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Joinville avança na vacinação 
com mais de 200 mil imunizados
Marca foi atingida ontem e mostra que a chegada de lotes de vacinas 
contra a Covid-19 tem contribuído para o progresso. Segunda dose, 
também necessária, já foi aplicada em mais de 65 mil pessoas. PÁGINA 4
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REFERÊNCIA EM INFORMAÇÃO DO NORTE CATARINENSE 

BRASIL NA DECISÃO
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Seleção venceu o Peru, ontem à noite, por 1 a 0, e garantiu vaga na final da Copa América que ocorre no sábado. Página 15
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Mesmo que de modo paliativo, mas ainda  assim 
foi essencial a ação de reparo no trecho de erosão 
da SC-418, na serra Dona Francisca em Campo 
Alegre. As imagens exclusivas do Grupo ND com 
drone mostraram o risco de desbarrancamento 
naquele trecho da rodovia. O trabalho de ontem 
à tarde, feito por equipes da Secretaria de Estado 

de Infraestrutura foi para dar mais estabilidade 
ao talude. Mesmo assim, o secretário de Estado da 
Infraestrutura, Tiago Vieira, garantiu que não há 
perigo para quem passa pelo trecho na SC-418.
 
Assim esperam os motoristas que passam por 
lá, já que uma tragédia, se nada fosse feito, 

poderia se tornar inevitável. O Grupo ND segue 
no acompanhamento das obras. Os motoristas 
precisam colaborar respeitando a sinalização 
e reduzindo a velocidade naquele trecho. Mas 
é inegável que a SC-418 necessita também 
de ações de manutenção. O Planalto Norte e 
sua importância econômica merecem.

Cobrança do Grupo ND dá resultado

Edital para conservação de sepulturas
A convocação é para familiares, parentes e ou interessados 
que tenham pessoas sepultadas no Cemitério Municipal de 
Barra Velha. Eles devem comparecer na prefeitura até 30 
de julho, para identificar pessoas sepultadas, cadastrar os 
responsáveis pelas sepulturas e caso necessário, realizar 
as obras de conservação. O edital é o Nº 001/2021 e 
está disponível no site  www.barravelha.atende.net.

OAB/SC discute  
impeachment de Bolsonaro
A reunião será extraordinária e em conjunto com o 
Conselho Pleno e do Colégio de Presidentes de Subseções. 
A convocação é um dia antes da pauta extraordinária 
marcada pelo Conselho Federal da OAB, CFOAB, para 20 
de julho, quando os conselheiros federais da instituição 
vão deliberar sobre a proposta de pedido de impeachment 
do presidente da República, Jair Bolsonaro. O objetivo 
da seccional catarinense será ouvir o Conselho Estadual, 
composto por 46 integrantes e os 51 presidentes de 
Subseções, com o objetivo de tomar uma posição colegiada 
sobre o tema para ser levada à OAB nacional.  

Definido recesso escolar em Jaraguá
As escolas da rede municipal de Jaraguá do Sul terão recesso de 
19 a 30 de julho e retornam no dia 2 de agosto, uma segunda-
feira. O recesso vale também para as turmas de pré dos centros 
de educação infantil. São cerca de 14 mil alunos que frequentam 
as 31 escolas de Jaraguá. O retorno de quem está no sistema 
híbrido acontecerá em dois grupos: um para realização de 
atividades postadas nas salas de aula digitais e outro grupo 
na semana de atendimento presencial na unidade escolar. A 
data de retorno será 2 de agosto para esse modelo híbrido.

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

SABRINA AGUIAR

Equipamento  
cinco vezes mais 
rápido e eficaz  
Para as mulheres é um 
desconforto, mas necessário 
para ajudar no diagnóstico 
do câncer de mama. Em 
Joinville, um novo mamógrafo 
totalmente digital garante 
conforto maior para as 
pacientes e ainda gera imagem 
com qualidade superior, com 
doses otimizadas de radiação 
nas diferentes espessuras e 
densidades do tecido mamário. 
Na prática, o exame é até cinco 
vezes mais rápido e permite 
diagnosticar o câncer ainda em 
pequenos focos de calcificação. 

Dados do Instituto Nacional 
de Câncer (Inca) estimam que, 
em 2020, foram registrados 
mais de 66 mil novos casos 
de câncer de mama no Brasil, 
com 18.295 mortes. Como 95% 
das chances de cura são para o 
diagnóstico precoce, a chegada 
do novo mamógrafo eleva a 
qualidade do atendimento para 
as pacientes. O Mammomat 
Fusion faz parte do Centro 
de Diagnóstico de Imagem 
do Hospital Dona Helena.
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Após denúncia 
da reportagem 
do Grupo ND no 
fim de junho, 
governo do Estado 
contrata empresa 
para reparo 
emergencial 
da encosta 
da rodovia

Máquinas da empresa contratada chegaram ontem ao local e iniciaram 

os trabalhos para a recuperação da encosta com talude rochoso
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EspecialND Editor: Jean Balbinotti jean.balbinotti@ndmais.com.br

O trecho da Serra Dona Fran-
cisca (rodovia SC-418) que está 
com erosão e preocupa moto-
ristas que trafegam pelo local 
começou a ser reparado provi-
soriamente ontem. O proble-
ma foi denunciado no fim do 
mês passado pela reportagem 
do Grupo ND, que esteve na 
rodovia e fez imagens impres-
sionantes, além de constatar a 
preocupação dos motoristas. 

Conforme a Secretaria de 
Estado da Infraestrutura e 
Mobilidade, uma licitação 
está aberta para a manu-
tenção no trecho, que fica 
no km 27 da rodovia que 
liga Joinville a Campo Ale-
gre, no Planalto Norte.

Porém, como a solução 
definitiva deve demorar e por 
isso o Estado resolveu ini-
ciar obras paliativas para dar 
mais segurança aos veículos 
que trafegam pela estrada.

“A empresa contratada por 
20 dias vai fazer uma recupe-
ração com talude rochoso para 
garantir ainda mais estabili-
dade”, afirmou o secretário 

de Estado da Infraestrutura 
e Mobilidade, Thiago Vieira. 
Segundo ele, técnicos monito-
ram a situação no local e, até o 
momento, a erosão está esta-
bilizada, sem riscos ao tráfego.

As equipes estão pegando 
terra do local e transportando 
para a clareira que foi aberta 
na encosta da rodovia. Com 
as pedras do próprio terreno, 
um muro de contenção será 
erguido no local a fim de dar 
mais estabilidade ao terreno.

A coordenadora regional 
de Infraestrutura da região 
Norte, Andréa Cristina Teixei-
ra, informa que as chuvas do 
início do ano provocaram um 
deslizamento lateral de pista 
e que o reparo está em licita-
ção separadamente do projeto 
de restauração da rodovia.

Enquanto a obra definitiva 
não ocorre, a terceira faixa da 
rodovia, usada em geral por 
veículos pesados, foi interdi-
tada no trecho, além de uma 
pequena barreira de conten-
ção para impedir a descida 
de água para a encosta.

Trecho em 
erosão da 
SC-418 tem 
obra paliativa
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Mais de 200 mil primeiras 
doses aplicadas em Joinville
Município atingiu marca ontem, um importante avanço para imunizar os moradores contra a Covid-19. Contudo, 
para evitar o contágio ou a forma mais grave da doença é necessário tomar a segunda dose e completar o ciclo vacinal

Técnico em Enfermagem Gustavo Henrique já viveu histórias emocionantes na pandemia, uma delas ao vacinar a avó de 80 anos
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Vacinação contra a gripe entra na última semana
A Campanha Estadual 

de Vacinação contra 
a Gripe encerra nes-
ta sexta-feira e, até o 
momento, apenas 45% 
do público-alvo recebeu 
a dose da vacina. A meta 
da Secretaria de Estado 
da Saúde é imunizar pelo 
menos 90% da popula-
ção prioritária, que é de 
2,7 milhões de pessoas.

As doses estão dispo-
níveis gratuitamente nos 
postos de vacinação dos 
municípios para os se-
guintes grupos: crianças 
de 6 meses a menores de 
6 anos de idade (5 anos, 
11 meses e 29 dias); ges-
tantes; puérperas; povos 
indígenas; trabalhadores 
da saúde; idosos com 60 
anos e mais; e professo-

res das escolas públicas e 
privadas; pessoas porta-
doras de doenças crôni-
cas não transmissíveis e 
outras condições clínicas 
especiais; pessoas com 
deficiência permanente; 
forças de segurança e 
salvamento, forças ar-
madas; caminhoneiros; 
trabalhadores de trans-
porte coletivo rodoviário 
de passageiros urbano 
e de longo curso; tra-
balhadores portuários; 
funcionários do sistema 
prisional; adolescentes 
e jovens de 12 a 21 anos 
de idade sob medidas so-
cioeducativas e popula-
ção privada de liberdade.

“É extremamente 
importante que essas 
pessoas procurem pela 

dose, especialmente 
agora, com dias mais 
frios e propensos a 
desenvolvimento de 
doenças respiratórias”, 
salienta o superin-
tendente de Vigilân-
cia em Saúde de SC, 
Eduardo Macário.

Até o momento, o gru-
po dos povos indígenas 
é quem mais vacinou, 
seguido das crianças, 
puérperas e gestantes. A 
Secretaria de Estado da 
Saúde pede agilidade dos 
grupos prioritários em 
procurar a dose contra 
a gripe, isso porque, a 
partir do dia 10 de julho, 
próximo sábado, a cam-
panha será aberta para 
toda população acima 
de seis meses de idade.

Eu falei com ela 
(avó) e expliquei 
direitinho. Para 
mim, foi muito 
gratificante, 
porque no ano 
passado eu perdi 
uma tia para a 
Covid-19. Ela 
tinha Síndrome 
de Down e 
era o xodó da 
família.”

Gustavo Henrique 
Quintino, técnico 
em enfermagem

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

Joinville atingiu ontem uma meta importante. 
A cidade ultrapassou a marca de 200 mil primei-
ras doses aplicadas da vacina contra a Covid-19. 
Incluindo a segunda dose e a dose única (vacina 
Janssen), o número supera as 265 mil aplicações.

Para os servidores da Saúde, cada vacina apli-
cada é uma dose de esperança por dias melhores. 
Jair José Benedette, 50 anos, foi uma das pessoas 
que recebeu o imunizante pelas mãos do técni-
co em enfermagem Gustavo Henrique Quintino. 

“Eu estou feliz! Já que precisa tomar a vaci-
na para se prevenir, o melhor é enfrentar o medo 
que tenho da agulha. Fico muito agradecido”, 
afirmou Jair após receber a primeira dose. 

Entre as histórias emocionantes que o técnico 
em enfermagem Gustavo sente orgulho em con-
tar, um exemplo que veio da própria família. A 
avó dele, de 80 anos, trata um problema cardíaco 
e toma remédio anticoagulante. Foi graças à in-
sistência do neto que ela aceitou receber o imu-
nizante que a protege contra o coronavírus. 

“Eu falei com ela (avó) e expliquei direitinho. 
Para mim, foi muito gratificante, porque no ano 
passado eu perdi uma tia para a Covid-19. Ela tinha 
Síndrome de Down e era o xodó da família”, disse.

Desde fevereiro, quando começou a trabalhar 
na Central de Imunização, Gustavo já aplicou a 
vacina em milhares de pessoas que ele não conhe-
ce, mas também foi o responsável por imunizar a 
própria mãe, além de amigos da época da escola.

O secretário de Saúde de Joinville, Jean Rodrigues 
da Silva, lembra que, no início do ano, a vacina era 
vista como uma luz no fim do túnel. “Hoje, através 
dos números que a gente analisa em relação à inter-
nação e óbitos, realmente ela tem se mostrado como 
o recomeço de um novo tempo. É um marco impor-
tante atingir as 200 mil primeiras doses aplicadas, 
mas é importante salientar que a gente só consegue 
ter a imunização após alguns dias da segunda dose. 
Para aqueles imunizantes indicados, a segunda 
aplicação é imprescindível” explicou o secretário. 

VACINAÇÃO NAS UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE

Com o aumento na oferta de doses, foi neces-
sário iniciar a vacinação nas Unidades Básicas de 
Saúde da Família (UBSF) e também ativar a Central 
de Vacinação Tupy, no bairro Boa Vista, além da 
Sala de Imunização do Garten Shopping. O agen-
damento é realizado por meio do site joinville.
sc.gov.br para os grupos prioritários assim que o 
município recebe a vacina do governo do Estado.

A coordenadora de imunização da Secretaria da 
Saúde, Nicole dos Anjos, faz um apelo à população. 
“Nossos servidores estão lutando diariamente para 
pôr fim à pandemia. É recomendável se vacinar, 
independentemente do fabricante. Nós já per-
cebemos um aumento na quantidade de pessoas 
que recusam a vacina por causa da marca. Quan-
do age desta forma, a pessoa está tirando a vaga 
de quem realmente quer vacinar”, enfatizou.
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O município de Joinville 
está com vagas abertas para 
a contratação de profissio-
nais temporários em diversas 
áreas. As inscrições vão até o 
dia 14 de julho. Para a Se-
cretaria da Saúde, há vagas 
para médico de estratégia 
da saúde da família, médico 
psiquiatra, médico plan-
tonista de cirurgia geral e 
de clínica médica, além de 
técnico em análises clínicas.

Há também vagas dispo-
níveis no Hospital Municipal 
São José para médicos plan-
tonistas de clínica médica, 
hematologista, infectologista 
e intensivista. O proces-
so seletivo abrange ainda 
profissionais para a Secreta-
ria de Educação, com vagas 

disponíveis para professores 
da educação infantil, do 1º 
ao 5º ano do ensino funda-
mental, e do 6º ao 9º ano nas 
disciplinas de Ciências da 
Religião, Geografia, Lín-
gua Portuguesa e Inglês.

Outras profissões contem-
pladas no processo seletivo 
são para arquiteto, enge-
nheiro civil e engenheiro 
eletricista. As inscrições 
são gratuitas e podem ser 
feitas por meio dos for-
mulários eletrônicos dis-
poníveis no site joinville.
sc.gov.br ou pelos links bit.
ly/ProcessoSeletivo0072021 
e bit.ly/ProcessoSeleti-
vo0082021, em que também 
estão os editais e as infor-
mações complementares.

Importante frisar que todo 
o processo, neste momento, 
é para a formação de Cadas-
tro Reserva, ou seja, quem 
se candidatar poderá ser 
chamado futuramente. Não 
há contratação imediata, por 
isso, à medida que as vagas 
forem disponibilizadas, os 
profissionais são chamados.

Quanto à previsão de data 
para contratação, a Prefeitura 
frisou que não há esse tipo 
de especificação para cadas-
tro simplificado de reserva. 
Os salários variam entre R$ 
1.776,48 (professores com 
carga horária de 100 horas 
por mês) a R$ 12.569,63 
(médico de Estratégia Saúde 
da Família com carga horá-
ria de 220 horas por mês).

Prefeitura abre 
seletivo para 
cadastro reserva
Vagas são destinadas para as áreas da saúde e da educação e 
serão preenchidas apenas quando houver disponibilidade

DIVULGAÇÃO/ND

Inscrições para participar do processo serão aceitas até o dia 14 de julho 

mediante o preenchimento de um formulário eletrônico no site do município

A sua vida  
prejudica o planeta

Se você está achando tudo confuso, calma que vem 
mais. Prepare-se para discutir os extraterrestres.

Não acha que é prioridade? Ora, quem é você para 
achar alguma coisa? Não entendeu ainda que estamos 
todos num novelão? Capítulo tal, cena tal e vamos nessa. 
Faça direito o seu papel, não tropece no cenário e torça 
para o autor não resolver matar o seu personagem.

O assunto do momento será aquele que esse consórcio de 
marqueteiros fantasiados de missionários, de mecenas das 
virtudes descartáveis e de almas penadas da cracolândia digital 
convencionar, com base nessa estranha química de futilidades 
contagiosas que forma um poderoso consenso sobre o nada. 

Um governador que tranca a população como se 
estivesse na Coreia do Norte, decide qual gôndola de 
supermercado o cidadão pode acessar e massacra a 
liberdade com expressão angelical anuncia que é gay. 
E lá vai o exército de distraídos discutir a vida sexual 
do tiranete. É o script dado, não adianta espernear.

Então é isso. Você estava ali pensando na reconstrução de 
um país depenado por uma quadrilha fantasiada de altruísta, 
tentando achar uma brecha para seguir o seu caminho na 
floresta de demagogias tão estúpidas quanto lucrativas, 
tentando se esquivar dos carimbos de racista, homofóbico, 
terror dos animais e das 
plantas, quando veio o vírus. 
Você até desconfiou daquele 
jeito meio exuberante 
como passaram a repetir 
a designação “novo 
coronavírus” – algo que 
parecia remeter a uma 
campanha de lançamento 
de um novo creme dental ou 
programa de computador. 

E era. Não software 
nem pasta de dente, 
mas uma parafernália 
propagandística novinha em folha, embalada vistosamente 
como ética. Fora a tragédia real e as tentativas concretas de 
se proteger dela, você recebeu um portfólio de palavrinhas 
voadoras com poderes mágicos para os que as pronunciassem 
– e trevas para os que não as pronunciassem. Lockdown, 
empatia, fique em casa, negacionista, máscara 1, 2 e 3, 
ciência, ciência, ciência (nova e bela denominação para 
slogans de fundo de quintal), vacina boa é vacina no braço 
(estudo a gente vê depois, agora estamos com pressa), 
iluminismo contra terraplanismo e grande elenco.

Deu certo. Até hipóteses legítimas de tratamento 
experimental viraram blasfêmia – porque a nova ordem 
é só mencionar o que o império nerd te deixa repetir. 

E os extraterrestres? Calma que eles vêm aí. É logo depois 
do “lockdown do clima” – que vai te explicar que a sua vida 
põe o planeta em risco. Mas não deixe te roubarem a sua 
liberdade de escolha. Você precisa ter garantido o seu direito 
de optar entre o grupo dos marcianos e o dos lunáticos.

FiuzaGUILHERME

Não acha que é 
prioridade? Ora, 
quem é você para 
achar alguma coisa? 
Não entendeu ainda 
que estamos todos 
num novelão?”

Escrevem neste espaço:  
Segunda J.R. Guzzo  Terça Guilherme Fiuza  Quarta Alexandre Garcia 
Sexta Luís Ernesto Lacombe  Fim de semana Rodrigo Constantino
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Iniciada a pavimentação 
de ruas no Rio Bonito
Com investimento de R$ 927 mil, será aplicado paver em 1,5 km de 
ruas do bairro. Previsão é que os serviços sejam concluídos em 45 dias

Além da pavimentação, a prefeitura anunciou que o bairro ganhará também uma unidade de saúde com área de lazer
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Cidade  Editor: Mauro Geres mauro.geres@ndmais.com.br

As ruas do bairro Rio Bo-
nito começaram a ser pa-
vimentadas ontem (5). Os 
trabalhos iniciaram depois da 
entrega da Ordem de Servi-
ço, em solenidade realizada 
em uma igreja da região.

As ruas que serão pavimen-
tadas são a Dionísio Girardi, 
Estrada Pirabeiraba e Gusta-
vo Nass, todos do bairro Rio 
Bonito, na região do Canela. 
Na primeira parte dos traba-
lhos é passada uma camada 
de areia, depois são colocados 
blocos de concreto. Depois, 
é feita a compactação dos 
blocos com uma máquina.

Segundo a Prefeitura, serão 
1,5 quilômetros pavimen-
tados. O investimento total 
será de R$ 927 mil. Cerca de 
53% desse valor vem de uma 
emenda do deputado Fernando 
Krelling, enquanto o restante 
será custeado com recursos 
do município. A previsão de 
término da obra é de 45 dias.

De acordo com a Secreta-
ria de Infraestrutura Urbana 
(Seinfra), a opção pela pavi-
mentação em paver atendeu a 
critérios técnicos e econômi-
cos, baseados no orçamento 

disponibilizado para as obras 
e pela qualidade garantida 
pelo tipo de material. “São 
ruas com metragens, largu-
ras diferentes e adotamos o 
critério do paver, assim como 
em outras regiões da cidade. 
O paver é um pavimento de 
ótima qualidade e, certamente, 
a população vai ficar extrema-
mente satisfeita quando a obra 
estiver concluída”, afirmou o 
secretário de Infraestrutura 
Urbana, Jorge Correia de Sá.

O prefeito Adriano Silva 
reforçou a importância da 

união entre a comunidade e 
as diferentes esferas do poder 
público, com o objetivo co-
mum de conquistar melhorias 
para toda a cidade. Adriano 
adiantou que além das obras 
de pavimentação, o Rio Bonito 
será beneficiado com inves-
timentos em outras áreas. 
“Além das obras de pavimen-
tação que já iniciaram, esta-
mos desenvolvendo o projeto 
executivo para a construção de 
uma Unidade de Saúde, onde 
também haverá área de lazer e 
esporte”, informou o prefeito.

 COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Reunião de 14/01/2021
CNPJ – 07.226.794/0001-55   NIRE – 42.3.0002948.3

DATA, HORA E LOCAL: Aos 14 (...) dias de janeiro do ano de 2021 (...), às 10:00 horas, na sede da Prefeitura 
Municipal de Joinville, situada à Avenida Hermann August Lepper, nº. 10, (...). CONVOCAÇÃO: Feita 
por edital de convocação no Jornal Noticias do Dia nos dias 06 de janeiro de 2021 à página 01, dia 07 
de janeiro de 2021 à página 01, 08 de janeiro de 2021 à página 01, e no Diário Oficial do Estado de 
Santa Catarina nos dias 06 de janeiro de 2021 à página 42, 07 de janeiro de 2021 à página 29 e 08 de 
janeiro de 2021 à página 40. ORDEM DO DIA: Em Assembleia Geral Extraordinária: (1) nomeação 
do comitê permanente de elegibilidade. PRESENÇAS: Acionistas representando 100% (...) do capital 
social votante, conforme assinaturas lançadas no “Livro de Presença de Acionistas”. Registra-se também 
a presença da Diretora Presidente da Companhia, Sra. Luana Siewert Pretto.  MESA: PRESIDENTE, 
o Sr. Adriano Bornschein Silva, (...), representante do acionista controlador Prefeitura Municipal de 
Joinville e SECRETÁRIO, o Sr. Ulisses Gomes, (...). DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA: Foram aprovadas as seguintes deliberações: (1)  Destituição dos atuais membros 
e Eleição e Posse dos seguintes membros do Comitê Permanente de Elegibilidade, em conformidade 
ao art. 41 do Estatuto Social Consolidado e do art. 10 da Lei 13.303/2016, que exercerão seus mandatos, 
com início em 14 de janeiro de 2021 e término em 13 de janeiro de 2023: GILBERTO DE SOUZA 
LEAL JÚNIOR, Brasileiro, (...); LUIZ GUSTAVO DE SOUZA PRIM, Brasileiro, (...); RICARDO MAFRA, 
Brasileiro, (...). ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, que após lida 
e aprovada, foi assinada pelo acionista detentor das ações ordinárias e preferenciais da Companhia, pela 
Diretora Presidente da Companhia,  pelo Presidente da Assembleia e por mim, Secretário. A presente Ata 
é extrato da original arquivada na JUCESC sob o nº 20219927880 em 25/01/2021.

 COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Reunião de 28/04/2021
CNPJ – 07.226.794/0001-55   NIRE – 42.3.0002948.3

DATA, HORA E LOCAL: Aos 28 (...) dias de abril do ano de 2021 (...), às 10:00 horas, na sede da Prefeitura 
Municipal de Joinville, situada à Avenida Hermann August Lepper, nº. 10, (...). PUBLICAÇÃO: do 
Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes, Parecer 
do Conselho Fiscal e Parecer do Conselho de Administração feitas no Jornal ND em 25 de março de 
2021 às páginas 01 a 06 e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina em 25 de março de 2021 às 
páginas 88 a 97. CONVOCAÇÃO: Feita por edital de convocação no Jornal ND no dias 19 de abril de 
2021 à página 01, no dia 20 de abril de 2021 à página 01 e 21 de abril de 2021 à página 01, e no Diário 
Oficial do Estado de Santa Catarina nos dias 19 de abril de 2021 à página 135, 20 de abril de 2021 à página 
68 e 22 de abril de 2021 à página 47. ORDEM DO DIA: I. Em Assembleia Geral Ordinária: (1) análise, 
discussão e aprovação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras, do Parecer dos 
Auditores  Independentes e dos demais documentos  relativos ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2020; (2) destinação do  resultado do exercício findo em 31.12.2020 e a distribuição de 
dividendos; (3) eleição dos integrantes do Conselho Fiscal e suplentes; (4) eleição dos integrantes do 
Conselho de Administração. PRESENÇAS: Acionistas representando 100% (...) do capital social votante, 
conforme assinaturas lançadas no “Livro de Presença de Acionistas”. Registra-se também a presença 
do Diretor-Presidente  da Companhia,  Sr. Giancarlo  Schneider,  e  do  Sr. Adilson  Bachtold,  Presidente 
do Conselho Fiscal. Foi dispensada a presença do representante dos auditores independentes da 
Companhia,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  134  da  Lei  6.404/76. MESA:  PRESIDENTE,  o  Sr. Adriano 
Bornschein Silva, (...), representante do acionista controlador Prefeitura Municipal de Joinville e 
SECRETÁRIA,  a  Sra.  Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes, (...). DELIBERAÇÕES DA 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: Foram aprovadas as seguintes deliberações: 1) O relatório e as 
contas dos administradores,  as demonstrações  financeiras e o parecer dos auditores  independentes, 
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, publicadas no Jornal ND em 25 de 
março de 2021 às páginas 01 a 06, e no “Diário Oficial do Estado de Santa Catarina” em 25 de março de 
2021 às páginas 88 a 97. 2) Destinação do Resultado do Exercício - O resultado do exercício apresentou 
um Lucro Líquido no valor de R$ 61.798.557,32 (...), ajustado nos termos do art. 202 da Lei 6.404/76, 
terá a seguinte destinação: a) para Reserva Legal o valor de R$ 3.089.927,87 (...); b) o valor do dividendo 
obrigatório assegurado aos acionistas de acordo com a Lei 6.404/76 e com o Estatuto Social é de R$ 
14.677.157,36 (...). Conforme determina o art. 47, parágrafo único do Estatuto Social, o montante de R$ 
19.626.377,92 (...) creditados no ano de 2020 a  título de Juros sobre o capital próprio são  imputados 
aos dividendos, para o qual os acionistas, por consequência, deverão dar ampla e geral quitação dessa 
quantia a título de dividendo obrigatório; c) com o lucro remanescente, no montante de R$ 39.082.251,53 
(...), será constituída reserva para os investimentos constantes do orçamento. 3) Eleitos os seguintes 
membros do Conselho Fiscal (de acordo com o inciso III, do art. 132 da Lei 6.404/76), que exercerão 
seus mandatos, com início em 29 de abril de 2021 até a Assembleia Geral Ordinária de 2022 que deliberar 
sobre as contas relativas ao exercício a ser encerrado em 31 de dezembro de 2021: a) TITULARES: LUIZ 
CLAUDIO GUBERT,  Brasileiro,  (...); SAMARA PERFEITO NUNES, brasileira, (...) (membro indicado 
de  acordo  com  o  §  2º  art.  26  da  Lei  13.303/2016); MAURÍCIO WOEHL JUNIOR, brasileiro, (...). b) 
SUPLENTES: CHRISTIAN CHERMAK, brasileiro, (...); ELIZIA ROBERTA MAFRA, brasileira, (...); MARIA 
CRISTINA DOS SANTOS DE SANT’ANA, brasileira,  (...). Todos os Conselheiros eleitos  tiveram suas 
candidaturas aprovadas pelo Comitê de Elegibilidade, e declararam, sob as penas de lei, a teor do § 1º 
do art. 1.011 do Código Civil, dos art. 145 a 147 da Lei 6.404/1976, e da Lei 13.303/2016, que não estão 
proibidos de exercer a administração da Companhia. 4) Eleição dos seguintes membros do Conselho 
de Administração (de acordo com o art. 17 da Lei 13.303/2016), que exercerão seus mandatos, com 
início em 29 de abril de 2021 e término em 26 de abril de 2022: a) REPRESENTANTES DO ACIONISTA: 
MARCELO HACK, brasileiro, (...); DANIEL AUGUSTO HOFFMANN, brasileiro, (...); REGINA CELIA 
ZIMMERMANN DA FONSECA, brasileira, (...);  b) MEMBROS INDEPENDENTES: FABIO RODRIGO 
SCHATZMANN, brasileiro, (...); Todos os Conselheiros eleitos tiveram suas candidaturas aprovadas pelo 
Comitê de Elegibilidade, e declararam, sob as penas de lei, a teor do § 1º do art. 1.011 do Código Civil, dos 
art. 145 a 147 da Lei 6.404/1976, e da Lei 13.303/2016, que não estão proibidos de exercer a administração 
da Companhia. Continuam os seus respectivos mandatos: a) Do Conselho de Administração: Na 
condição de REPRESENTANTE DO ACIONISTA : ANDRÉ CHEDID DAHER, brasileiro, (...); Na condição 
de MEMBRO INDEPENDENTE: VALDECIO DE OLIVEIRA, brasileiro, (...), e como REPRESENTANTE 
DOS EMPREGADOS: THIAGO ZSCHORNACK, brasileiro, (...). Foram exonerados neste ato: a) Do 
Conselho de Administração: CHRISTIAN DIHLMANN, Brasileiro,  (...); FÁBIO GIROLLA, brasileiro, 
(...); LUIZ CLAUDIO GUBERT,  Brasileiro,  (...);  SIDNEY MORITZ, brasileiro, (...). b) Do Conselho 
Fiscal: Titulares: ADILSON BACHTOLD, brasileiro, (...); VERÍSSIMO DA CUNHA BATISTA, brasileiro, 
(...); KETTY ELIZABETH BENKENDORF, brasileira, (...) (membro indicado de acordo com o § 2º art. 
26  da  Lei  13.303/2016).  Suplentes: SAMARA PERFEITO NUNES, brasileira, (...) (membro indicado 
de acordo com o § 2º art. 26 da Lei 13.303/2016); MARIA LÚCIA GARCES, brasileira, (...); GERSON 
MARCELO GOTZ, brasileiro, (...). ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a presente 
ata lavrada, que após lida e aprovada, foi assinada pelo acionista detentor das ações ordinárias e 
preferenciais da Companhia, pelo Diretor-Presidente da Companhia, pelo Presidente do Conselho Fiscal 
presente,  pelo Presidente  da Assembleia  e  por mim, Secretária. A  presente Ata  é  extrato  da  original 
arquivada na JUCESC sob o nº 20219023646 em 17/05/2021.

 COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Reunião de 25/01/2021
CNPJ – 07.226.794/0001-55   NIRE – 42.3.0002948.3

DATA, HORA E LOCAL: Aos 25 (...) dias de janeiro do ano de 2021 (...), às 10:00 horas, na 
sede da Prefeitura Municipal de Joinville, situada à Avenida Hermann August Lepper, nº. 10, 
(...). CONVOCAÇÃO: Feita por edital de convocação no Jornal Noticias do Dia nos dias 15 de janeiro de 
2021 à página 01, dia 16 e 17 de janeiro de 2021 à página 01, dia 18 de janeiro de 2021 à página 01 e no 
Diário Oficial do Estado de Santa Catarina nos dias 15 de janeiro de 2021 à página 32, 18 de janeiro de 
2021 à página 31 e 19 de janeiro de 2021 à página 21. ORDEM DO DIA: I. Em Assembleia Geral 
Ordinária: (1)  eleição do Diretor-Presidente.  II. Em Assembleia Geral Extraordinária: (1) pagamento 
de juros sobre o capital próprio. PRESENÇAS: Acionistas representando 100% (...) do capital social 
votante, conforme assinaturas lançadas no “Livro de Presença de Acionistas”. Registra-se também a 
presença da atual Diretora-Presidente da Companhia, Sra. Luana Siewert Pretto e do Sr. Giancarlo 
Schneider. MESA: PRESIDENTE, o Sr. Adriano Bornschein Silva, (...), representante do acionista 
controlador Prefeitura Municipal de Joinville e SECRETÁRIA, a Sra. Vladia Medrado Mendes de 
Brito de Menezes, (...). DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: Foram aprovadas 
as seguintes deliberações: 1)  O acionista majoritário, de acordo com o inciso VI, do art. 13 da Lei 
13.303/2016, acatou o pedido de renuncia da atual Presidente e Elegeu para o cargo de Diretor-
Presidente da Companhia Águas de Joinville o Sr. GIANCARLO SCHNEIDER, (...), que exercerá seu 
mandato com início no dia 26 de janeiro de 2021 até 25 de abril de 2022. O Diretor-Presidente eleito teve a 
sua candidatura aprovada pelo Comitê de Elegibilidade, e declarou, sob as penas de lei, a teor do § 1º 
do art. 1.011 do Código Civil, dos art. 145 a 147 da Lei 6.404/1976, e da Lei 13.303/2016, que não 
está proibido de exercer a administração da Companhia. DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA: Foram aprovadas as seguintes deliberações: (1) O pagamento mensal de juros 
sobre o capital próprio, até a próxima Assembleia Geral Ordinária em 2022, dentro dos limites legais, a 
ser creditado em conta corrente dos acionistas, observando a disponibilidade financeira da empresa e a 
deliberação do Conselho de Administração, estando autorizado desde já o pagamento contra a conta de 
Reserva de Lucros caso não apresente Lucro suficiente no ano. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo 
a tratar, foi a presente ata lavrada, que após lida e aprovada, foi assinada pelo acionista detentor das 
ações ordinárias e preferenciais da Companhia, pelo Diretor-Presidente eleito da Companhia,  pelo 
Presidente da Assembleia e por mim, Secretária. A presente Ata é extrato da original arquivada na 
JUCESC sob o nº 20219819904 em 16/02/2021.

 COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Reunião de 28/04/2021
CNPJ – 07.226.794/0001-55   NIRE – 42.3.0002948.3

DATA, HORA E LOCAL: Aos 28 (...) dias de abril do ano de 2021 (...), às 10:00 horas, na sede da Prefeitura 
Municipal de Joinville, situada à Avenida Hermann August Lepper, nº. 10, (...). PUBLICAÇÃO: do 
Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes, 
Parecer do Conselho Fiscal e Parecer do Conselho de Administração feitas no Jornal ND em 25 de 
março de 2021 às páginas 01 a 06 e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina em 25 de março de 
2021 às páginas 88 a 97. CONVOCAÇÃO: Feita por edital de convocação no Jornal ND no dias 19 de 
abril de 2021 à página 01, no dia 20 de abril de 2021 à página 01 e 21 de abril de 2021 à página 
01,  e no Diário Oficial  do Estado de Santa Catarina nos dias 19 de abril  de 2021 à página 135,  20 
de abril de 2021 à página 68 e 22 de abril de 2021 à página 47. ORDEM DO DIA: Em Assembleia 
Geral Extraordinária: (1) fixação da remuneração global anual dos administradores, do conselho fiscal 
e do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia;  (2) alteração e Consolidação do Estatuto Social 
da Companhia. PRESENÇAS: Acionistas representando 100% (...) do capital social votante, conforme 
assinaturas lançadas no “Livro de Presença de Acionistas”. Registra-se também a presença do Diretor-
Presidente da Companhia, Sr. Giancarlo Schneider, e do Sr. Adilson Bachtold, Presidente do Conselho 
Fiscal. Foi dispensada a presença do representante dos auditores independentes da Companhia, 
nos  termos  do  §  2º  do  art.  134  da  Lei  6.404/76. MESA:  PRESIDENTE,  o Sr. Adriano Bornschein 
Silva, (...), representante do acionista controlador Prefeitura Municipal de Joinville e SECRETÁRIA, a 
Sra. Vladia Medrado Mendes de Brito de Menezes, (...). DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA: Foram aprovadas as seguintes deliberações: (1) Verba honorária global anual 
de R$ 2.097.901,00 (...) para o período Maio/2021 a Abril/2022, que cabe aos administradores, Comitê 
de Auditoria Estatutária e Conselho Fiscal de acordo com a deliberação do Conselho de Administração, 
nela incluídos honorários, benefícios e encargos. Fica aprovado como remuneração do Conselho de 
Administração o equivalente a 20% da média mensal da remuneração da Diretoria, e como remuneração 
do Comitê  de Auditoria  Estatutário  e  do Conselho  Fiscal  o  equivalente  a  15%  da média mensal  da 
remuneração  da  Diretoria  para  ambos,  respeitada  a  verba  mínima  prevista  no  §3º,  art.  162  da  Lei 
6.404/76. (2) A alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia, de acordo com a proposta 
da Diretoria Executiva aprovada pelo Conselho de Administração e Conselho Fiscal ambos em reunião 
de 05 de abril de 2021, a exceção do parágrafo único do artigo 47, o qual permanece com a redação 
atual. A  versão  final  consta  do Anexo  I  (9010237). ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, 
foi a presente ata  lavrada, que após  lida e aprovada,  foi assinada pelo acionista detentor das ações 
ordinárias e preferenciais da Companhia, pelo Diretor Presidente da Companhia, pelo Presidente do 
Conselho Fiscal presente, pelo Presidente da Assembleia e por mim, Secretária. A presente Ata é extrato 
da original arquivada na JUCESC sob o nº 20219023166 em 15/05/2021.



Publicidade

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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Inquérito
O Ministério Público Federal de Santa Catarina decidiu 
instaurar inquérito civil para apurar responsabilidades 
sobre as negativas de retorno às atividades presenciais 
das aulas no Colégio de Aplicação da Universidade 
Federal de Santa Catarina. Decisão do procurador 
da República Marcelo da Mota, que considera a 
necessidade de investigações sobre as representações 
no Ministério Público. Mais de 80 famílias com 
crianças e adolescentes no Colégio de Aplicação apelam 
pelo retorno às aulas. Até agora, sem sucesso.

moacir.pereira@ndmais.com.br
MOACIR PEREIRA

O projeto que trata da reforma da 
Previdência terá reunião conjunta 
das comissões técnicas da Assembleia 
Legislativa para decidir sobre 
a admissibilidade da iniciativa 
governamental. A partir desta semana 
começam as sugestões e mobilizações 
de organizações de funcionários e 
poderes em torno de emendas.

Uma importante reunião, com 
a participação de cinco entidades 
que representam servidores dos 

poderes, aconteceu ontem na Capital. 
Estiveram presentes o presidente 
da Associação Catarinense do 
Ministério Público, Marcelo Gomes 
Silva; o presidente da Associação dos 
Magistrados Catarinenses, Marcelo 
Pizolati; o presidente da Associação 
dos Defensores Públicos do Estado de 
Santa Catarina, Cássio Kury Lopes; 
o vice-presidente da Associação dos 
Procuradores do Estado de Santa 
Catarina, Daniel Cardoso; o presidente 

do Sindicato dos Fiscais da Fazenda do 
Estado de Santa Catarina, José Antônio 
Farenzena; o diretor de Relações 
Parlamentares e Institucionais, 
Eduardo Antônio Lobo; e o presidente 
do Conselho de Administração 
do Iprev, Johni Lucas da Silva.

Entre os pontos questionados e 
considerados críticos, destacaram: 
a implantação de alíquota 
extraordinária de 1% a 4%; a 
supressão das regras de transição 

dos regimes anteriores; a redução do 
cálculo da aposentadoria; a redução 
da pensão por morte; e o aumento 
da contribuição previdenciária 
dos inativos e pensionistas.

As cinco principais entidades 
emitiram nota associativa conjunta 
sobre a reforma previdenciária e 
anunciam que vão intensificar contatos 
com os deputados, apresentando 
sugestões para aprimoramento do 
projeto e correção de injustiças.

Estiagem
Evento virtual marcado para quinta-feira (8), às 19h, marcará 
o lançamento do maior programa de apoio aos agricultores 
para combater a estiagem em Santa Catarina. Será comandado 
pelo secretário de Estado da Agricultura, deputado Altair Silva, 
envolvendo R$ 100 milhões, e que a partir desta semana terá caráter 
permanente pelo dispositivo da nova lei estadual. Na Assembleia 
tramita emenda constitucional de autoria do parlamentar, que 
facilita o repassa dos recursos do Estado aos municípios.

Previdência: associações mobilizadas

Impeachment - O Conselho Estadual da OAB/SC vai 
se reunir dia 19 de julho com o Colégio de Presidentes 
para decidir sobre proposta do presidente do Conselho 
Federal, Felipe Santa Cruz, de impetrar novo pedido 
de impeachment contra Jair Bolsonaro. A definição 
catarinense caberá a 46 conselheiros e 51 presidentes. 
Santa Cruz é o presidente que mais contribuiu 
para desprestigiar a OAB em toda sua história.
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Curtas
 – Prefeitura de Criciúma 
adere às novas 
tecnologias para 
aprimorar a fiscalização. 
Comprou um drone de 
última geração para 
inspecionar obras 
públicas, delimitar 
bacias hidrográficas e 
atualização cadastral.

 – Está marcado para 
amanhã o lançamento 
virtual do livro “As 
Côsa de Sêo Maneca”, 
livro de contos com 
linguajar ilhéu que 
marca a estreia de 
André de Oliveira como 
escritor. Ilustrações 
de Joel Pacheco.

Acompanhe 
meus 
comentários 
no Balanço 

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

Isenção 
do IPI
Projeto que isenta de 
Imposto sobre Produtos 
Industrializados a 
compra de veículos 
pelos profissionais do 
transporte individual 
de passageiros e de 
entrega por aplicativos, 
foi protocolado na 
Câmara Federal pelo 
deputado Darci de 
Matos (PSD). Alega que 
trata-se da categoria 
que mais cresce no país 
e que mais enfrenta 
sérias dificuldades, 
como reajuste do 
combustível, tarifa 
defasada e a alta 
taxa cobrada pelas 
multinacionais. 
Segundo o IBGE, de 
cada 400 brasileiros, 
um trabalha com 
transporte ou entrega 
por aplicativo, 
transformando o 
Brasil no segundo 
maior mercado 
mundial do Uber e 
seus assemelhados.

Mais verbas
O Ministério da Infraestrutura 
comunicou ao Fórum Parlamentar 
Catarinense o remanejamento de 
verbas no orçamento da União 
de R$ 200 milhões. Com isto, as 
rodovias federais terão este ano 
recursos da ordem de R$ 300 
milhões. Informação confirmada 
pelo ministro Tarcísio de Freitas à 
coordenadora do Fórum, deputada 
Angela Amin. Ele anunciou o envio 
de projeto ao Congresso Nacional 
ainda em julho para destinar 
entre R$ 100 milhões e R$ 150 
milhões para estradas federais.

Sarcasmo no Vale
Para protestar contra o lastimável estado da pavimentação 
asfáltica do trecho Apiúna-Pouso Redondo da BR-470, 
no Alto Vale do Itajaí, o Grupo de Comunicação Difusora 
lançou uma campanha inédita. Vai oferecer queijo 
suíço aos ouvintes que enviarem fotos e vídeos sobre a 
buraqueira da rodovia federal. Em 2020, registraram-
se 700 acidentes naquele percurso, com 20 mortes. Mais 
grave: a manutenção da BR-470 naquela região está 
suspensa, segundo os patrocinadores da campanha.



De tempos em tempos, volta a discussão 
sobre a conveniência de proteger a indústria 
nacional. De um lado, altos impostos de im-
portação estariam desestimulando a busca 
da eficiência, e de outro, o elevado Custo 
Brasil estaria dificultando a competitivida-
de da indústria de transformação. Excluin-
do alguns setores, a indústria de forma 
geral é fortemente penalizada pela falta de 
competitividade sistêmica do país.  
 
Avaliações superficiais apontam simploria-
mente ser normal a queda da participação da 
indústria no PIB em função do crescimento do 
setor de serviços. Diversos estudos demons-
traram, todavia, que os exemplos de países 
com histórias de crescimento mais consisten-
te seguem alguns padrões para essa mudan-
ça no peso relativo dos setores.  
 
No Brasil, tivemos uma desindustrialização 
prematura e rápida, com parte importante do 
espaço sendo ocupado por serviços de baixa 
qualidade, com pouca tecnologia e baixos sa-
lários. Foi gerado um refortalecimento do se-
tor primário, denominado reprimarização da 
economia, o que causou desestímulo à quali-
ficação da mão de obra e atraso na evolução 
para os modernos padrões de produção.  
 
É preciso lembrar que a indústria, em espe-

cial, foi vítima de políticas econômicas equi-
vocadas, que levaram à desindustrialização e 
a impediram de acompanhar as transforma-
ções tecnológicas em curso em outros países. 
Ao mesmo tempo, um consistente aumen-
to de gastos públicos foi fortalecendo outros 
componentes do Custo Brasil, minando a 
competitividade da economia do país e das 
suas empresas.  
 
Essas variáveis recomendam que a avalia-
ção sobre o papel da indústria não pode ser 
uma discussão leviana sobre privilégios, por 
mais que em casos isolados isso realmen-
te ocorra. Simplesmente baixar tarifas para 
aumentar a abertura da economia brasileira 
não aumenta a competitividade. Temos de 
começar um processo de reformas, desburo-
cratização, alinhamento de regras comer-
ciais com outros países e blocos econômicos, 
mecanismos de promoção comercial e outros 
pontos que tirem as amarras das empresas. 
Quem sabe assim ainda consigamos resga-
tar a imprescindível contribuição que a in-
dústria brasileira poderia e gostaria de dar 
ao processo de desenvolvimento do país.

Combustíveis e custo 
de vida mais caros

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

Prepare o bolso. A partir de hoje, os brasilei-
ros estão pagando mais caro pelos com-
bustíveis. A Petrobras anunciou ontem os 
reajustes no preço do litro da gasolina, de 

R$ 2,53 para R$ 2,69 (6,3%), e o do óleo diesel, de 
R$ 2,71 para R$ 2,81 (3,7%). Também foi reajustado 
o preço do gás de cozinha, em 5,9%. É mais um duro 
golpe no consumidor, já combalido pela pandemia, 
crise econômica, inflação e pelo desemprego. No 
acumulado do ano, a gasolina da Petrobras avançou 
46%, enquanto o diesel subiu cerca de 40%. A cada 
reajuste no preço dos combustíveis, os índices de in-
flação são pressionados para cima. E isso afeta a ro-
tina de todos, pois o custo de vida também aumenta.

Para quem depende de transporte individual 
para trabalhar ou se 
deslocar até o local de 
trabalho, a situação 
vai ficar ainda mais 
difícil. Os combustí-
veis, insumos básicos 
da economia, mais 
caros refletem em 
outros setores. O que 
mais absorve esse 
impacto é o setor de 
alimentação, já que o 
combustível é essen-
cial para o desloca-
mento dos itens até 
os consumidores.

Os novos preços seguem a alta das cotações 
internacionais do petróleo. A Petrobras afir-
ma que busca evitar o repasse imediato e que 
os preços praticados seguem buscando o equi-
líbrio com o mercado internacional e acom-
panham as variações do valor dos produtos e 
da taxa de câmbio, para cima e para baixo. 

O fato é que a escalada de preços nos bens de 
consumo primário dos brasileiros, como alimen-
tação, combustíveis e despesas domésticas está 
acontecendo. E de uma maneira muito rápida. 
Essa escalada é impossível de ser acompanhada 
por quem ganha o salário mínimo, uma parce-
la massiva da população. Isso provoca um déficit 
na qualidade de vida e no consumo da sociedade, 
trazendo graves crises no setor econômico interno. 

O setor de alimentação 
é o que mais absorve 
o impacto do reajuste 
dos combustíveis, pois 
depende deles para o 
deslocamento dos itens 
até os consumidores”.
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Lucas Colombo
Especial para o ND

Foram mais de oito horas 
de negociações e o sequestro 
de uma família em Balneá-
rio Gaivota, no Sul de Santa 
Catarina, terminou com a 
morte do sequestrador de 
28 anos. A mulher que era 
mantida refém com uma 
faca no pescoço saiu ilesa. 

O dia de terror para a família 
de um empresário iniciou às 
8h da manhã de ontem, quan-
do um ex-funcionário inva-
diu a casa e fez os três filhos 
dele e uma mulher de 36 anos 
reféns. Os filhos de 16 anos, 
15 anos e quatro anos foram 
liberados ao longo do dia.

Viaturas da Polícia Militar, 
Polícia Civil, Bope (Bata-
lhão de Operações Policiais 

Especiais) e uma ambulân-
cia do Corpo de Bombeiros 
Militar foram acionadas 
ainda pela manhã, quando os 
agentes iniciaram as nego-
ciações. Toda a área próxi-
ma da casa foi bloqueada.

QUESTÃO DE TRABALHO
O homem era natural de Al-

vorada, no Rio Grande do Sul, 
e chegou na residência para 
conversar com o ex-patrão, 
mas ele não estava. Então o 
homem decidiu invadir a resi-
dência e fazer a família refém. 
Ele trabalhou poucos dias com 
o empresário e foi demitido 
por ter envolvimento com 
drogas e faltar ao trabalho.

Durante as negociações, 
ele pediu maços de cigarro, 
comida e, além disso, queria 
conversar com jornalistas que 

estavam no local. A pedido 
do Bope e da Polícia Civil, a 
repórter Karin Mariana, do 
Portal Agora Sul, de Ara-
ranguá, foi até a frente da 
casa e, por telefone, conver-
sou com o sequestrador.

“Pediu para se despedir, 
dizer que pede desculpas pelo 
que está fazendo, desculpa 
inclusive ao próprio dono 
da residência onde a mulher 
continua refém e também 
para a família dele que mora 
em Alvorada no Rio Grande do 
Sul”, afirmou a jornalista em 
entrevista à NDTV Criciúma.

Já próximo do final da 
tarde, por volta das 16h, os 
policiais conseguiram aces-
sar o pátio da residência. Até 
então as negociações eram 
realizadas através de con-
tatos telefônicos do seques-

trador. A água e a energia 
da casa foram cortadas.

Foi então que, após mais 
de oito horas, os policiais 
decidiram invadir a residência 
e diversos disparos foram ou-

vidos. A mulher de 36 anos foi 
liberada sem ferimentos, mas 
precisou de atendimento já 
que estava em estado de cho-
que. Já o homem de 28 anos 
foi alvejado e morreu no local.

Sequestro termina com criminoso 
morto e quatro reféns liberados
Com uma faca, homem de 28 anos invadiu casa do ex-patrão em Balneário Gaivota, no Sul do Estado
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Novo piso

Projeto de reajuste salarial 
dos professores de SC será 
enviado à Alesc esta semana

O governador Carlos Moi-
sés (PSL) deve enviar até 
amanhã à Alesc (Assembleia 
Legislativa de Santa Catari-
na) o projeto que determina 
o valor de R$ 5 mil retroativo 
a fevereiro deste ano para 
o piso salarial dos profes-
sores em Santa Catarina.

O que será enviado pelo 
governo nesta semana se 
trata de uma PEC (Proposta 
de Emenda Constitucional), 
que altera a Constituição do 
Estado em um ponto espe-
cífico sobre os vencimentos 
do magistério estadual.

Paralelamente a isso, a Alesc 
trabalha com uma comissão 
mista de educação que ela-
bora "sugestões" que serão 
enviadas como propostas 
para constarem no Projeto 
de Lei do reajuste salarial.

A Proposta de Emenda Cons-
titucional que será entregue 
pelo Executivo visa autorizar 
o ajuste dos vencimentos. 
Ela não altera o salário em si, 
mas sim aquilo que o servidor 

recebe no fim do mês, in-
cluindo abonos e benefícios.

O teor completo das pro-
postas do governo ainda é 
desconhecido, tanto por parte 
dos parlamentares quanto 
pela SED (Secretaria de Estado 
da Educação) e Casa Civil, 
que de acordo com a asses-
soria de imprensa, ainda não 
têm acesso aos documen-
tos completos da Emenda.

Assim que o projeto for 
protocolado na Alesc, ele será 
lido na sessão subsequente. 
A partir do momento que ele 
é lido no plenário, o que dá 
ciência aos parlamentares que 
este projeto está tramitando 
na Casa, ele é encaminhado 
para as comissões pertinentes.

Ele deve tramitar na CCJ 
(Comissão de Constituição 
e Justiça), depois na comis-
são de finanças, na comissão 
de educação e ainda na co-
missão de trabalho e serviço 
público. Depois de aprova-
do nas comissões, ele vai 
a plenário para votação. 

Policiais negociaram por mais de oito horas com o sequestrador
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O QUE DIZ A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Sobre a municipalização da SC-108, a Secretaria de 
Infraestrutura do Estado disse que é favorável, desde 
que cumpra os requisitos técnicos de continuidade 
da malha, ou que se apresentem alternativas para 
isso. Para a pasta, a via não pode se tornar um 
gargalo. Sobre a municipalização de trechos da 
SC-421, a secretaria também é favorável, está em 
contato com a prefeitura e analisa a situação.
Sobre a SC-350, a pasta disse que faz a manutenção, 
em alguns trechos e, em outros, tem um consórcio 
com a CIN/Amavi, que recebe recursos do Estado 
para isso. Sobre a Ivo Silveira, de Brusque a Gaspar, 
a secretaria informou que está trabalhando na 
manutenção da rodovia e em processo de elaboração 
do edital de licitação para a duplicação.
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A BR-470, uma das rodovias federais mais importan-
tes para a economia de Santa Catarina, é palco também 
de tragédias diárias. Somente em 2020, no trecho entre 
Navegantes e Pouso Redondo, que tem 197 km de exten-
são, 1.123 acidentes foram registrados, com 1.359 pessoas 
feridas e 58 mortes. A estrada federal liga Planalto, Oeste 
e Vale do Itajaí ao principal porto da região, responsável 
por escoar quase toda produção do Estado. Mesmo assim, 

apresenta trechos sinuosos, mal 
sinalizados e tem muitos buracos.

A NDTV começou a veicular ontem 
a série especial “Raio-X das ro-
dovias”, que terá seis reportagens 
produzidas para o telejornal ND 
Notícias. O primeiro dia mostrou a 
condição das estradas catarinenses 
no Vale do Itajaí. A reportagem revela 

rodovias prejudicadas pelo atraso em obras e com um 
recorde triste de acidentes. As mais importantes estra-
das federais e estaduais serão “personagens” centrais 
desta série, com seus problemas e possíveis soluções. O 
objetivo é melhorar o trânsito e aumentar a segurança de 
motoristas e pedestres nas diversas regiões do Estado.

Na BR-470 as obras de duplicação dos 73 km entre 
Navegantes e Indaial ocorrem em ritmo lento. Recen-
temente, o governo do Estado anunciou um aporte de 
R$ 200 milhões para acelerar a entrega dos dois lotes. 
Em visita recente a Santa Catarina, o ministro da in-
fraestrutura anunciou mais investimentos nas rodovias 
federais e parte desse orçamento vem para a BR-470.

“O presidente determinou ao ministro da Eco-
nomia para reforçar o orçamento do Ministério da 
Infraestrutura e devemos, muito em breve, dispo-
nibilizar cerca de R$ 200 milhões para Santa Cata-
rina e, obviamente, um dos nossos focos será a obra 
da 470”, destaca o ministro Tarcísio de Freitas.

Santa Catarina ocupa a sexta posição no ranking nacio-

Rodovias do Vale 
do Itajaí são palco 
de tragédias diárias

Buracos, falta de manutenção e 
excesso de velocidade são alguns 
dos problemas enfrentados em 
importantes estradas do Estado

Somente em 2020 
o trecho entre 
Navegantes e 
Pouso Redondo da 
BR-470 registrou 
1,1 mil acidentes 
e 58 mortes 

Buracos enormes 
são um perigo 

constante para 
motoristas nas 

estradas do Estado

NDTV/ND

Leia mais amanhã

A situação 
nas rodovias 
no Sul do 
Estado

Divisão de responsabilidades entre Estado e município
Algumas rodovias estaduais e fede-

rais acumulam recordes de acidentes 
no Vale do Itajaí. Uma delas é a SC-108, 
rodovia com 430 km de extensão. Ela 
começa no Norte, em Joinville, e vai 
até a divisa com o Rio Grande do Sul. 

Em Blumenau, são 24 km, e a rodovia 
divide um dos bairros mais populo-
sos da cidade: Itoupava Central. Só em 
2020 foram registrados 291 acidentes 
no trecho e quem tem comércio pró-
ximo à rodovia não aguenta mais.

“A gente vê muitos acidentes. É am-
bulância dia e noite subindo e descendo 

essa rodovia. Ela está abandonada”, 
relata a comerciante Aline Muzik.

Por se tratar de um trecho urbano, 
o prefeito de Blumenau, Mário Hilde-
brandt (Podemos), entregou um ofício 
solicitando a municipalização da SC-108, 
na Itoupava Central, ao secretário de 
Estado de infraestrutura e mobilidade.

“Nosso objetivo, com isso, é ime-
diatamente com o recurso que es-
tamos pedindo de R$ 50 milhões, 
incorporar uma série de rótulas  para 
melhorar a segurança e proteger os 
motoristas”, destaca Hildebrandt.

Auxílio municipal
No alto Vale do Itajaí, a SC-350, que liga Rio 

do Sul a Alfredo Wagner, também sofre com o 
alto fluxo de veículos. Mesmo com os reparos em 
2020, a via segue com buracos. A responsabili-
dade pela manutenção é do Estado, mas os mu-
nicípios auxiliam nas demandas mais urgentes. 
Um dos trechos mais comprometidos está entre 
Rio do Sul e Ituporanga. No ano passado, fo-
ram 96 acidentes e cinco mortes registradas.

“Ituporanga é um município forte em estru-
turas pré-moldadas e na agricultura, Vidal Ra-
mos na produção de cimentos e eles utilizam a 
SC-350 para escoar toda essa produção”, apon-
ta o prefeito de Rio do Sul, José Thomé (PSD).

Quem utiliza a rodovia Ivo Silveira também 
precisa ter paciência e atenção para desviar dos 
buracos. A estrada, que liga Gaspar a Brusque, tem 
tráfego intenso. A falta de manutenção periódica 
nos 20 km de rodovia torna o trecho perigoso. 

A promessa de duplicação existe e o edi-
tal deve ser lançado ainda este ano, se-
gundo o governo do Estado. 

Abuso de velocidade é 
problema recorrente

Outra importante rodovia estadual da região é 
a SC-421, que liga Blumenau a Pomerode e tem 
19 km. “O maior problema é a velocidade. A gen-
te não tem faixa elevada e o policiamento é pou-
co”, registra a empresária Gracile de Lima.

A ausência de faixas elevadas é um convite para 
o abuso de velocidade. Foi na SC-421 que o ex-de-
putado faederal João Pizzolatti se envolveu em um 
grave acidente em 2017 e por pouco não matou o 
motorista do outro veículo. O prefeito de Pomero-
de Ércio Kriek (DEM) também vê com bons olhos a 
municipalização de alguns trechos da rodovia.

“Entendemos que seria muito mais adequado o 
município cuidar desses trechos, afinal, muitas coi-
sas acabamos fazendo, por exemplo, a roçagem e, 
em algumas situações, acabamos até tapando bu-
racos. A municipalização seria uma alternativa 
muito boa, até porque ela está dentro do períme-
tro urbano do município”, defende Kriek.
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COMERCIAL

COMPRA VENDA

R$ 5,086 R$ 5,088

TURISMO

COMPRA VENDA

R$ 5,07 R$ 5,24

+0,6338%

 Dólar

COMPRA VENDA

R$ 6,02 R$ 6,022

+0,6501%

COMPRA VENDA

R$ 0,0526 R$ 0,0531

+0,5682%
 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$ 292,13

R$ 1100,00

Selic

CUB-SC

Salário Mínimo

Ouro

Data Pontos Variação
05/JUL 126.920,05 -0.55%

02/JUL 127.621,65 1.56%

01/JUL 125.666,19 -0.9%

Data fi nal Rendimento
5/JULHO 0,2019%

4/JULHO 0,2019%

3/JULHO 0,2019%

Ibovespa

Poupança
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Auxílio emergencial é  
prorrogado por 3 meses
O Governo anunciou ontem que o benefício será pago até o mês de outubro. Custo mensal do programa, segundo 
cálculos do Ministério da Economia,  chega aos R$ 9 bilhões e deve beneficiar aproxmadamente 39 milhões de pessoas

Segundo a Petrobras, o preço da gasolina sobe 6,3%; o do diesel, 3,7%; e o gás de cozinha vai ter uma alta de R$ 0,20 por quilo

O presidente Jair Bolsonaro assinou ontem 
(5) o decreto que prorroga por três meses o 
pagamento do auxílio emergencial à popula-
ção de baixa renda afetada pela pandemia da 
covid-19. Com isso, o benefício, que terminaria 
agora em julho, será estendido até outubro. De 
acordo com a Secretaria-Geral da Presidência 
da República, o ato será publicado na edição 
de hoje (6) do Diário Oficial da União (DOU).

Também foi editada uma medida provisó-
ria (MP) que abre crédito extraordinário para 
custear o pagamento complementar do auxí-
lio. No mês passado, o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, informou que o custo mensal 
do programa, que paga um benefício mé-
dio de R$ 250 por família, é de R$ 9 bilhões.

O auxílio emergencial foi criado em abril do 
ano passado pelo governo federal para aten-
der pessoas vulneráveis afetadas pela pan-
demia da covid-19. Ele foi pago em cinco 
parcelas de R$ 600 ou R$ 1,2 mil para mães 
chefes de família monoparental e, depois, 
estendido até 31 de dezembro de 2020 em até 
quatro parcelas de R$ 300 ou R$ 600 cada.

Neste ano, a nova rodada de pagamentos 
prevê parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependen-
do do perfil. As famílias, em geral, recebem 
R$ 250; a família monoparental, chefia-
da por uma mulher, recebe R$ 375; e pes-
soas que moram sozinhas recebem R$ 150.

REGRAS
Pelas regras estabelecidas, o auxílio será pago às 

famílias com renda mensal total de até três salários 
mínimos, desde que a renda por pessoa seja inferior a 
meio salário mínimo. É necessário que o beneficiário 
já tenha sido considerado elegível até o mês de de-
zembro de 2020, pois não há nova fase de inscrições. 
Para quem recebe o Bolsa Família, continua valendo 
a regra do valor mais vantajoso, seja a parcela paga 
no programa social, seja a do auxílio emergencial.

Petrobras anuncia aumento na gasolina, no diesel e gás de cozinha
A Petrobras anunciou ontem 

(5) que vai aumentar os preços 
da gasolina, do diesel e do gás 
de cozinha (GLP) a partir de hoje 
(6). Segundo a estatal, os rea-
justes acompanham a elevação 
nos patamares internacionais de 
preços de petróleo e derivados.

Para a gasolina, o aumento 
médio será de R$ 0,16 (6,3%), 
fazendo com que o litro do com-
bustível saia de R$ 2,53 e chegue a 
R$ 2,69 nas refinarias da estatal.

Já o diesel terá um reajus-
te médio de R$ 0,10 (3,7%) por 
litro, que passará a custar R$ 2,81 
nas refinarias da Petrobras.

A estatal anunciou ainda que o 

preço médio de venda do GLP para 
as distribuidoras passará a ser 
de R$ 3,60 por kg, refletindo um 
aumento médio de R$ 0,20 por kg.

A Petrobras afirma que evita 
repassar imediatamente a volatili-
dade externa aos preços do merca-
do interno, mas busca o equilíbrio 
de seus valores com o mercado 
internacional e a taxa de câmbio. 
Segundo a estatal, tal alinhamen-
to “é fundamental para garantir 
que o mercado brasileiro siga 
suprido sem riscos de desabaste-
cimento pelos diferentes setores 
responsáveis pelo atendimento 
às diversas regiões brasileira”.

Até chegar aos consumidores 

finais, os preços cobrados nas 
refinarias da Petrobras na venda 
às distribuidoras são acrescidos 
de impostos, custos para a mistu-
ra obrigatória de biocombustível, 
margem de lucro de distribuidoras 
e revendedoras e outros custos. 
“Para o GLP especificamente, 
conforme Decreto nº 10.638/2021, 
estão zeradas as alíquotas dos 
tributos federais PIS e Cofins inci-
dentes sobre a comercialização do 
produto quando destinado para uso 
doméstico e envasado em recipien-
tes de até 13 kg”, explica a Petro-
bras, que acrescenta que, no caso 
do GLP, o preço final é acrescido do 
custo de envase nas distribuidoras.
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DIVULGAÇÃO/RECORD TV

O INSS (Instituto Nacional do Seguro 
Social) divulgou ontem (5) um novo ca-
lendário com os prazos determinados para 
a realização da prova de vida por aposen-
tados e pensionistas. As datas publica-
das no Diário Oficial da União amantêm 
inalterado o calendário anterior, para os 
beneficiários com a prova de vida venci-
da desde dezembro de 2020, cujo bloqueio 
será realizado sem a comprovação no mês 
de outubro. Os bloqueios dos benefícios 
ficaram suspensos por um ano e três meses 
devido à pandemia do novo coronaví-
rus e foram retomados no início do mês 
de junho, quando tiveram o pagamento 
interrompido aqueles que não realizaram a 
prova de vida prevista para abril de 2020.

O cronograma segue até agosto de 2022, 
quando terão o benefício bloqueado aqueles 
com a prova de vida vencida no mês de junho 
do ano que vem. (Confira o calendário).

Para fazer a prova de vida, basta ir à 
agência bancária portando um documen-
to com foto, comprovante de residência 
e cartão do banco no qual tem conta.

A comprovação de vida pode tam-
bém ser feita por biometria facial, nos 
aplicativos “Meu INSS” e “Meu Gov.
Br” para quem já foi cadastrado.

O texto também autoriza a realização de 
prova de vida para quem tem mais de 80 anos 
e pessoas com dificuldades de locomoção 
seja feita na residência dos beneficiários. 

O requerimento para realização de compro-
vação de vida por meio de pesquisa externa 
pode ser feito pelo Central 135, pelo portal Meu 
INSS ou outros canais diretos do instituto.

Para os beneficiários com dificuldades 
de locomoção, o requerimento para reali-
zação de comprovação de vida a domicílio 
deverá ser instruído com a comprovação 
médica que comprove a limitação.

VENCIMENTO DA PROVA DE VIDA                BLOQUEIO 
até abril 2020 junho/21 
maio e junho 2020 julho/21 
julho e agosto 2020 agosto 2021 
setembro e outubro 2020 setembro 2021 
novembro e dezembro 2020                         outubro 2021 
janeiro e fevereiro 2021 novembro 2021 
março e abril 2021 dezembro 2021 
maio e junho 2021 janeiro 2022 
julho e agosto 2021 fevereiro 2022 
setembro e outubro 2021 março 2022 
novembro e dezembro 2021 abril 2022 
janeiro e fevereiro 2022 maio 2022 
março e abril 2022 junho 2022 
maio e junho 2022 julho 2022 
julho 2022 agosto 2022

INSS define novos prazos 
para realizar prova de vida

Serviço 

Beneficiários do INSS com prova de vida vencidas em dezembro 
de 2020 terão o bloqueio do pagamento a partir de outubro

Após mais de um ano de suspensão devido à pandemia de Covid-19, 
bloqueio dos benefícios foi retomado desde o início do mês passado

CONFIRA O 
CALENDÁRIO 

Áries 21/3 a 20/4 
As coisas não são como você esperava 
que fossem, mas se você as deixar ama-
durecer um pouco mais, sem se exal-
tar, perceberá que acabarão sendo mui-
to melhor do que você imaginava. É tudo 
uma questão de amadurecimento.

Touro 21/4 a 20/5
Quando sentir medo diante de uma in-
formação, procure respirar e verificar 
de forma imparcial tudo que impressio-
nar sua alma. Este é um momento de-
licado, no qual a verdade é escondida e 
a mentira é exposta como verdade.

Gêmeos  21/5 a 20/6 
Nada é o que parece, todo mundo sabe disso. 
Porém, apesar de conhecer a verdade, todo 
mundo, também, prefere, por preguiça, ficar 
com a informação aparente. Assim caminha 
nossa humanidade. Como remediar isso?

Câncer   21/6 a 22/7 
O melhor a fazer neste momento é evitar 
reagir diante do que acontecer, ou das in-
formações que chegarem até você. O tempo 
que você ganhar entre o estímulo e a reação 
será o tempo em que você organizará tudo.

Leão 23/7 a 22/8  
A realidade merece ser investigada, em vez 
de aceita sem restrições. Tudo que parecer 
uma informação distorcida, é muito possí-
vel que seja isso mesmo, uma distorção de 
uma realidade que merece ser investigada.

Virgem  23/8 a 22/9 
Verifique as informações antes de tomar 
atitudes concretas sobre o que pareceria 
ser verídico. Tenha em mente que, ape-
sar de haver muitas informações circu-
lando, há também muita gente queren-
do desinformar para agregar caos.

Libra  23/9 a 22/10
O prazer não deveria ser uma exceção à regra 
de que a maior parte do tempo tudo teria de 
ser sofrido. Não precisa ser o contrário disso, 
mas pelo menos você pode reivindicar que 
haja equilíbrio entre as duas condições.

Escorpião 23/10 a 21/11 
As teorias de conspiração que circulam à sol-
ta por aí parecem todas críveis e legítimas, 
mas isso é só porque ninguém se dá ao tra-
balho de fazer algumas contas que provariam 
que, matematicamente, estão todas erradas.

Sagitário  22/11 a 21/12 
Aquilo que foi combinado terá de aconte-
cer, gostando você ou não. Melhor tomar 
a iniciativa e se livrar o mais rapidamente 
possível desses compromissos a respeito dos 
quais nada há a fazer, a não ser os cumprir.

Capricórnio 22/12 a 20/1 
Quando as coisas do dia a dia, que suposta-
mente não precisariam de grande atenção 
de sua parte, começam a funcionar todas 
erradas ao mesmo tempo, não há nisso uma 
conspiração, apenas uma coincidência.

Aquário 21/1 a 19/2
Expresse sua verdade, mas não espe-
re que essa seja compreendida por al-
guém. O que importa, neste caso, não é 
a compreensão da audiência, pois, ape-
sar de essa ser importante, não está dis-
ponível nesta parte do caminho.

Peixes  20/2 a 20/3
Busque conforto, mas não desanime se não o 
encontrar, porque este é um momento caóti-
co e, por isso, tudo e todos são atingidos com 
ondas distorcidas que desbaratam os planos. 
Mantenha a cabeça no lugar. Vai passar.

Horóscopo
Oscar QuirOga/ EstadãO cOntEúdO



Um empate sem gols e muita 
reclamação sobre as condições 
do gramado em Paranaguá. 
Foi assim que o JEC retornou 
para Joinville com um ponto 
na bagagem, a manutenção da 
vice-liderança, mas a sensação 
de que poderia e merecia mais.

Para o goleiro Rafael Pascoal, 
acostumado a sair jogando 
com os pés, construindo ações 
desde o setor defensivo, uma 
das qualidades que o fize-
ram desembarcar na cidade, o 
gramado não pode ser utili-
zado como “desculpa”, mas 
influenciou – e muito – na 
maneira de jogar do Tricolor. 

“O gramado não é desculpa 
porque estava ruim para os dois 
lados. Eles levam vantagem 
porque treinam sempre lá, mas 
falei até antes de começar o 
jogo que é uma falta de respeito 
o Campeonato Brasileiro ter um 
gramado daquele. Não dá para 
jogar futebol. Quem assistiu o 
jogo viu que era chutão o tempo 
todo e a bola sempre viva, 
não tinha muito o que fazer. 
Aquilo não era futebol”, disse.

O resultado não foi o que 

o torcedor esperava, mas o 
goleiro ressalta que, apesar 
de ser o lanterna do grupo, o 
Rio Branco sabe se defender 
em casa, consegue jogar em 
um campo no qual está mais 
adaptado e molda sua manei-
ra de atuar às condições da 
Estradinha. “É uma equipe 
mais adaptada, com mais força. 
A nossa equipe é mais técni-
ca, então não jogamos como 
costumamos, mas sabemos 
que ainda vamos sofrer muito 
com isso da Série D”, falou.

Com poucas finalizações e 
ações nas quais a bola conse-
guiu ser trabalhada envolven-
do o adversário, a partida se 
desenvolveu mais em jogadas 
verticais, com lançamentos 
longos e bola na área o que, 
para Pascoal, exigiu mui-
to da concentração, foco e 
do psicológico dos atletas 
joinvilenses, que não estão 
acostumados a uma partida 
mais forte e menos técnica.

“Por mais que tenha sido um 
jogo sem finalizações, toda 
hora a bola estava viva, então 
em uma desatenção poderia 

sair gol para qualquer lado. 
É um jogo que não foi legal 
para quem assistiu, mas usou 
muito da nossa parte psico-
lógica porque a bola sempre 
estava viva no jogo”, analisou.

META ERA A VITÓRIA
O goleiro tricolor reforçou 

que o time soube se adaptar 
às condições, mas disse que o 
grupo não ficou satisfeito com 
o resultado. “Nós fomos para 
ganhar, um empate nunca é 
encarado como um resultado 
positivo. Temos uma filosofia 
de jogo e temos que mantê-la. 
Se fosse aqui, com certeza o 
jogo seria diferente”, salientou.

Na vice-liderança e prestes 
a ter um confronto direto e 
importante na briga pela ponta 
da tabela, o JEC só pensa em uma 
coisa, garante Pascoal. “A nossa 
conversa no dia a dia é uma só: 
classificar. O nosso objetivo é o 
título. Sabemos que vai ser difí-
cil, nunca falamos que será fácil, 
a Série D não é fácil”, destacou. 
O JEC volta a campo no próximo 
sábado (10), quando enfrenta o 
Caxias, às 15h, na Arena Joinville.
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Daniel japonês é  
reforço nas quadras 

Rafael Pascoal critica 
campo da Estradinha
“É uma falta de respeito”, afirmou o goleiro do Tricolor ao avaliar as 
condições precárias do gramado da partida disputada no domingo

Esporte

Tem reforço de peso chegando 
para o segundo semestre nas 

quadras 
joinvilenses. 

O ala Daniel 
Shiraishi desembarca 

em Joinville para vestir a camisa 
6 do JEC/Krona depois de seis 
temporadas na Europa. Com 
contrato até o fim de 2022, 
Daniel se apresenta no dia 15 de 
julho e pode estrear em agosto. 
Entre os títulos no currículo 
estão a Liga Nacional, Taça 
Brasil e Mundial, além da UEFA 
e Liga Espanhola. Com a seleção 
brasileira, conquistou o Grand 
Prix e o Sul-americano. O ala 
direito já está pré-convocado 
pelo técnico Marquinhos 
Xavier para o Mundial.

Nação joga em Canoinhas 
Depois de vencer o atual campeão da Série C na estreia, 
o Nação joga hoje no Planalto Norte. O time fundado em 
Joinville e que manda seus jogos em Canoinhas nesta Série B 
entra em campo às 15h para enfrentar o Guarani de Palhoça. 
As duas equipes têm a mesma campanha, com uma vitória 
por um gol de diferença, mas o time da Grande Florianópolis 
marcou um gol a mais. Uma vitória pode colocar o Nação 
na ponta da tabela, que é liderada pelo Camboriú.

Mais uma derrota para o Fluminense 
Não deu para o Fluminense na segunda rodada da Série B 
do Campeonato Catarinense. Estreando em casa, o Tricolor 
do Itaum foi superado pelo Tubarão por 1 a 0 e manteve a 
lanterna na mão, com duas derrotas em dois jogos. O time 
volta a campo na próxima segunda-feira (12), quando 
enfrenta o Atlético Catarinense, no Orlando Scarpelli, às 15h.

Só boato 
Um boato que se espalhou nos últimos dias apertou o 
coração do torcedor tricolor. A suposta saída do pivô 
Dieguinho preocupou a torcida, mas a diretoria do JEC/
Krona garante que o camisa 89 fica. Com contrato até 
o final de 2022, Dieguinho teria recebido proposta 
do Benfica, clube que tem rivalidade histórica com o 
Sporting, equipe defendida pelo pivô em Portugal e onde 
ele conquistou diversos títulos. Mas, os portugueses 
não devem levar a melhor nessa história e, pelo menos 
até o final da temporada, a tendência é que o pivô 
continue marcando gols e comemorando por aqui.

FOTO VITOR FORCELLINI/DIVULGAÇÃO/ND

Rafael Pascoal disse que as más condições do gramado impediram que ele jogasse 

com os pés e exigiram concentração extra dos jogadores no confronto de domingo

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

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

2273

Federal Concurso
Quarta e sábado
Premiação Bilhete Prêmio

5576

   

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

Premiação Ganhadores Prêmio

5597

   

2387Mega-Sena Concurso
Quarta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio

Lotomania Concurso
Terça e sexta

Premiação Ganhadores Prêmio

2192

   

   

Primeiro sorteio

Segundo sorteio

Dupla Sena Concurso
Terça, quinta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio 

2243

20 25 37 41 46 50

Premiação Ganhadores Prêmio 

02 06 19 23 27 35

   
   
   
   
   

   
   

Timemania Concurso
Terça, quinta e sábado

MIXTO           MT
TIME DO CORAÇÃO

1658

20 21 39 49 61 64 72

Premiação Ganhadores Prêmio

Time coração Ganhadores Prêmio

Dia de Sorte Concurso
Terça, quinta e sábado

MÊS DA SORTE: 

476

02 05 06 10 23 27 31

Premiação Ganhadores Prêmio

OUTUBRO          

LOTERIAS

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

15 acertos 2 R$ 764.466,49
14 acertos 260 R$ 1.761,44
13 acertos 9562 R$ 25,00
12 acertos 116151 R$ 10,00
11 acertos 666366 R$ 5,00

1 acertos 011004 R$ 500 mil
2 acertos 054926 R$ 27 mil
3 acertos 063047 R$ 24 mil
4 acertos 095007 R$ 19 mil
5 acertos 023098 R$ 18.329,00

Quina 1 R$ 6.731.433,65
Quadra 95 R$ 7.410,89
Terno 6594 R$ 160,55

20 32 38 56 65

Sena Acumulado R$ 32 milhões
Quina 30 R$ 89.150,26
Quadra 3038 R$ 1.257,64

08 26 30 31 38 48

20 acertos Acumulado R$ 1.600 mil
19 acertos 6 R$ 39.419,41
18 acertos 65 R$ 2.274,20
17 acertos 518 R$ 285,37
16 acertos 3374 R$ 43,81
15 acertos 14550 R$ 10,15
0 acertos 0 R$ 0,00

03 05 08 11 28
30 37 38 40 42
46 51 61 63 65
75 86 90 92 94

Sena Acumulado R$ 10 milhões
Quina 31 R$ 5.180,87
Quadra 1707 R$ 107,52

Sena 0 R$ 0,00
Quina 46 R$ 3.142,31
Quadra 2385 R$ 76,96

7 acertos Acumulado R$ 8.400 mil
6 acertos 3 R$ 38.968,78
5 acertos 108 R$ 1.546,38
4 acertos 2274 R$ 9,00

MIXTO           MT 6480 R$ 7,50

7 acertos 1 R$ 1.016.441,60
6 acertos 56 R$ 2.065,75
5 acertos 2371 R$ 20,00
4 acertos 27176 R$ 4,00
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O Brasil está na final da Copa 
América. Com boa atuação, a se-
leção envolveu o rival e superou 
o Peru por 1 a 0, na noite de on-
tem, no Nilton Santos, no Rio de 
Janeiro, graças à estrela de Lucas 
Paquetá. O meia, que fez o único 
gol do jogo, já havia decidido 
a classificação contra o Chile, 
nas quartas de final. A equipe 
agora espera pelo seu adversário 
na decisão do próximo sábado 
(10), no Maracanã. Por conta da 
ausência de Gabriel Jesus, ex-
pulso no último jogo, o técnico 
Tite optou pelas entradas de 
Paquetá e Everton Cebolinha, 
que ganhou a vaga de Roberto 
Firmino. E as trocas deram mui-
to certo, com o Brasil criando 
uma série de chances ainda 
no início do primeiro tempo.

Aos 7, Richarlison cruzou 
na medida e Neymar bateu 
para fora. Pouco depois, Ca-
semiro acertou uma bomba 
em cobrança de falta. Gallese 
defendeu, mas soltou a bola 
dentro da área. Cebolinha não 
conseguiu aproveitar o rebote.

Aos 18, o goleiro peruano bri-

lhou. Paquetá recebeu belíssimo 
passe de letra de Casemiro e 
cruzou. Neymar, sozinho, bateu 
em cima de Gallese. No rebote, 
Richarlison chutou, e o cami-
sa 1 fez outra grande defesa.

LINDA JOGADA 
De tanto insistir, o Brasil 

chegou ao gol aos 34. Neymar 
fez linda jogada individual, com 
direito a rolinho dentro da área 
adversária, e tocou para Paque-
tá, que bateu firme para fazer 1 a 
0. A dupla, que já havia brilhado 
contra o Chile, mais uma vez 
funcionou nessa Copa América.

A seleção quase ampliou aos 
50 do primeiro tempo. Cebo-
linha cruzou na medida para 
Renan Lodi, que cabeceou fraco.

Na volta do intervalo, o Peru 
foi para cima e Lapadula, italia-
no naturalizado peruano, quase 
empatou. Ele driblou Thiago Sil-
va e bateu forte, para boa defesa 
de Ederson. Pouco depois, Raziel 
García recebeu na perna esquer-
da, cortou para dentro e bateu de 
direita. Ederson defendeu e ga-
rantiu a classificação brasileira.

Paquetá decide novamente
Em jogo complicado, Brasil fez 1 a 0 no Peru e se garantiu na final da Copa América

Mesmo sofrendo forte marcação peruana, Neymar se destacou
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  1 X 0  

Brasil
Ederson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e 
Renan Lodi (Éder Militão, 38/2T) ; Casemiro, 

Fred (Fabinho, 38/2t) e Lucas Paquetá; Everton 
Cebolinha (Everton Ribeiro, 24/2T), Neymar e 

Richarlison (Vinicius Júnior, 38/2T). Técnico: Tite.

Peru
Gallese; Corzo, Santamaría, Christian 
Ramos (García, intervalo), Callens e Trauco 
(López, intervalo); Tapia (Távara, 44/2T), 
Yotún, Peña e Cueva (Ormeño, 35/2T); 
Lapadula. Técnico: Ricardo Gareca

Gol: Lucas Paquetá (BRA). Arbitragem: Roberto Tobar (CHI), auxiliado 
por Christian Schiemann (CHI) e Claudio Rios (CHI). Hora: 20h. Data: 

05/07/2021. Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).

Itália e Espanha 
fazem duelo pesado
Fora das finais dos torneios 
internacionais desde 2012, 
Espanha e Itália fazem, hoje, 
às 16h, a primeira semifinal da 
Eurocopa, mas que para muitos 
críticos vai se tratar de uma decisão 
antecipada. Técnicos e jogadores 
não aceitam este rótulo, Muita 
coisa mudou desde que Roberto 
Mancini assumiu o comando da 
seleção italiana. A equipe mostra 
marcação forte e alta energia para 
pressionar o adversário, sempre 
em ritmo acelerado. Apesar de 
não assumir o favoritismo, o 
técnico Luis Enrique afirmou que 
nenhuma equipe está atuando 
melhor que a Espanha na Eurocopa.

Diante da Colômbia

Messi tenta levar 
Argentina à final

Argentina e Colômbia 
definem quem será o últi-
mo finalista da Copa Amé-
rica nesta noite, às 22h, no 
estádio Mané Garrincha, 
em Brasília. Os argentinos 
confiam no talento do as-
tro Lionel Messi, que tem 
jogado o que se espera dele 
na seleção, ao passo que é o 
artilheiro e o atleta com mais 
assistências na competição. 
O camisa 10 tentará passar 
pelo experiente goleiro 
Ospina, um dos desta-
ques dos colombianos.

Pela Copa América, foram 14 
encontros entre as duas sele-
ções, dos quais a "Albiceles-
te" ganhou sete, a Colômbia 
venceu três e houve quatro 
empates. Será a terceira se-
mifinal do torneio em que as 
equipes vão se encontrar. 
Nas outras duas, a Ar-
gentina levou a melhor.

Liderada por Messi, a 
Argentina busca alcan-
çar a primeira final da Copa 

América em solo brasileiro e, 
sobretudo, encerrar jejum de 
títulos que já dura 28 anos. A 
seleção não levanta uma taça 
desde 1993, quando conquis-
tou a Copa América naquele 
ano.

Messi vem em um bom 
momento jogando pela seleção
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SÉRIE C
  GRUPO A 

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

CLASSIFICADOS  REBAIXADOS 

  7ª RODADA 
 10/7, 11h V. Redonda  x  Jacuipense
10/7, 17h Altos  x  Santa Cruz
10/7, 19h Botafogo-PB  x  Manaus
11/7, 15h30 Floresta  x  Tombense
11/7, 18h Paysandu  x  Ferroviário  

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

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

  6ª RODADA 
 3/7, 11h Oeste 2 x 4 Ypiranga-RS
3/7, 17h Novorizontino 1 x 0 Botafogo-SP
4/7, 11h São José-RS 2 x 1 Mirassol
4/7, 16h Criciúma 2 x 0 Paraná
5/7, 18h Ituano 1 x 0 Figueirense   

Paysandu 11 6 3 2 1 7 4 3 61.1
Manaus 10 6 3 1 2 9 11 -2 55.6
Tombense 9 6 2 3 1 10 6 4 50
V. Redonda 9 6 2 3 1 8 5 3 50
Botafogo-PB 8 6 2 2 2 5 4 1 44.4
Floresta 8 6 2 2 2 4 4 0 44.4
Ferroviário 8 6 2 2 2 3 5 -2 44.4
Altos 7 6 2 1 3 8 8 0 38.9
Jacuipense 6 6 1 3 2 5 8 -3 33.3
Santa Cruz 3 6 0 3 3 3 7 -4 16.7

Criciúma 14 6 4 2 0 6 1 5 77.8
Ypiranga-RS 13 6 4 1 1 12 5 7 72.2
Novorizontino 13 6 4 1 1 7 2 5 72.2
Ituano 10 6 3 1 2 6 7 -1 55.6
Botafogo-SP 9 6 3 0 3 4 7 -3 50
Mirassol 7 6 2 1 3 8 8 0 38.9
Figueirense 6 6 1 3 2 3 4 -1 33.3
São José-RS 5 6 1 2 3 3 6 -3 27.8
Paraná 4 6 1 1 4 5 9 -4 22.2
Oeste 2 6 0 2 4 2 7 -5 11.1

COPA AMÉRICA
  SEMIFINAL 
RODADA ÚNICA
 5/7, 20h Brasil 1 x 0 Peru
6/7, 22h Argentina  x  Colômbia  

 
EUROCOPA

  SEMIFINAL 
RODADA ÚNICA
 6/7, 16h Itália  x  Espanha
7/7, 16h Inglaterra  x  Dinamarca  



Rodrigo Pessoa vai para 
sétima Olimpíada

A equipe brasileira de salto para os 
Jogos de Tóquio-2020 foi definida pela 
Confederação Brasileira de Hipismo. 
A comissão técnica escolheu Luiz 

Francisco Azevedo, Marlon Zanotelli, 
Rodrigo Pessoa e Yuri Mansur para representar o 

país no Japão. Após ficar fora da última Olimpíada, 
em 2016, no Rio de Janeiro, Pessoa participará de 

sua sétima edição dos Jogos, um recorde que somente 
o velejador Robert Scheidt e a jogadora de futebol Formiga estão 

alcançando. O Time Brasil de Salto terá o suíço Philippe Guerdat como 
técnico e Pedro Paulo Lacerda como chefe de equipe. As competições se 
iniciam no dia 3 de agosto, data do Salto Qualificativo Individual, que 
reunirá 75 participantes. Parisiense de nascença, o filho do renomado 
cavalheiro Nelson Pessoa tem a chance de ampliar seu rol de títulos.  
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Papa passa bem 
após cirurgia
O papa Francisco está alerta, 
respirando sem assistência e 
em bom estado geral após uma 
cirurgia para remover parte 
do cólon, informou o Vaticano 
nesta segunda-feira (5).
O papa, de 84 anos, deve 
permanecer no hospital durante 
sete dias, se não houver nenhuma 
complicação após a operação, 
que durou cerca de três horas, na 
noite desse domingo. A cirurgia 
foi realizada por uma equipe 
médica de dez pessoas no hospital 
Gemelli de Roma, disse o porta-
voz Matteo Bruni em comunicado.

Homem vai cobrar aluguel e é agredido
Um homem de 56 anos, proprietário de um imóvel no bairro 
Perequê, em Porto Belo, foi agredido com um pedaço de madeira 
e precisou ser levado ao hospital com um ferimento na cabeça, 
na tarde de domingo (4). Os bombeiros atenderam a ocorrência e 
encaminharam o homem ao hospital.  

SC registra as mais baixas taxas de 
homicídios, furtos e roubos da década
 
 
Santa Catarina registrou os menores índices de criminalidade da série histórica. De 1º de janeiro até 30 de junho, o Estado apresentou 
queda de 14% em roubos, 7,3% em furtos e 21% em homicídios. Foram 723 roubos, 3.452 furtos e 83 homicídios a menos, comparado com 
o mesmo semestre do ano passado. É o menor patamar de roubo e de furto desde 2010 e de homicídio desde 2008. Os números fazem 
parte do boletim mensal divulgado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e refletem o investimento na área feito pelo governo 
Carlos Moisés. Foram destinados R$ 343 milhões à melhoria de viaturas, armamentos e sistemas de tecnologia. A taxa de homicídios em 
Santa Catarina tem permanecido em queda. Neste último semestre, foram 312 registros contra 379 casos de janeiro a junho de 2008. 
Número que já chegou a 515 casos em 2017, comparado ao mesmo período. Neste primeiro semestre do ano, foram 20 feminicídios contra 
24 do primeiro semestre de 2020 e 30 do registrado em 2019. É o menor número desde 2015, quando foi criada a lei contra o feminicídio.

+notícias

4,14%
O número de estabelecimentos produtores de Cachaça e 
de Aguardente registrados no Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA), cresceu 4,14 % no 
último ano. O número em 2020 foi de 1.131. Em 2019, 
de 1.086. O resultado é do Anuário da Cachaça 2021, 
intitulado “A Cachaça no Brasil - Dados de Registro de 
Cachaças e Aguardentes - Ano 2021” e divulgado ontem.

Vôlei de praia 
conhece 
adversários
O Brasil conheceu seus 
primeiros adversários nas 
disputas do vôlei de praia na 
Olimpíada de Tóquio (Japão). 
Pelo sorteio realizado pela 
manhã, em Moscou (Rússia), 
três das quatros duplas 
nacionais serão cabeças de 
chave: Ágatha/Duda (Grupo C) 
e Ana Patrícia/Rebecca (Grupo 
D), e na disputa masculinas 
Alison/Álvaro Filho (Grupo D). 
Os parceiros Evandro/Bruno 
Schmidt caíram na chave E 
(Polônia, Chile e Marrocos). 
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