
GOVERNO TIRA R$ 44 MILHÕES DA BR-280

A história se repete
Presidente Jair Bolsonaro faz corte na previsão orçamentária 

e impacta no repasse de verba para a duplicação da 
rodovia. Lideranças da região lamentam decisão.
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Polícia divulga lista  
de 110 desaparecidos   
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CATARINENSE 

Só a vitória garante o Joinville nas semifinais  
Tricolor pega o Brusque com obrigação de vencer para seguir na disputa. Página 14

DRIKA

Thiago Santos é dúvida 
para a partida decisiva 
PÁGINA 14

SABRINA AGUIAR

Casos de dengue devem 
quebrar recorde este ano 
PÁGINA 2

ALEXANDRE GARCIA

Senado organiza CPI com 
jeitão de palanque eleitoral  
PÁGINA 6

Levantamento considera os números da última semana. Em 20 de abril, eram 
32 pacientes na fila de espera, total que diminuiu para 13 ontem. No mesmo 
período, fila por leitos de UTI nas UPAs do município foi zerada. Página 5

Fila de espera por 
leito de UTI cai 
59% em Joinville

COMBATE À COVID-19
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É a projeção da Secretaria Municipal de Saúde para 
 Joinville este ano. Um número recorde e,  
por conta disso, traz grande preocupação. O 
secretário Jean Rodrigues disse que já estão 
em estudo quais testes deverão ser 
comprados para rápido diagnóstico, já 
que, no ano passado, os exames levavam  
em torno de sete dias.  
 muitos casos subnotificados, pois muitas 
pessoas não realizam o teste. A própria 
pandemia faz com que muitos apenas foquem na Covid-19. 
 
Ele informou para a coluna que os testes rápidos serão 
comprados para ter um mapeamento mais preciso de 
onde há mais focos do mosquito e fazer um combate 
mais eficaz. Joinville registrou, em 2020, 7.783 focos do 
mosquito transmissor da dengue pela cidade. Também 
foram 8.729 casos confirmados da doença. Este ano, a 
expectativa é de quadruplicar esse número de casos.

Quatro vezes mais 
casos de dengue

É golpe!
Pessoas estão se passando por fiscais da Vigilância 
Sanitária de Joinville e da Anvisa e mandando e-mail 
com uma suposta notificação de que o alvará está 
vencido e que é preciso realizar um depósito para 
regularizar a situação. Mas atenção: Trata-se de 
golpe! Todos os servidores da prefeitura utilizam em 
serviço exclusivamente e-mails que terminam com 
o domínio “joinville.sc.gov.br”. A própria prefeitura 
emitiu o alerta sobre este golpe. Aliás, com o número 
maior de pessoas utilizando a internet, vários 
têm sido os golpes e a orientação da Polícia Civil é 
para sempre desconfiar, não clicar e saber que em 
muitos casos não há qualquer contato via e-mail. 
Os órgãos públicos, quando entram em contato, 
têm de apresentar as devidas identificações.

Novo setor no 
Hospital Regional
O espaço é para agendamento de exames, consultas, 
procedimentos ambulatoriais eletivos, totalizando 
o gerenciamento de 65 agendas. Chamado de 
Núcleo Interno de Regulação, ele atenderá também 
demandas por contato telefônico. Desde o dia 16 
de abril, uma portaria da Secretaria de Estado da 
Saúde autorizou o retorno de consultas eletivas.

De Joinville para a 
cultura catarinense
Dolores Tomaselli (foto) assume 
o cargo de presidente da Fundação 
Catarinense de Cultura (FCC) e já 
tem em mente o primeiro passo 
a ser dado. Ainda hoje (28), ela 
analisa os processos de editais 
emergenciais para ajudar o setor 

cultural do Estado. No ano passado, 1800 projetos e 
integrantes do setor foram beneficiados pela lei Aldir 
Blanc e a intenção é superar esse número em 2021.  A 
nova presidente fez parte do conselho  da fundação e há 
anos se dedica à cultura. Para Joinville, especificamente, 
ela deve avaliar com o corpo técnico projetos como o 
Festival de Dança e a própria Escola Bolshoi. Mas ela 
deixa claro que quer trabalhar por Santa Catarina. A 
última vez que um representante daqui assumiu a FCC 
foi há cerca de 20 anos, com Edson Busch Machado.

Balcão virtual 
completa um mês 
A região norte aqui 
serviu como referência 
para a ferramenta do 
Balcão Virtual no Poder 
Judiciário catarinense, 
que tornou mais ágil e até 
humanizou o atendimento 
pelos cartórios das 
unidades judiciais por 
videoconferência. Os 
números já são positivos: 
entre testes e demandas 
foram cerca de 3.750, até o 
último dia 20. A pandemia 
levou à suspensão dos atos 
presenciais. A comarca 
de Joinville tem o Balcão 
Virtual à disposição 
da população desde 
o dia 22 de março. As 
videoconferências utilizam 
o PJSC-Conecta. 
 
“Considero esse canal 
moderno e eficiente. Com o 
Balcão Virtual, o Tribunal 
de Justiça está conectado às 
mudanças e necessidades 
sociais. É o meio de 
atendimento virtual que 
mais se aproxima do 
atendimento presencial e 
permite plena comunicação 
e interação entre o 
atendente e o usuário.”  
Juliana Machado de 
Oliveira, chefe de cartório 
da 5ª Vara Cível

Bolsas do 
Prouni 2021
Cerca de 200 bolsas de 
estudos estão programadas 
para serem distribuídas 
pela Univille pelo Programa 
Universidade para Todos 
(Prouni), do governo 
federal. As bolsas, de 50% 
e 100%, são destinadas 
aos cursos de graduação 
da universidade nas 
modalidades presencial 
e EaD. O desempenho 
do estudante no Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) é um dos critérios 
utilizados na seleção. As 
inscrições serão nos dias 3 
e 4 de maio pelo site www.
prouniportal.mec.gov.br.

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

SABRINA AGUIAR

Em Jaraguá, o número triplicou
Isso em apenas quatro meses deste ano, comparando com todo 
ano passado. Em Jaraguá do Sul o que mais assusta é que o 
mosquito está se adaptando cada vez mais ao ambiente urbano 
e já foi encontrado até em areia nos pratinhos de vasos de 
plantas, em bromélias, plantas aquáticas internas, entre outros 
ambientes. E um dado serve de alerta: a cada foco encontrado 
é delimitado um raio de 300 metros que podem ter mais focos. 
Tanto que o número de agentes de endemias não é suficiente 
para as mais de 50 mil visitas que estão sendo feitas por lá. 
Ou seja, cada morador deve fazer a sua parte também.
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Governo veta
R$ 44 milhões  
da BR-280

Presidente 
Jair Bolsonaro 
vetou parte 
dos recursos 
previstos na Lei 
Orçamentária 
Anual de 2021 
para obra de 
duplicação 
da rodovia 

Dividida em três lotes, 

duplicação está mais 

atrasada no lote 1, 

que começa em São 

Francisco do Sul e 

termina em Araquari 

e tem apenas 9% dos 

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

Luana Amorim 
luana.amorim@ndmais.com.br

A BR-280, umas das prin-
cipais rodovias para o escoa-
mento da produção do Norte 
de Santa Catarina, não escapou 
dos vetos do presidente Jair 
Bolsonaro na LOA (Lei Orça-
mentária Anual) de 2021. Pelo 
menos R$ 44 milhões deixarão 
de ser aplicados nas obras de 
duplicação da rodovia no trecho 
que liga as cidades de Jaraguá 
do Sul a São Francisco do Sul.

Os trabalhos começaram 
em 2014, cinco anos depois do 
anúncio de duplicação por parte 
do governo federal, e seguem 
em ritmo lento. Principal acesso 
para o porto de São Francisco 
do Sul, a BR-280 é também 
uma rota muito usada pelos 
turistas que percorrem o Litoral 
Norte catarinense no verão.

O fato é que em quase sete 
anos, a duplicação da rodovia 
avançou apenas 20,72 qui-
lômetros dos 74 quilômetros 
previstos em três lotes, o que 
resulta em 28% do total. O lote 
2.1, entre o viaduto que pas-
sa sobre a BR-101 e o trevo de 
acesso a SC-108, em Guarami-
rim, é o mais acelerado, com 

48% (6,7 km) dos trabalhos 
finalizados. Em seguida vem 
o lote 2.2, entre Guaramirim e 
Jaraguá do Sul, com 45% (10,7 
km) dos trabalhos concluídos. 

O mais atrasado é o lote 1, que 
parte do porto de São Fran-
cisco do Sul, corta o municí-
pio de Araquari e termina no 
viaduto sobre a BR-101. Até 
agora, apenas 9% (3,2 km) 
do trecho foi executado.

O anúncio do corte de inves-
timentos frustrou lideranças da 
região. O secretário de governo 
de São Francisco do Sul, Tufi 
Michreff Neto, recebeu a notícia 
com tristeza e preocupação. 
“Essa é uma obra prioritária 
para a região, não só como 
ligação portuária, mas também 
por conta do turismo. Todo esse 
atraso, que causa congestiona-
mento diário, traz um prejuízo 
incalculável para a região que, 
com a duplicação, poderia estar 
em desenvolvimento”, afirma.

Em fevereiro, a duplicação 
da rodovia estava concentrada 
nas cidades de Guaramirim e 
Jaraguá do Sul, com 59,15% 
dos trabalhos concluídos. A 
obra da BR-280 é uma das 
maiores em andamento em 
Santa Catarina e faz parte do 

Programa Novos Rumos.
O desenvolvimento da região, 

inclusive, é um dos princi-
pais argumentos na defesa 
da duplicação. Contudo, res-
salta Tuffi, o atraso é muito 
prejudicial e afasta empresas 
interessadas em se instalar nas 
cidades cortadas pela rodovia.

“Algumas empresas vêm 
procurar a gente para se ins-
talar aqui, mas quando olham 
a situação da rodovia, acabam 
desistindo”, diz. O presidente 
da Amunesc (Associação dos 
Municípios do Nordeste de SC) 
e prefeito de Garuva, Rodri-
go David, também lamenta a 
situação. “O corte de recursos e 
o atraso nas obras vão continuar 
dificultando os nossos municí-
pios, que têm hoje que lidar com 
recorrentes congestionamen-
tos, acidentes fatais e falta de 
manutenção da via”, salienta.

O presidente da Acij (Associa-
ção Empresarial de Joinville), 
Marco Antonio Corsini, diz que 
o setor produtivo está preocu-
pado com o futuro da dupli-
cação. Segundo ele, os cortes 
orçamentários deste projeto se 
repetem ano após ano e atra-
sam a conclusão da obra que já 
deveria estar pronta há tempos.

Algumas empresas 
vêm procurar 
a gente para se 
instalar, mas 
quando olham 
a situação da 
rodovia, acabam 
desistindo.

Tufi Michreff Neto,
secretário de governo de 
São Francisco do Sul 
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Em alguns trechos, empreiteiras executam trabalhos 

de preparação do solo, com a colocação de tubos 
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EspecialND

Monitora Fiesc mostra  
andamento das obras
Para posicionar o setor industrial e a sociedade catarinense sobre o 
andamento do cronograma e cumprimento dos prazos de obras de 
infraestrutura no Estado, a Fiesc criou o Monitora Fiesc, que nada  
mais é que um termômetro dos trabalhos que são realizados atual-
mente.  Com base nos dados do painel, o ND disponibiliza abaixo 
a análise do andamento das obras de duplicação na BR-280 com 
base na última atualização, datada de outubro de 2020.  Confira:  

LOTE 01
PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL - ENTRONCAMENTO BR 101
KM 0,7 ATÉ O KM 36,6 

VALOR TOTAL: R$ 393,1 milhões
VALOR EXECUTADO: R$ 34,5 milhões (9%)
DATA DE INÍCIO: abril de 2018
PREVISÃO DE TÉRMINO: julho de 2023
PORCENTAGEM REALIZADA: 9%

LOTE 2.1
ENTRONCAMENTO BR 101 - ENTRONCAMENTO SC-108 
KM 36,6 ATÉ O KM 50,7 

VALOR TOTAL: R$ 188,4 milhões
VALOR EXECUTADO:  R$ 91,1 milhões (48%)
DATA DE INÍCIO: dezembro de 2013
PREVISÃO DE TÉRMINO: julho de 2023
PORCENTAGEM REALIZADA: 53% 

LOTE 2.2
ENTRONCAMENTO SC-108 - CORUPÁ 
KM 50,7 ATÉ O KM 74,5 

VALOR TOTAL: R$ 771,5 milhões
VALOR EXECUTADO: R$ 347,7 milhões (45%)
DATA DE INÍCIO: dezembro de 2013
PREVISÃO DE TÉRMINO: julho de 2023
PORCENTAGEM REALIZADA: 49% 

OS TRÊS LOTES 
Trecho total previsto para a duplicação: 74 km
Trecho executado até o momento: 20,72 Km
Percentual executado até o momento: 28% 

Cortes ultrapassam  
os R$ 152 milhões

A proposta de LOA foi sancionada no dia 
22 de abril. O texto autorizou o bloqueio 
de R$ 9 bilhões para todos os Estados, 
mas esses recursos podem ser liberados 
no decorrer do ano. Só para Santa Ca-
tarina, o corte foi de R$ 152 milhões.

Para atingir a meta de recompor R$ 
29 bilhões em relação à primeira ver-
são aprovada da LOA, o governo pre-
tende vetar outros R$ 19,8 bilhões de 
dotações orçamentárias e R$ 7,9 bilhões 
em despesas facultativas do Executivo.

De acordo com nota técnica da Consultoria 
de Orçamentos, Fiscalização e Controle do 
Senado Federal e da Câmara dos Deputados, 
o veto foi fundamentado “na insuficiência 
de espaço no Teto de Gastos para o pleno 
atendimento das despesas obrigatórias e do 
orçamento impositivo, conforme aponta o 
Relatório de Avaliação de Receitas e Des-
pesas Primárias Extemporâneo de abril de 
2021, no montante total de R$ 29,1 bilhões”.

Fiesc busca mobilizar 
lideranças em Brasília

A Fiesc (Federação das Indústrias de Santa 
Catarina) vai avaliar com a bancada federal ca-
tarinense na Câmara dos Deputados e no Senado 
alternativas para reverter pelo menos parte do 
corte no orçamento proposto pelo governo.   

Conforme o presidente da entidade, Mario 
Cezar de Aguiar, “o corte no orçamento federal 
para obras de infraestrutura atrasa ainda mais 
a previsão de entrega de rodovias fundamentais 
para a competitividade de Santa Catarina”. 

O projeto de LOA 2021 previa R$ 271,6 mi-
lhões para infraestrutura, considerando as 
emendas parlamentares, mas o governo 
cortou R$ 136,5 milhões, ou seja, uma re-
dução de 50%. A medida afeta a execução 
de obras nas BRs 280, 470, 282, 163 e 285. 

Conforme Aguiar, a decisão não preju-
dica apenas Santa Catarina, mas todas as 
unidades da federação e decorre da ne-
cessidade de priorizar o enfrentamento da 
pandemia e de criar programas sociais. 

“A recorrente falta de recursos evidencia que é 
fundamental termos marco regulatório e estru-
tura institucional adequada para viabilizar os 
investimentos privados no setor de infraestrutura. 
Além disso, precisamos estruturar um banco de 
projetos viáveis e atraentes ao setor privado, pois 
existe disponibilidade de recursos no mundo em 
busca de bons projetos para investir”, afirma.

CORTE DE RECURSOS
Ele acrescenta que o orçamento da União é 

muitíssimo inferior à demanda catarinense e, 
mesmo assim, todos os anos, o Estado é sur-
preendido com corte de recursos. Aguiar lembra 
que no mês de março, Santa Catarina registrou 
recorde na movimentação de cargas nos portos. 

“Isso mostra que a nossa economia está ativa 
e os portos são eficientes. Somos uma plata-
forma logística fundamental para a economia 
brasileira. Respondemos por 20,2% da movi-
mentação de todos os contêineres brasileiros. 
Mas o acesso aos portos e as nossas rodovias 
estão em condições precárias e não temos ferro-
vias. Na prática, a única rodovia federal duplica-
da em Santa Catarina é a BR-101, que, inclusive, 
também está congestionada e sem condições 
de trafegabilidade no trecho Norte”, completa.

Algumas empresas 
vêm procurar 
a gente para se 

A recorrente falta de recursos 
evidencia que é fundamental 
termos marco regulatório e 
estrutura institucional adequada 
para viabilizar os investimentos 
privados no setor de infraestrutura."

Mario Cezar de Aguiar,
presidente da Fiesc
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Joinville reduz fila de espera  
por leito de UTI em 59%
Em apenas uma semana, a fila foi zerada nas UPAs da cidade, mas ainda há 13 pessoas aguardando por um leito  
de tratamento intensivo para a Covid em hospitais públicos. Em Santa Catarina, o número de mortes caiu 33,5%

De acordo com o governo do 

Estado, neste momento há leitos 

de UTI disponíveis, o que abre até 

a possibilidade de transferência 

de pacientes caso seja preciso 
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Números melhoram em todo o Estado
Assim como ocorreu em 

Joinville, o cenário melhorou 
também em todo o Estado. 
Segundo dados levantados 
pela Superintendência de 
Serviços Especializados e 
Regulação (SUR) da Secreta-
ria de Estado da Saúde (SES), 
Santa Catarina está mais pró-
ximo do equilíbrio da oferta 
e da demanda por leitos de 
Unidades de Terapia Intensi-
va (UTI) Covid. Atualmente, 
há 27 pessoas na lista de es-
pera, 91% a menos do que no 
dia 31 de março, quando havia 
302. Ainda assim, neste mo-
mento há leitos disponíveis 
em outras regiões, com pos-
sibilidade de transferência. 
As macrorregiões do Grande 
Oeste, Meio-Oeste, Grande 
Florianópolis e Foz do Itajaí 
não apresentam pacientes in-
seridos na regulação aguar-
dando por leitos de UTI. No 
Vale do Itajaí, aparecem três 

solicitações, na Serra, uma, 
no Norte-Nordeste, 14, e no 
Sul são 19 solicitações. 
“Esse resultado é reflexo do 
aumento no ritmo de vaci-
nação em nosso Estado, que 
cresceu 75% na aplicação 
de doses nas últimas três 
semanas. Também conse-
guimos reduzir o número 
de mortes em 33,5%. Sabe-
mos que ainda há trabalho 
pela frente, mas estamos 
confiantes que estamos no 
caminho certo”, avaliou a 
governadora Daniela Reinehr.

 
CUIDADOS BÁSICOS

A secretária de Estado 
da Saúde, Carmen Zanot-
to, destacou que, apesar 
da melhoria do cenário, é 
necessário que a população 
reforce os cuidados básicos, 
como a higienização das 
mãos, o uso de máscaras e 
álcool gel, além do distan-

ciamento social. “Os dados 
de internação podem variar 
muito rapidamente. Esta-
mos diante de uma variante 
que afeta as pessoas jovens, 
causa mais tempo de interna-
ção em UTIs e quadros mais 
complexos mesmo em leitos 
de enfermaria”, conclui.

O superintendente Ramon 
Tartari ressalta que neste 
momento há vagas para to-
dos. “Na prática, isto sig-
nifica que superamos a alta 
demanda de leitos de UTI, 
pois contabilizamos mais va-
gas do que solicitações. Algu-
mas solicitações continuarão 
aparecendo nos relatórios, 
pois nem todos os pacientes 
estão indicados para transfe-
rência inter-hospitalar, devi-
do a condição clínica, recusa 
familiar ou porque se encon-
tram bem assistidos em leitos 
de suporte ventilatório de 
hospitais de grande porte não 

Reforço na 
estrutura  
Nas últimas 
quatro 
semanas, a 
SES abriu 63 
novos leitos de 
UTI no Estado. 
Outros 40 
ainda poderão 
ser abertos 
se houver 
necessidade. 

Novo grupo 
prioritário 
As grávidas 
e puérperas 
(mulheres no 
período pós-
parto) foram 
incluídas 
no grupo 
prioritário 
para receber a 
vacina contra 
a Covid-19. A 
imunização do 
novo grupo deve 
começar no dia 
13 de maio.

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

Joinville zerou a fila de es-
pera por leitos de UTI (Uni-
dade de Terapia Intensiva) 
nas UPAs (Unidades de Pronto 
Atendimento) e, de acordo 
com o último boletim divul-
gado pela SES (Secretaria de 
Estado da Saúde), eram 13 
pessoas aguardando um leito 
na cidade ontem (27). São 
oito no Hospital Municipal 
São José e cinco no Hospital 
Regional Hans Dieter Schmidt.

A queda no número de 
pacientes aguardando na fila 
foi de 59% em uma semana 
em Joinville, saindo  de 32, no 
dia 20 de abril, para os atuais 
13. Na região Norte-Nordes-
te, a queda foi ainda maior, 
de 64%. No dia 20, eram 47 
pessoas esperando por um 
leito, no último boletim, 17. 
Com isso, a região deixou de 
liderar a lista de espera em 
Santa Catarina. Atualmen-
te, a região Sul é a com mais 
pacientes aguardando, são 23.

Atualmente, são 51 pacientes 
na fila aguardando uma vaga 
no Estado, 60 a menos do que 
no dia 20 de abril. A região Sul 
– Criciúma lidera a fila, com 23 
pacientes esperando um leito. 
Em contrapartida, as regiões 
do Grande Oeste – Chapecó, 
Serra – Lages, Vale – Blume-
nau e Grande Florianópolis 
zeraram a fila de espera.

Mesmo com a melhora do 
quadro em Joinville, a Se-
cretaria da Saúde de Joinvil-
le confirmou, ontem (27), 
319 novos casos positivos 
de Covid-19, chegando a 
81.907 no total desde o início 
da pandemia. Os recupera-
dos chegaram a 78.466 e, 
dos confirmados, 273 estão 
internados, 1.904 em iso-
lamento domiciliar e 1.264 
perderam a vida. Foram con-
firmadas mais oito mortes: 
cinco mulheres, de 68, 57, 
71, 74 e 77 anos, e três ho-
mens, de 41, 56 e 63 anos.

A Secretaria da Saúde tam-
bém informou que já foram 
aplicadas o total de 76.939 
primeiras doses e 29.985 se-
gundas doses. 
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CPI in memoriam
Enfim, temos a CPI para investigar o presidente. 

Renan Calheiros é o relator, Jáder Barbalho, o 
primeiro suplente, o presidente é o Omar Aziz. 
Insuspeitos vão investigar o grande suspeito. Entre 
os gerontes do Senado, houve o cuidado de escolher 
os de passado ilibado. O objetivo real é tentar evitar 
que Bolsonaro seja reeleito. A pauta já estabeleceu 
que devem comprovar que o presidente é um 
genocida que matou gente, empregos e empresas. 
A tese já está pronta; só falta convencer o povo. 
Afinal, provas nem são necessárias. Com o aval 
do Supremo, até provas ilícitas podem, se forem 
amplamente divulgadas e não forem contestadas, 
como ensinou a Barroso o ministro Lewandowski. 

A CPI se instala depois de uma semana de novas 
agressões à Constituição. Depois de o Supremo, 
governadores e prefeitos passarem um rolo compressor 
em direitos fundamentais do pétreo art. 5, 24 
governadores ignoraram o art. 84 e propuseram 
acordos com o presidente Biden. Os Estados Unidos 
já tiveram 13 colônias, agora se ofereceram 24.

Também na semana passada, Fachin prorrogou por 
60 dias a investigação de que Renan teria recebido 32 
milhões e Jáder, 4,3 
milhões, segundo 
depoimento do 
ex-presidente da 
Transpetro, Sérgio 
Machado (MDB). 
Esta semana, 
o presidente 
inaugurou asfalto 
novo na Bahia, e 
era um pavimento 
muito espesso 
- não havia 
sido retirada a 
maior parte para 
propina. Aí, cai 
a ficha: fechado 
o propinoduto, 
é preciso livrar-
se de quem fechou a cornucópia. Afinal, na tese de 
Lewandowski a Barroso, combater a corrupção dá mais 
prejuízo ao país que o dinheiro público que se recupera. 

Na véspera da CPI, a PGR ofereceu denúncia contra 
o governador do Amazonas, Wilson Lima, e mais 
17 pessoas. Desvios em contratos de respiradores. 
Aí se entende que “ficar em casa até ficar com falta 
de ar” é para justificar contratos de respiradores. 
Tratamento imediato deve ser combatido, porque 
não gera respiradores. O remédio é baratinho e tão 
antigo que já nem paga patentes, por isso a narrativa 
ganha a companhia de laboratórios. Taí um bom 
tema para a CPI, se decidir rejeitar palanque eleitoral 
e respeitar a memória dos que foram sacrificados.

GarciaALEXANDRE

“A CPI se instala 
depois de uma semana 
de novas agressões 
à Constituição. 
Depois de o Supremo, 
governadores e 
prefeitos passarem um 
rolo compressor em 
direitos fundamentais 
do pétreo art. 5...”

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

Vacinação prossegue 
com alguns atrasos
Municípios esperam novas remessas para continuar com a 
campanha, em especial para aplicação das segundas doses; 
Ministério da Saúde anuncia mais lotes na semana que vem

MUNICÍPIOS COM 
IMUNIZAÇÃO COMPROMETIDA 

Biguaçu

 Está com a campanha pausada 
e não terá vacinação hoje.

Gaspar

 Em Gaspar, no Vale do Itajaí, 
a aplicação da 2ª dose, em 
idosos de 67 e 68 anos, está 
suspensa até a chegada de 
novas doses. Apesar disso, o 
município reforça que não há 
comprometimento na imunização, 
já que o reforço agendado para 
21 dias foi prorrogado para 28. 

Jaraguá do Sul

 A prefeitura suspendeu a 
aplicação das D2 quando as 430 
doses de Coronavac terminaram 
na tarde de segunda, mas 
retomou ontem, liberando 
vacinas para pessoas com 62 
anos ou mais e profissionais da 

saúde, em atuação, a partir dos 
18 anos. O município diz que 
há menos doses nos frascos, 
com perda técnica de 10%.

Rio do Sul

 Embora ainda não tenha 
pessoas com o reforço atrasado, 
o município aguarda novas 
doses, pois já há idosos no 
período de aplicação da D2.

São José

 Apenas a aplicação da vacina 
Oxford/Astrazeneca está sendo 
realizada nesta semana para 
primeira dose. A D2 para pessoas 
de 76 e 68 anos depende da 
chegada de novas doses.

Tijucas

 A vacinação está 
paralisada no município.

Por causa do atraso no envio 
de vacinas contra a Covid-19, 
algumas cidades catarinenses 
zeraram o estoque de Coronavac 
destinado às segundas doses. 
Nesses municípios, o reforço 
foi interrompido nesta sema-
na. A previsão é de que novas 
doses sejam encaminhadas ao 
Ministério da Saúde na próxima 
segunda-feira (3). O ministro 
Marcelo Queiroga já revelou 
preocupação com o atraso s.

O diretor do Instituto Butantan, 
Dimas Covas, reforçou ontem 
que, apesar do que classifi-
cou como “pequeno” atraso, a 
entrega de vacinas deverá ser 
retomada dia 3. A previsão inicial 
era que o instituto concluísse o 
primeiro contrato com o Minis-
tério da Saúde para o forneci-
mento de 46 milhões de doses 
até o fim de abril. Faltam ser 
entregues 3,2 milhões de doses.

Segundo o diretor do Butan-

ONDE SE VACINAR:

FLORIANÓPOLIS

 Hoje: Primeira dose para 
pessoas de 63 anos. Os 
profissionais de saúde que 
receberam a vacina Astrazeneca 
há 12 semanas, também 
podem se vacinar na Capital. 

 Das 9h às 16h

Drive thru: Beira-mar Continental

Para pedestres: Centro 
de Eventos da UFSC

Para os profissionais de saúde:

 Das 7h30 às 18h30

Centro de Vacinação no Centro 
(rua Dom Joaquim Vaz)

 Das 8h às 17h

Floripa Shopping, no piso SL

SÃO JOSÉ

 Hoje: Primeira dose para pessoas 
com 62 anos e profissionais 
de saúde acima de 18. 

 Das 8h às 17h

Centro Multiuso na Beira-
mar de São José, 

Arena Petry

Para Pedestres:  Praça do 

CEU, no bairro Ipiranga

PALHOÇA

Hoje: Primeira dose para 
pessoas de 62 anos ou mais

 Das 9h às 16h

Estação Palhoça (estacionamento 
da rua Aderbal Ramos da Silva 
com a rua Miguel Abel da Silva 

 Das 9h às 13h

Rua da UBS Pinheira

BIGUAÇU

 Deve retomar a 
vacinação amanhã

tan, a programação foi feita com 
antecedência e o Ministério da 
Saúde imediatamente avisado da 
possibilidade de “qualquer inter-
veniência”. Em março, o governo 
orientou que não era mais preci-
so reservar metade dos lotes da 
Coronavac para a segunda dose.

Ontem, o prefeito de Florianó-

polis, Gean Loureiro, informou 
que recebeu confirmação da che-
gada de 17 mil doses da vacina 
Pfizer na semana que vem. “So-
mando com as novas doses da 
Astrazeneca que devem chegar 
na semana, vamos avançar para 
62, 61 e 60 “, destacou. A Capital 
vacina hoje pessoas de 63 anos. 

1.530.717
doses aplicadas 

1.016.508
1ª dose 

514.209  
2ª dose

IMUNIZAÇÃO NO ESTADO
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A instalação da CPI da Covid deixou claro 
como ela será conduzida. Ficou visível a 
divisão de interesses. Seria maravilhoso 
se servisse de estímulo para projetos de lei 
fortalecendo o país e reagindo contra falhas 
que ocorreram com a chegada da pandemia, 
onde os erros se acumularam entre os Poderes. 

Por mais que se trate de um instrumento 
político, não significa um tribunal de execuções. 
Mas ouvir do relator Renan Calheiros, que 
foi protegido por seus pares, que o governo 
federal errou, antes de iniciar as atividades da 
comissão, demonstra o que virá pela frente. 

Não tem nada a ver com mortes e proteção 
dos brasileiros. Visa, isso sim, proteger interesses 
bem localizados. Em nada foi contestada a 
interferência direta do ministro Luiz Roberto 
“vaidoso” Barroso quando determinou a 
instalação da CPI da Pandemia. O ministro 
interferiu no regimento interno do Senado, 
rompendo inclusive com a fila das CPIs. Mas 
o presidente Rodrigo Pacheco rapidamente 
determinou a instalação da comissão. 

No momento em que um juiz federal 
concedeu liminar impedindo Renan Calheiros, 
campeão de processos judiciais e suspeições 
em corrupção, de ser o relator da CPI, a reação 
foi imediata. Rodrigo Pacheco disse se tratar 
de uma interferência do Judiciário no Senado 
e que a escolha do relator é uma decisão 
interna corporis. Agora é uma interferência? 

Pacheco, eleito há pouco como presidente 
do Senado, apoiado por Bolsonaro, está 
vendo uma oportunidade de ser a terceira 
via nas eleições de 2022. Ou seja, que venha 
a CPI para detonar com Bolsonaro, pois 
Lula já está marcado pela corrupção. 

É assim que essa gente age, nunca pensando 
no país, mas em seus interesses imediatos. 
Estamos diante de uma investigação efetuada 
por investigados, manchados pela falta de ética 
e respeito às leis. Fica difícil até de educar os 
filhos diante desse quadro podre e desalentador 
que tem o errado como exemplo positivo. 

Que nossos senadores Dário Berger e 
Esperidião Amin se manifestem com veemência 
contra esse circo que seus partidos apoiaram. O 
senador Jorginho Mello tentou tirar Calheiros da 
relatoria, mas foi atropelado pelo corporativismo 
da impunidade. Confirmado na presidência 
da CPI, aquele que está sendo investigado 
por desvios de dinheiro para a saúde quando 
governador da Amazônia, e que teve a mulher 
presa duas vezes, além do irmão. E na relatoria 
um réu e campeão de processos judiciais 
protegido pelo ministro Edison “companheiro” 
Fachin, que engavetou por 60 dias suas 
pendências no STF. Chega a ser nojento.

A investigação 
conduzida por 
investigados

Opinião
Paulo Alceu

Jornalista

Foram eleitos ontem Randolfe Rodrigues (vice-presidente), Omar Aziz (presidente) e Renan Calheiros (relator)

EDILSON RODRIGUES/AGÊNCIA SENADO/ND

Por 8 votos, a maioria dos integrantes 
da CPI da Covid escolheu o senador Omar 
Aziz (PSD-BA) como presidente do grupo 
ontem. Ao assumir o posto, Aziz indicou 
imediatamente Renan Calheiros (MDB-AL) 
como relator do colegiado. Pelo acordo fir-
mado entre os partidos, Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP) ficou com a vice-presidência.

Na primeira manifestação após ser 
escolhido pelos colegas, Aziz afirmou 
que a CPI não servirá como vingança nem 
para fazer política com mortos. "Não dá 
para discutir questões políticas em cima 
de quase 400 mil mortes. Não me permi-
to isso porque perdi um irmão há 50 dias. 
Não haverá pré-julgamento da minha 
parte", disse, antes de acrescentar tam-
bém que a CPI não irá proteger ninguém.

Renan afirmou que sua atuação será "téc-
nica, profunda e despolitizada". Em sua 
primeira fala como relator, pediu 20 segun-
dos de silêncio pelas vítimas da pandemia 
no país e disse que a CPI não usará de meios 
que possam suscitar suspeições no futuro, 
fazendo, inclusive, menção ao ex-juiz Ser-
gio Moro, considerado suspeito nos casos 
envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT), de quem Renan é aliado.

Sobre o fato de ter indicado Renan, Aziz 
destacou que "não existe senador pela 
metade". De acordo com o agora pre-
sidente da CPI, a discussão sobre quem 
pode ou não participar da comissão já está 
muito madura em relação à sociedade. 
"Estamos aqui malhando em ferro frio. 
O senador Renan votou pela ajuda para 
Estados e municípios. Se ele é suspeito, não 
deveria ter votado, mas é o papel dele".

Na manhã de terça, o Tribunal Regio-
nal Federal da 1ª Região suspendeu uma 
decisão liminar da Justiça do DF de bar-
rar a indicação de Renan para o cargo 
de relator. A decisão do desembargador 
Francisco de Assis Betti, vice-presidente 
do TRF-1, acatou pedido da advocacia do 
Senado, feito na madrugada de terça-feira. 

CPI define foco de trabalhos
Comissão de senadores que vai apurar gastos públicos com a pandemia 
da Covid-19 iniciou reuniões ontem; escolhido como relator em meio a 
polêmicas, Renan Calheiros (MDB) diz que fará “trabalho despolitizado”

Base do Planalto tentou reverter situação
Os nomes definidos para 

presidir e relatar a CPI 
confirmam as dificuldades 
que o governo Jair Bolso-
naro terá para influenciar 
os trabalhos. Sem maio-
ria governista, aliados do 
Planalto lançaram a can-
didatura avulsa do senador 
Eduardo Girão (Podemos-
-CE), mas o parlamentar, 
que se diz "independente", 
obteve apenas três votos.

Desde o início da reunião, 
o senador Ciro Nogueira 
(PP-PI), aliado ao presi-
dente Bolsonaro, tentou 
postergar a instalação da 
CPI alegando que alguns 
senadores indicados pelos 

partidos para compor a co-
missão já participavam de 
outros colegiados do tipo, 
o que seria vetado pelo 
regimento do Senado. Mas, 
apesar da postura, votou 
em Aziz para presidente.

Jorginho Mello (PL-
-SC), também próximo ao 
Planalto, seguiu na mesma 
linha de Nogueira e citou 
o regimento interno do 
Senado para destacar que 
Renan Calheiros, que é pai 
do governador de Alagoas - 
um dos alvos do colegiado 
-, não poderia participar 
da comissão, muito me-
nos relatar os trabalhos, 
pela relação parental.

Luiz Henrique Mandetta será 
ouvido na próxima semana

Renan Calheiros apresentou 
ontem o plano de trabalho ao 
colegiado. Os senadores inte-
grantes da comissão terão até o 
meio-dia de hoje para apresen-
tarem sugestões de investigações 
e convocações para subsidiar o 
plano de trabalho do relator.

Antes mesmo da aprovação do 
plano de trabalho, os senadores 
já definiram que o primeiro a 
ser ouvido pelo colegiado, já na 
próxima terça-feira (4), será o ex-
-ministro da Saúde Luiz Henrique 
Mandetta. Entre outras questões, 
ele deve falar sobre a compra de 
remédios sem eficácia comprova-
da, como a cloroquina, e também 

sobre o processo de aquisição 
de vacinas contra a covid-19. 

Os outros ex-ministros da pasta 
Nelson Teich, Eduardo Pazuello, 
e o atual, Marcelo Queiroga, e o 
presidente da Anvisa, Antônio 
Barra Torres, também devem ser 
ouvidos. A comissão quer ouvir 
também o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, e o ex-ministro das 
Relações Exteriores Ernesto Araújo. 

No que diz respeito aos gas-
tos públicos, a CPI da Pandemia 
deverá ser auxiliada pela PGR 
(Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca), pela Polícia Federal, pelo TCU 
(Tribunal de Contas da União) e 
pelos tribunais de contas estaduais.
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Inclusão social 
Durante ato realizado em Vidal Ramos, 53 famílias 
de agricultores receberam a escritura definitiva de 
suas terras, graças a um trabalho executado pelo 
Incra em Santa Catarina. O ato teve a presença 
do prefeito Nelson Back, do superintendente 
Nilton Garcia e do deputado José Milton Schefer, 
presidente da Comissão de Agricultura da Alesc.

moacir.pereira@ndmais.com.br
MOACIR PEREIRA

Uma facada de 50% nos recursos 
destinados a obras de infraestrutura 
fundamentais para o Estado, previstos 
na Lei Orçamentária de 2021, vai 
trazer graves prejuízos para toda a 
população catarinense. A previsão 
no orçamento federal já era quase 
uma piada, no comparativo com 
os bilhões de reais arrecadados 
pela União durante o ano.

Eram apenas R$ 271 milhões 
para estradas federais há décadas 
reivindicadas pelos catarinenses. 
O corte aplicado vai reduzir este 
valor para R$ 136 milhões.

O mais grave. Vai atingir 
justamente as BRs 470, 282, 280, 
163 e 285, todas elas inadiáveis para 
evitar perdas de vidas preciosas 
e para permitir o escoamento 

da produção nas principais 
regiões do Estado. As críticas 
contra mais esta discriminação 
formam uma unanimidade nos 
meios políticos e empresariais.

O presidente da Fiesc, Mario 
Cezar de Aguiar, declarou: "O 
corte no orçamento federal para 
obras de infraestrutura atrasa 
ainda mais a previsão de entrega 

de rodovias fundamentais para a 
competitividade de Santa Catarina".

No momento em que o Estado mais 
precisa de infraestrutura e no mês em 
que o governo central abre consulta 
pública sobre o Plano Nacional de 
Logística, que também ignora Santa 
Catarina, vem mais esta bomba. 
Ou é má vontade ou discriminação 
contra um Estado exemplar.

Orçamento: cortes inaceitáveis em SC

Turismo - O novo 
presidente da Santur, 
Eduardo Loch, 
assume o cargo 
com o compromisso 
de defender de 
imediato a liberação 
de financiamentos 
do Badesc aos 
micros e pequenos 
empresários. Constata 
que a situação é 
desesperadora 
de muitos 
empreendedores e 
promete batalhar 
para que mantenham 
as atividades. Eduardo 
Loch é de Criciúma, 
agente de viagem, já 
presidiu por oito anos 
a Abav-SC. Antes de 
assumir, disse ter 
consultado o diretório 
do PSDB, partido 
a qual está filiado. 
Sucede Mané Ferrari.

ACM: 84 anos - A Associação Catarinense de 
Medicina completa hoje 84 anos de fundação. 
São mais de oito décadas batalhando 
pelo aprimoramento dos profissionais e 
pela melhoria da qualidade da saúde dos 
catarinenses. Em função da pandemia, 
não haverá celebrações. A entidade está 
mobilizada em ações de combate à Covid-19 e 
atendimento imediato dos infectados. Na foto, 
o início da construção da sede atual na SC-401. 
À frente, o médico Arthur Pereira Oliveira e 
seu filho Cláudio Pereira Oliveira (de bigode), 
hoje também empresário do ramo hoteleiro.

8 quarta-feira, 28 de abril de 2021

ARQUIVO/ND

Acompanhe meus 
comentários no Balanço 
Geral, na NDTV, de segunda 
a sexta, a partir das 12h, 

e mais notícias no blog do portal nd+

Impeachment - 
Tribunal de Justiça 
tinha pautado para 
hoje o julgamento 
de mandado 
de segurança 
impetrado pela 
deputada Ana Paula, 
do PDT, quando 
líder do governo 
na Assembleia 
Legislativa. Contesta 
na ação a forma 
como o relatório do 
impeachment do 
governador Carlos 
Moisés sobre a fraude 
dos respiradores 
foi aprovada pelo 
Legislativo. O 
processo foi retirado 
ontem de pauta. 
O julgamento 
definitivo do 
governador está 
mantido para o 
dia 7 de maio.    

Cultural
A nova presidente da Fundação Catarinense de 
Cultura, Dolores Carolina Tomaselli, assumiu 
o cargo e reuniu-se ontem com os membros 
do Conselho Estadual de Cultura. Anunciou as 
novas diretrizes e recebeu vários cumprimentos 
dos conselheiros. É funcionária da FCC e atuou 
como presidente da Fundação Cultural e Museu 
da Imigração e Colonização Alemã de Joinville. 
Dolores, que atuou durante 25 anos no PSDB, 
não tem filiação partidária. Foi indicada 
pelo deputado Coronel Armando (PSL).      

Aeronave
O promotor de Justiça 
Rafael Moraes Lima, 
da 7ª Promotoria 
da Capital, enviou 
ofício ao secretário 
da Casa Civil, 
Gerson Schwerdt, 
requisitando 
cópia do contrato 
001/2013-SCC, e 
respetivos aditivos. 
Objetivo: “Instruir 
o inquérito civil 
público”. Refere-se 
“a contratação de 
aeronave para uso 
do governo do Estado 
de Santa Catarina”.

Luto 
A odontologia catarinense 
perdeu ontem uma de suas 
maiores expressões com a 
morte do professor José Edu 
Rosa. Integrou o grupo que 
transformou a Faculdade 
de Odontologia da UFSC na 
década de 1960 na melhor 
escola de formação de 
dentistas da América Latina. 
Edu foi um dos fundadores 
da Academia Catarinense de 
Odontologia. E o primeiro 
presidente da Comissão 
Permanente do Vestibular 
Unificado da UFSC. Era um 
exemplo de profissional, 
cidadão e chefe de família.

Novo partido
O futuro partidário dos deputados federais 
filiados ao PSL poderá ser definido esta semana. 
Durante encontro hoje com o deputado Eduardo 
Bolsonaro, o deputado federal Coronel Armando 
pediu sinalização e foi informado de uma reunião 
dos catarinenses com o presidente Jair Bolsonaro. 
Uma sinalização vem sendo dada com frequência, 
no apoio de Bolsonaro ao senador Jorginho Mello, 
presidente do PL. A filiação do secretário nacional 
da Pesca, Jorge Seif, ao PL, é outro dado que pesa.



Em 18 de setembro de 2020 entrou em 
vigor a Lei 13.790/2018, conhecida como 
LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados. 
Todas as organizações ou pessoas que 
tratam com dados pessoais de pessoa na-
tural precisam proteger estes dados e se 
adequar à lei. Há um aspecto transdisci-
plinar envolvido: parte jurídica, tecnoló-
gica e de processos de gestão.  
 
A atuação transdisciplinar se dá em itens 
como políticas e normas, acesso à infor-
mação, classificação da informação, ges-
tão de incidentes, revisão de contratos e 
atualização de equipamentos, dentre ou-
tros. Não existe um produto ou uma ação 
única que garantam a adequação de uma 
empresa à LGPD. 
 
De forma básica e prática, vê-se um ce-
nário com quatro aspectos principais:  
Aspecto 1 - Operadores de Dados. Con-
trolador é quem faz a aquisição do dado. 
Operador é quem realiza o tratamento de 
dados pessoais em nome do controlador. 
No caso de incidente, vazamento, com-
partilhamento indevido, ambos respon-
dem de forma solidária. 
  
Aspecto 2 - Nomeação DPO (data pro-

tection officer). É uma pessoa (ou 
equipe) indicada pelo controlador 
para atuar como canal de comunicação 
entre o controlador, os titulares dos 
dados e a Autoridade Nacional de Pro-
teção de Dados (ANPD). 
 
Aspecto 3 - Direitos dos Titulares. Os pro-
cedimentos e documentos de coleta de 
dados pessoais devem garantir o forneci-
mento de consentimento por escrito pelo 
titular dos dados pessoais. O titular dos 
dados precisa estar informado sobre cada 
direito dele e de como isso é garantido. 
 
Aspecto 4 - Criar uma Cultura e Proces-
sos de Proteção de Dados. As normas ISO 
27001:2013 e a ISO27701:2019 vêm sendo 
utilizadas pelas empresas como um dos 
componentes da estratégia na mitigação 
de riscos, pois especificam os requisitos para 
estabelecer, implementar, manter e melho-
rar continuamente um sistema de gerencia-
mento de segurança da informação. 
 
Finalmente, é fundamental enten-
der o aspecto transdisciplinar en-
volvido, compreendendo e levando 
em conta os aspectos legais, tecno-
lógicos e de processos de gestão.

Lei Geral de Proteção de Dados: Como 
adequar (na prática) a sua empresa

O dilema da BR-280   

Gianfranco Muncinelli 
Professor da Sustentare, diretor 
Intedya (Brasil) e LGPD Expert

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

Ocrescimento de uma cidade ou de uma região passa ne-
cessariamente pelas estradas. Por ali são transportadas 
as riquezas dos municípios e atraídos investimentos. É 
claro que os portos, as ferrovias e os aeroportos também 

possuem importância para a expansão dos negócios, mas hoje, 
no Brasil, o meio rodoviário ainda centraliza as atenções. Por isso, 
melhorar as condições de trafegabilidade faz todo o sentido para 
quem passa por essas estradas e para quem mora às suas margens.  
Rodovias bem cuidadas garantem agilidade nos deslocamentos 
e fluidez no transporte de mercadorias. O grande problema é que 
esse pensamento não é unânime. Na última semana, o gover-
no federal anunciou cortes significativos nas verbas previstas no 
Projeto de Lei Orçamentária Anual 2021. E uma das obras afetadas 
pelo corte é a duplicação da BR-280, rodovia federal que liga os 
municípios de São Francisco do Sul, Araquari, Guaramirim e Jara-
guá do Sul ao Planalto Norte.  
Desde o dia 5 de maio de 2008, quando a então ministra da Casa 
Civil, Dilma Rousseff, anunciou a duplicação da rodovia, muitos 
obstáculos aparece-
ram pelo caminho. 
A obra começou, de 
fato, apenas em 2014, 
mas nunca ganhou a 
merecida importância 
dos governantes. Pelo 
contrário. Ano após 
ano, o volume de re-
cursos disponibilizado 
acabou sendo insufi-
ciente para cobrir as 
demandas do projeto 
e fez com que os tra-
balhos ficassem para-
dos. Dividida em três 
lotes, a obra está mais adiantada no trecho entre o entroncamento 
da BR-101 e o acesso à SC-108, em Guaramirim. Esse trecho tem 
14,1 quilômetros de extensão e, segundo o painel Monitora Fiesc, 
que acompanha o andamento da obra, 48% dele já foi concluído 
- pouco mais de 6,7 quilômetros. O trecho mais longo é também o 
que está mais atrasado. Com cerca de 36 quilômetros de extensão, 
o lote 1 passa por São Francisco do Sul e Araquari e tem apenas 
9% dos trabalhos concluídos - pouco mais de 3 quilômetros. Para 
piorar, alguns entraves impedem o avanço dos trabalhos, como 
a passagem por uma reserva indígena e a construção de uma 
ponte sobre o Canal do Linguado. Para as lideranças municipais 
de São Francisco do Sul e Araquari, a duplicação é mais do que 
necessária e representa um salto de qualidade para a economia 
e o turismo. Todos os dias, congestionamentos são registrados 
na rodovia devido à sua incapacidade de absorver um volume 
tão grande de veículos. É uma pena que o governo não entenda 
da mesma forma e continue fazendo cortes orçamentários.

A duplicação da BR-
280 é mais do que 
necessária e representa 
um salto de qualidade 
para a economia e o 
turismo da região.”
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Polícia Civil registra 110 
desaparecidos em Joinville
A lista está em um site da Polícia Civil administrado pela Delegacia de Polícia de Pessoas Desaparecidas 
(DPPD) em Santa Catarina. Criada em 2013, a delegacia está sob o comando do delegado Wanderley Redondo 
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Criação de 
cadastro nacional 
é aguardada

Um dos avanços que a Polícia 
Civil aguarda é a criação de um 
cadastro nacional de desapareci-
dos. Hoje, só há o cadastro estadual. 
Para dar andamento ao projeto, 
foi criado um grupo temático na 
Secretaria Nacional de Segurança 
Pública via Ministério da Justi-
ça com o tema “desaparecidos”.

A expectativa é de que este ano 
ainda seja criado um Cadastro Na-
cional de Desaparecidos, o que irá 
facilitar o trabalho da Polícia Civil. 
Outra expectativa é pelo desenvol-
vimento de um aplicativo de celular 
que pretende facilitar a notificação 
de pessoas aparecidas. Ou seja, a 
família do desaparecido pode-
rá informar à Polícia se a pessoa 
reapareceu ou foi encontrada. 

É uma ferramenta impor-
tante, pois hoje menos de 5% 
das famílias avisam a Polícia 
que a pessoa foi encontrada.

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

O município de Joinville registra 
atualmente 110 pessoas desapa-
recidas, sendo sete adolescentes 
e 103 adultos. A lista está em um 
site da Polícia Civil administrado 
pela Delegacia de Polícia de Pes-
soas Desaparecidas (DPPD) em 
Santa Catarina. Criada em 2013, a 
delegacia está sob o comando do 
delegado Wanderley Redondo.

Ele explica que, em alguns raros 
casos, as pessoas não colocam o 
local do desaparecimento e, por 
isso, pode haver alguma variação 
(pequena) nos números. A delega-
cia conta com quatro policiais que 
ligam diariamente para as famílias 
para saber se o parente apareceu 
e, então, se confirmado o apareci-
mento, é dada a baixa no sistema.

“Dos casos registrados em 
Santa Catarina, mais 95% 
retornam para as famí-
lias”, garante Redondo.

Em 2013, quando a delegacia 
foi inaugurada, constavam no 
sistema mais de 18,5 mil pessoas 
desaparecidas no Estado, casos 
que vinham desde 1995. Com o 
cruzamento de dados, o número 
caiu para 6 mil desaparecidos.

“Nesses cruzamentos com a 
Receita Federal, documentos 
de veículos, identidade, entre 
outros, descobrimos, por exem-
plo, que havia pessoas na lista de 
desaparecidos que estavam tiran-
do carteira de motorista. Essas 
pessoas, então, eram excluídas do 
sistema”, exemplifica o delegado.

A partir desse filtro, os policiais 
passaram a ligar para as famílias, 
checando caso a caso. E isto é fei-
to diariamente desde então, para-
lelamente às investigações. Como 
a demanda é grande e novos casos 
surgem todos os dias, os regis-
tros mais antigos apresentam 
maior dificuldade de resolução. 
Alguns deles nem telefone têm, 
o que prejudica o rastreamento. 

Falta de comunicação com os 
familiares, depressão, álcool e 
drogas estão entre as principais 
razões de desaparecimentos, 
continua Wanderley Redondo. 
Há também casos de pessoas 
que morreram afogadas, mas 
que o corpo ainda não foi en-
contrado. Neste caso, o nome 
continua em aberto no sistema.

PARA CONFERIR A LISTA DOS  
DESAPARECIDOS, ACESSE  

ndmais.com.br/santa-catarina/regiao-joinville

Delegado Wanderley Redondo mostra como é feito o cruzamento de dados 

com a Receita Federal para localizar pessoas desaparecidas no Estado 
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Ontem, a queijaria Tio Tácio, 
de São Joaquim, na Serra 
catarinense, recebeu o Selo 
Arte, certificação que permite 
a comercialização do produto 
em todo o território brasileiro. 
A agroindústria, com produção 
diária de seis peças, faz parte 
do Projeto de Qualificação 
do Queijo Artesanal Serrano 
e foi construída com apoio 
do Programa SC Rural. O 
produto é elaborado em um 
processo 100% artesanal, a 
partir de leite cru produzido 
por vacas criadas em 
pasto nativo, mantendo a 
qualidade e a tradição.
O empreendimento recebeu 
o certificado de Inspeção 
Municipal em dezembro 
passado e desde lá o objetivo 

da família era conquistar o 
Selo Arte. “Estamos realizando 
o nosso sonho que é fazer 
com que nosso queijo seja 
também conhecido em outros 
mercados, juntamente com 
nossa tradição e cultura”, 
afirmou André Rissi, filho de 
tropeiro que herdou a tradição 
da família de produzir e 
comercializar o queijo serrano.
A produção da Queijaria 
Tio Tácio é um projeto de 
família e todos se envolvem, 
seja na ordenha, produção 
ou comercialização. O 
saber-fazer preservado 
pela mãe Neiva Rissi, hoje 
já foi repassado para todos 
da família, como sua nora, 
Tuiza Rissi, que a ajuda na 
elaboração do produto.

Queijaria de São Joaquim 
ganha mercado nacional

Economia  
em juros 
Levantamento 
realizado pelo Sicoob 
aponta que em 2020 
cada cooperado ativo, 
somando os benefícios 
da precificação 
mais em conta e do 
resultado contábil 
do Sistema, teve um retorno médio de R$ 3,1 mil ao eleger a 
cooperativa como sua instituição financeira. Apenas os valores 
economizados na utilização dos produtos e serviços totalizaram 
R$ 8,3 bilhões. O cálculo foi feito com base na diferença 
entre os preços médios do Sicoob e os dos players do Sistema 
Financeiro Nacional. Por exemplo, quem entrou no cheque 
especial, ao escolher o Sicoob, pagou 0,78 ponto percentual 
a menos na taxa de juros mensal com relação à média. 

Registro 
de marcas
Mesmo em meio 
à crise provocada 
pela pandemia, as 
micro e pequenas 
empresas tiveram, 
em 2020, um 
crescimento de 
19% do número de 
pedidos de marcas 
junto ao Inpi 
(Instituto Nacional 
da Propriedade 
Industrial). Em 
2019, foram feitos 
ao instituto 254 
mil pedidos. Desse 
universo, cerca de 
106 mil eram de 
microempreen-
dedores individuais, 
micro e pequenas 
empresas. Em 2020, 
o Instituto teve 
275 mil pedidos 
de marcas, sendo 
126 mil feitos por 
pequenos negócios.

Mercadoredacao@ndmais.com.br

Câmbio

Inflação (%) Ibovespa Selic

CUB-SC

Salário mínimo

Ouro

PoupançaDólar Euro Peso

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

Mês R$/m² Variação (mês)
FEVEREIRO 2.140,56 1,31%

MARÇO 2.171,33 1,44%

NACIONAL
REGIONAL DE SC R$ 1.281 A R$ 1.467

COMERCIAL

COMPRA VENDA

TURISMO

COMPRA VENDA COMPRA VENDA COMPRA VENDA

2,75% R$ 311,13

R$ 1100,00

Data Pontos Variação

Data fi nal Rendimento

27/ABR 119.388,37 -1%

26/ABR 120.594,61 0.05%

23/ABR 120.530,06 0.97%

28/ABRIL 0,1590%

27/ABRIL 0,1590%

26/ABRIL 0,1590%R$ 5,459 R$ 5,49 R$ 6,572 R$ 0,058R$ 5,46 R$ 5,62 R$ 6,574 R$ 0,0585

+0,2019% -0,0534% -0,2851% -0,8475%

Índice IPCA/
IBGE

INPC/
IBGE

IGP-DI/
FGV

IGP-M/
FGV

ICV FPOLIS
UDESC ESAG

0,93%

0,86%

0,25%

1,35%

-0,43%

6,1%

MARÇO

FEVEREIRO

JANEIRO

DEZEMBRO

ACUM. ANO

ACUM. 12 MESES

0,86%

0,82%

0,27%

1,46%

-0,18%

6,94%

2,17%

2,71%

2,91%

0,76%

2,74%

30,64%

2,94%

2,53%

2,58%

0,96%

2,66%

31,11%

0,90%

0,87%

0,70%

0,91%

2,49%

6,69%
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Tecnologia da Engie 
A Engie desenvolveu um novo produto, o Swap de Modulação 
para Geradores, para gerenciar o risco de exposições no 
Mercado de Curto Prazo. A solução desenvolvida pela empresa 
foi pensada para atender um mercado em franca expansão no 
Brasil. As fontes renováveis de energia, incluindo hidráulica, 
eólica, solar e bioenergia, somam 83% de participação na 
matriz energética brasileira. A Engie possui mais de 1.000 
MW de capacidade instalada provenientes de fontes eólicas 
e está dando início à implantação de um novo Complexo 
Eólico, Santo Agostinho (434 MW), no Rio Grande do Norte.

Tesouro Direto  
Os resgates do Tesouro Direto superaram as vendas em R$ 708,5 milhões em março 
deste ano. Segundo dados do Tesouro Nacional, divulgados ontem, as vendas do 
programa atingiram R$ 3,392 bilhões no mês passado. Já os resgates totalizaram R$ 
4,100 bilhões, sendo R$ 1,923 bilhão relativo a recompras de títulos públicos e R$ 
2,176 bilhões a vencimentos, quando o prazo do título acaba e o governo precisa 
reembolsar o investidor com juros. Os títulos mais procurados pelos investidores 
foram os vinculados à inflação, cuja participação nas vendas atingiu 40,7%. 
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DIVULGAÇÃO/RECORD TV

Em Ur, Abraão viveu justamente no perío-
do em que a antiga língua suméria estava 
entrando em extinção para dar lugar ao 
acadiano, também conhecido como acádio 
ou assírio babilônico, que era um idioma 
do tronco semita assim como o hebraico.

Abraão, portanto, deveria falar fluen-
temente sumeriano e acadiano. Ele tam-
bém pode ter aprendido alguns idiomas 
cananeus dos quais seria formada a 
língua hebraica, que talvez pode ter co-
meçado como um dialeto próprio do clã 
de Abraão que acabou virando idioma.

De fato, o hebraico possui muitas seme-
lhanças (principalmente de palavras) com 
idiomas vizinhos (todos semitas). Em suma, 
as pessoas que viajavam geralmente apren-
diam uma grande variedade de idiomas.

E Abraão foi uma das pessoas mais 
viajadas de sua época. Ele provavelmen-
te era fluente nas línguas das regiões 
onde viveu, e teria aprendido um pou-
co de cananeu ao longo do caminho. 
Ele pode ter também falado um pouco 
egípcio. Tudo isso, misturado, era real-

mente o que constituiria a futura língua 
hebraica dos descendentes de Abraão.

Assim como a língua portuguesa é uma 
língua neolatina, formada da mistura de 
muito latim vulgar com influência árabe e 
das tribos que viviam na região (como o ga-
lego), o hebraico também é uma mistura de 
assírio, cananeu e (em menor grau) egípcio. 

Capítulo de hoje
Massá se espanta diante de Lotam e tem 

seu destino traçado por Tauro. Helda se 
entristece. Adália e Tauro se entendem. 
Ayla e Ló discutem. Quatro anos depois, 
Sarai canta para Gael. Michal é since-
ra com Gate. Jaluzi se mantém confiante 
diante do rei Bera. Ló observa o exérci-
to de Sodoma. Abraão oficializa a união 
entre Michal e Manre. O rei Quedorlaomer 
comanda seu exército contra Sodoma. 
Ele revela a identidade de seu general.

“Gênesis” é apresentada de segunda à 
sexta-feira, às 21h, após o Jornal da Record. 
Aos sábados, assista no mesmo horá-
rio aos melhores momentos da trama. 

Qual era o idioma 
falado por Abraão?

BELAVENTURA 

Severo mantém 
Pietra presa  
no castelo

Falstaff vai até a casa de Tiana e pede 
ajuda para Dulcinéa que não está bem. 
Brione conta a Jacques que Severo man-
tém Pietra presa no castelo. Jacques diz 
que Enrico precisa saber da verdade sobre 
Pietra. Tiana cuida de Dulcinéa sob olhar 
de Falstaff e Accalon. Accalon pega Fals-
taff pela gola e diz que ele não vai fazer a 
mesma coisa com Dulcinéa como fez com 
suas irmãs ao vendê-las como escravas. 

Tiana segura Accalon. Otoniel fica 
em dúvida se foi certo se aliar à Or-
dem Pura. Selena encontra Cedric e ele 
faz uma reverência. Cedric pergunta à 
Selena o que ela pretende no castelo. 
Otoniel janta com Lizabeta, Carmona e 
Enrico. Selena chega de repente e avisa 
que vai embora e agradece por tudo. 

Otoniel questiona e Selena diz 
que não pode permanecer num rei-
no que é aliado da Ordem Pura. Na 
masmorra do Castelo Valedo, Pietra 
está assustada diante de Marion.

 “Belaventura” vai ao de segun-
da à sexta-feira, às 15h, na Record 
TV. Em Santa Catarina, pela NDTV.

Novelas / Serviço 

Abrão se identificava 
como hebreu e 
comerciante nômade

Ele costumava se identificar como um hebreu e, como comerciante 
e nômade, certamente seria um poliglota, por necessidade social

Sol

Sol com nuvens

Nublado

Sol com chuva

Chuva leve

Chuva

tempo

Manhã Tarde Noite

Chapecó
Blumenau

Criciúma

Lages
Florianópolis

Itajaí

 16°C 24°C
 17°C 24°C

 16°C 24°C

 12°C 23°C

 8°C 20°C

 10°C 21°C

Pôr do sol: 06:37

  Sábado 
 Min. 23°C

Máx. 28°C    

Nascer do sol: 17:45

  Quinta 
Min. 21°C
Máx. 30°C 

  Sexta 
Min. 20°C
Máx.  30°C

SANTA CATARINA

Joinville

19°C 24°C 22°C

Áries 21/3 a 20/4 
O cenário é cheio de riscos, mas, do mes-
mo tamanho desses são as perspectivas de 
progresso. É tudo uma escolha, você pode 
optar por retroceder a um terreno mais se-
guro, ou seguir em frente e assumir os riscos.

Touro 21/4 a 20/5
Muitas coisas poderiam ser feitas, porém, 
você precisa se perguntar o porquê de achar 
que, agora, depois de tanto tempo, seria o 
momento propício para iniciar esse movi-
mento. Talvez tudo não passe de ansiedade.

Gêmeos  21/5 a 20/6 
Faça tudo com mais cuidado do que o nor-
mal, porque hoje as coisas estão oscilando 
demais e a consciência perde o foco com faci-
lidade, transformando as tarefas simples em 
armadilhas perigosas. Faça tudo com alegria.

Câncer   21/6 a 22/7 
Tomar iniciativas é importante, po-
rém, encontrar o momento certo para 
esse movimento é mais importante ain-
da. Realmente, a vida não se resolve com 
formulações simplistas, porque aconte-
ce sempre com muita complexidade.

Leão 23/7 a 22/8  
Se os lugares onde normalmente sua 
alma sentiria tranquilidade e prote-
ção não oferecem essas condições, não 
se preocupe, esse é um estado passagei-
ro de coisas. Apenas navegue por este 
dia praticando a despreocupação.

Virgem  23/8 a 22/9 
De vez em quando, a mente fica atropelada, 
porque os pensamentos são como cavalos 
desbocados. Cuide para isso não afetar de-
mais seu humor, se abstendo de levar muito a 
sério essa voragem de ideações. Deixe passar.

Libra  23/9 a 22/10
As preocupações se munem de argumen-
tos inteligentes, fazendo parecer que a 
qualquer momento deva acontecer o fim 
do mundo. Trate essa ideia com sabedo-
ria, deixando que se esgote por si mes-
ma, enquanto o mundo continua.

Escorpião 23/10 a 21/11 
As coisas antigas não se resolvem assim, 
num surto de força de vontade, sobre a qual 
sua alma imagina que, dessa vez, acertaria 
e resolveria. As coisas antigas se resolvem 
aos poucos, item por item, sem pressa.

Sagitário  22/11 a 21/12 
Procure evitar a ilusão de resolver de forma 
simples o que seria, de fato, muito comple-
xo. Encare as coisas como são e não como 
você gostaria que fossem, ou da forma com 
que sua alma se conforta na imaginação.

Capricórnio 22/12 a 20/1 
Há um número importante de pessoas que 
poderia ajudar você, mas há outro número de 
pessoas que você deve evitar, porque atra-
palhariam muito. É agora que você deve usar 
o discernimento para saber quem é quem.

Aquário 21/1 a 19/2
Quando você se convencer de que este é o 
momento certo de fazer o que deseja, procure 
respirar fundo e refletir para ganhar tempo. 
Assim, você verá que tudo não passava de 
um ataque de ansiedade. Deixe para depois.

Peixes  20/2 a 20/3
Deixe sua mente sozinha pensando as bo-
bagens que passarem por ela, mas, en-
quanto isso, procure manter um estado 
de contentamento que impeça sua cons-
ciência de imaginar que deva fazer al-
guma coisa com esses pensamentos.

Horóscopo
Oscar QuirOga/ EstadãO cOntEúdO



A missão é difícil e, em cam-
po, estarão em jogo uma vaga 
nas semifinais do Campeonato 
Catarinense e a garantia de 
um calendário em 2022. É com 
essa pressão e objetivos que 
o JEC enfrenta o Brusque, às 
19h desta quarta-feira (28), 
no estádio Augusto Bauer.

Depois do 2 a 2 na Arena 
Joinville, o Tricolor só tem 
um resultado em mente: a 
vitória. Sem ela, o time fica, 
mais uma vez, nas quartas 
de final e precisa conquis-
tar o acesso para ter calen-
dário no segundo semestre 
do ano que vem. O acesso 
que é, inclusive, o principal 
objetivo da equipe no ano.

Com a vantagem do empate, 
o Brusque de Jersinho Tes-
toni precisa, apenas, manter 
o retrospecto do treinador, 
que nunca perdeu para o JEC 
e garantir a vaga, assim como 
em 2020, quando eliminou 
o Coelho da competição na 

mesma fase. Para o JEC, só 
a vitória interessa e, para 
isso, o técnico interino Eli-
zeu trabalhou com o elenco 
à disposição a fim de evitar a 
repetição dos erros cometi-
dos no jogo de domingo (25).

“Esperamos um jogo mui-
to difícil, que é de decisão e 
quando se fala em decisão, 
precisamos de concentração 
máxima e consertar alguns 
detalhes. Ainda que com 
pouco tempo de trabalho, 
conseguimos fazer alguns 
ajustes”, fala o treinador.

O técnico tricolor sabe que 
o favoritismo é dos donos da 
casa, vice-líderes da fase clas-
sificatória, mas a postura do 
JEC na primeira partida é um 
indicativo de que o time pode 
surpreender. “A expectativa 
é boa, de chegar lá, fazer um 
bom jogo, respeitando o ad-
versário que vai jogar em casa. 

O favoritismo é deles, 
sabemos do momento que 

passamos, mas vamos com 
os pés no chão para fazer um 
bom jogo e conquistar uma 
grande vitória. A postura dos 
nossos jogadores foi muito 
positiva e a reação deles foi 
muito boa durante a parti-
da. Nos abriu um norte, nos 
deu a confiança de fazer um 
trabalho com alguns ajus-
tes e nos prepararmos para 
fazer um bom jogo”, avalia.

O campo do Augusto Bauer, 
bem diferente da Arena Jo-
inville, pode ser um fator de 
desequilíbrio, admite Elizeu, 
mas ele também ressalta 
que o time sabe o que está 
em jogo para o JEC e preci-
sa superar obstáculos para 
conquistar o objetivo. “Eles 
estão acostumados a jogar lá, 
é um campo mais compacto, 
um gramado diferente e isso 
pode dificultar para a nossa 
equipe, mas sabemos a im-
portância desse jogo e temos 
que nos superar”, finaliza.
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Thiago Santos é dúvida

EvariniDrika

adrieli.evarini@ndmais.com.br

Só a vitória mantém o 
JEC vivo no Catarinense
Jogo de hoje à noite contra o Brusque pode valer uma vaga 
nas semifinais e, ainda, garantir o calendário para 2022

Esporte

Depois de ser substituído ainda no primeiro tempo do jogo de ida 
das quartas de final, o atacante Thiago Santos passou por exames 
e tratamento durante a semana para tratar a dor na coxa. A 
ressonância não apontou lesão e o camisa 90 sofre de desconforto 
muscular na posterior da coxa esquerda. Apesar de não ter sido 
constatada lesão mais grave, ele ainda é dúvida para a partida.

Liga Nacional de Futsal 
Depois de vencer na estreia da Liga Nacional de Futsal, 
o JEC/Krona teve a segunda partida confirmada. O 
Tricolor das quadras recebe o Marreco, no domingo 
(2), às 16h, no Centreventos Cau Hansen.

Apresentação do novo comandante 
Leandro Zago será oficialmente apresentado na sexta-feira 
(30), em coletiva de imprensa, às 11h, na Arena Joinville. O novo 
técnico foi oficialmente contratado na segunda-feira (26), após 
entrevista com a diretoria do clube. Zago esteve no jogo entre JEC 
e Brusque e chega com a missão de conquistar o acesso à série C. 
ARBITRAGEM - Quem comanda o apito no jogo decisivo 
de hoje é Rodrigo D’Alonso Ferreira. Os assistentes para a 
partida serão Henrique Neu Ribeiro e Alexandre Bittencourt. 

Desfalque de um lado, retorno de outro 
Além de Thiago Santos, Charles está fora de combate, 
com lesão ligamentar de grau 2 no tornozelo direito 
e Caio Monteiro, com lesão de grau 2 no músculo reto 
anterior. Mas, o técnico Elizeu terá o retorno dos zagueiros 
Fernando e Helerson, que cumpriram suspensão no 
primeiro jogo da decisão e ambos voltam à equipe.

FOTOS VITOR FORCELLINI/DIVULGAÇÃO/ND

Técnico interino Elizeu prevê mais um jogo equilibrado 

e com forte marcação entre JEC e Brusque
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Premiação Ganhadores Prêmio

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

2216

Federal Concurso
Quarta e sábado
Premiação Bilhete Prêmio

5557

   

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

Premiação Ganhadores Prêmio

5550

   

2365Mega-Sena Concurso
Quarta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio

Lotomania Concurso
Terça e sexta

Premiação Ganhadores Prêmio

2173

   

   

Primeiro sorteio

Segundo sorteio

Dupla Sena Concurso
Terça, quinta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio 

2216
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Timemania Concurso
Terça, quinta e sábado

FLUMINENSE      RJ
TIME DO CORAÇÃO

1631

05 14 20 24 35 58 59

Premiação Ganhadores Prêmio

Time coração Ganhadores Prêmio

Dia de Sorte Concurso
Terça, quinta e sábado

MÊS DA SORTE: 

449

04 06 07 16 22 23 29

Premiação Ganhadores Prêmio

OUTUBRO          

LOTERIAS

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

15 acertos 2 R$ 630.105,53
14 acertos 238 R$ 1.586,06
13 acertos 8612 R$ 25,00
12 acertos 103218 R$ 10,00
11 acertos 558450 R$ 5,00

1 acertos 092277 R$ 500 mil
2 acertos 079719 R$ 27 mil
3 acertos 091748 R$ 24 mil
4 acertos 077128 R$ 19 mil
5 acertos 030935 R$ 18.329,00

Quina Acumulado R$ 5.700 mil
Quadra 66 R$ 8.557,85
Terno 6155 R$ 137,99

23 24 26 31 44

Sena Acumulado R$ 28 milhões
Quina 40 R$ 60.015,09
Quadra 2940 R$ 1.166,47

01 17 28 37 44 50

20 acertos Acumulado R$ 6.500 mil
19 acertos 10 R$ 33.994,45
18 acertos 98 R$ 2.168,02
17 acertos 964 R$ 220,39
16 acertos 5906 R$ 35,97
15 acertos 27401 R$ 7,75
0 acertos 0 R$ 0,00

04 17 23 24 27
36 44 45 49 53
64 65 66 67 77
80 82 97 98 00

Sena Acumulado R$ 700 mil
Quina 1 R$ 36.613,67
Quadra 299 R$ 139,94

Sena 0 R$ 0,00
Quina 9 R$ 3.661,37
Quadra 341 R$ 122,71

7 acertos Acumulado R$ 1.800 mil
6 acertos 1 R$ 40.542,11
5 acertos 38 R$ 1.524,13
4 acertos 986 R$ 9,00

FLUMINENSE      RJ 6770 R$ 7,50

7 acertos 1 R$ 749.857,67
6 acertos 34 R$ 2.607,14
5 acertos 1493 R$ 20,00
4 acertos 20391 R$ 4,00
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LIBERTADORES
  GRUPO A 

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

  2ª RODADA 
 27/4, 21h30 Palmeiras 5 x 0 Ind.del Valle
28/4, 19h Def. y Jus.  x  Universitario 

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

1º
2º
3º
4º

  2ª RODADA 
 27/4, 21h30 Internacional 4 x 0 Dep. Táchira
28/4, 23h Olimpia  x  Always Ready 

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

1º
2º
3º
4º

  2ª RODADA 
 27/4, 21h30 Boca Juniors 2 x 0 Santos
28/4, 23h Barc.-EQU  x  The Strongest 

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

1º
2º
3º
4º

  2ª RODADA 
 28/4, 21h Santa Fe  x  Fluminense
28/4, 21h River Plate  x  Junior B. 

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

1º
2º
3º
4º

  2ª RODADA 
 29/4, 19h Racing  x  Sport.Cristal
29/4, 21h São Paulo  x  Rentistas 

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

1º
2º
3º
4º

  2ª RODADA 
 28/4, 19h Nacional-URU  x  At.Nacional
29/4, 19h Uni. Católica  x  Argentinos Jrs 

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

1º
2º
3º
4º

  2ª RODADA 
 27/4, 19h15 Flamengo 4 x 1 Un. La Calera
27/4, 19h15 LDU 3 x 1 Vélez Sarsfi eld 

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

1º
2º
3º
4º

  2ª RODADA 
 27/4, 19h15 Atlético-MG 2 x 1 América Cali
28/4, 19h Cerro Porteño  x  La Guaira   

Palmeiras 6 2 2 0 0 8 2 6 100
Def. y Jus. 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3
Ind.del Valle 1 2 0 1 1 1 6 -5 16.7
Universitario 0 1 0 0 1 2 3 -1 0

Internacional 3 2 1 0 1 4 2 2 50
Always Ready 3 1 1 0 0 2 0 2 100
Dep. Táchira 3 2 1 0 1 3 6 -3 50
Olimpia 0 1 0 0 1 2 3 -1 0

Boca Juniors 6 2 2 0 0 3 0 3 100
Barc.-EQU 3 1 1 0 0 2 0 2 100
The Strongest 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
Santos 0 2 0 0 2 0 4 -4 0

River Plate 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3
Santa Fe 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3
Fluminense 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3
Junior B. 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3

São Paulo 3 1 1 0 0 3 0 3 100
Racing 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3
Rentistas 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3
Sport.Cristal 0 1 0 0 1 0 3 -3 0

Argentinos Jrs 3 1 1 0 0 2 0 2 100
At.Nacional 3 1 1 0 0 2 0 2 100
Nacional-URU 0 1 0 0 1 0 2 -2 0
Uni. Católica 0 1 0 0 1 0 2 -2 0

Flamengo 6 2 2 0 0 7 3 4 100
LDU 4 2 1 1 0 5 3 2 66.7
Un. La Calera 1 2 0 1 1 3 6 -3 16.7
Vélez Sarsfi eld 0 2 0 0 2 3 6 -3 0

Atlético-MG 4 2 1 1 0 3 2 1 66.7
Cerro Porteño 3 1 1 0 0 2 0 2 100
La Guaira 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3
América Cali 0 2 0 0 2 1 4 -3 0

 SUL-AMERICANA 
  GRUPO A 

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

  2ª RODADA 
 27/4, 21h30 Huachipato 0 x 0 12 de Octubre
28/4, 21h30 Rosario Central  x  San Lorenzo 

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

1º
2º
3º
4º

  2ª RODADA 
 27/4, 19h15 Bahia 5 x 0 Guabirá
28/4, 19h15 Independ.  x  Montevideo CT 

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

1º
2º
3º
4º

  2ª RODADA 
 27/4, 21h30 Ars. de Sarandí 0 x 0 Ceará
29/4, 19h15 Jorge Wil.  x  Bolívar 

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

1º
2º
3º
4º

  2ª RODADA 
 28/4, 19h15 Athletico-PR  x  Metropolitanos
28/4, 21h30 Melgar  x  Aucas 

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

1º
2º
3º
4º

  2ª RODADA 
 29/4, 19h15 Sp. Huancayo  x  R. Plate-PAR
29/4, 19h15 Corinthians  x  Peñarol 

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

1º
2º
3º
4º

  2ª RODADA 
 29/4, 21h30 Palestino  x  Atlético-GO
29/4, 21h30 New. Old Boys  x  Libertad 

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

1º
2º
3º
4º

  2ª RODADA 
 28/4, 21h30 Tolima  x  Talleres
28/4, 21h30 Emelec  x  Bragantino 

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

1º
2º
3º
4º

  2ª RODADA 
 29/4, 21h30 La Equidad  x  Aragua
29/4, 21h30 Lanús  x  Grêmio   

Huachipato 4 2 1 1 0 1 0 1 66.7
12 de Octubre 4 2 1 1 0 1 0 1 66.7
Rosario Central 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
San Lorenzo 0 1 0 0 1 0 1 -1 0

Bahia 4 2 1 1 0 6 1 5 66.7
Independ. 3 1 1 0 0 3 1 2 100
Montevideo CT 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3
Guabirá 0 2 0 0 2 1 8 -7 0

Ceará 4 2 1 1 0 3 1 2 66.7
Bolívar 3 1 1 0 0 2 1 1 100
Ars. de Sarandí 1 2 0 1 1 1 2 -1 16.7
Jorge Wil. 0 1 0 0 1 1 3 -2 0

Melgar 3 1 1 0 0 3 2 1 100
Athletico-PR 3 1 1 0 0 1 0 1 100
Metropolitanos 0 1 0 0 1 2 3 -1 0
Aucas 0 1 0 0 1 0 1 -1 0

Peñarol 3 1 1 0 0 5 1 4 100
Corinthians 1 1 0 1 0 0 0 0 33.3
R. Plate-PAR 1 1 0 1 0 0 0 0 33.3
Sp. Huancayo 0 1 0 0 1 1 5 -4 0

Libertad 3 1 1 0 0 2 0 2 100
Atlético-GO 1 1 0 1 0 0 0 0 33.3
New. Old Boys 1 1 0 1 0 0 0 0 33.3
Palestino 0 1 0 0 1 0 2 -2 0

Emelec 3 1 1 0 0 2 1 1 100
Bragantino 3 1 1 0 0 2 1 1 100
Tolima 0 1 0 0 1 1 2 -1 0
Talleres 0 1 0 0 1 1 2 -1 0

Grêmio 3 1 1 0 0 2 1 1 100
Lanús 3 1 1 0 0 1 0 1 100
La Equidad 0 1 0 0 1 1 2 -1 0
Aragua 0 1 0 0 1 0 1 -1 0

O Flamengo segue perfeito 
na Libertadores, liderando o 
grupo com 6 pontos e 100% 
de aproveitamento. No Mara-
canã, não tomou conhecimento 
do frágil Unión La Calera, do 
Chile, ganhando fácil por 4 a 1, 
com belo trabalho coletivo de 
seu setor ofensivo e gols bem 
trabalhados. Destaque para 
Gabriel, que marcou duas vezes.

Arrascaeta, Bruno Henrique e 
o camisa 9 se destacaram num 
ótimo treino para o Flamengo 
de como furar fortes marcações. 
Pedro entrou no fim e ainda fez 
o dele. Apenas ficou a lição que, 
quando o adversário é fraco, 
disposição e concentração de-
vem ser durante os 90 minu-
tos. Numa volta preguiçosa do 
intervalo, o time rubro-negro 
passou sustos desnecessários 
com gol de Sáez e outra chance 
clara perdida pelos chilenos.

Flamengo goleia no Maraca

Hulk mostra a 
força do Galo
Envolvido em polêmica 
no último final de semana 
após reclamar das poucas 
oportunidades com Cuca, 
Hulk deu a resposta dentro de 
campo na noite de ontem, ao 
marcar os dois gols da vitória 
do Atlético-MG sobre o 
América do Cali-COL, por 2 a 
1, no Mineirão, pela segunda 
rodada da Libertadores. A 
primeira vitória coloca o Galo 
na liderança do Grupo H, 
com quatro pontos, podendo 
perder a posição hoje à noite.

Palmeiras atropela 
e mantém 100%
Com uma atuação convincente 
contra uma equipe considerada 
de qualidade, o Palmeiras 
ampliou a vantagem na 
liderança do Grupo A da Copa 
Libertadores. Em seu primeiro 
jogo no Allianz Parque pelo 
torneio, com dois gols marcados 
pelo inspirado Rony, o time 
alviverde bateu o Independiente 
del Valle por 5 a 0. Os outros 
gols do Verdão foram marcados 
por Luiz Adriano, Patrick de 
Paula e Danilo Barbosa. Com 
seis pontos em duas rodadas, 
o Palmeiras lidera o Grupo A.

Inter vence em casa 
com tranquilidade
O Internacional recebeu o 
Deportiva Táchira ontem à noite 
no Beira-Rio e fez 4 a 0. Logo 
cedo, Cuesta abriu o placar de 
cabeça. Patrick, aproveitando 
rebote de Maurício, fez 2 a 0. 
No final do primeiro tempo, 
Thiago Galhardo recebeu 
belo lançamento de Cuesta e 
marcou o terceiro. Na volta 
do intervalo, o Inter seguiu 
pressionando, porém, Palacios 
foi expulso e o ritmo diminuiu. 
Mesmo assim, Yuri Alberto 
disparou, bateu de canhota e 
marcou o quarto do Colorado.

Santos é 
derrotado
O Santos visitou o Boca 
Juniors e perdeu por 2 a 0, no 
segundo jogo do grupo D da 
Libertadores. Foi a primeira 
partida do Peixe sem Ariel 
Holan. Os gols da vitória dos 
argentinos foram marcados 
por Tévez e Villa. O peixe até 
conseguiu controlar a primeira 
etapa. Porém, logo no retorno 
do intervalo, o Boca abriu o 
placar. Sem conseguir reagir, 
o Alvinegro ainda viu os 
mandantes ampliarem em um 
contra-ataque fulminante.

Gabigol marcou duas vezes
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Santa Catarina teve o primeiro registro de temperatura negativa em 2021. Durante a madrugada de segunda para 
terça-feira, os termômetros da cidade de Urupema (Planalto Sul) registraram –2°C. Houve o registro de geada, segundo 
a Epagri/Ciram. Uma massa de ar frio e seco de origem polar, típica de outono, também provocou o amanhecer gelado 
com mínima de 3°C em Maravilha e 1°C em Ponte Alta do Norte, com ocorrência de geada isolada nas áreas altas 
dessas regiões. No litoral, a temperatura mais baixa foi registrada no litoral Sul, 10°C em Criciúma. Em Florianópolis, 
mínima de 13°C no norte da Ilha. Em São Joaquim (foto), na serra, a temperatura também ficou baixa, e chegou a 5ºC. 
Segundo o Ciram, a previsão de massa de ar frio e seco mantém os dias ensolarados e a temperatura baixa especialmente 
à noite e ao amanhecer até sexta-feira (30).  Essa massa perde força no fim de semana e a temperatura volta a se elevar.

16 quarta-feira, 28 de abril de 2021

Tomógrafo em 
manutenção 
A manutenção do tomógrafo 
do Hospital Florianópolis, na 
Capital, começou na segunda-
feira (26). Após mais de 45 
dias fora de funcionamento, 
a peça importada necessária 
para o conserto do aparelho 
chegou. O equipamento é 
utilizado para a realização 
de um dos exames mais 
importantes no diagnóstico 
e acompanhamento da 
Covid-19, doença da qual a 
unidade hospitalar é referência 
no tratamento. A previsão é de 
que o tomógrafo fique pronto 
nesta quarta-feira (28).

+notícias

Prefeitura amplia 
área isolada por 
infestação de lagartas 
A Prefeitura de Florianópolis, por meio 
do Centro de Controle de Zoonoses, 
esteve ontem na Beira-mar Norte, 
em uma área já interditada na sexta-
feira por infestação de lagartas. Os 
insetos estão sendo analisados pela 
equipe técnica do CCZ e apresentam 
risco de pequenas queimaduras para a 
população, por isso a importância do 
isolamento. Os agentes do Centro de 
Zoonoses irão periodicamente ao local 
para avaliar a possibilidade de liberação 
da área, que inicialmente estará isolada 
por 10 dias. A população que encontrar 
lagartas em algum outro ponto da 
Capital, pode entrar em contato com o 
Centro de Controle de Zoonoses e realizar 
denúncia pelo número (48) 3236-1962. 

Advogado preso
O advogado preso no último domingo (25) tentando 
entrar com drogas no Presídio Regional de Joinville, 
no Norte de Santa Catarina, teve a prisão em flagrante 
convertida para preventiva nesta terça-feira (27). 
O advogado já havia sido condenado por mais de 
30 crimes de furto e por formação de quadrilha e os 
antecedentes foram a sustentação do magistrado 
para a conversão da prisão. Além disso, em janeiro 
um boletim de ocorrência também já havia sido feito 
após ele entrar com drogas na Penitenciária Industrial. 
Os funcionários da unidade prisional encontraram 
36 buchas de substâncias análogas a maconha em 
um banheiro e o entorpecente seria, supostamente, 
utilizado pelo advogado antes de visitar o cliente.
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Acidente na Beira-Mar - Um grave acidente de 
trânsito interrompeu o trânsito na avenida Beira-Mar 
Norte, em Florianópolis, na tarde de ontem. Por volta 
das 15h, o motorista de um carro sedan bateu em um 
poste, derrubando-o sobre a via. Havia quatro pessoas 
no carro, inclusive uma menina de oito anos. Não 
houve vítimas fatais. Segundo o subcomandante da 
Guarda Municipal de Florianópolis, Ricardo Pastrana, o 
motorista foi o mais prejudicado, com lesões no tórax e 
na face. A criança sentia dor no braço e foi resgatada pelo 
helicóptero dos bombeiros. As outras vítimas, entre elas 
a mãe da criança, foram encaminhadas para unidades 
hospitalares. O poste caído sobre a via interrompeu 
totalmente o trânsito no sentido centro-bairro.
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