaria de Administração e Planejamento 
à época da licitação e responsável pela assinatura 
do edital da Concorrência Nº 139/2013

Indícios de erros
Por deflagrar licitação com projeto executivo incompleto e 
sem orçamento adequado a representar de forma detalhada, 
todos os custos unitários do serviço a ser realizado, em afronta 
ao disposto no art. 6º, inc. X c/c art. 7º, §2º, inc. II, da Lei nº 
8.666/93, correspondentes à Execução do Contratos Nº 126/2014 
e 127/2014 para serviços de engenharia que envolvam execução/
construção de galerias, estação de bombeamento, muro de 
contenção, pavimentação asfáltica e micro drenagem para 
execução de ampliação da capacidade hidráulica do Rio Mathias. 

Possível prática de ato ilícito por conduta omissiva (por 
retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, 
constitui ato de improbidade administrativa que atenta 
contra os princípios da administração pública no poder/
dever de punir o administrado. Pois, além de terem deixado 
de praticar ato de ofício relativo à não conclusão de seis 
processos administrativos, também retardaram, tornando 
ineficiente ou de pouca valia, as decisões excessivamente 
tardias proferidas em processos administrativos. 

Pelo pagamento indevido relativo aos custos administrativos, de 
materiais e de serviços referentes a realocação das interferências das 
redes de água.  Segundo concluiu a CPI, houve interferências feitas na 
rede da águas de Joinville em função das obras do Rio Mathias e essas 
interferências foram pagas com recursos da Águas de Joinville. Esse 
custo não foi tirado do do montante do valor das obras do Rio Mathias.

Defesa
Destacou que a Diretoria de Controle de Licitações e Contratações do 
TCE (Tribunal de Contas do Estado) isentou a Prefeitura de Joinville 
de qualquer responsabilidade sobre os atrasos na obra do Rio Mathias, 
recomendando, inclusive, o arquivamento do processo. O TCE apontou a 
Empreiteira Motta Júnior como responsável pelos atrasos nas obras. 

7 – Romualdo Theophanes  
      de França Júnior
Secretário da Secretaria de Infraestrutura à época da licitação e responsável 
pela requisição da obra que gerou a Concorrência nº 139/2013

Indícios de erros
Por deflagrar licitação com projeto executivo incompleto e 
sem orçamento adequado a representar de forma detalhada, 
todos os custos unitários do serviço a ser realizado, em afronta 
ao disposto no art. 6º, inc. X c/c art. 7º, §2º, inc. II, da Lei nº 
8.666/93, correspondentes à Execução do Contratos Nº 126/2014 
e 127/2014 para serviços de engenharia que envolvam execução/
construção de galerias, estação de bombeamento, muro de 
contenção, pavimentação asfáltica e micro drenagem para 
execução de ampliação da capacidade hidráulica do rio Mathias.

Defesa
Romualdo afirmou que não irá se posicionar sobre a citação no 
relatório, já que ainda não está ciente do teor do documento.  

8 – Udo Döhler
Prefeito da cidade de Joinville à época da licitação, que  acompanhou 
diretamente todos os atos relacionados à Concorrência 
nº 139/2013 e a execução da Obra do Rio Mathias

Indícios de erros
Por deflagrar licitação com projeto executivo incompleto e 
sem orçamento adequado a representar de forma detalhada, 
todos os custos unitários do serviço a ser realizado, em afronta 
ao disposto no art. 6º, inc. X c/c art. 7º, §2º, inc. II, da Lei nº 
8.666/93, correspondentes à Execução do Contratos Nº 126/2014 
e 127/2014 para serviços de engenharia que envolvam execução/
construção de galerias, estação de bombeamento, muro de 
contenção, pavimentação asfáltica e micro drenagem para 
execução de ampliação da capacidade hidráulica do Rio Mathias.

Possível prática de ato ilícito por conduta omissiva (por retardar 
ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, constitui ato 
de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da 
administração pública no poder-dever de punir o administrado. 
Pois, além de terem deixado de praticar ato de ofício relativo 
à não conclusão de seis processos administrativos, também 
retardaram, tornando ineficiente ou de pouca valia, as decisões 
excessivamente tardias proferidas em processos administrativos. 

Pelo pagamento indevido relativo aos custos administrativos, de 
materiais e de serviços referentes a realocação das interferências das 
redes de água.  Segundo concluiu a CPI, houve interferências feitas na 
rede da águas de Joinville em função das obras do rio Mathias e essas 
interferências foram pagas com recursos da Águas de Joinville. Esse 
custo não foi tirado do do montante do valor das obras do Rio Mathias.

Defesa
À reportagem do ND, Udo Döhler afirmou que acredita que o relatório não 
tenha sido politicamente isento e disse que a empreiteira forçou os aditivos 
no orçamento. “Houve denúncia e o TCE (Tribunal de Contas do Estado) 
buscou encontrar uma irregularidade e não encontrou”. Em fevereiro, 
o órgão decidiu arquivar a denúncia sobre os atrasos nas obras do rio 
Mathias. De acordo com o ex-prefeito, “em momento algum a prefeitura 
se curvou a desperdiçar recursos. Fomos cuidadosos, não concordamos 
com as solicitações feitas. A empreiteira dizia que o projeto é inexequível.” 
Ele disse ainda que, após as denúncias, o município interrompeu o 
contrato com a empresa. Segundo ele, 70% da obra teria sido concluída.

9 – Antônio Adevaldo Daniel 
Engenheiro da Motta Junior Ramos Terraplanagem responsável pela obra

Indícios de erros
Por entregar um documento assinado por Antonio Adevaldo Daniel 
em nome da Autopista. A Autopista desconhece o documento 
e informou que não conhece  Antônio Adevaldo Daniel. Esse 
documento tratava de uma dúvida no projeto de execução da obra. 

Defesa
A reportagem não conseguiu contato até o fechamento desta edição.

10 – Jalmei José Duarte  
Presidente da Companhia Águas de Joinville no início da execução das obras

Indícios de erros
Pelo pagamento indevido relativo aos custos administrativos, de 
materiais e de serviços referentes a realocação das interferências das 
redes de água. Segundo concluiu a CPI, houve interferências feitas na 
rede da águas de Joinville em função das obras do Rio Mathias e essas 
interferências foram pagas com recursos da Águas de Joinville. Esse 
custo não foi tirado do do montante do valor das obras do Rio Mathias.

Defesa
Sobre a citação no relatório, Jalmei reforçou as boas práticas de gestão à 
frente da Companhia Águas de Joinville. 

Pessoas jurídicas  
citadas no relatório final  

11 – Consórcio Motta Junior Ramos
Terraplanagem (executora da obra)

Indícios de erros
Possível prática de ilícito penal pelos responsáveis pela empresa 
decorrente da apresentação de um documento assinado por Antonio 
Adevaldo Daniel em nome da Autopista. A Autopista desconhece o 
documento e informou que não conhece  Antônio Adevaldo Daniel. Esse 
documento tratava de uma dúvida no projeto de execução da obra.

Defesa
O Consórcio Motta Júnior vai aguardar o acesso ao relatório final para 
poder se posicionar sobre o assunto. 
 

12 – Empresa Parallela
Elaboradora do projeto

Indícios de erros
Pelo recebimento de um valor integral referente a um relatório que 
foi entregue incompleto, já que no mesmo não constavam os projetos 
e dados completos relativos às realocações das interferências (água, 
esgoto, drenagem pluvial, gás e energia elétrica) hábeis a subsidiar 
a elaboração do Projeto Executivo da Obra, sendo as penalizações.

Defesa
Nega as alegações do relatório final e afirma que o Tribunal de Contas 
do Estado (TCE) julgou correto o projeto da obra.  

13 – Empresas Cobrape e PBLM
Formaram um consórcio (fiscalizadora do projeto)

Indícios de erros
Pela aprovação de relatórios incompletos e entrega incompleta; pela aprovação 
e entrega incompleta de orçamentos de realocações das interferências 
das redes de água, esgoto, drenagem pluvial, energia elétrica e gás.

Defesa
A reportagem não conseguiu contato até o fechamento desta matéria.

A obra
Segundo dados da Prefeitura de Joinville, o valor do investimento 
no projeto na licitação foi de R$ 45.872.405,22. Porém, por 
conta dos reajustes previstos em contrato e do primeiro aditivo, 
a obra já custou aos cofres públicos em R$ 53.323.156,16.

*Colaboraram Raquel Schiavini Schwarz e Mikael Melo
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Butantan entrega mais 
1 milhão de vacinas

Lote liberado pela 
farmacêutica 
já contempla o 
segundo contrato 
firmado com o 
Ministério da 
Sáude, o qual prevê 
a produção de 54 
milhões de doses
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Anvisa autoriza importação de vacina russa
A Anvisa concedeu autori-

zação, por meio do Circuito 
Deliberativo nº 539/2021, para 
a importação excepcional da 
vacina russa Sputnik V pe-
los estados do Rio Grande do 
Norte, Mato Grosso, Rondônia, 
Pará, Amapá, Paraíba e Goiás.

Assim como deliberado no 
dia 4 de junho, na 9ª Reunião 
Extraordinária Pública da Di-
retoria Colegiada, a importação 
aprovada na terça-feira (15) 
também deverá ser realizada 
sob condições controladas. Para 
tanto, de acordo com a Anvisa, 
foram estabelecidas as mesmas 
responsabilidades e condi-
cionantes aos requerentes.

As principais condições pre-
veem que a vacina deverá ser 
utilizada apenas na imunização 
de indivíduos adultos saudáveis 
e que todos os lotes dos imu-
nizantes importados somente 
poderão ser destinados ao 
uso após liberação pelo Insti-
tuto Nacional de Controle de 
Qualidade em Saúde (INCQS).

Além disso, a Anvisa receberá 
relatórios periódicos de avalia-
ção benefício-risco da vacina. O 
imunizante deverá ser utiliza-
do em condições controladas 
com condução de estudo de 
efetividade, com delineamento 
acordado com a agência e exe-
cutado conforme boas práticas 
clínicas. A Anvisa poderá, a 
qualquer momento, suspender 
a importação, distribuição e 
uso das vacinas importadas, 
dentre outros aspectos des-
tacados no voto do relator.

Na deliberação, também fo-
ram autorizados quantitativos 
reduzidos de doses a serem im-
portadas para vacinação de 1% 
da população de cada um dos 
estados, o que permitirá o ade-
quado monitoramento e ação 
imediata da agência, caso ne-
cessário: 71 mil doses para o Rio 
Grande do Norte; 71 mil para o 
Mato Grosso; 36 mil para Ron-
dônia; 174 mil para o Pará; 17 
mil para o Amapá; 81 mil para a 
Paraíba; e 142 mil para Goiás.

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

O Instituto Butantan en-
tregou ontem ao Ministério 
da Saúde um lote de 1 milhão 
de doses da vacina Coro-
naVac contra a Covid-19. 
Essa remessa é parte das 5 
milhões de doses previs-
tas para serem liberadas 
ao longo do mês de junho 
para o Programa Nacional 
de Imunizações (PNI). 

As doses entregues já 
contemplam o segundo 
contrato firmado com o 
Ministério da Saúde, de 
54 milhões de vacinas. O 
primeiro, de 46 milhões, foi 
cumprido no dia 12 de maio.

O novo lote de 5 milhões 
de doses está sendo produ-
zido a partir dos 3 mil litros 
de ingrediente farmacêuti-
co ativo (IFA) recebidos no 
dia 5 de maio. Desse total, 
já houve a liberação de 2,8 
milhões de vacinas des-
de o dia 11, quando foram 
entregues 800 mil doses e, 
no dia 14, mais 1 milhão. 

Segundo o Instituto Bu-
tantan, o envase da maté-
ria-prima foi iniciado no 
dia 27 e terminou na ma-
drugada do dia 30. Parte das 
doses já envasadas está em 
outras etapas do processo 
produtivo, como inspeção 
de controle de qualidade. O 
Butantan informou ainda 
que até o fim de junho rece-
berá um novo lote de 6 mil 
litros de IFA para a produção 
de mais 10 milhões de doses.

Com a entrega de ontem, 
o Butantan já forneceu ao 
PNI 50 milhões de doses 
desde o dia 17 de janeiro, 
quando o uso emergencial 
do imunizante foi aprovado 
pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa).

Imunizantes importados somente poderão ser 
destinados ao uso após liberação pelo Instituto 
Nacional de Controle de Qualidade em Saúde

Com a entrega de ontem, o Butantan já 
forneceu ao Plano Nacional de Imunização 
50 milhões de doses desde o dia 17 de janeiro
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Imunização contra gripe 
segue com baixa adesão
Apesar da proximidade do inverno, apenas 37,9% do público previsto 
para ser imunizado já recebeu a vacina. Campanha segue até 9 de julho

Apenas o grupo das gestantes passou a casa dos 50% de adesão à campanha 
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UBSF Glória será 
reformada e ampliada

 Hoje, às 14h, será reali-
zada a entrega da Ordem de 
Serviço da reforma e am-
pliação da Unidade Básica 
de Saúde da Família (UBSF) 
Glória. A obra está orçada 
em R$ 2,7 milhões. A área da 
UBSF, que é de 124 m², pas-
sará para mais de 2 mil m². O 
trabalho será executado pela 
AZ Construções Ltda, que 

venceu o processo licitatório. 
Após a conclusão da obra, 

a UBSF Glória contará com 
três equipes de Saúde da 
Família e oito consultórios, 
sendo que um deles será 
odontológico. A unidade 
também ganhará uma área 
destinada para o Conselho 
Municipal da Saúde, um au-
ditório e o Espaço do Idoso.  

É de extrema importância que aqueles que 
fazem parte dos grupos contemplados pela 
Campanha Nacional de Vacinação contra 
a gripe tomem a vacina. As pessoas estão 
focando na vacina contra o coronavírus, 
mas a influenza continua em circulação”.

Nicoli dos Anjos, coordenadora do Serviço de Imunização de Joinville 

Cidade

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

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

A menos de uma semana para 
o início do inverno, quando as 
baixas temperaturas favorecem 
o surgimento de doenças respi-
ratórias, os índices de vacina-
ção contra a gripe continuam 
abaixo da meta em Joinville. 
Das 194 mil pessoas que fazem 
parte dos grupos contemplados 
pela Campanha Nacional de 
Vacinação, pouco mais de 73 
mil foram imunizadas, o que 
representa 37,9% do público.

De acordo com dados da 
Secretaria Municipal da Saúde 
de Joinville, todos os grupos 
estão com baixa cobertura 
vacinal. Os piores desempe-
nhos estão entre as pessoas 
com deficiência (0,5%), 
pessoas com comorbidades 
(13,6%), puérperas (39,6%), 
pessoas com 60 anos ou 
mais (43,7%). Outro grupo 
que merece atenção é o das 
crianças de até cinco anos 
de idade que, até o momen-
to, vacinou apenas 49,3%.

O único grupo que supe-
rou 50% de cobertura é o das 
gestantes (53,3%) mas, ainda 
assim, está abaixo da meta e 
precisa aumentar a adesão. 
“É de extrema importância 
que aqueles que fazem par-
te dos grupos contemplados 
pela Campanha Nacional de 
Vacinação contra a gripe, 
tomem a vacina. As pes-
soas estão focando na vacina 
contra o coronavírus, mas a 
influenza continua em circu-
lação”, alerta a coordenadora 
do Serviço de Imunização de 
Joinville, Nicoli dos Anjos.

Vale lembrar que as pessoas 
que já tomaram a vacina contra 
a Covid-19, devem receber a 
dose contra a gripe, respei-
tando o intervalo de 15 dias 
entre um imunizante e outro.

A Campanha Nacional de 
Vacinação contra a gripe con-
tinua até o dia 9 de julho. Em 
Joinville, a imunização conti-
nua sendo realizada em todas 
as Unidades Básicas de Saúde 
da Família (UBSFs) ou na Sala 
de Vacinação da Vigilância 
em Saúde, que fica na rua 
Abdon Batista, 172, Centro.

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 Concorrência nº 
163/2021, destinado à contratação de empresa para pavimentação asfáltica da Estrada Timbé, na Data/
Horário: 21/07/2021 às 09 horas, para recebimento e abertura dos invólucros. O edital encontra-se à 
disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br no link  "Portal de Licitações".

Joinville, 16 de junho de 2021.
Ricardo Mafra - Secretário de Administração e Planejamento

Silvia Cristina Bello - Diretora Executiva

AVISO DE LICITAÇÃO
O Departamento de Trânsito de Joinville - DETRANS, leva ao conhecimento dos interessados 
que, em conformidade com o que preceitua a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, realizará o 
procedimento licitatório de Pregão Eletrônico nº 012/2021, destinado a contratação de empresa para 
aquisição de 07 (sete) notebooks para a 2ª Circunscrição Regional de Trânsito - CIRETRAN de Joinville, 
de acordo com especificações, quantitativos e condições do Edital, na Data/Horário: 01/07/2021 às 
09:00 horas, para abertura das propostas. O edital encontra-se à disposição dos interessados no  
site www.joinville.sc.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br - UASG 927754.

Joinville, 17 de junho de 2021.
Paulo Rogério Rigo
Diretor-Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO
O Departamento de Trânsito de Joinville - DETRANS, leva ao conhecimento dos interessados 
que, em conformidade com o que preceitua a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, realizará 
o procedimento licitatório de Pregão Eletrônico nº 015/2021, destinado a contratação de empresa 
para aquisição de conjuntos antimicrobianos para a 2ª Circunscrição Regional de Trânsito de 
Joinville - Ciretran, composto por camisetas e máscaras, ambas em tecido com tratamento 
antimicrobiano, fungicida, viricida e fator de proteção UV, de acordo com especificações, 
quantitativos e condições do Edital, na Data/Horário: 29/06/2021 às 09:00 horas, para abertura 
das propostas. O edital encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br e  
www.comprasgovernamentais.gov.br - UASG 927754.

Joinville, 17 de junho de 2021.
Paulo Rogério Rigo
Diretor-Presidente

AVISO DE ERRATA
O Município de Joinville, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Joinville, torna público 
que está promovendo alterações no 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 
transferindo a data de abertura das propostas para o dia 29/06/2021 às 09:00 horas. A Errata na 
íntegra 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, 16 de junho de 2021.
Jean Rodrigues da Silva – Secretário Municipal de Saúde.

Fabrício da Rosa – Diretor Executivo.

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Joinville, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Joinville, torna público que, 
conforme a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o Pregão Eletrônico SRP nº. 
114/2021, destinado a Aquisição de tiras reagentes e lanceta para medição de glicemia capilar com 
fornecimento de Glicosímetros em comodato para atender as necessidades da Secretaria Municipal da 
Saúde de Joinville e Hospital São José na Data/Horário: 29/06/2021 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, 15 de junho de 2021.
Jean Rodrigues da Silva – Secretário Municipal de Saúde.

Fabrício da Rosa – Diretor Executivo.

 A empresa Sorveteria e Restaurante Viheto Ltda ME, inscrita sob o CNPJ 09.350.255/0001-59 e 
inscrição estadual 255.582.005, com sede à Rua Francisco Eberhardt, 97, Bairro Pirabeiraba, na cidade 
de Joinville/SC, CEP 89239-105, neste ato representada por Josislane Vicente, inscrita no CPF nº 
036.733.049-09, comunica que foi extraviada uma impressora fiscal marca Bematech, Modelo MP-4000 
TH FI, versão 01.00.02, com número de fabricação  BE090910100010030551 , conforme consta no 
Boletim de Ocorrência  registrado sob o número 2020040859684 , pertencente a esta empresa.
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Porto Itapoá completa 
10 anos de operações

Terminal localizado 
em Itapoá, no Litoral 
Norte, gera 950  
empregos diretos 
e mais de 5 mil 
empregos indiretos

Questão ambiental mereceu atenção do porto com 

a destinação de recursos para a criação da Reserva 

de Preservação Permanente Padre Piet Van der Aart
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Sustentabilidade
A arrecadação do município também 

teve um salto importante na última dé-
cada por causa do porto. Em 2010, era 
de R$ 35 milhões; hoje, está em R$ 108 
milhões. O crescimento de 200%, no 
entanto, não veio sozinho. “Foi neces-
sário pensar em questões sociais e am-
bientais junto com o desenvolvimento 
do município”, ressalta o presidente.

Por isso, o Porto Itapoá criou a RPPN 
(Reserva de Preservação Permanen-
te da Natureza) Padre Piet Van der 
Aart, que compensou em dez vezes 
a área para a ampliação do terminal. 
Associada à RPPN Volta Velha, essa 
é uma das maiores reservas de Mata 
Atlântica particulares do Estado e um 
importante ativo ambiental de Itapoá.

Segundo a empresa, são realizadas 
atividades de educação ambiental e 
plantio de árvores nativas distribuídas 
à comunidade. O porto também moni-
tora a qualidade da água da Baía da Ba-
bitonga e realiza o reuso e reciclagem 
de resíduos gerados em suas operações.

Inovação
Não à toa, o Porto Itapoá está na lista das empresas mais inovado-

ras do Sul do Brasil, segundo levantamento da Revista Amanhã. O termi-
nal criou, por exemplo, um dispositivo de IOT (Internet das Coisas) com 
tecnologia própria, 100% desenvolvida pelo time interno e patenteada.

Chamados de coletores, esses dispositivos fazem a integração dos veí-
culos que movimentam os contêineres entre o pátio e o cais com o soft-
ware que gerencia a programação de carga e descarga dos navios. A 
solução desenvolvida pelo Porto Itapoá substitui os equipamentos impor-
tados com grandes vantagens em custos, manutenção e usabilidade.

Sonhos continuam 
     Aliando investimento em atendimento, sustentabilidade e inova-
ção, os planos são otimistas para os próximos anos. “O projeto do Porto Ita-
poá ainda está na metade. É parte do desejo, desde o início das operações, que 
seja um dos maiores terminais da América do Sul. Se a gente olhar a pers-
pectiva de médio e longo prazo, teremos no porto investimentos na or-
dem de R$ 1,5 bilhão”, diz Cássio José Schreiner, presidente do porto.

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

O Porto Itapoá, no Litoral 
Norte de Santa Catarina, com-
pletou uma década de exis-
tência ontem com resultados 
animadores. Atualmente, o 
terminal ocupa a quinta posi-
ção entre os portos brasileiros 
que operam com containers.

Considerado o terminal mais 
importante do Estado, segun-
do a Antaq (Agência Nacional 
de Transportes Aquaviários), 
o porto tem sido reconheci-
do pela atividade sustentável 
e inovadora. Ainda é um dos 
responsáveis por uma mudan-
ça positiva na dinâmica eco-
nômica da cidade de Itapoá.

“Antes do porto, Itapoá era um 
município totalmente turístico, 
voltado ao veraneio”, explica 
Cássio José Schreiner, presi-
dente da empresa. Ele defende 
que “há dez anos, a população 
começou a ter uma outra pers-
pectiva”. O terminal passou a 
ser, de acordo com ele, o maior 
empregador do município.

O Porto Itapoá movimenta R$ 
30 milhões por ano na economia 
local. “Incentivou a vinda de no-
vas rodovias e pavimentações”, 
complementa Schreiner. A partir 
dele, foi viabilizado junto ao go-
verno do Estado a pavimentação 
da SC-416, que liga o município 
à SC-417, rodovia que passa por 
Garuva e dá acesso à BR-101.

“Quando o valor gerado en-
volve não apenas quem está 
diretamente ligado ao negócio, 
mas todo o conjunto de pessoas 
e empresas que se beneficiaram 
a partir da operação do Por-
to Itapoá, a conquista se torna 
ainda maior”, comemora. 

O porto gera atualmente 950 
empregos diretos e mais de cinco 
mil indiretos. O terminal está 
integrado à Baía da Babitonga e 
o canal de acesso de embarca-
ções, com cerca de 16 metros de 
profundidade, tem as condições 
para receber navios de grande 
porte de várias partes do mundo.



moacir.pereira@ndmais.com.br
MOACIR PEREIRA

Em mensagem gravada ao lado do 
senador Jorginho Mello, o presidente 
Jair Bolsonaro confirmou duas visitas 
a Santa Catarina nos próximos 60 
dias. Anunciou que estará no final 
da próxima semana em Chapecó 
para encontro com empresários 
e participação em manifestação 
com motociclistas da região.  

Na mesma gravação, o presidente 
confirma vinda a Florianópolis nos dias 

13 e 14 de agosto. Terá reunião na sede da 
Fiesc e atenderá convite para se integrar 
a um ato com motociclistas do Estado.

O prefeito de Chapecó, João Rodrigues, 
em outro vídeo que circula na internet 
confirma que a visita presidencial será 
nos dias 25 e 26 de junho. Na sexta-
feira terá reunião na sede da Fiesc.

No Oeste, Bolsonaro vai visitar 
as obras da Arena Condá, que 
recebe recursos federais de R$ 16 

milhões. Terá uma reunião com 
os empresários, quando falará 
sobre a retomada da economia.

João Rodrigues aproveita a visita 
e já convida os motociclistas de 
Santa Catarina e do Brasil para uma 
motociata com o presidente Bolsonaro 
no dia 26 de junho, sábado. Chegou 
até a anunciar o roteiro a ser cumprido 
pelos participantes. Está, assim, 
aproveitando o evento presidencial 

para movimentar o turismo da 
região, atraindo os motociclistas para 
elevar a taxa de hospedagens, uso de 
restaurantes e atividades comerciais.

Os principais aliados do presidente 
têm o dever de inteirá-lo do sentimento 
de frustração da maioria da população, 
com os cortes de recursos para obras 
federais e ausência de órgãos da União.   

Afinal, Jair Bolsonaro continua 
em débito com Santa Catarina.

Crítica federal
Deputado Celso Maldaner, presidente 
estadual do MDB, disparou contra o 
abandono de Santa Catarina pelo governo 
federal. Falando da tribuna da Câmara, 
proclamou: “Santa Catarina é o sexto 
Estado em arrecadação federal e um dos 
últimos em retorno. Quem deve investir 
nas rodovias federais é o governo central. 
O nosso Oeste está abandonado e não 
pode mais esperar. Minha indignação 
não é de hoje. É um absurdo uma região 
que tanto produz não ter o mínimo 
de investimento em infraestrutura 
para escoamento da sua produção”.

Bolsonaro: é hora de cobrar

Ministro em SC -  
O ministro Joel Paciornik, do 
Superior Tribunal de Justiça, 
estará em Florianópolis na 
próxima segunda-feira (21) 
para falar sobre ilicitude de 
provas penais nos tribunais 
superiores, às 9h. O ministro 
ganhou projeção pelas 
análises de processos que 
investigam irregularidades em 
contratos na gestão pública 
estadual. Os juízes auxiliares 
do Supremo Tribunal Federal, 
João Felipe Lopes e Marcelo 
Cavali, também farão palestra 
no evento. O seminário será 
transmitido no canal da Escola 
Superior da Magistratura do 
Estado de Santa Catarina.

8 quinta-feira, 17 de junho de 2021

Acompanhe meus 
comentários no 
Balanço Geral, na 
NDTV, de segunda 

a sexta, a partir das 12h, e mais 
notícias no blog do portal nd+

Moradores de rua
As 57 pessoas em situação de rua, recolhidas de forma 
consensual durante a operação “A favor da cidade”, 
desencadeada por diversos órgãos e 60 profissionais, 
tiveram destinos distintos. Um grupo recebeu 
passagem para retornar à origem, outro para abrigos 
especiais e os dependentes químicos para instituições 
de atendimento especializado. Operação inédita 
liderada pelo promotor de Justiça Daniel Paladino, 
voltado para a crítica situação dos moradores de 
rua, mas também com a segurança da população.

Deseducadores
Decreto do governador Carlos Moisés proíbe em todas as 
instituições de ensino públicas e privadas de Santa Catarina a 
utilização de novas formas de flexão de gênero e de número 
de palavras na língua portuguesa. O ato baseou-se em projeto 
apresentado em novembro de 2020 na Assembleia Legislativa 
pela deputada Ana Campagnolo. O veto vale também para todos 
os documentos escolares, provas, grade curricular, material 
didático, comunicados e editais de concursos. No Conselho 
Municipal de Educação, professores da UFSC e da rede municipal 
da Capital que só falam em “todos, todas e todes” e outros 
repetindo “alunos, alunas e alunes”. São todos deseducadores.      

Anita: 200 anos -  
Quatro escritores 
participam hoje, 
às 19h, do Painel 
Literário “Anita 
Garibaldi sob o 
olhar da Academia 
Catarinense de 
Letras”: Deonisio da 
Silva, Lélia Pereira 
Nunes, Maria Tereza 
de Queiroz Piacentini 
e Urda Alice Klueger. 
O evento está na 
programação do 
bicentenário de 
Anita Garibaldi e 
será transmitido 
pela internet: 
https://youtu.be/
O9DH7fCFt8Q

Defesa na Acate - Delegação do Ministério 
da Defesa, liderada pelo general Duizit Brito, 
diretor do Departamento de Tecnologia e 
Inovação, visitou a Associação Catarinense 
de Tecnologia (Acate). Foram iniciadas 
conversações para fornecimento de tecnologia 
nas áreas da saúde, segurança e educação. O 
ministério anunciou que pode incrementar o 
comércio exterior de produtos catarinenses. A 
visita foi organizada pela Fiesc, que promoverá 
a 2ª Expo Defense no dia 2 de setembro.
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Reforma
O Fórum dos Servidores Públicos 
analisou os primeiros pontos da 
proposta de reforma da Previdência 
estadual e vem contestando alguns 
itens. Uma das disposições refere-se 
ao tratamento dado aos militares, que 
estão fora do projeto. Alegam que hoje 
todos os servidores públicos estaduais 
já contribuem com 14%, enquanto os 
militares ativos somente com 10,50%.



A humanidade nunca teve tantas alternativas 
para se conectar e para ficar bem informada e 
orientada quanto nos tempos em que vivemos. 
Tudo isto graças à diversidade e à facilidade de 
acesso aos recursos digitais. Mas, como tudo na 
vida, o universo online não escapa à regra de 
que coisas boas também têm a outra face da 
moeda. Há riscos e peculiaridades que exigem 
muita atenção e cuidado dos usuários. 
 
A Polícia Civil de Joinville está fazendo um re-
levante alerta sobre o crescimento de crimes de 
extorsão praticados por meio de meios digitais. 
Temos aproveitado agendas com entidades re-
presentativas da sociedade para chamar a aten-
ção para este problema, orientar sobre cuidados 
essenciais e pedir que vítimas de golpes denun-
ciem o crime para que possamos coibir esta prá-
tica de aproveitadores. 
 
Gostaria de destacar neste artigo a importância 
de aliar a repressão criminal à prevenção des-
tes delitos praticados com uso das ferramentas 
online. A educação digital e os cuidados pessoais 
são iniciativas fundamentais para prevenir ris-
cos de acabar sendo vítima destes golpes. Temos 
recomendado que se evite, por exemplo, uma 
superexposição pessoal nas redes sociais. Temos 
feito alertas no sentido de que sejam evitadas 
algumas atividades como a ostentação em redes 

sociais, que atrai os criminosos; a troca de ima-
gens, que é sempre um risco; bem como é acon-
selhável evitar trocar mensagens com quem 
você não conhece. Outro cuidado importante é a 
troca constante de senhas, fator que dificulta o 
acesso aos dados. 
 
Mais ainda: é fundamental denunciar tentati-
vas de golpes e de extorsão para que a polícia 
atue na repressão, na identificação e na res-
ponsabilização dos crimes. Vale lembrar que a 
denúncia é tratada apenas com o comunican-
te, com garantia do sigilo do inquérito policial. 
Importante assinalar que se a vítima não faz a 
denúncia, na prática está ajudando a manter 
a prática do golpe, uma vez que a polícia não 
terá conhecimento do caso. 
 
Oferecemos várias maneiras para que seja feita 
a denúncia:  Pela internet, via boletim de ocor-
rência virtual, no site delegaciavirtual.sc.gov.
br; pelo Disque 181, pelo WhatsApp (48) 98844-
0011 e presencialmente em qualquer uma das 
delegacias de Polícia Civil.  
 
Não se omita! Por mais constrangedor que possa 
parecer cair ingenuamente em golpes que pode-
riam ser evitados, ficar calado é a pior decisão. 
Ajude a polícia a identificar e responsabilizar 
os autores para coibir esta prática criminosa!

Crimes de extorsão nos meios 
digitais: não se cale; denuncie! 

Medidas restritivas  
e o setor de eventos

Tânia Harada
delegada regional 
da Polícia Civil

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 prorrogação por mais 15 dias do decreto com 
as restrições para conter a pandemia da Co-
vid-19 em Santa Catarina foi mais uma ducha 
de água fria no setor de eventos e gastrono-

mia. O presidente da Abrasel/SC (Associação Brasileira 
de Bares e Restaurantes), Raphael Dabdab, lamentou 
que o governo tenha se limitado a apenas prorrogar as 
regras, em vez de aperfeiçoá-las ou corrigir os erros, 
pela terceira vez consecutiva. A Abrasel está há seis 
semanas em conversas com técnicos da Saúde e Vigilân-
cia Sanitária. Propostas que aumentam a segurança do 
consumidor foram apresentadas. “Apesar da boa re-
ceptividade do secretário de Estado Saúde (André Motta 
Ribeiro) às nossas sugestões, que são comprovadamente 
eficazes, nenhuma delas foi implementada. Lamenta-
velmente ficaremos 
mais duas sema-
nas sem avanços”, 
disparou Dabdab.

Esses dois seg-
mentos estão entre 
os mais afetados 
desde março do ano 
passado por conta 
das regulamenta-
ções para evitar o 
contágio pelo coro-
navírus. As limita-
ções impostas pelas 
medidas restritivas 
do governo do Estado, que variaram conforme as espe-
cificidades de cada segmento, quebraram empresas e 
fecharam postos de trabalho. No Brasil, de acordo com a 
Abrasel nacional, são mais de 300 mil estabelecimentos 
fechados em todo o Brasil e entre os que sobrevieram até 
aqui, a maioria está funcionando com prejuízo (72%).

Apesar dos argumentos pertinentes apresentados 
pela Abrasel/SC, essa é uma questão complexa, já que 
todas as 16 regiões de Santa Catarina estão em ní-
vel gravíssimo para a Covid-19. Mas é preciso que se 
chegue a um ponto de equilíbrio entre os protocolos 
sanitários e a retomada da economia. O avanço da 
vacinação no Estado é um alento para esses setores 
recuperarem os prejuízos, com uso de criatividade e 
inovação, como os eventos híbridos, que permitem 
presença física e participação virtual. O momen-
to exige bom senso de governantes e empresários. 

Limitações impostas 
pelas medidas 
restritivas do governo 
do Estado quebraram 
empresas e fecharam 
postos de trabalho”.
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SC Mais Renda vai pagar 
primeira parcela em julho
Para receber o ”auxílio catarina” no mês que vem é preciso se cadastrar até o dia 23 de junho. Ao todo, cerca de 67 
mil famílias catarinenses afetadas pela pandemia da covid-19 terão direito a três parcelas mensais de R$ 300,00
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Mais Segurança energética
Na audiência com o ministro Bento 

Albuquerque, Carlos Moisés tam-
bém apresentou outras demandas 
envolvendo a segurança energética 
para Santa Catarina. O governa-
dor relatou o apagão causado na 
região Meio-Oeste, em decorrên-
cia da passagem de um tornado, e 
disse ser inadmissível a situação 
vivida pelas famílias, pela indús-
tria e pelo comércio da região. 

Como resposta, obteve o com-
promisso do ministro em acele-
rar a implantação de uma rede de 
redundância na região e a elabo-
ração de um estudo para coloca-
ção de torres mais resistentes a 
fenômenos climáticos que atin-
gem o estado com recorrência.

As pautas envolvendo as de-
mandas do setor energético de 
Santa Catarina com o ministro 
Bento Albuquerque contaram com 
a participação do presidente da 
Celesc, Cleicio Poleto Martins.

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

O governo de Santa Catarina deve 
pagar no próximo mês a primeira par-
cela do SC Mais Renda, programa lan-
çado pelo governador Carlos Moisés na 
última semana. O SC Mais Renda é um 
programa de auxílio emergencial cata-
rinense que atenderá profissionais que 
perderam o vínculo formal de empre-
go durante a pandemia e pessoas em 
situação de vulnerabilidade social. Até 
o momento, mais de sete mil pessoas 
fizeram o cadastro, disponível em sc.
gov.br/scmaisrenda, além das famílias 
que constam do Cadastro Único (Ca-
dÚnico) e que, igualmente, passarão 
por validação conforme previsto na lei.

“O governo do Estado pagará a 
primeira das três parcelas de R$ 300 
ainda em julho, para aqueles que se 
cadastrarem até dia 23 de junho e 
estiverem aptos para receber o be-
nefício. O cartão do SC Mais Renda 
poderá ser utilizado no pagamento de 
alimentação e despesas essenciais em 
milhares de estabelecimentos creden-
ciados em todos os municípios cata-
rinenses”, informou o governador.

Podem solicitar o SC Mais Renda 
trabalhadores que perderam o vínculo 
formal de emprego entre 19 de março 
de 2020 e 1º de maio de 2021 nos seg-
mentos de alimentação, hospedagem, 
eventos, design, artes cênicas, turismo 

e transporte público, desde que não 
tenham recebido o auxílio emergencial 
federal e o seguro-desemprego, entre 
outros, e não tenham vínculo ativo 
de trabalho até 9 de junho de 2021. 
A aprovação será disponibilizada na 
consulta ao Portal de Serviços, onde 
foi realizada a inscrição, bem como 
informado pelo e-mail cadastrado.

Também serão contempladas as 
famílias que constam no CadÚnico 
até o dia 9 de junho de 2021 e estão 
em situação de pobreza ou extre-
ma pobreza, desde que não tenham 
recebido o benefício do Programa 
Bolsa Família nem auxílio emer-
gencial federal. Neste caso, a apro-
vação do benefício será automática, 
após o cruzamento de informações 
quanto aos requisitos impeditivos.

LEILÃO DE ENERGIA 
TRAZ NOVO ÂNIMO AO 
SETOR CARBONÍFERO

Está programado para o final deste 
mês, pela Aneel, um leilão de energia 
para térmicas em operação. O anúncio 
feito ao governador Carlos Moisés pelo 
ministro de Minas e Energias, Bento 
Albuquerque, ontem (16), em Brasí-
lia, traz expectativas positivas para 
o setor carbonífero do Sul de Santa 
Catarina. A boa notícia é que a empresa 

que opera o Complexo Termelétrico 
Jorge Lacerda participará do leilão e, 
se obtiver sucesso, fica em operação 
até 2047, mantendo cerca de 27 mil 
empregos na região. O governador 
também encaminhou junto ao minis-
tro outras ações para garantir mais 
segurança energética para o estado.

“O sucesso da empresa que ope-
ra o Complexo poderá garantir uma 
sobrevida contratual de 20 anos, a 
partir de 2027. São soluções de todo 
o interesse de Santa Catarina, uma 
vez que isso poderá representar a 
continuidade de um ecossistema que 
envolve cerca de 27 mil empregos e 
todo o processo de recuperação am-
biental, restabelecimento e moder-
nização que queremos para o setor”, 
afirma o governador Carlos Moisés.

Com o fim do subsídio para energia 
gerada a partir do carvão, previs-
to para 2027, a empresa Engie, que 
explora o Complexo Jorge Lacerda 
havia anunciado a descontinuidade 
gradual dos trabalhos, impactando 
fortemente a economia e o empre-
go de milhares de famílias no Sul de 
Santa Catarina. “Vamos trabalhar 
para que tudo dê certo e que a empresa 
obtenha sucesso nesse processo que 
representa muito para Santa Cata-
rina”, complementa o governador.

Governador Carlos Moisés se reuniu 
ontem, em Brasília, com o ministro 
Bento Albuquerque e ouviu boas 
notícias para o setor carbonífero
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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:
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O Banco Central (BC) subiu os juros básicos da economia 
em 0,75 ponto percentual, pela terceira vez consecutiva. 
A decisão, anunciada ontem pelo Comitê de Política 
Monetária (Copom), elevou a taxa Selic de 3,5% para 
4,25% ao ano. A elevação foi deliberada de forma unânime 
pelos integrantes do colegiado, que é formado por diretores 
do BC, e era esperada pelos analistas financeiros. 
Em comunicado, o BC indicou que deve seguir elevando 
a taxa Selic na próxima reunião, marcada para os dias 
3 e 4 de agosto. Com a decisão de hoje, a Selic continua 
em um ciclo de alta, depois de passar seis anos sem ser 
elevada. De julho de 2015 a outubro de 2016, a taxa 
permaneceu em 14,25% ao ano. Depois disso, o Copom 
voltou a reduzir os juros básicos da economia até que a 
taxa chegou a 6,5% ao ano, em março de 2018. Em julho 
de 2019, a Selic voltou a ser reduzida até alcançar 2% 
ao ano em agosto de 2020, influenciada pela contração 
econômica gerada pela pandemia de covid-19. Esse era 
o menor nível da série histórica iniciada em 1986.

Taxa básica de juros 
sobe para 4,25% ao ano

Retomada e empregos
Em entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo, o presidente do maior grupo automotivo da 
América Latina, Antonio Filosa disse que o país precisa planejar a retomada do desenvolvimento 
econômico para desenhar o Brasil do pós-pandemia. Para ele, o maior desafio será a recuperação 
de empregos: "Isto só será possível a partir do fortalecimento da indústria e do setor de 
serviços". Além da pandemia e da falta de chips que tem paralisado fábricas, o executivo vê com 
preocupação o movimento inflacionário, em especial das commodities usadas pelo setor. Em 
janeiro, Filosa, de 48 anos, assumiu o comando da Stellantis (reúne Fiat, Chrysler/Jeep, Peugeot 
e Citroën). O grupo detém 30% das vendas de automóveis no país e 23% na América Latina.

Mercadoredacao@ndmais.com.br

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

IBGE
INPC/

IBGE
IGP-DI/

FGV
IGP-M/

FGV
ICV FPOLIS
UDESC ESAG

0,83%

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$ 5,057 R$ 5,059

TURISMO

COMPRA VENDA

R$ 5,05 R$ 5,217

+0,0767%

 Dólar

COMPRA VENDA

R$ 6,082 R$ 6,085

-1,31%

COMPRA VENDA

R$ 0,0525 R$ 0,053

+0,189%
 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

4,25% R$ 300,24

R$ 1100,00

Selic

CUB-SC

Salário Mínimo

Ouro

Data Pontos Variação
16/JUN 129.259,49 -0.64%

15/JUN 130.091,08 -0.09%

14/JUN 130.207,96 0.59%

Data fi nal Rendimento
16/JUNHO 0,2019%

15/JUNHO 0,2019%

14/JUNHO 0,2019%

Ibovespa

Poupança

Indústria cerâmica 
Abril de 2021 registrou o melhor resultado de exportações 
para o mês em toda a série histórica para a indústria cerâmica 
brasileira, colocando o país como quarto maior exportador 
do planeta no período. É o que aponta um levantamento 
de Inteligência de Mercado da Associação Nacional de 
Fabricantes de Cerâmica para Revestimentos, Louças 
Sanitárias e Congêneres (Anfacer), que representa as empresas 
do setor. No mês, as vendas para o exterior cresceram 90% 
em receita (US$) e 104% no volume (m²) em relação ao 
mesmo período de 2020. Já no acumulado de janeiro a abril 
de 2021, o crescimento foi de 45% na receita e de 48% no 
volume em relação ao mesmo período do ano anterior.

Novas empresas
Santa Catarina fechou os primeiros cinco 
meses deste ano com um saldo de 62.545 novas 
empresas, mesmo com o impacto da pandemia, 
segundo dados divulgados pela Junta Comercial 
de Santa Catarina (Jucesc), vinculada à 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Econômico Sustentável. Crescimento de 
52% em relação ao mesmo período do ano 
passado. Este dado reforça, ainda, a posição 
do Estado no 4º lugar do relatório da Doing 
Business Subnacional Brasil 2021, lançado 
terça-feira (15) pelo Banco Mundial, visto o 
melhor resultado em tempo e procedimentos 
para abertura de empreendimentos.

Investimento 
no Norte
O agronegócio catarinense 
comemora novos investimentos 
do Grupo JBS no Planalto Norte. 
O governo acelerou a liberação 
de licenças ambientais, que 
garantem a aplicação de R$ 442 
milhões para modernização e 
ampliação da unidade da Seara 
Alimentos em Itaiópolis e da 
unidade biodiesel em Mafra. A JBS 
irá direcionar R$ 262 milhões para 
ampliação de abatedouro de aves, 
da fábrica de ração e de premix 
em Itaiópolis. A empresa passará a 
trabalhar em três turnos, criando 
673 novas vagas de emprego 
nos 12 municípios da região - 
chegando a 2.180 funcionários 
diretos. Em Mafra, serão R$ 180 
milhões em investimentos.

Voo inaugural - A companhia aérea regional Aerosul 
começou a operar na rota Florianópolis – Curitiba. 
O primeiro voo foi realizado na manhã de ontem, 
quando aconteceu o batismo da aeronave com arcos de 
água. Esse voo está disponível cinco vezes por semana, 
com conexão para Londrina. O modelo de aeronave 
é o C208 Grand Caravan, com disposição de nove 
assentos. Para o início da rota, as passagens estão com 
preço promocional, a partir de R$ 299 por trecho.  
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Dia dos Namorados
As vendas para o Dia dos Namorados no 
comércio catarinense registraram aumento 
de 2,8% em relação ao mesmo período do ano 
passado. O cálculo da Federação das Câmaras de 
Dirigentes Lojistas de Santa Catarina (FCDL/SC) 
foi realizado com base nos dados de crediário 
do SPC/SC. O número confirma o levantamento 
prévio que indicava o otimismo pela maior 
parte, 61,5%, dos empresários entrevistados. 
Depois do Natal e do Dia das Mães, o dia 
dos namorados é a comemoração que mais 
movimenta o varejo. Entre os itens mais 
procurados para a tradicional data, estiveram na 
preferência roupas, calçados, perfumes e flores.
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Uma parceria firmada entre o Ministério 
da Educação (MEC) e a Comissão de Va-
lores Imobiliários (CVM) qualificará cerca 
de 500 mil professores da rede pública em 
educação financeira. Segundo o MEC, os 
cursos terão início em julho e farão parte 
do currículo continuado de formação 
de professores da rede básica, tanto em 
escolas públicas quanto particulares, e 
alcançarão cerca de 25 milhões de alunos.

Os cursos de formação - que terão 
duração de 40 horas-aula - serão fei-
tos na modalidade ensino a distância 
(EaD) e visam a auxiliar educadores a 
incentivar práticas de saúde financei-
ra e empreendedorismo em jovens.

De acordo com dados do Ministé-
rio da Educação, o Brasil tem atual-
mente 2,3 milhões de professores nos 
ensinos básico e fundamental. A esti-
mativa do ministério é alcançar pelo 
menos 25% desses profissionais.

Os conhecimentos sobre educa-
ção financeira, no entanto, não farão 
parte de uma nova disciplina, e se-
rão incorporados à grade curricular 
já existente de forma complementar 
ao ensino das matérias já adotadas. 

Segundo nota publicada pela CVM, a 
responsabilidade da infraestrutura de 
aprendizagem do curso ficará por conta 
da entidade, que desenvolverá a plata-
forma digital de ensino. Ao Ministério da 
Educação caberá engajar os professores e 
divulgar a plataforma, além de articular 
a inclusão do conhecimento nas escolas.

Os impactos da iniciativa prometem ir 
além do conhecimento transmitido a no-
vas gerações de brasileiros, levando novas 
práticas e uma relação mais saudável com 
o dinheiro também aos lares desses estu-
dantes. De acordo com a Serasa, em abril, 
62 milhões de pessoas estavam inadim-
plentes no Brasil e, destas, metade tinha 
100% da renda mensal comprometida.

No que tange às competências finan-
ceiras dos jovens, a situação também 
preocupa: o Brasil ocupa a 17º posição 
no ranking de 20 países do PISA (Pro-
grama Internacional de Avaliação de 
Estudantes, em português), um relatório 
trienal elaborado pela OCDE (Organi-
zação para a Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico) com as economias 
mais desenvolvidas do mundo.

Essas contratações e aquisições, 
segundo o texto, serão caracterizadas 
como “tecnologias para a promoção do 
desenvolvimento econômico e social”. 
Dessa forma, as empresas de telefo-
nia poderão receber recursos do Fust. 
Criado em 2000, o fundo é direcionado 
a medidas que visem à universaliza-
ção de serviços de telecomunicações.

Professores terão curso 
de educação financeira

Serviço 

A proposta é incentivar boas práticas de educação 
financeira e de empreendorismo aos estudantes

Parceria entre o MEC e a CVM deve beneficiar cerca de 25 milhões de 
alunos e mais de 500 mil professores de escolas públicas e privadas

Sol

Sol com nuvens

Nublado

Sol com chuva

Chuva leve

Chuva

tempo

Manhã Tarde Noite

Chapecó
Blumenau

Criciúma

Lages
Florianópolis

Itajaí

 18°C 24°C
 18°C 22°C

 15°C 21°C

 12°C 20°C

 9°C 16°C

 14°C 16°C

Pôr do sol: 07:00

Domingo
 Min. 19°C

Máx. 24°C  

Nascer do sol: 17:26

Sexta
Min. 21°C
Máx. 25°C 

Sábado
Min. 19C
Máx.  26°C 

SANTA CATARINA

Joinville

15°C 21°C 18°C

Áries 21/3 a 20/4 
Muitos são os detalhes que precisam ser 
coordenados e vale a pena você se debruçar 
sobre esses, porque neste momento sua alma 
é a única capaz de os perceber e administrar 
devidamente. É trabalhoso, mas necessário.

Touro 21/4 a 20/5
Faça a sua vontade o quanto antes, mas cui-
de para não atropelar ninguém nesse movi-
mento. Se fazer a sua vontade significa eclip-
sar a presença de outrem, então seria melhor 
você rever a natureza de suas vontades.

Gêmeos  21/5 a 20/6 
De um jeito ou de outro, pelas boas ou pelas 
más, é preciso fazer mudanças importan-
tes, porque o mundo não é mais o mesmo 
e seria tolice tentar repetir o que deu certo 
outrora, e garantir os mesmos resultados.

Câncer   21/6 a 22/7 
Sentir mais do que se pode expres-
sar ou entender deixa a alma meio con-
gestionada, sem saber se está tudo 
certo ou se há algo muito errado em an-
damento. Pegue isso com leveza, por-
que não é nem uma coisa nem a outra.

Leão 23/7 a 22/8  
Há crises que são reais, porque impli-
cam mudanças substanciais que ain-
da não há como efetuar. Porém, há ou-
tras crises que são inflacionadas pelo 
comportamento dramático das pessoas 
envolvidas. Tome distância dessas.

Virgem  23/8 a 22/9 
Ninguém mais, a não ser você, poderá dar 
conta do que acontece agora. Isso pode soar 
meio distorcido a você, que preferiria po-
der dividir tarefas e responsabilidades, mas 
isso terá de esperar. Agora é mãos à obra.

Libra  23/9 a 22/10
Meça o impacto de suas palavras antes de 
as proferir, porque depois de ditas, as pa-
lavras não podem mais ser recolhidas. Este 
é um momento delicado que requer essa 
contenção, apesar de não ser muito fácil.

Escorpião 23/10 a 21/11 
Cultive relacionamentos de amiza-
de, porque sem esses sua visão de mun-
do será sempre parcial. As verdadeiras 
amizades servem para aparar os exa-
geros e incentivar os comportamen-
tos que trazem resultados benéficos.

Sagitário  22/11 a 21/12 
A ajuda que você oferecer nem sempre resul-
tará na ajuda que você receberá. E há mo-
mentos, como agora, em que se torna neces-
sário fazer algumas cobranças, mesmo que o 
resultado dessas seja decepcionante. Ajustes.

Capricórnio 22/12 a 20/1 
Assuma o controle do que acontece, jus-
tamente porque a primeira reação de sua 
alma é fugir, dada a complexidade do cená-
rio. Respire fundo, você vai dar conta, evite 
exagerar na ansiedade. Está tudo certo.

Aquário 21/1 a 19/2
Cuide para não pretender ter resultados 
imediatos em torno de algo que preci-
sa de amadurecimento, e de muito tem-
po para se consolidar. Este é um mo-
mento em que as mudanças precisam ser 
feitas com tempo, com muito tempo.

Peixes  20/2 a 20/3
Cuide de seus relacionamentos, inclusive e, 
principalmente, daqueles que andam cheios 
de pontas soltas, de situações mal explica-
das e de conflitos que deixaram as coisas 
em suspense. Só assim para desempacar.

Horóscopo
Oscar QuirOga/ EstadãO cOntEúdO



A possibilidade de con-
taminação dos atletas e da 
comissão técnica da seleção 
brasileira com o novo co-
ronavírus durante a Copa 
América é motivo de preo-
cupação para o técnico Tite. 
O Ministério da Saúde anun-
ciou que já são 53 casos de 
infecção entre jogadores, 
integrantes das delegações 
e prestadores de serviço en-
volvidos na competição. Três 
das quatro sedes registraram 
episódios. A delegação mais 
afetada é a da Venezuela, 
com ao menos 13 infecta-
dos. A Colômbia registrou 

dois casos na comissão 
técnica, enquanto a Bolí-
via tem mais quatro casos.

“Fico torcendo para que 
não tenhamos nenhum 
caso”, afirmou o treinador 
em entrevista coletiva na 
tarde de ontem (16), após 
treino da seleção brasileira, 
na Granja Comary. “Esse é o 
meu sentimento. O futebol 
é privilegiado em relação à 
vacina. Eu me sinto descon-
fortável em relação a isso. 
E não estamos falando de 
política. Estamos falando 
de saúde. A gente precisa de 
vacina para voltar aos em-

pregos e voltar à dignidade. 
Esses dois conjuntos são 
fundamentais. Eu fico tor-
cendo”, disse o treinador.

Tite evitou comentar a 
expectativa do técnico uru-
guaio Óscar Tabárez, que 
prevê pelo menos um caso de 
contaminação de sua equipe 
ao longo da disputa da Copa 
América. “É difícil comentar. 
Ele é um exemplo de con-
duta pessoal, de competên-
cia profissional e escala de 
valores. O nome Maestro tem 
conotação de educador. Não 
tenho a pretensão de comen-
tar”, completou o treinador.

Depois do treino desta quar-
ta, em que promoveu entre 
seis e sete mudanças na esca-
lação, Tite evitou confirmar a 
equipe que enfrenta Peru hoje, 
às 21h, pela segunda rodada da 
fase de grupos da Copa Amé-
rica. Existe preocupação com 
o uso das informações pelo 
técnico Ricardo Gareca, do 
Peru. “O Gareca tem nos en-
frentado muitas vezes. Está há 
mais tempo que nós mesmos.
Tem seis, sete anos na seleção. 
Ele pode saber a característica 
do nosso time”, disse Tite.

A única mudança confirma-
da pela comissão técnica é a 
entrada de Ederson no lugar 
de Alisson. No meio, a dú-

vida do treinador está entre 
Fred e Everton Ribeiro, o que 
muda toda a configuração do 
setor ofensivo. No ataque, é 
grande a chance de escalação 
do trio Gabriel Jesus, Éver-
ton Cebolinha e Gabigol.

“Existe uma linha próxi-
ma entre dar oportunidade 
e descaracterizar o time. A 
ideia é manter os atletas nas 
funções nos clubes. Isso dá a 
rotina do lugar, a sensação de 
confiança. Colocar sua indivi-
dualidade, montar estrutura 
que ela possa ter bom desem-
penho, conexões que possam 
ter”, observou o treinador.

No treino de ontem, Tite 
colocou no time titular, além 

do goleiro Ederson, o zaguei-
ro Thiago Silva, no lugar de 
Marquinhos. Ele fará dupla 
com Éder Militão. No meio 
de campo, Fabinho entra no 
lugar de Casemiro e Everton 
Ribeiro é cotado para ocupar 
a vaga de Lucas Paquetá. No 
ataque, Gabigol e Neymar 
estão praticamente garanti-
dos, enquanto Gabriel Jesus e 
Éverton Cebolinha disputam 
a última vaga do ataque.

Provável escalação: Éder-
son, Danilo, Éder Militão, 
Thiago Silva e Alex Sandro; 
Fabinho, Fred (Lucas Pa-
quetá) e Everton Ribeiro; 
Gabriel Jesus (Éverton Cebo-
linha), Gabigol e Neymar.
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De volta 

Misterioso,Tite 
esconde o time
Técnico admite que a Seleção pode ter, hoje, entre seis e sete alterações 
em relação à formação que estreou na Copa América, no domingo

Esporte

Casos de covid-19 preocupam o técnico

Nesta semana, o técnico Leandro Zago contou com o 
retorno de três atletas que estavam no departamento 
médico do Joinville. Gustavo Ermel, Banguelê e Yago 
estão recuperados de suas lesões. Essa será a primeira vez 
que o comandante poderá contar com a disponibilidade 
do trio, que já retornou aos treinamentos, visando o 
confronto de sábado (19), diante do Juventus, na Arena. 
A partida é válida pela terceira rodada da série D.

Trio definido 
A arbitragem para o encontro dos catarinenses no 
campeonato brasileiro da série D já está definida. O 
confronto estará sob o comando do árbitro gaúcho Jonathan 
Benkenstein Pinheiro, que será auxiliado pelos catarinenses 
Alexandre de Medeiros Lodetti e Bruno Muller. O também 
catarinense, Célio Amorim, será o quarto árbitro.

Moleque Travesso 
Em busca da primeira vitória na série D, o Juventus 
segue se preparando para a partida diante o Joinville. 
Para esse jogo, o técnico Pingo poderá contar com o 
lateral Genilson, recuperado de lesão. Já o zagueiro 
Wallinson e o volante Vini Garcia, seguem sob os cuidados 
do DM. Após a derrota dolorida diante o Esportivo, o 
Moleque Travesso espera surpreender o Tricolor nos seus 
domínios, para encostar na parte de cima da tabela.

Seguem no DM 
Outros dois jogadores do JEC não tiveram a mesma 
sorte. Vinícius Freitas, com um edema ósseo no joelho, 
e Thiaguinho Fumaça, com uma lesão no ligamento 
cruzado posterior do joelho, permanecem sob os 
cuidados do Departamento Médico do clube.

Podem retornar 
Os retornos podem não acabar por aí. Existe a possibilidade 
de Zago contar com a volta de outros três jogadores 
antes do compromisso de sábado. Thiago Santos, Caio 
Monteiro e Naldo, todos com problemas musculares 
na coxa, estão em fase de transição e possuem chances 
de retornar aos treinos ainda no fim desta semana. 
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Tite disse torcer 

para que a Seleção 

não registre 

nenhum caso 

de covid-19
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Premiação Ganhadores Prêmio

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

2257

Federal Concurso
Quarta e sábado
Premiação Bilhete Prêmio

5571

   

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

Premiação Ganhadores Prêmio

5589

   

2381Mega-Sena Concurso
Quarta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio

Lotomania Concurso
Terça e sexta

Premiação Ganhadores Prêmio

2187

   

   

Primeiro sorteio

Segundo sorteio

Dupla Sena Concurso
Terça, quinta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio 

2235

08 15 20 26 33 41

Premiação Ganhadores Prêmio 

01 14 19 27 29 36

   
   
   
   
   

   
   

Timemania Concurso
Terça, quinta e sábado

PONTE PRETA     SP
TIME DO CORAÇÃO

1650

16 41 50 54 68 76 77

Premiação Ganhadores Prêmio

Time coração Ganhadores Prêmio

Dia de Sorte Concurso
Terça, quinta e sábado

MÊS DA SORTE: 

468

03 07 08 10 17 24 28

Premiação Ganhadores Prêmio

ABRIL            

LOTERIAS

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

15 acertos 3 R$ 491.352,52
14 acertos 236 R$ 1.870,92
13 acertos 8991 R$ 25,00
12 acertos 117158 R$ 10,00
11 acertos 643340 R$ 5,00

1 acertos 025281 R$ 500 mil
2 acertos 028979 R$ 27 mil
3 acertos 067336 R$ 24 mil
4 acertos 046309 R$ 19 mil
5 acertos 051172 R$ 18.329,00

Quina Acumulado R$ 190 milhões
Quadra 174 R$ 5.397,25
Terno 11847 R$ 119,20

10 19 28 29 73

Sena Acumulado R$ 7 milhões
Quina 37 R$ 45.372,62
Quadra 2458 R$ 975,69

07 23 32 41 42 47

20 acertos Acumulado R$ 1.400 mil
19 acertos 3 R$ 71.905,07
18 acertos 91 R$ 1.481,56
17 acertos 607 R$ 222,11
16 acertos 3568 R$ 37,78
15 acertos 15659 R$ 8,60
0 acertos 0 R$ 0,00

03 07 12 20 25
31 35 40 42 44
49 69 74 77 87
92 95 98 99 00

Sena Acumulado R$ 5.700 mil
Quina 10 R$ 9.457,06
Quadra 956 R$ 113,05

Sena 0 R$ 0,00
Quina 18 R$ 4.728,53
Quadra 979 R$ 110,39

7 acertos Acumulado R$ 6 milhões
6 acertos 1 R$ 88.464,75
5 acertos 83 R$ 1.522,62
4 acertos 1611 R$ 9,00

PONTE PRETA     SP 3939 R$ 7,50

7 acertos 1 R$ 351.631,05
6 acertos 141 R$ 715,20
5 acertos 3364 R$ 20,00
4 acertos 27269 R$ 4,00

quinta-feira, 17 de junho de 2021 15

 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 2 x 0 Coritiba  
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EUROCOPA
  GRUPO A 

 TIME P J V E D GP GC SG %
1º
2º
3º
4º

CLASSIFICADOS  CLASSIFICADOS (4 MELHORES) 

  2ª RODADA 
 16/6, 13h Turquia 0 x 2 País de Gales
16/6, 16h Itália 3 x 0 Suíça  

    GRUPO B 
 TIME P J V E D GP GC SG %

1º
2º
3º
4º

  2ª RODADA 
 16/6, 10h Finlândia 0 x 1 Rússia
17/6, 13h Dinamarca  x  Bélgica 

    GRUPO C 
 TIME P J V E D GP GC SG %

1º
2º
3º
4º

  2ª RODADA 
 17/6, 10h Ucrânia  x  Maced. Norte
17/6, 16h Holanda  x  Áustria 

    GRUPO D 
 TIME P J V E D GP GC SG %

1º
2º
3º
4º

  2ª RODADA 
 18/6, 13h Croácia  x  Rep. Tcheca
18/6, 16h Inglaterra  x  Escócia 

    GRUPO E 
 TIME P J V E D GP GC SG %

1º
2º
3º
4º

  2ª RODADA 
 18/6, 10h Suécia  x  Eslováquia
19/6, 16h Espanha  x  Polônia 

    GRUPO F 
 TIME P J V E D GP GC SG %

1º
2º
3º
4º

  2ª RODADA 
 19/6, 10h Hungria  x  França
19/6, 13h Portugal  x  Alemanha   

Itália 6 2 2 0 0 6 0 6 100
País de Gales 4 2 1 1 0 3 1 2 66.7
Suíça 1 2 0 1 1 1 4 -3 16.7
Turquia 0 2 0 0 2 0 5 -5 0

Bélgica 3 1 1 0 0 3 0 3 100
Rússia 3 2 1 0 1 1 3 -2 50
Finlândia 3 2 1 0 1 1 1 0 50
Dinamarca 0 1 0 0 1 0 1 -1 0

Áustria 3 1 1 0 0 3 1 2 100
Holanda 3 1 1 0 0 3 2 1 100
Ucrânia 0 1 0 0 1 2 3 -1 0
Maced. do Norte 0 1 0 0 1 1 3 -2 0

Rep. Tcheca 3 1 1 0 0 2 0 2 100
Inglaterra 3 1 1 0 0 1 0 1 100
Croácia 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
Escócia 0 1 0 0 1 0 2 -2 0

Eslováquia 3 1 1 0 0 2 1 1 100
Espanha 1 1 0 1 0 0 0 0 33.3
Suécia 1 1 0 1 0 0 0 0 33.3
Polônia 0 1 0 0 1 1 2 -1 0

Portugal 3 1 1 0 0 3 0 3 100
França 3 1 1 0 0 1 0 1 100
Alemanha 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
Hungria 0 1 0 0 1 0 3 -3 0

SÉRIE A
 TIME P J V E D GP GC SG %

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

LIBERT. PRÉ-LIBERT SUL-AM. REBAIX.

  4ª RODADA 
 16/6, 19h São Paulo 1 x 1 Chapecoense
16/6, 19h Internacional 0 x 1 Atlético-MG
16/6, 20h30 Corinthians 1 x 2 Bragantino
16/6, 21h30 Juventude 0 x 3 Palmeiras
17/6, 16h Ceará  x  Bahia
17/6, 16h América-MG  x  Cuiabá
17/6, 19h Fluminense  x  Santos
17/6, 19h Sport  x  Grêmio
17/6, 19h  Atlético-GO  x  Fortaleza
A defi nir  Athlético-PR  x  Flamengo  

  5ª RODADA 
 19/6, 21h Flamengo  x  Bragantino
20/6, 11h Palmeiras  x  América-MG
20/6, 16h Internacional  x  Ceará
20/6, 16h Bahia  x  Corinthians
20/6, 16h Cuiabá  x  Grêmio
20/6, 18h15 Santos  x  São Paulo
20/6, 18h15 Fortaleza  x  Fluminense
20/6, 18h15  Athlético-PR  x   Atlético-GO
20/6, 20h30 Juventude  x  Sport
21/6, 20h  Atlético-MG  x  Chapecoense 
 

Fortaleza 9 3 3 0 0 8 2 6 100
Athlético-PR 9 3 3 0 0 5 0 5 100
Atlético-MG 9 4 3 0 1 4 2 2 75
Bragantino 8 4 2 2 0 10 6 4 66.7
Palmeiras 7 4 2 1 1 7 3 4 58.3
Flamengo 6 2 2 0 0 3 0 3 100
Atlético-GO 6 2 2 0 0 3 0 3 100
Fluminense 5 3 1 2 0 3 2 1 55.6
Bahia 4 3 1 1 1 6 4 2 44.4
Ceará 4 3 1 1 1 4 5 -1 44.4
Santos 4 3 1 1 1 3 4 -1 44.4
Corinthians 4 4 1 1 2 3 4 -1 33.3
Internacional 4 4 1 1 2 4 8 -4 33.3
São Paulo 2 4 0 2 2 1 4 -3 16.7
Chapecoense 2 4 0 2 2 2 7 -5 16.7
Juventude 2 4 0 2 2 2 8 -6 16.7
Cuiabá 1 2 0 1 1 2 3 -1 16.7
Sport 1 3 0 1 2 2 4 -2 11.1
Grêmio 0 2 0 0 2 2 4 -2 0
América-MG 0 3 0 0 3 0 4 -4 0

SÉRIE B
 TIME P J V E D GP GC SG %

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

ACESSO À SÉRIE A REBAIXAMENTO

  4ª RODADA 
 15/6, 19h CSA 1 x 1 Guarani
15/6, 19h Náutico 2 x 0 Vila Nova
15/6, 21h30 Confi ança 1 x 1 Bras. Pelotas
15/6, 21h30 Goiás 1 x 0 CRB
16/6, 16h Remo 0 x 0 Vitória
16/6, 18h Operário-PR 1 x 0 Samp. Corrêa
16/6, 19h Vasco 0 x 2 Avaí
16/6, 21h30 Ponte Preta 0 x 1 Cruzeiro
17/6, 19h Londrina  x  Botafogo
A defi nir Brusque  x  Coritiba  

  5ª RODADA 
 18/6, 21h30 Bras. Pelotas  x  Goiás
19/6, 16h30 Avaí  x  Remo
19/6, 16h30 Vasco  x  CRB
19/6, 18h30 Guarani  x  Ponte Preta
19/6, 19h Vitória  x  Brusque
19/6, 19h Operário-PR  x  Cruzeiro
19/6, 21h Samp. Corrêa  x  Confi ança
19/6, 21h Vila Nova  x  Coritiba
20/6, 16h Náutico  x  Botafogo
20/6, 20h30 CSA  x  Londrina 
 

Náutico 12 4 4 0 0 7 1 6 100
Brusque 9 3 3 0 0 5 2 3 100
Goiás 8 4 2 2 0 4 1 3 66.7
Botafogo 7 3 2 1 0 6 1 5 77.8
CRB 7 4 2 1 1 9 8 1 58.3
Operário-PR 7 4 2 1 1 5 5 0 58.3
Guarani 5 4 1 2 1 8 7 1 41.7
Samp. Corrêa 5 4 1 2 1 1 1 0 41.7
Vila Nova 5 4 1 2 1 3 4 -1 41.7
Remo 5 4 1 2 1 3 5 -2 41.7
Coritiba 4 3 1 1 1 3 3 0 44.4
Confi ança 4 4 1 1 2 6 7 -1 33.3
Avaí 4 4 1 1 2 4 5 -1 33.3
Cruzeiro 4 4 1 1 2 6 8 -2 33.3
Vasco 4 4 1 1 2 3 6 -3 33.3
Vitória 3 4 0 3 1 1 2 -1 25
Londrina 2 3 0 2 1 1 2 -1 22.2
Bras. Pelotas 2 4 0 2 2 2 4 -2 16.7
CSA 2 4 0 2 2 1 3 -2 16.7
Ponte Preta 1 4 0 1 3 2 5 -3 8.3

O Atlético-MG vem mos-
trando que a derrota na estreia, 
em virada do Fortaleza, foi um 
acidente de percurso. Ontem, 
a equipe mineira precisou de 
um minuto para abrir o pla-
car diante do Internacional. 
Depois, se fechou na marcação, 
resistiu à pressão e comemorou 
muito a terceira vitória seguida 
no Brasileirão com magro 1 a 0 
no Beira-Rio, em Porto Alegre.

O meia Nathan abriu o placar 
logo no primeiro ataque dos 
mineiros. Recebeu livre de Hulk 

e tocou com categoria no canto 
de Daniel. Do mais, muita mar-
cação do time. A vitória coloca 
o Atlético-MG entre os melho-
res, com nove pontos. O time 
gaúcho soma sua segunda der-
rota em quatro jogos e neces-
sita encontrar rapidamente um 
treinador para a vaga do de-
mitido Miguel Ángel Ramírez 
se quiser ainda brigar na parte 
de cima da tabela. Osmar Loss 
vem quebrando o galho como 
interino, mas há a necessidade 
de alguém mais experiente.

Inter perde e 
pressão cresce
Ainda sem treinador, Colorado recebeu o Atlético-MG 
 e foi derrotado por 1 a 0 no estádio Beira-Rio

Chapecoense segura o 
São Paulo no Morumbi
A Chape segurou o São Paulo no 
Morumbi, mas ainda não conseguiu 
alcançar a primeira vitória. Ontem à 
noite, no Morumbi, o Verdão do Oeste saiu 
atrás (gol de Éder), mas a expulsão de 
Nestor ainda no primeiro tempo abriu os 
caminhos para o empate da Chapecoense, 
que veio no segundo tempo com Kaio. 

Flamengo passa 
sem dificuldade
No jogo de volta da Copa 
do Brasil, o Flamengo foi 
dominante diante do Coritiba 
no Maracanã, mesmo 
com um time modificad0, 
fez x a 0 e se garantiu nas 
oitavas de final da Copa 
do Brasil. Na primeira 
etapa, ao 26’, Vitinho, 
que vive boa fase, marcou 
para o Fla, aproveitando 
cruzamento de Gérson. A 
pressão seguiu e o time de 
Rogério Ceni continuava 
criando. No segundo tempo, 
aos 20’, Bruno Henrique 
marcou o segundo, de 
perna esquerda, depois 
do passe de Matheuzinho. 
A pressão seguiu, mas o 
Rubro-Negro parou por aí.

Força ofensiva da 
Itália surpreende 
A fama retranqueira da 
Itália parece ter ficado para 
trás. Após marcar três na 
Turquia, a tetracampeã 
mundial voltou a sair da 
defesa e repetiu a dose contra 
a Suíça. Aplicou 3 a 0, nesta 
quarta-feira, pela segunda 
rodada da Eurocopa. O 
triunfo conquistado no 
estádio Olímpico de Roma 
garantiu a classificação dos 
italianos às oitavas de final.
Com os seis gols marcados 
em apenas dois jogos, o 
time italiano surpreende 
ao exibir o melhor ataque 
da competição até agora. 
Os gols de ontem foram 
marcados por Locatelli 
(duas vezes) e Immobile.

Meia Patrick teve noite apagada contra a defesa atleticana
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Seinfra faz alerta sobre o 
furto de cabos de energia
Mais de 12 mil metros de cabos de energia foram 
furtados este ano em Joinville, alertou a Secretaria 
de Infraestrutura Urbana de Joinville (Seinfra).
Praças, parques e espaços públicos da cidade têm sido 
alvos de criminosos, que furtam cabos de energia elétrica 
que abastecem o sistema de iluminação pública. Os 
materiais são, em sua maioria, vendidos no mercado 
informal, principalmente para a extração de cobre.
“Além do prejuízo financeiro, os locais ficam sem 
iluminação, o que causa insegurança e sensação de 
abandono, prejudicando a cidade. É ruim para todo 
mundo, porque quem paga essa conta é o cidadão”, alerta 
o diretor executivo da Seinfra, Paulo Mendes Castro.

Consórcio vence edital de concessão do  
Centro de Eventos de Balneário Camboriú
A Santur (Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina) divulgou ontem que o Consórcio 
BC Eventos foi o vencedor da licitação para a gestão do Centro de Eventos de Balneário Camboriú. 
A sessão de abertura da comissão especial, presidida por Daniel Camargo de Souza, conferiu todos 
os requisitos exigidos em edital para a declaração do consórcio como vencedor da licitação. Além 
disso, como também estabelecido no edital, a proposta necessitava ser no mínimo igual à outorga. O 
consórcio apresentou o valor de R$ 10.715.000, acima do estabelecido: R$ 10.655.380,71. O consórcio 
BC Events é formado pelas empresas Insight Gestão e Consultoria Ltda e Quality Empresarial Ltda.

Um dia depois de anunciar a intenção 
de vir a Joinville para um encontro com 
empresários, o presidente  Jair Bolsonaro 
(sem partido) informou ao coronel Armando 
que, em razão de outras agendas, não será 
possível a visita. A agenda estava marcada 
para dia 9 de julho. Segundo o coronel 
Armando, deve ficar para outro momento.
No dia 26 de junho, Bolsonaro estará em 
Chapecó, no Oeste do Estado, para um encontro 

de motos. A informação foi confirmada pelo 
prefeito do município, João Rodrigues (PSD), 
na tarde de terça-feira (15). Em 14 de agosto, 
o presidente retorna a Santa Catarina para 
outra “motociata”, mas em Florianópolis. O 
encontro é organizado pelo Grupo Motociclista 
de Santa Catarina, coordenado por Eduardo 
Sérgio da Silva. A confirmação da manifestação, 
que tem sido comum no governo Bolsonaro, 
depende da agenda do presidente. 
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Presidente Bolsonaro  
não virá mais a Joinville

Carcará recebe enxerto de penas e volta a voar -  
Uma ave de rapina 
da espécie 
carcará foi 
devolvida ao 
seu habitat 
após passar 
três meses em 
tratamento e 
recuperação no Hospital 
Veterinário da Unoesc, 
em 
Xanxerê, 
no Oeste. 
O animal 
foi 
encontrado no 
início do mês de fevereiro com 
as penas das asas cortadas e foi entregue no 2°Batalhão 
de Polícia Militar, em Chapecó. A ave foi encaminhada 
ao hospital veterinário onde recebeu atendimento da 
equipe de colaboradores e médico veterinário, o que 
foi fundamental para sua recuperação. Como parte do 
tratamento para que a ave pudesse voltar a voar e retornar 
ao seu habitat, foi realizado um enxerto de penas. Conforme 
a PMA, a adaptação e a recuperação foram rápidas e 
alcançaram as expectativas da equipe de profissionais.
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