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Festival de Dança vai 
acontecer em outubro

Efeito da vacina

Idade média 
de vítimas 
da Covid cai   
Levantamento da 
Prefeitura mostra que 
avanço da vacinação 
impactou na queda das 
idades médias de óbitos 
e internados. Página 10

LUÍS ERNESTO LACOMBE

CPI da Covid já tem 
decisão formada e 
relatório pronto
PÁGINA 4
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Joinville promove Dia 
Livre de Imposto na 
semana que vem
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Joinville fecha 
parceria com 
clubes asiáticos
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Instituto Festival de Dança transfere evento para o período entre 5 e 16 de outubro. Por 
causa da pandemia, formato será híbrido, com atividades virtuais e presenciais. Página 4 

Inquérito perto do fim   
  

Delegado Fabio Baja ouviu ontem os suspeitos da 
agressão contra os jornalistas da NDTV Joinville, 

sábado à noite, em frente a uma choperia da 
área central da cidade. Ele espera finalizar a 

investigação ainda nesta semana. CONTRACAPA

 FOTO NILSON BASTIAN/DIVULGAÇÃO/ND
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Festival 
de Dança 
adiado
Como a coluna 
antecipou, na 
semana passada, 
a reunião para a 
decisão sobre o 
Festival de Dança de 
Joinville aconteceu 
e para definir a data 
de sua realização. 
Foi anunciado o 
adiamento do 38º 
Festival de Dança 
de Joinville para 
o período de 5 a 
16 de outubro de 
2021. O formato do 
evento será híbrido, 
com atividades 
presenciais e 
virtuais. Os detalhes 
da programação 
serão divulgados 
até agosto de 2021. 

A data foi definida: 27 de maio. 
Organizado pela CDL Jovem, 
marca o dia em que cada cidadão 
brasileiro deixa de trabalhar somente 
para o pagamento de tributos 
municipais, estaduais e federais. 
Na programação, a venda de 200 
pizzas no valor de R $34,00, com 
economia de R $25,00 referente 
aos impostos. A diferença no preço 
equivale a 42,37% do valor original. 

Dia Livre de 
Impostos 2021

Infrações penais 
revertidas em dinheiro
Ao todo, são cerca de R $105 mil 
que serão utilizados em itens de 
segurança e equipamentos laborais 
na comarca de Guaramirim. E a 
divisão beneficia diversas entidades 
como os Bombeiros Voluntários 
de Massaranduba e Guaramirim, 
Apae de Guaramirim,  Associação 
dos Conselhos Comunitários de 
Segurança do Baixo Vale do Itapocu 
entre outros. Tudo passa por 
análise dos membros da Comissão 
Especial e do Ministério Público. 
Todos os projetos atenderam ao 
edital lançado no ano passado 
pelo Tribunal de Justiça. O dinheiro 
tem origem em infrações penais 
de menor potencial ofensivo.

Novos avanços 
na vacinação
O município de Jaraguá do Sul 
ampliou a faixa etária para tomar a 
dose da vacina contra Covid-19. As doses 
foram liberadas ontem para pessoas 
com 25 anos ou mais que tenham 
comorbidades ou com deficiência 
permanente (mental/intelectual/
sensorial e física). As vacinas são 
aplicadas na Central de Vacinas, no 
Parque Municipal de Eventos. 
  
Joinville, com população maior, 
liberou também ontem horários 
ainda para 35 anos ou mais 
anos com comorbidades. As 
doses são aplicadas em vários 
pontos da cidade. Em ambos os 
municípios, o procedimento é 
padrão: agendar via site oficial 
de cada prefeitura: Joinville.sc.gov.
br e jaraguadosul.sc.gov.br.

Aquecer o inverno
Com a reta final da Maratona da Solidariedade, 
o convite é para ajudar com um agasalho. Desde 
ontem, diversos pontos de coleta estão aguardando, 
de cobertas e roupas para todas idades. “Cada roupa 
vale por um abraço” é o tema da 24a. Campanha do 
Agasalho do Grupo ND. No ano passado, a campanha 
arrecadou mais de 600 mil peças e tudo segue os 
protocolos de saúde para receber e entregar as peças. 
Os locais já estão sendo divulgados no portal ndmais.
com.br/campanhadoagasalho . 

Joinville presente em evento 
de captação de recursos
Especialista em Controladoria, Karla Flores 
de Lima estará no Pré-Festival ABCR 2021 
- Captando para Causas. É uma prévia 
do maior evento da Associação Brasileira 

de Captação de Recursos para impacto 
social e está na 13ª edição. Será todo o 
modo online e com diferentes temas: 
saúde, cultura, meio ambiente e 
proteção animal entre outros.
 
Karla Flores participou com 
Lucimara Letelier, diretora de 
Desenvolvimento do Museu de 
Arte Moderna do Rio de Janeiro, 
falando sobre Captação para 

Cultura, hoje, às 15h, gratuitamente. 
Ela é a atual gerente de serviços 

culturais no Musicarium Academia 
Filarmônica Brasileira de Joinville, que 
atua com música inclusiva a crianças 
e jovens de baixa renda da cidade.

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

SABRINA AGUIAR
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O peso invisível dos 
tributos no seu bolso
Marcado para 27 de maio, o Dia Livre de Impostos terá a venda de pizzas com valor 42,37% mais baixo que o preço 
cobrado com os tributos. A carga de impostos no Brasil é 56% maior que a média dos países da América Latina 

No Dia Livre de Impostos serão vendidas 

200 pizzas sem incidência de tributos. 

A CDL quer usar a data para mostrar a 

necessidade da reforma tributária
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Conscientização é a meta da CDL Jovem
Segundo a coordenadora 

da CDL Jovem de Joinville, 
Joice Maria Cipriani, a ação é 
para conscientizar a popu-
lação. “A proposta do DLI é 
promover uma data de cons-
cientização sobre estas altas 
cargas tributárias pagas no 
país, tornando visível o real 
impacto dos impostos em 
nossas vidas. A tributação 
abusiva e a falta de retorno 
adequado aos contribuintes 
limitam o poder de consumo 
da população e nos mostra 
a falta de infraestrutura 
em nosso país”, revela.

A reforma tributária em 
debate no Congresso Na-
cional é acompanhada 
pela Câmara de Dirigen-
tes Lojistas de Joinville. 

A entidade entende que é 
preciso modernizar e sim-
plificar o sistema tributário 
brasileiro e, votar a refor-
ma tem se tornado uma 
necessidade ainda maior 
diante da crise econômica 
provocada pela pandemia.

Em pesquisa realizada 
pela CNDL e pelo SPC Bra-
sil, no início do ano, 56% 
dos consumidores conside-
raram que o sistema tribu-
tário atual não é adequado 
para fazer negócios no 
Brasil. “Simplificar o sis-
tema tributário e torná-lo 
mais eficiente é de suma 
importância para a sobre-
vivência dos negócios”, diz 
o presidente da CDL Join-
ville, José Manoel Ramos. 

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

O Dia Livre de Impostos, 
organizado pela CDL (Câmara 
de Dirigentes Lojistas) Jovem 
em várias cidades do país, 
também será marcado por 
ações em Joinville. Marcada 
para a quinta-feira que vem, 
27 de maio, a data, segundo a 
organização, “marca o dia em 
que o cidadão brasileiro deixa 
de trabalhar somente para o 
pagamento de tributos muni-
cipais, estaduais e federais”.

Em Joinville, a data será 
marcada pela venda de 200 
pizzas no valor de R$ 34, com 
economia de R$ 25 relacio-
nada à carga de impostos. A 
diferença no preço equiva-
le a 42,37% do valor total.

A ação está sendo organizada 
em parceria com uma pizzaria 
da cidade e os sabores da pizza 
tamanho G (35cm de diâme-
tro/8 pedaços) que entram 
na promoção são calabresa, 
frango com requeijão, margue-
rita e quatro queijos. A pro-
moção é válida somente para 
o Dia Livre de Impostos, com 
retirada no balcão das 18 às 
22h. O regulamento completo 
está disponível no site da CDL 

Até ontem,  
os brasileiros já 

pagaram mais de 
 

R$ 1,0009 
trilhão de 
impostos.

Deste total, os 
catarinenses 

contribuíram com  
 

R$ 42,23 
 bilhões.

O brasileiro  
trabalha,  

em média,  
 153 dias  
 

por ano só para 
pagar impostos

Em um  
ranking de  

 30 países, 
  

o Brasil é o 14º  
que mais arrecada,  
mas é o último em 

retorno para a  
população.
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Um tempo vagabundo
Cursei um ano de psicologia, antes de ingressar na faculdade 

de jornalismo. Não tenho saudade das aulas de neuroanatomia, 
impregnadas de nomes estranhos e formol. A melhor lembrança que 
guardo daqueles dois semestres é do meu professor de psicologia social, 
Bernardo Jablonski. Ele era incrível, era ator, diretor teatral, roteirista. 
Suas aulas eram concorridíssimas, reuniam estudantes de todos os 
cursos da universidade, mesmo que não matriculados na matéria.

Estudar como as pessoas pensam, influenciam e se relacionam 
umas com as outras é um desafio enorme, que Jablonski apresentava 
aos alunos com muito humor. Quando falou da dificuldade que 
temos de mudar a primeira opinião que formamos sobre alguém, 
os exemplos foram hilários... Se vemos alguém de quem não 
gostamos ajudando uma velhinha a atravessar a rua, a tendência 
é que pensemos: “Ele vai extorquir dinheiro da senhora...” E se 
vemos alguém de quem de cara gostamos socando uma velhinha, 
tendemos a pensar o seguinte: “A velhinha aprontou alguma”.

A CPI da Covid é assim, já tem opinião formada, relatório 
pronto e não se convencerá nem será convencida de que esse não 
é o jeito certo de fazer um inquérito. Os senadores de oposição não 
escolhem apenas as perguntas, decidem também as respostas. Ai de 
quem não responder do jeito que eles acham que deve ser. Coação, 
intimidação, ameaça... Não venha com churumelas, os senadores 
querem saber da cloroquina do Bolsonaro, não querem saber da 
cloroquina do médico David Uip, da cloroquina do governador do 
Pará, Helder Barbalho, do governador do Piauí, Wellington Dias.

Não venha com esse 
papo de que o Brasil está 
se tornando o quarto 
país que mais vacina 
em termos absolutos 
no mundo. Poderíamos 
ser os primeiros! Sério? 
Os espancadores de 
velhinhas têm certeza 
disso. Eles acreditam 
também que “somos o 
país que mais mata de 
covid no planeta”, como 
afirmou o vice-presidente 
da CPI, Randolfe 
Rodrigues. Lançou essa, enquanto tentava escapar de uma pergunta 
feita pela repórter Berenice Leite, do Jornal da Cidade On-line.

O que ela queria saber? Quando governadores e prefeitos serão 
convocados para depor na Comissão? Quando se investigará o uso 
da bilionária verba federal enviada a estados e municípios para 
combate à covid? Renan Calheiros, ao lado de Randolfe, disse 
que já há apurações sobre isso e que não vai fazer “uma dupla 
investigação”. Só que também já existe uma investigação pedida 
pela PGR e autorizada pelo STF sobre a conduta do ex-ministro 
Pazuello na crise em Manaus... Duplicidade, sim, se eles quiserem.

Berenice insistiu: “E as investigações sobre cinco governadores 
encaminhadas à CPI da Covid pelo Procurador-Geral da República?” 
Randolfe disse que “qualquer fato correlato, conexo será investigado”, 
deixando claro de novo que a CPI é para atingir o governo federal, 
o resto é secundário e evitável. Renan confirmou a estratégia, meio 
sem querer: “Vamos investigar tudo o que for necessário... dentro 
de um roteiro óbvio”. E minha primeira impressão permanece: 
nosso tempo e nossa energia são mesmo vagabundos.

LUÍS ERNESTO 

Lacombe

A CPI da Covid é assim, 
já tem opinião formada, 
relatório pronto e não 
se convencerá nem será 
convencida de que esse 
não é o jeito certo de 
fazer um inquérito.”

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

Festival de 
Dança é adiado 
para outubro
Evento será realizado entre os dias 5 e 16 de outubro e vai 
ter formato híbrido, com atividades presenciais e virtuais

Detalhes da programação do Festival serão divulgados até o mês de agosto, informam os organizadores
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Depois de um ano sem 
contar com o desfile de 
bailarinos pelas ruas de 
Joinville, o 38º Festival de 
Dança, que tradicionalmente 
é realizado no mês de julho, 
foi adiado para os dias 5 a 
16 de outubro deste ano. 

A decisão foi anunciada 
pelo Instituto Festival de 
Dança de Joinville (IFDJ), 
em conjunto com a Prefei-
tura Municipal de Joinville, 
via Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo e Secre-
taria Municipal de Saúde.

O formato do evento será 
híbrido, com atividades pre-
senciais e virtuais. Os de-
talhes da programação com 
as definições finais serão di-
vulgados até agosto de 2021. 

Para que o evento seja 
realizado dentro de um 

ambiente de segurança 
para todos os envolvidos, 
será formado um Grupo de 
Trabalho coordenado pela 
Secretaria Municipal de 
Saúde, com a participação da 
Secretaria Municipal de Cul-
tura e Turismo e IFDJ, para 
definir quais protocolos e 
medidas serão adotados du-
rante a realização do evento. 

Segundo Ely Diniz, presi-
dente do Instituto Festival 
de Dança de Joinville, todas 
as decisões tomadas pelo 
IFDJ até este momento, fo-
ram feitas para preservar a 
continuidade do evento sem 
colocar em risco a saúde e 
segurança dos envolvidos 
no Festival. “A realização 
do evento será dentro das 
condições norteadas pelos 
órgãos de saúde, um pre-

sente para os participantes, 
fornecedores e a cidade, 
simbolizando a recuperação, 
otimismo e prosperidade 
do setor cultural, artístico 
e de eventos”, afirmou.

Em função da importância 
do evento para a cultura e 
para o turismo da cidade, 
que é reconhecida como 
Capital Nacional da Dança, 
a Prefeitura está colaboran-
do com o planejamento dos 
regramentos sanitários. “O 
Festival de Dança é um or-
gulho para Joinville. Por este 
motivo, a equipe técnica da 
Prefeitura está colaboran-
do com o IFD para elaborar 
um protocolo seguro, que 
deverá levar em conta o 
cenário futuro do enfrenta-
mento da pandemia”, disse 
o prefeito Adriano Silva.
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Carlos Moisés anuncia investimentos 
de R$ 4,7 milhões para a Educação 
Em visita ao município de Criciúma, o governador Carlos 
Moisés anunciou ontem que o governo do Estado vai investir 
R$ 4,7 milhões em Educação na região carbonífera. O valor 
inclui um convênio com o projeto Bairro da Juventude, 
de Criciúma, além da aquisição de computadores para 
laboratórios de tecnologia, mobiliário, kits escolares e 
aparelhos de ar condicionado para escolas da rede estadual.

Ministra em SC

Para acompanhar as famílias 
das vítimas do ataque a uma 
creche, a ministra Damares 
Alves, titular do Ministério da 
Mulher, da Família e dos Direi-
tos Humanos, estará no mu-
nicípio de Saudades, no Oeste, 
hoje. A visita, às 14h20, tam-
bém tem o objetivo de apoiar 
a população da localidade.

A ministra estará na cre-
che em que o ataque aconte-
ceu no último dia 4 de maio, 
quando um jovem de 18 anos 
invadiu o local e desferiu 
golpes de facão. O ataque 
deixou três crianças de um 
ano, uma professora de 30 
anos e uma agente educa-
tiva de 20 anos mortas.

Também acompanharão a 
visita o governador Carlos 
Moisés, a primeira-dama do 
Estado, Késia Martins, o secre-
tário estadual de articulação 
nacional, Lucas Esmeraldi-
no, o prefeito de Saudades, 
Maciel Schneider, e a dire-
tora da Escola Pró-Infância 
Aquarela, local da tragédia.

O Ministério Público de Santa 
Catarina ajuizará hoje a ação 
penal pública contra o homem 
que invadiu a creche. Em uma 
entrevista coletiva, às 17 horas, 
o promotor de Justiça respon-
sável pelo caso, Douglas De-
lazzari, explicará a denúncia e 
o resultado das apurações que 
embasarão o processo penal.

Damares visita Saudades hoje

O ex-ministro da Saúde Eduar-
do Pazuello culpou a empre-
sa White Martins e o governo 
do Amazonas pelo colapso de 
oxigênio no Estado em janeiro 
deste ano. No segundo dia de 
depoimento à CPI da Pandemia, 
Pazuello disse que a companhia 
não prestou informações claras 
ao poder público e a Secretaria da 
Saúde não fiscalizou o nível de 
estoque do insumo. Para o ex-mi-
nistro, o governo federal não teve 
responsabilidade no episódio.

“A empresa White Martins, 
que é a grande fornecedora, já 
vinha consumindo sua reserva 
estratégica e não fez essa posição 
de forma clara. O contraponto 
disso é o acompanhamento da 
secretaria de Saúde, que não o 
fez. Se tivesse acompanhando, 
teria descoberto que estava sendo 
consumida a reserva estratégica. 
A responsabilidade quanto a isso 
é clara: é da secretaria de Saúde 
do Amazonas. Da nossa parte, 
fomos muito proativos”, afirmou.

O senador Eduardo Braga 
(MDB-AM) rebateu. O parlamen-
tar lembrou que apresentou um 
pedido formal de intervenção no 
sistema de saúde do Amazonas. 
Mas o pedido foi negado pela 
União. “O Ministério da Saúde 
não tomou providencias para 
resolver o problema de oxigênio. 

Por que não foi feita interven-
ção? Pedimos a intervenção na 
saúde pública do Amazonas para 
salvar vidas. Mas o governo não 
quis fazê-lo”, disse Braga.

O ex-ministro admitiu que o 
tema foi levado ao Palácio do Pla-
nalto. Segundo ele, a possibilidade 
de intervenção foi discutida com 
o presidente  Jair Bolsonaro, o 
governador do Amazonas, Wilson 
Lima, e um grupo de ministros.

“Essa decisão não era minha. 
Foi levada na reunião de minis-
tros com o presidente. O governa-
dor se explicou. Foi decidido pela 
não intervenção. A argumentação 
em tese do governador era de 
que o Estado tinha condição de 
continuar fazendo a resposta dele. 
Ele teria de continuar fazen-
do frente à missão”, relatou.

O governo do Amazonas 
afirmou em nota, ontem, que 
o Estado nunca recusou ajuda 
relacionada às ações de enfrenta-
mento à Covid-19. A nota infor-
ma que o governo do Amazonas 
“sempre pediu a colaboração 
federal para auxiliar no com-
bate à pandemia. Esse apoio 
foi ampliado com a instalação 
do comitê de resposta rápida, 
formado por representantes 
do governo do Estado, gover-
no federal e Prefeitura de Ma-
naus, para enfrentar a crise.”

Pazuello nega culpa 
na crise do Amazonas
Ex-ministro responsabilizou o governo estadual e uma empresa 
pelo colapso da falta de oxigênio em janeiro deste ano

Eduardo 
Pazuello foi 
ouvido por 
dois dias por 
senadores na 
CPI da Pandemia

JEFFERSON RUDY/AGÊNCIA SENADO/DIVULGAÇÃO/ND
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     VISTA PARA O MAR

Constrangimento
Um clima político pesado registrou-se antes da audiência que 
o ministro Tarcisio Freitas concedeu ao Fórum Parlamentar 
Catarinense e Conselho das Federações Empresariais. O 
deputado federal Hélio Costa criticou duramente a presença 
do prefeito de Balneário Camboriú, Fabricio Oliveira, com o 
botom da Câmara Federal na lapela. O prefeito era convidado 
do deputado federal Rodrigo Coelho. Fabricio deixou o ambiente 
com 20 lideranças. E depois retornou acompanhado do senador 
Jorginho Mello e do próprio ministro da Infraestrutura.

moacir.pereira@ndmais.com.br
MOACIR PEREIRA

A Câmara Federal aprovou a medida 
provisória 1.031/2021, que autoriza o 
governo a privatizar o sistema Eletrobras. 
A Eletrosul, com sede em Florianópolis, 
está no pacote. A bancada catarinense deu 
12 votos dos 16 deputados. Os deputados 
Gilson Marques, do Novo, e Pedro Uczai, 
do PT, votaram contra. Já os deputados 
Carlos Chiodini, do MDB, e Coronel 
Armando, do PSL, estavam ausentes.

A medida prevê o aporte de R$ 295 
milhões anuais, pelo prazo de dez anos, 
para o desenvolvimento de ações visando 

à redução estrutural de custos de geração 
de energia na Amazônia Legal. Também 
devem ser investidos R$ 230 milhões por 
ano, por dez anos, para revitalização de 
bacias hidrográficas onde se localizam 
as usinas hidrelétricas de Furnas. Prevê, 
ainda, um aporte de R$ 350 milhões 
anuais, por dez anos, para a revitalização 
da bacia hidrográfica do Rio São Francisco 
e à destinação de energia elétrica para 
o projeto de transposição do rio.

Quer dizer: Norte, Nordeste e Sudeste 
tiveram uma forte atuação no Ministério 

de Minas e Energia para viabilizar 
recursos milionários visando proteger 
empregos e as economias regionais no 
período de transição. Já a região Sul 
dormiu na fase de edição da Medida 
Provisória e só agora na Câmara 
Federal é que houve o despertar.

O presidente da Associação Brasileira 
de Carvão Mineral, Fernando Zancan, 
atuou junto à bancada catarinense para 
aprovação de emendas que beneficiassem 
as regiões carboníferas do Sul do Brasil, 
e especial, de Santa Catarina. Sustentou 

que a Frente Parlamentar em Apoio ao 
Carvão Mineral poderia atuar agora 
para obter os recursos via privatização 
da Eletrobras, a exemplo do Norte, 
Nordeste e Sudeste, para criar o Fundo 
de Transição para a reconversão das 
regiões mineiras de carvão mineral, 
no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 
Paraná que estão na área da Eletrosul.

As emendas de proteção da 
economia sulista foram rejeitadas. 
Mas surge agora nova oportunidade 
na tramitação da MP no Senado.

O carvão e a privatização

Contradição - Outro 
racha surpreendente na 
bancada federal registrou-
se na votação da Medida 
Provisória que autoriza 
o governo a privatizar a 
Eletrobras. Os deputados 
do Novo fazem discursos 
pela privatização, mas na 
decisão votaram contra. 
O deputado federal Gilson 
Marques, único do Novo 
na bancada catarinense, 
aliou-se ao petista Pedro 
Uczai e votou contra. A 
medida foi aprovada com 
12 votos favoráveis dos 
catarinenses. Discursando 
da tribuna, Marques atacou 
Darci de Matos e após 
recebeu uma reprimenda 
pelo nível das críticas.
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Acompanhe meus 
comentários no 
Balanço Geral, na 
NDTV, de segunda 

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

Greve imoral
O Movimento Floripa Sustentável divulgou 
nota com dois destaques: 1. A relevante 
decisão da desembargadora Bettina Maria 
de Moura, determinando o imediato retorno 
às aulas presenciais na rede municipal de 
ensino da Capital; 2. O papel do “jornalismo 
sério, mostrando a realidade dura da 
greve e a forma como foi conduzida”. A 
cobertura do Grupo ND e o editorial do 
jornal ND estão recebendo aplausos de pais, 
responsáveis e lideranças comunitárias.

A Capitania
Data histórica sobre a presença da Marinha em 
Santa Catarina foi celebrada ontem com os 175 
anos de criação da Capitania dos Portos pela Lei 
Imperial nº 447.  Funcionou durante décadas no 
Forte Santa Bárbara, hoje o Centro Cultural da 
Marinha, um museu moderno com peças históricas 
de interesse nacional. Além da legalização e 
fiscalização das embarcações, a Marinha atua em 
três zonas de praticagens e os complexos portuários 
no rio Itajaí-Açu e na baía da Babitonga.

Indústria avalia - A 
reunião da diretoria e 
conselhos do Sistema 
Fiesc que acontece hoje, 
a partir das 9h, prevê 
palestras sobre temas da 
atualidade. O secretário 
nacional de Comércio 
Exterior, Lucas Ferraz, 
vai abordar a situação 
da economia mundial 
hoje e no futuro. Já a 
ex-assessora especial 
do ministro Paulo 
Guedes, Vanessa 
Canado, fará exposição 
sobre o andamento da 
reforma tributária. E 
o empresário Ronaldo 
Baungarten discorrerá 
sobre a Agenda 
Legislativa de 2021.
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Colombo 95 - O ex-governador 
Colombo Salles está comemorando 95 
anos de idade. Um almoço restrito à 
família e a um grupo de colaboradores 
marcou a data. Catarinense de 
Laguna e engenheiro civil formado 
pela Universidade Federal do Paraná, 
Colombo ocupou vários cargos em 
Brasília e no governo federal. Governou 
o Estado entre 1971 e 1975 e ficou 
imortalizado na construção da ponte 
que leva seu nome. Na foto, o ex-
governador Eduardo Moreira, também 
lagunense, cumprimenta o conterrâneo.



O País é hoje o epicentro da pandemia 
do Covid-19 na América Latina. Temos 
a maior taxa de transmissão da doen-
ça, o segundo maior número de casos no 
mundo e a maior taxa diária de mortes, 
mesmo sem considerar a comprovada 
subnotificação. E, não bastando, estarmos 
quase no topo do ranking de países mais 
atingidos pela Covid-19, nos deparamos 
com um problema gravíssimo que é a fal-
ta de procura por atendimentos médicos 
relacionados com outras doenças.  
 
Pessoas estão adoecendo, problemas de 
saúde crônicos estão evoluindo e, com 
isso, algumas doenças que poderiam estar 
controladas estão se agravando. O temor 
em ir ao hospital ou procurar um médico 
gerou uma preocupação a mais. Em algu-
mas doenças, tempo é vida. Pessoas estão 
se automedicando. A falta de exames ou 
diagnósticos errados, com busca em tra-
tamentos pela internet ou farmácias, po-
dem mascarar ou até agravar doenças. 
 
Os hospitais, clínicas e unidades de saú-
de estão preparados para o atendimen-
to com segurança, seguindo os protocolos 
estabelecidos pela vigilância. A procura 
por atendimento de pacientes com infarto 

e câncer caiu assustadoramente. O risco 
de ignorar sintomas de outras doenças é 
tão grave quanto o de contrair Covid-19.  
No caso de tratamentos que não podem 
ser interrompidos como para o câncer, 
cardiopatias e demais doenças crônicas a 
exemplo da hipertensão, diabetes, trans-
tornos psiquiátricos, asma, enfisema, 
cirrose, a recomendação é que as medidas 
de segurança sejam tomadas e que eles 
sejam mantidos, pois a suspensão pode 
acarretar em agravos e intercorrências. 
Da mesma forma, os pacientes não devem 
interromper por conta própria o uso de 
medicações contínuas. 
 
Ainda devemos lembrar que tanto para o 
Covid -19 como para todas essas doen-
ças crônicas, a mudança do estilo de vida, 
como alimentação, consumo de bebi-
das alcoólicas, tabaco, atividade física, 
controle do estresse e sono restaurador 
são tão importantes quanto a restri-
ção social para proteção contra Covid-19 
e um grande número de doenças. Cer-
ca de 80% dos males crônicos são tra-
táveis e muitas vezes reversíveis. Não 
deixe de procurar assistência médica.

Vivemos uma grave crise 
sanitária e econômica

A hora do 
reconhecimento

Paula Zimath
otorrinolaringologista

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

U ma reunião semipresencial, na quarta-
-feira (19), envolvendo a bancada federal 
catarinense, o governador Carlos Moisés e 
o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Mar-

ques, serviu para diminuir a apreensão das forças 
econômicas e políticas do Estado, que há anos vêm 
cobrando um retorno maior dos impostos pagos à 
União. O ministro garantiu a continuidade das obras 
da BR-285, no Sul de Santa Catarina, que corriam o 
risco de serem paralisadas por falta de orçamento.

A reivindicação catarinense faz todo sentido, já que 
historicamente o Estado recebe de volta, na forma de 
investimentos, muito menos do que o elevado volu-
me de impostos enviado para Brasília. Para se ter uma 
ideia da disparidade, no ano passado, Santa Catarina 
mandou para a União R$ 69,8 bilhões em impostos, 
mas recebeu de volta da esfera federal R$ 471 milhões 
de investimentos em infraestrutura. Mas, de acordo com 
a Agenda Estratégica, documento editado pela Fiesc, 
são necessários pelo menos R$ 1,47 bilhão por ano.

Caso esse valor fosse aplicado anualmente em Santa 
Catarina, obras de duplicação em importantes artérias 
da economia do Estado, como as BRs 470, 163, 282 e 
280 já estariam concluídas. E outros gargalos como os 
acessos aos portos e aeroportos e até mesmo a amplia-
ção de nossa malha ferroviária poderia sair do papel.

No mesmo encontro, o presidente da Fiesc, Mario 
Cezar de Aguiar, entregou as demandas catarinenses 
ao Plano Nacional de Logística (PNL 2035). E o mi-
nistro se comprometeu em criar um modelo específi-
co para avaliar as demandas catarinenses na área.

Com apenas R$ 5,7 bilhões para investir em 
todo o país, o ministro pediu o apoio da ban-
cada catarinense para a recomposição do or-
çamento. Isso porque há dois projetos de lei 
orçamentária (PLN 4 e 5), que tramitam no Con-
gresso e vão permitir a suplementação de recursos.

Santa Catarina é reconhecida como o último Estado 
do Brasil a entrar em crise e o primeiro a sair dela, e 
tanto isso é verdade que o Estado vem se destacan-
do nos últimos meses por liderar o ranking de gera-
ção de empregos do País, e por seguidos aumentos 
na arrecadação de impostos. Logo, a União, ao que 
tudo indica, vai continuar contando com a costu-
meira colaboração do Estado para que o Brasil volte 
a viver dias melhores. Portanto, nada mais justo que 
o resultado deste esforço retorne aos catarinenses.
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Média de idade de mortos e 
internados cai em Joinville
Na comparação com os registros de janeiro, levantamento da Prefeitura mostra que o avanço da vacinação fez idade 
média dos óbitos passar de 74 para 59,6 anos. Já a idade média dos internados diminuiu de 63,5 para 54,5 anos

Vacinação iniciada em 

janeiro vem impactando 

positivamente, mostra 

levantamento 
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Aumento da testagem
 A Prefeitura de Joinville destaca também que 

a cidade é a que mais realiza testes de diagnós-
tico da Covid-19 em Santa Catarina. O aumento 
na testagem é um fator primordial para que 
seja possível acompanhar a evolução dos casos. 
Desde o início deste ano, Joinville testou mais 
de 150 mil pessoas, mesmo número de pes-
soas testadas durante todo o ano passado.

“Entendemos que aumentar o número de pes-
soas testadas é uma estratégia muito eficiente 
para que seja possível realizar o isolamento 
das pessoas contaminadas e seus familia-
res de forma efetiva”, afirma Jean Rodrigues 
da Silva, secretário da Saúde de Joinville.

Atualmente, o número de casos ativos em 
Joinville é de 1,2 mil pessoas. Em março des-
te ano, no ponto alto da pandemia, a cida-
de registrou mais de 5,7 mil casos. “Embora 
o número de casos ativos tenha diminuído, 
nosso time segue acompanhando o panora-
ma da pandemia com muito cuidado e res-
ponsabilidade”, destaca o secretário.

Variante indiana coloca em alerta sistema de saúde

O Ministério da Saúde emitiu 
um alerta para Santa Catari-
na e os outros Estados do Sul 
do Brasil sobre o risco da che-
gada da variante indiana da 
Covid-19, a B.1617, conforme 
apuração do portal CNN Brasil.

A região entrou em alerta após a 
cepa ter sido detectada na Argen-
tina, país que faz fronteira com 
o Sul do Brasil. No último dia 15, 
dois casos foram registrados no 
país vizinho. O documento interno 
foi encaminhado pelo governo aos 
secretários estaduais de Saúde.

O primeiro caso registrado de 
Covid-19 no Brasil, provocado 
pela nova cepa, foi confirmado 
ontem, no Maranhão. Um pacien-
te indiano deu entrada em um 
hospital da rede privada da capital 
São Luís, na semana passada.

A cepa é considerada preocu-
pante pela OMS (Organização 
Mundial da Saúde) e responsável 
pelo agravamento da pandemia 
na Índia. O país enfrentou explo-
são de casos e taxas que ultra-
passaram 4 mil mortes diárias.

Segundo a organização, a va-
riante já está presente em mais 
de 44 países. Até o momento, 
apenas variantes do Reino Uni-
do e da África do Sul haviam 
sido confirmadas no Brasil, 
além da cepa do Amazonas.

A preocupação é que o vírus 
chegue ao Estado principal-
mente através das fronteiras e 
portos, segundo Daisson Tre-
visol, presidente do Cosems 
(Conselho de Secretarias Mu-
nicipais de Santa Catarina).

0Além disso, o alerta da 
variante não encontra Santa 
Catarina em um bom momen-
to. “Estamos preocupados com 
a nova onda que deve vir em 
breve. Alguns locais já es-
tão aumentando os números 
de casos”, pontua Trevisol.

Por enquanto, não há diretriz 
específica quanto à variante. A 
Dive/SC (Diretoria de Vigilân-
cia Sanitária de Santa Catari-
na) informou à reportagem que 
até o momento não há regis-
tro da nova cepa no Estado.   

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

Com 111.149 pessoas 
vacinadas com a primeira 
dose e 53.268 com a segun-
da dose, Joinville percebe 
avanços importantes em 
relação à redução na mé-
dia de idade dos internados 
e dos óbitos das vítimas de 
Covid-19. É o que aponta o 
levantamento de dados da 
Prefeitura de Joinville. A 
vacinação no município teve 
início no dia 19 de janeiro. 

“Empenhamos todos os 
esforços necessários para 
que a vacinação continue 
sendo realizada de forma 
ágil e organizada, porque 
entendemos os benefícios 
que a imunização represen-
ta para a população”, diz 
o prefeito Adriano Silva.

A média de idade das pes-
soas internadas em Joinvil-
le em unidades de terapia 
intensiva (UTI) e em leitos de 
enfermaria apresentou uma 
redução de nove anos em 
2021. Em janeiro, a média de 
idade dos internados era de 
63,5 anos e, no fim da pri-
meira quinzena de maio, a 
média baixou para 54,5 anos.

Em relação aos óbitos, a re-
dução da faixa etária foi ainda 
mais significativa, caindo de 
74 anos, no início de janei-
ro, para 59,6 anos, em maio. 
A queda de 14,4 anos está 
relacionada, principalmente, 
com o avanço da vacinação 
dos públicos prioritários.

O acompanhamento de 
todos os indicadores da 
pandemia, incluindo os 
casos, as internações e a 
imunização, é realizado pelos 
profissionais do Núcleo de 
Apoio à Rede de Atenção à 
Saúde da Unidade de Gestão 
Estratégica e Articulação da 
Rede em Saúde da Secreta-
ria da Saúde de Joinville.

“Quando combinamos os 
dados apurados pelo time 
da Secretaria da Saúde, nós 
conseguimos ter um amplo 
panorama da pandemia em 
Joinville, o que nos permite 
tomar decisões mais asser-
tivas”, explica o prefeito.
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Indicadores
Confira a variação das moedas, os índices de inflação e da 
poupança, além do comportamento do mercado financeiro Índice IPCA/

IBGE
INPC/

IBGE
IGP-DI/

FGV
IGP-M/

FGV
ICV FPOLIS
UDESC ESAG

0,31%

0,93%

0,86%

0,25%

0,48%

6,76%

ABRIL

MARÇO

FEVEREIRO

JANEIRO

ACUM. ANO

ACUM. 12 MESES

0,38%

0,86%

0,82%

0,27%

0,85%

7,59%

2,22%

2,17%

2,71%

2,91%

9,16%

33,47%

1,51%

2,94%

2,53%

2,58%

6,97%

32,03%

0,33%

0,90%

0,87%

0,70%

2,83%

7,10%

Inflação (%)

COMERCIAL

COMPRA VENDA

R$ 5,275 R$ 5,276

TURISMO

COMPRA VENDA

R$ 5,267 R$ 5,433

-0,6764%

 Dólar

COMPRA VENDA

R$ 6,465 R$ 6,468

+0,2231%

COMPRA VENDA

R$ 0,0555 R$ 0,056

-0,7092%
 Euro  Peso

Câmbio
Mês R$/m² Variação 

(mês)
ABRIL 2.171,33 1,44%

MAIO 2.203,29 1,47%

NACIONAL

REGIONAL
DE SC R$ 1.281  A R$ 1.467

3,50% R$ 319,82

R$ 1100,00

Selic

CUB-SC

Salário Mínimo

Ouro

Data Pontos Variação
20/MAI 122.700,79 0.05%

19/MAI 122.636,30 -0.28%

18/MAI 122.979,96 0.03%

Data fi nal Rendimento
20/MAIO 0,1590%

19/MAIO 0,1590%

18/MAIO 0,1590%

Ibovespa

Poupança
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A maioria das negociações 
salariais no mês de abril não 
repôs a inflação, mostra o Boletim 
Salariômetro da Fundação 
Instituto de Pesquisas Econômicas 
(Fipe). No período, 59,7% das 
negociações não repuseram 
a inflação medida pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor 
(INPC). O reajuste mediano ficou 
em 6%, enquanto a inflação ficou 
em 6,9%. Apenas 14% ficaram 
acima do INPC, representando 
um ganho real para as categorias. 
O levantamento mostra ainda 
o piso médio em abril, que ficou 
em R$ 1.335. No cálculo anual, o 
valor médio é de R$ 1.319. E nos 
últimos 12 meses, de R$ 1.407.

Sobre as condições de teletrabalho, 
as negociações mostram avanço 
na autorregulamentação. Entre 
as cláusulas negociadas, 27% 
detalharam questões como 
equipamentos fornecidos pelo 
empregador. Em seguida, com 
8,5%, estão questões relacionadas 
à prevenção e promoção da saúde 
ocupacional, ergonômica e mental.
Entre os benefícios concedidos, a 
ajuda de custo para manutenção 
do equipamento também 
ganhou relevância, com alta 
de 18,9% entre as cláusulas 
negociadas. Nos assuntos sindicais, 
a reivindicação de direitos 
idênticos aos dos trabalhadores 
presenciais teve alta de 7,4%.

Negociações salariais

Pix na 
liderança
A utilização do Pix - o 
serviço brasileiro de 
pagamentos instantâneos 
- já supera a de outros 
meios de pagamentos 
mais antigos, como DOC, 
TED e boleto bancário. A 
constatação foi feita pelo 
Banco Central por meio 
do documento "Pix: O 
novo meio de pagamento 
brasileiro". Em operação 
desde 16 de novembro de 
2020, o Pix registrava no 
fim de março, conforme 
o BC, 206,6 milhões de 
chaves - identificadores 
como e-mail, CPF, 
CNPJ, celular ou número 
aleatório, utilizados para o 
recebimento de recursos. No 
documento, o BC informou 
que entre novembro de 
2020 e março de 2021 
foram feitas 1 bilhão de 
transações por Pix, em um 
total de R$ 787,2 bilhões. 

Mercadoredacao@ndmais.com.br

Leilão de motos
Os Correios vão leiloar 100 motos utilizadas em 
atividades operacionais da Superintendência Estadual em 
Santa Catarina. O leilão será por modo de disputa aberta 
e maior oferta de preço. O recebimento das propostas 
vai até as 8h de 14 de junho. O edital completo da 
venda, com as condições 
de participação estão no 
site (www.correios.com.
br/acesso-a-informacao/
licitacoes-e-contratos/
licitacoes/licitacoes). 
As motos à venda são 
dos modelos JTA/Suzuki 
Intruder 125cc; Honda/
NXR 150 Bros Cargo 
K e CG 125 Cargo KS; 
e Yamaha/XTZ 125K, 
com ano de fabricação 
entre 2009 e 2013. 

Estoque das indústrias  
Depois de atingir nível crítico no segundo semestre do ano 
passado, o estoque das indústrias recuperou-se em abril e 
votou a ficar próximo do planejado, reduzindo a escassez de 
matéria-prima. A conclusão consta da pesquisa Sondagem 
Industrial, divulgada pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI). O índice de estoques encerrou abril em 
49,6 pontos, próximo da linha divisória de 50 pontos. 
Indicadores abaixo de 50 pontos mostram estoques abaixo 
do planejado. Acima desse valor, estão acima do previsto. 

Fusão de 
locadoras
A Superintendência-Geral 
do Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (Cade) 
avaliou que a compra da 
Unidas pela Localiza resulta 
em concentração elevada 
de mercado e necessita de 
análise mais aprofundada 
pelo conselho. O negócio foi 
declarado "complexo", o 
que significa que a operação 
irá para análise do tribunal 
do Cade, composto por seis 
conselheiros e o presidente. A 
Superintendência-Geral é a 
responsável pela análise inicial 
de todas as fusões e aquisições 
apresentadas ao Cade. 

Recicláveis
As duas primeiras prensas, que serão usadas na preparação do 
EPS (conhecido pela marca comercial isopor) para a reciclagem, 
foram entregues pela Plastivida, Instituto Socioambiental 
dos Plásticos, para duas associações de trabalhadores de 
materiais recicláveis de Florianópolis. Associação Sul Recicla 
e Associação Amigos da Natureza receberam as prensas e vão 
formar fardos de EPS, que serão comercializados e reciclados. 
“Os equipamentos foram cedidos em regime de comodato, 
porém cumprida a meta de produtividade, eles serão doados 
em caráter definitivo para as associações”, explica Ivam 
Michaltchuk, coordenador do Comitê de EPS da Plastivida. 
No total, o programa contemplará a entrega de 10 prensas.  

A ação faz parte do projeto Recicle+EPS, lançado em março 
na Capital, para ampliar a conscientização e o engajamento 
da população. Criado em sintonia com os conceitos de 
Economia Circular, o Recicle+EPS tem por objetivo tornar 
Florianópolis um modelo para o Brasil em reciclagem e 
educação ambiental para os plásticos, em especial o EPS. O 
programa já implantou 11 pontos de entrega voluntária (PEVs), 
exclusivos para a coleta do EPS, em diversos pontos da cidade. 

MIGUEL ANGELO/CNI/ND

Desde maio de 2020, o índice de estoques estava abaixo 
dos 50 pontos. Os menores níveis foram atingidos em 
setembro e outubro, quando ficou em 43,4 pontos e 
43,3 pontos, respectivamente. Segundo a CNI, esse 
ajuste é importante porque a redução do estoque 
das indústrias causou impacto no fornecimento de 
insumos e de matérias-primas ao longo dos últimos 
meses, elevando preços e prejudicando o setor.

Os veículos foram 
substituídos para 
renovação da frota da 
empresa, modernizada 
constantemente para 
melhor atender aos 
serviços de distribuição. 
Os bens serão vendidos 
nas condições em que se 
encontram, não cabendo 
quaisquer reivindicações 
do comprador 
posteriormente à 
efetivação da venda.
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aappaarreellhhooss  eessppeeccííccooss  ppaarraa  oo  zzuummbbiiddoo
MMaannuutteennççããoo  ee  ccoonnsseerrttoo  ddee  ttooddaass  aass  mmaarrccaass

DDIIGGAA  AADDEEUUSS  ÀÀSS  PPIILLHHAASS
O M-CORE R possui bateria recarregável

 com até 24hs de duração.
Se adapta automaticamente em

qualquer situação.

Ultra discreto, 
de adaptação 
instantânea.

Conecte o áudio da tv
diretamente nos 

seus aparelhos auditivos.

PARCELAMENTO
FACILITADO

Aparelhos auditivos
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Para resgatar um dos fatos históricos mais 
importantes de Santa Catarina, a NDTV RECORD 
TV lança uma série especial sobre a Guerra do 
Contestado, que marcou a região da divisa entre 
os Estados do Paraná e Santa Catarina. O especial 
será exibido no Balanço Geral Meio Dia.
O conflito que ficou conhecido como Guerra do 
Contestado começou no dia 22 de outubro de 1912 e 
teve fim há mais de 100 anos em agosto de 1916. A 
guerra tem esse nome porque a região envolvida na 
disputa territorial era conhecida como Contestado. Na 
época, segundo os historiadores, ocorreram inúmeras 
desapropriações sem amparo governamental. O 
governo cedeu uma grande extensão de terra, cerca 
de 15 mil metros, nos limites dos Estados do Paraná 
e de Santa Catarina, mas desapropriou as terras dos 
camponeses para lucrar com a erva-mate e com a 
madeira existente no local. Quando a linha férrea 
ficou pronta, muitos camponeses ficaram na miséria.

Record TV estreia 
especial Caminhos 
do Contestado

DIVULGAÇÃO/ND

Sabrina Sato comandará o 
reality show Ilha Record 
Ilha Record é o nome do novo reality show da emissora, com 
estreia prevista para julho. O programa, apresentado por Sabrina 
Sato, é um formato original da Record TV.  Gravado em um 
lugar paradisíaco do litoral brasileiro, a atração vai reunir 13 
celebridades em busca de aventuras e, claro, vários prêmios. O 
público de casa terá papel fundamental, uma vez que definirá 
os rumos da disputa. Será a primeira temporada do Ilha Record, 
reality que se junta a outros grandes sucessos da emissora, 
como A Fazenda, Power Couple, Top Chef e Canta Comigo.
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Depois de dois anos consecutivos 
de boas campanhas no Campeo-
nato Catarinense, o Juventus quer 
mais. O Moleque Travesso está 
pronto para dar um passo a mais e 
o objetivo é o acesso à Série C em 
um ano que o clube “repatriou” 
o técnico Pingo e, mais uma vez, 
“surpreendeu” no Estadual.

Em 2020, o time de Jaraguá do 
Sul impressionou ao chegar às 
semifinais depois de eliminar o 
Figueirense com direito a uma 
goleada no Orlando Scarpelli. 
Quem achava que era um con-
to de fadas se enganou e, neste 
ano, mais uma vez o Juventus 
surpreendeu e deixou para trás 
equipes consideradas as grandes 
do futebol catarinense e ter-
minou a fase classificatória em 
quarto lugar, à frente de JEC e 
Figueirense e, bem distante do 
Criciúma, que foi rebaixado.

No entanto, dessa vez, não 
deu para chegar entre os quatro 
melhores. O Moleque Travesso foi 
eliminado pelo Marcílio Dias nas 
quartas de final e teve a parti-
cipação encurtada no Estadual. 
O ponto positivo? Mais tempo 
para se preparar para a Série D.

Após o Estadual, seis atletas 
deixaram o clube. Sem fazer parte 

dos planos do técnico Pingo, o 
goleiro Elissom, zagueiro Victor 
Caetano, volante Welton Heleno, 
meias Diogo Rolem e Robertinho 
e o atacante Deivide não tive-
ram os contratos renovados. 

ATENÇÃO À DEFESA
O único reforço oficialmente 

apresentado e que já treina com a 
equipe é o zagueiro Maurício, que 
chega para reforçar o setor que 
mais preocupa Pingo. Aos 27 anos, 
o defensor disputou o Campeona-
to Gaúcho pelo Pelotas e vem para 
reforçar a zaga que deve ter, ainda, 
mais duas ou três contratações 
antes do início do Brasileirão.

O setor defensivo preocupa o 
técnico. Em oposição ao ataque, a 
zaga deixou a desejar no Campeonato 
Catarinense. Se teve o terceiro melhor 
ataque, com 16 gols marcados, foi o 
dono da terceira pior defesa, com 17 
gols sofridos em 11 jogos. Pingo acre-
dita no acesso, mas sabe que precisa 
corrigir o setor defensivo e, para isso, 
a diretoria trabalha para reforçar 
o elenco. Na próxima semana, o 
Moleque Travesso deve apresentar 
outras três peças para a competição.

O destaque da equipe continua 
sendo o atacante Fabinho. Com 
seis gols e quatro assistências no 

Estadual, Fabinho dita o ritmo 
do time e é a principal referên-
cia da equipe jaraguaense.

O Moleque Travesso estreia na 
Série D no domingo, 6 de junho, 
quando recebe o Caxias, às 16h, no 
João Marcatto. O encontro entre 
JEC e Juventus acontece na terceira 
rodada, na Arena Joinville. 
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Parceria  
com o Oriente 

EvariniDrika

adrieli.evarini@ndmais.com.br

Objetivo do Juventus é 
surpreender de novo 
Sob o comando do técnico Pingo, o Moleque Travesso quer dar 
um passo a mais e chegar à Série C do Campeonato Brasileiro

Esporte

O JEC anunciou ontem a parceria com o empresário japonês 
Kenichi Hatakeyama, representante de clubes asiáticos. 
A intenção, destacou o diretor de futebol, Léo Roesler, é 
internacionalizar a marca JEC e tornar o clube atrativo para o 
mercado asiático. O intercâmbio entre atletas já iniciou.  
 
O lateral-direito Kotaro Umeda e o meia-atacante 
Takumi Hatakeyama já treinam no CT do Morro do Meio. 
Eles devem permanecer durante 90 dias no intercâmbio, 
alternando treinos com a equipe profissional e Sub-20. 
Nos próximos meses, atletas joinvilenses devem fazer o 
caminho inverso e viajar à Ásia para o período de treinos. 

Recomendação gera discussão  
A recomendação do Conselho Fiscal foi tema do programa 
89 Esportes, da 89 FM, ontem, e o clima esquentou entre o 
presidente Charles Fischer e os jornalistas Gabriel Fronzi e 
Elton Carvalho. O presidente chamou Elton de “moleque” 
e “sem vergonha”, além de acusar o programa de atacar o 
clube. Ao encerrar o programa, Gabriel lamentou a “falta de 
decoro” de Charles Fischer e ressaltou que o microfone do 
programa estaria aberto, hoje, ao presidente.  
 
Nas redes sociais, os dois se manifestaram após o programa. 
O jornalista Elton Carvalho falou ao ND. “Não foi nada 
agradável ser chamado de moleque e sem vergonha no 
ar. Eu trouxe uma informação absolutamente verdadeira, 
reconhecida pelo conselho fiscal e reconhecida pelo próprio 
Charles. Ele perdeu o equilíbrio na história. Eu não sei o que 
vou fazer, se vou processar ou não. Mas antes de tudo ele tem 
que me pedir desculpas”, disse. 
 
“Apenas lamento o despreparo, desrespeito e falta de 
educação do presidente do #Joinville na entrevista de hoje 
(ontem). O momento pede serenidade e assuntos precisam de 
explicações. Generalizar tudo e misturar pautas não agrega e 
ressalta o descontrole. Triste.”, escreveu Fronzi. 
 
O presidente se desculpou:  “Gostaria de pedir desculpas a 
todos os torcedores, sócios e apresentadores. Perdi a postura 
hoje (ontem) na entrevista no 89 Esportes, sei que no 
cargo que ocupo tenho que manter a calma e serenidade, 
não tem justificativa, errei no tom e nas palavras.”

Reprovação das contas do JEC 
O Conselho Fiscal do JEC recomendou ao Conselho 
Deliberativo a reprovação das contas do clube no ano de 
2020. A análise ainda será feita pelo conselho antes de 
aprovar ou reprovar as contas do clube. De acordo com 
a recomendação, um dos principais itens diz respeito 
aos gastos com o futebol, que teriam ultrapassado o 
limite tolerável no ano passado. O JEC já havia divulgado 
que faria uma auditoria nas contas do balanço por 
entender que há, de fato, diversos pontos que precisam 
ser detalhados, como dívidas que já teriam sido pagas 
e ainda constam no balanço, entre outros pontos.

FOTOS DIVULGAÇÃO/ND

O Juventus segue os preparativos para a Série D e novos reforços 

devem chegar, na semana que vem, ao João Marcatto

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

Grêmio  
Esportivo 
Juventus 
• Fundação: 1o de maio de 1966 

• Mascote: Moleque Travesso 

• Estádio: João Marcatto - capacidade 

de 6 mil pessoas 

• Campeonato Catarinense 2021: 

Eliminado nas quartas de final 

• Títulos: Série C do Campeonato 

Catarinense em 2004
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Acordo por 
trégua na Faixa 
de Gaza fica 
mais próximo 
O Conselho de Segurança de 
Israel votou por um cessar-
fogo no confronto contra 
o grupo terrorista Hamas, 
na Faixa de Gaza, segundo 
o jornal Jerusalem Post. O 
acordo teria sido costurado 
com uma delegação 
diplomática do Egito, país 
apontado pela ONU como 
mediador do conflito.
O fim das hostilidades, 
de acordo com a 
imprensa israelense, 
também depende de uma 
paralisação, por parte 
do Hamas, do disparo de 
foguetes contra o país. 
Caso eles continuem, o 
acordo será cancelado. 
De acordo com o Haaretz, 
representantes israelenses e 
do Hamas confirmaram que 
o acordo entrará em vigor 
a partir das 20h de sexta.

A Polícia Civil está perto de concluir o inquérito policial sobre 
a agressão à equipe da NDTV Record Joinville ocorrida no 
último sábado. Segundo o delegado Fábio Baja, responsável 
pelo caso, os envolvidos já foram ouvidos e faltam apenas 
o depoimento da proprietária da choperia e a entrega do 
laudo pericial sobre os danos ao veículo, feito pelo Instituto 
Geral de Perícias, para que o inquérito seja concluído.
Embora a Polícia tenha prazo de 30 dias para concluir a 
investigação, Baja acredita que isso pode acontecer ainda 
nesta semana. Os profissionais foram agredidos em frente 
à Choperia Dona Francisca, na área central de Joinville, na 
noite de sábado, quando registravam uma briga no local.
Ao ver que o repórter Ronaldo Daros estava filmando a ação 
de dentro do carro, um garçom da choperia foi até ele e o 
agrediu, seguido por um dos clientes do estabelecimento que 
também atingiu o jornalista com tapas e socos no rosto e no 
estômago. O profissional ainda foi ameaçado de morte.
Nesse momento, o operador de câmera Ricardo Alves desceu 
do carro e tentou conter os agressores para defender o 
colega, porém, foi empurrado. Além disso, outro cliente do 
estabelecimento subiu no veículo e quebrou o parabrisa.
A equipe conseguiu fugir do local e acionar a Polícia 
Militar. O repórter já fez exame de corpo de delito e o 
carro passou por perícia. O caso teve repercussão nacional, 
com várias lideranças e entidades repudiando o ato. 

Para esta sexta-feira (21), o tempo em Santa Catarina deve mudar. Embora o dia 
comece com nebulosidade variável e aberturas de sol por todo o Estado, há risco 
de trovoadas e temporais isolados, principalmente no Oeste e Meio-Oeste.
A partir da tarde, a condição de chuva se espalha do Oeste ao Litoral Sul, estendendo-se à noite 
para as demais regiões. A temperatura deve começar em torno dos 10 °C na maioria das regiões, 
com exceção do Planalto Sul, que deve ter a mínima na casa dos 5° C. No resto do dia, todas as 
áreas apresentam elevação. O vento sopra partindo da região sudeste, em direção a nordeste, 
podendo apresentar rajadas de 60 km/h do Litoral Sul até o Extremo-Oeste de Santa Catarina.
Na Capital do Estado, a Defesa Civil de Florianópolis alerta para chance de maré alta em áreas 
costeiras, especialmente no Sul da Ilha, onde episódios foram registrados nas últimas semanas.

+notícias

Serralheria pega fogo no Norte da Ilha - Uma 
serralheria foi tomada pelas chamas na madrugada 
de ontem no bairro Ingleses, no Norte da Ilha de 
Santa Catarina. Outras duas lojas também foram 
afetadas pelo fogo, que começou pouco antes das 4h, 
conforme o CBMSC (Corpo de Bombeiros de Santa 
Catarina). A ocorrência foi na rodovia João Gualberto 
Soares, que abrange os bairros Barra da Lagoa, 
Ingleses do Rio Vermelho e São João do Rio Vermelho.  
Não houve feridos. O incêndio teria começado 
serralheria, feita em madeira, na parte de trás, que 
foi totalmente tomada pelo fogo. “Aparentemente, 
foi um curto-circuito em uma das máquinas. Como 
tem muito material combustível, foi muito rápido”, 
informou sargento Edilson João Francischina.
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Inquérito 
sobre agressão 
à equipe da 
NDTV perto de 
ser concluído

Vento, chuva e trovadas 
marcam a sexta-feira 

Obama confirma 
existência 
de óvnis
O ex-presidente dos Estados 
Unidos Barack Obama 
afirmou que fenômenos 
e avistamentos de óvnis 
realmente existem e não 
podem ser explicados. 
Ele também disse, em 
tom de brincadeira, que 
não existem alienígenas 
nos laboratórios do 
país e muito menos 
aeronaves extraterrestres 
em bases militares. 

Copa do Mundo feminina 
será realizada em 2023
A Fifa confirmou as datas de início e término da Copa 
do Mundo Feminina de 2023, que será realizada na 
Austrália e na Nova Zelândia. O pontapé inicial será 
dado em 20 de julho, no Eden Park, em Auckland 
(Nova Zelândia). A final está marcada para 20 de 
agosto no Stadium Austrália, em Sydney (Austrália).

REDAÇÃO
(47) 3419-8020

PUBLICIDADE 
(47) 3419-8010

ACESSE
ndmais.com.br
sac.ndonline.com.br
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Festival 
de Dança 
adiado
Como a coluna 
antecipou, na 
semana passada, 
a reunião para a 
decisão sobre o 
Festival de Dança de 
Joinville aconteceu 
e para definir a data 
de sua realização. 
Foi anunciado o 
adiamento do 38º 
Festival de Dança 
de Joinville para 
o período de 5 a 
16 de outubro de 
2021. O formato do 
evento será híbrido, 
com atividades 
presenciais e 
virtuais. Os detalhes 
da programação 
serão divulgados 
até agosto de 2021. 

A data foi definida: 27 de maio. 
Organizado pela CDL Jovem, 
marca o dia em que cada cidadão 
brasileiro deixa de trabalhar somente 
para o pagamento de tributos 
municipais, estaduais e federais. 
Na programação, a venda de 200 
pizzas no valor de R $34,00, com 
economia de R $25,00 referente 
aos impostos. A diferença no preço 
equivale a 42,37% do valor original. 

Dia Livre de 
Impostos 2021

Infrações penais 
revertidas em dinheiro
Ao todo, são cerca de R $105 mil 
que serão utilizados em itens de 
segurança e equipamentos laborais 
na comarca de Guaramirim. E a 
divisão beneficia diversas entidades 
como os Bombeiros Voluntários 
de Massaranduba e Guaramirim, 
Apae de Guaramirim,  Associação 
dos Conselhos Comunitários de 
Segurança do Baixo Vale do Itapocu 
entre outros. Tudo passa por 
análise dos membros da Comissão 
Especial e do Ministério Público. 
Todos os projetos atenderam ao 
edital lançado no ano passado 
pelo Tribunal de Justiça. O dinheiro 
tem origem em infrações penais 
de menor potencial ofensivo.

Novos avanços 
na vacinação
O município de Jaraguá do Sul 
ampliou a faixa etária para tomar a 
dose da vacina contra Covid-19. As doses 
foram liberadas ontem para pessoas 
com 25 anos ou mais que tenham 
comorbidades ou com deficiência 
permanente (mental/intelectual/
sensorial e física). As vacinas são 
aplicadas na Central de Vacinas, no 
Parque Municipal de Eventos. 
  
Joinville, com população maior, 
liberou também ontem horários 
ainda para 35 anos ou mais 
anos com comorbidades. As 
doses são aplicadas em vários 
pontos da cidade. Em ambos os 
municípios, o procedimento é 
padrão: agendar via site oficial 
de cada prefeitura: Joinville.sc.gov.
br e jaraguadosul.sc.gov.br.

Aquecer o inverno
Com a reta final da Maratona da Solidariedade, 
o convite é para ajudar com um agasalho. Desde 
ontem, diversos pontos de coleta estão aguardando, 
de cobertas e roupas para todas idades. “Cada roupa 
vale por um abraço” é o tema da 24a. Campanha do 
Agasalho do Grupo ND. No ano passado, a campanha 
arrecadou mais de 600 mil peças e tudo segue os 
protocolos de saúde para receber e entregar as peças. 
Os locais já estão sendo divulgados no portal ndmais.
com.br/campanhadoagasalho . 

Joinville presente em evento 
de captação de recursos
Especialista em Controladoria, Karla Flores 
de Lima estará no Pré-Festival ABCR 2021 
- Captando para Causas. É uma prévia 
do maior evento da Associação Brasileira 

de Captação de Recursos para impacto 
social e está na 13ª edição. Será todo o 
modo online e com diferentes temas: 
saúde, cultura, meio ambiente e 
proteção animal entre outros.
 
Karla Flores participou com 
Lucimara Letelier, diretora de 
Desenvolvimento do Museu de 
Arte Moderna do Rio de Janeiro, 
falando sobre Captação para 

Cultura, hoje, às 15h, gratuitamente. 
Ela é a atual gerente de serviços 

culturais no Musicarium Academia 
Filarmônica Brasileira de Joinville, que 
atua com música inclusiva a crianças 
e jovens de baixa renda da cidade.

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

SABRINA AGUIAR
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O peso invisível dos 
tributos no seu bolso
Marcado para 27 de maio, o Dia Livre de Impostos terá a venda de pizzas com valor 42,37% mais baixo que o preço 
cobrado com os tributos. A carga de impostos no Brasil é 56% maior que a média dos países da América Latina 

No Dia Livre de Impostos serão vendidas 

200 pizzas sem incidência de tributos. 

A CDL quer usar a data para mostrar a 

necessidade da reforma tributária
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Conscientização é a meta da CDL Jovem
Segundo a coordenadora 

da CDL Jovem de Joinville, 
Joice Maria Cipriani, a ação é 
para conscientizar a popu-
lação. “A proposta do DLI é 
promover uma data de cons-
cientização sobre estas altas 
cargas tributárias pagas no 
país, tornando visível o real 
impacto dos impostos em 
nossas vidas. A tributação 
abusiva e a falta de retorno 
adequado aos contribuintes 
limitam o poder de consumo 
da população e nos mostra 
a falta de infraestrutura 
em nosso país”, revela.

A reforma tributária em 
debate no Congresso Na-
cional é acompanhada 
pela Câmara de Dirigen-
tes Lojistas de Joinville. 

A entidade entende que é 
preciso modernizar e sim-
plificar o sistema tributário 
brasileiro e, votar a refor-
ma tem se tornado uma 
necessidade ainda maior 
diante da crise econômica 
provocada pela pandemia.

Em pesquisa realizada 
pela CNDL e pelo SPC Bra-
sil, no início do ano, 56% 
dos consumidores conside-
raram que o sistema tribu-
tário atual não é adequado 
para fazer negócios no 
Brasil. “Simplificar o sis-
tema tributário e torná-lo 
mais eficiente é de suma 
importância para a sobre-
vivência dos negócios”, diz 
o presidente da CDL Join-
ville, José Manoel Ramos. 

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

O Dia Livre de Impostos, 
organizado pela CDL (Câmara 
de Dirigentes Lojistas) Jovem 
em várias cidades do país, 
também será marcado por 
ações em Joinville. Marcada 
para a quinta-feira que vem, 
27 de maio, a data, segundo a 
organização, “marca o dia em 
que o cidadão brasileiro deixa 
de trabalhar somente para o 
pagamento de tributos muni-
cipais, estaduais e federais”.

Em Joinville, a data será 
marcada pela venda de 200 
pizzas no valor de R$ 34, com 
economia de R$ 25 relacio-
nada à carga de impostos. A 
diferença no preço equiva-
le a 42,37% do valor total.

A ação está sendo organizada 
em parceria com uma pizzaria 
da cidade e os sabores da pizza 
tamanho G (35cm de diâme-
tro/8 pedaços) que entram 
na promoção são calabresa, 
frango com requeijão, margue-
rita e quatro queijos. A pro-
moção é válida somente para 
o Dia Livre de Impostos, com 
retirada no balcão das 18 às 
22h. O regulamento completo 
está disponível no site da CDL 

Até ontem,  
os brasileiros já 

pagaram mais de 
 

R$ 1,0009 
trilhão de 
impostos.

Deste total, os 
catarinenses 

contribuíram com  
 

R$ 42,23 
 bilhões.

O brasileiro  
trabalha,  

em média,  
 153 dias  
 

por ano só para 
pagar impostos

Em um  
ranking de  

 30 países, 
  

o Brasil é o 14º  
que mais arrecada,  
mas é o último em 

retorno para a  
população.



4 sexta-feira, 21 de maio de 2021 Cidade

Um tempo vagabundo
Cursei um ano de psicologia, antes de ingressar na faculdade 

de jornalismo. Não tenho saudade das aulas de neuroanatomia, 
impregnadas de nomes estranhos e formol. A melhor lembrança que 
guardo daqueles dois semestres é do meu professor de psicologia social, 
Bernardo Jablonski. Ele era incrível, era ator, diretor teatral, roteirista. 
Suas aulas eram concorridíssimas, reuniam estudantes de todos os 
cursos da universidade, mesmo que não matriculados na matéria.

Estudar como as pessoas pensam, influenciam e se relacionam 
umas com as outras é um desafio enorme, que Jablonski apresentava 
aos alunos com muito humor. Quando falou da dificuldade que 
temos de mudar a primeira opinião que formamos sobre alguém, 
os exemplos foram hilários... Se vemos alguém de quem não 
gostamos ajudando uma velhinha a atravessar a rua, a tendência 
é que pensemos: “Ele vai extorquir dinheiro da senhora...” E se 
vemos alguém de quem de cara gostamos socando uma velhinha, 
tendemos a pensar o seguinte: “A velhinha aprontou alguma”.

A CPI da Covid é assim, já tem opinião formada, relatório 
pronto e não se convencerá nem será convencida de que esse não 
é o jeito certo de fazer um inquérito. Os senadores de oposição não 
escolhem apenas as perguntas, decidem também as respostas. Ai de 
quem não responder do jeito que eles acham que deve ser. Coação, 
intimidação, ameaça... Não venha com churumelas, os senadores 
querem saber da cloroquina do Bolsonaro, não querem saber da 
cloroquina do médico David Uip, da cloroquina do governador do 
Pará, Helder Barbalho, do governador do Piauí, Wellington Dias.

Não venha com esse 
papo de que o Brasil está 
se tornando o quarto 
país que mais vacina 
em termos absolutos 
no mundo. Poderíamos 
ser os primeiros! Sério? 
Os espancadores de 
velhinhas têm certeza 
disso. Eles acreditam 
também que “somos o 
país que mais mata de 
covid no planeta”, como 
afirmou o vice-presidente 
da CPI, Randolfe 
Rodrigues. Lançou essa, enquanto tentava escapar de uma pergunta 
feita pela repórter Berenice Leite, do Jornal da Cidade On-line.

O que ela queria saber? Quando governadores e prefeitos serão 
convocados para depor na Comissão? Quando se investigará o uso 
da bilionária verba federal enviada a estados e municípios para 
combate à covid? Renan Calheiros, ao lado de Randolfe, disse 
que já há apurações sobre isso e que não vai fazer “uma dupla 
investigação”. Só que também já existe uma investigação pedida 
pela PGR e autorizada pelo STF sobre a conduta do ex-ministro 
Pazuello na crise em Manaus... Duplicidade, sim, se eles quiserem.

Berenice insistiu: “E as investigações sobre cinco governadores 
encaminhadas à CPI da Covid pelo Procurador-Geral da República?” 
Randolfe disse que “qualquer fato correlato, conexo será investigado”, 
deixando claro de novo que a CPI é para atingir o governo federal, 
o resto é secundário e evitável. Renan confirmou a estratégia, meio 
sem querer: “Vamos investigar tudo o que for necessário... dentro 
de um roteiro óbvio”. E minha primeira impressão permanece: 
nosso tempo e nossa energia são mesmo vagabundos.

LUÍS ERNESTO 

Lacombe

A CPI da Covid é assim, 
já tem opinião formada, 
relatório pronto e não 
se convencerá nem será 
convencida de que esse 
não é o jeito certo de 
fazer um inquérito.”

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

Festival de 
Dança é adiado 
para outubro
Evento será realizado entre os dias 5 e 16 de outubro e vai 
ter formato híbrido, com atividades presenciais e virtuais

Detalhes da programação do Festival serão divulgados até o mês de agosto, informam os organizadores
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Depois de um ano sem 
contar com o desfile de 
bailarinos pelas ruas de 
Joinville, o 38º Festival de 
Dança, que tradicionalmente 
é realizado no mês de julho, 
foi adiado para os dias 5 a 
16 de outubro deste ano. 

A decisão foi anunciada 
pelo Instituto Festival de 
Dança de Joinville (IFDJ), 
em conjunto com a Prefei-
tura Municipal de Joinville, 
via Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo e Secre-
taria Municipal de Saúde.

O formato do evento será 
híbrido, com atividades pre-
senciais e virtuais. Os de-
talhes da programação com 
as definições finais serão di-
vulgados até agosto de 2021. 

Para que o evento seja 
realizado dentro de um 

ambiente de segurança 
para todos os envolvidos, 
será formado um Grupo de 
Trabalho coordenado pela 
Secretaria Municipal de 
Saúde, com a participação da 
Secretaria Municipal de Cul-
tura e Turismo e IFDJ, para 
definir quais protocolos e 
medidas serão adotados du-
rante a realização do evento. 

Segundo Ely Diniz, presi-
dente do Instituto Festival 
de Dança de Joinville, todas 
as decisões tomadas pelo 
IFDJ até este momento, fo-
ram feitas para preservar a 
continuidade do evento sem 
colocar em risco a saúde e 
segurança dos envolvidos 
no Festival. “A realização 
do evento será dentro das 
condições norteadas pelos 
órgãos de saúde, um pre-

sente para os participantes, 
fornecedores e a cidade, 
simbolizando a recuperação, 
otimismo e prosperidade 
do setor cultural, artístico 
e de eventos”, afirmou.

Em função da importância 
do evento para a cultura e 
para o turismo da cidade, 
que é reconhecida como 
Capital Nacional da Dança, 
a Prefeitura está colaboran-
do com o planejamento dos 
regramentos sanitários. “O 
Festival de Dança é um or-
gulho para Joinville. Por este 
motivo, a equipe técnica da 
Prefeitura está colaboran-
do com o IFD para elaborar 
um protocolo seguro, que 
deverá levar em conta o 
cenário futuro do enfrenta-
mento da pandemia”, disse 
o prefeito Adriano Silva.



> Acesso à prescrição médica
> Pedidos de exames
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Realize a sua teleconsulta e conte 
com todas as facilidades.

por dia ao seu lado.

Alô Help 
está 24h
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Carlos Moisés anuncia investimentos 
de R$ 4,7 milhões para a Educação 
Em visita ao município de Criciúma, o governador Carlos 
Moisés anunciou ontem que o governo do Estado vai investir 
R$ 4,7 milhões em Educação na região carbonífera. O valor 
inclui um convênio com o projeto Bairro da Juventude, 
de Criciúma, além da aquisição de computadores para 
laboratórios de tecnologia, mobiliário, kits escolares e 
aparelhos de ar condicionado para escolas da rede estadual.

Ministra em SC

Para acompanhar as famílias 
das vítimas do ataque a uma 
creche, a ministra Damares 
Alves, titular do Ministério da 
Mulher, da Família e dos Direi-
tos Humanos, estará no mu-
nicípio de Saudades, no Oeste, 
hoje. A visita, às 14h20, tam-
bém tem o objetivo de apoiar 
a população da localidade.

A ministra estará na cre-
che em que o ataque aconte-
ceu no último dia 4 de maio, 
quando um jovem de 18 anos 
invadiu o local e desferiu 
golpes de facão. O ataque 
deixou três crianças de um 
ano, uma professora de 30 
anos e uma agente educa-
tiva de 20 anos mortas.

Também acompanharão a 
visita o governador Carlos 
Moisés, a primeira-dama do 
Estado, Késia Martins, o secre-
tário estadual de articulação 
nacional, Lucas Esmeraldi-
no, o prefeito de Saudades, 
Maciel Schneider, e a dire-
tora da Escola Pró-Infância 
Aquarela, local da tragédia.

O Ministério Público de Santa 
Catarina ajuizará hoje a ação 
penal pública contra o homem 
que invadiu a creche. Em uma 
entrevista coletiva, às 17 horas, 
o promotor de Justiça respon-
sável pelo caso, Douglas De-
lazzari, explicará a denúncia e 
o resultado das apurações que 
embasarão o processo penal.

Damares visita Saudades hoje

O ex-ministro da Saúde Eduar-
do Pazuello culpou a empre-
sa White Martins e o governo 
do Amazonas pelo colapso de 
oxigênio no Estado em janeiro 
deste ano. No segundo dia de 
depoimento à CPI da Pandemia, 
Pazuello disse que a companhia 
não prestou informações claras 
ao poder público e a Secretaria da 
Saúde não fiscalizou o nível de 
estoque do insumo. Para o ex-mi-
nistro, o governo federal não teve 
responsabilidade no episódio.

“A empresa White Martins, 
que é a grande fornecedora, já 
vinha consumindo sua reserva 
estratégica e não fez essa posição 
de forma clara. O contraponto 
disso é o acompanhamento da 
secretaria de Saúde, que não o 
fez. Se tivesse acompanhando, 
teria descoberto que estava sendo 
consumida a reserva estratégica. 
A responsabilidade quanto a isso 
é clara: é da secretaria de Saúde 
do Amazonas. Da nossa parte, 
fomos muito proativos”, afirmou.

O senador Eduardo Braga 
(MDB-AM) rebateu. O parlamen-
tar lembrou que apresentou um 
pedido formal de intervenção no 
sistema de saúde do Amazonas. 
Mas o pedido foi negado pela 
União. “O Ministério da Saúde 
não tomou providencias para 
resolver o problema de oxigênio. 

Por que não foi feita interven-
ção? Pedimos a intervenção na 
saúde pública do Amazonas para 
salvar vidas. Mas o governo não 
quis fazê-lo”, disse Braga.

O ex-ministro admitiu que o 
tema foi levado ao Palácio do Pla-
nalto. Segundo ele, a possibilidade 
de intervenção foi discutida com 
o presidente  Jair Bolsonaro, o 
governador do Amazonas, Wilson 
Lima, e um grupo de ministros.

“Essa decisão não era minha. 
Foi levada na reunião de minis-
tros com o presidente. O governa-
dor se explicou. Foi decidido pela 
não intervenção. A argumentação 
em tese do governador era de 
que o Estado tinha condição de 
continuar fazendo a resposta dele. 
Ele teria de continuar fazen-
do frente à missão”, relatou.

O governo do Amazonas 
afirmou em nota, ontem, que 
o Estado nunca recusou ajuda 
relacionada às ações de enfrenta-
mento à Covid-19. A nota infor-
ma que o governo do Amazonas 
“sempre pediu a colaboração 
federal para auxiliar no com-
bate à pandemia. Esse apoio 
foi ampliado com a instalação 
do comitê de resposta rápida, 
formado por representantes 
do governo do Estado, gover-
no federal e Prefeitura de Ma-
naus, para enfrentar a crise.”

Pazuello nega culpa 
na crise do Amazonas
Ex-ministro responsabilizou o governo estadual e uma empresa 
pelo colapso da falta de oxigênio em janeiro deste ano

Eduardo 
Pazuello foi 
ouvido por 
dois dias por 
senadores na 
CPI da Pandemia

JEFFERSON RUDY/AGÊNCIA SENADO/DIVULGAÇÃO/ND
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Constrangimento
Um clima político pesado registrou-se antes da audiência que 
o ministro Tarcisio Freitas concedeu ao Fórum Parlamentar 
Catarinense e Conselho das Federações Empresariais. O 
deputado federal Hélio Costa criticou duramente a presença 
do prefeito de Balneário Camboriú, Fabricio Oliveira, com o 
botom da Câmara Federal na lapela. O prefeito era convidado 
do deputado federal Rodrigo Coelho. Fabricio deixou o ambiente 
com 20 lideranças. E depois retornou acompanhado do senador 
Jorginho Mello e do próprio ministro da Infraestrutura.

moacir.pereira@ndmais.com.br
MOACIR PEREIRA

A Câmara Federal aprovou a medida 
provisória 1.031/2021, que autoriza o 
governo a privatizar o sistema Eletrobras. 
A Eletrosul, com sede em Florianópolis, 
está no pacote. A bancada catarinense deu 
12 votos dos 16 deputados. Os deputados 
Gilson Marques, do Novo, e Pedro Uczai, 
do PT, votaram contra. Já os deputados 
Carlos Chiodini, do MDB, e Coronel 
Armando, do PSL, estavam ausentes.

A medida prevê o aporte de R$ 295 
milhões anuais, pelo prazo de dez anos, 
para o desenvolvimento de ações visando 

à redução estrutural de custos de geração 
de energia na Amazônia Legal. Também 
devem ser investidos R$ 230 milhões por 
ano, por dez anos, para revitalização de 
bacias hidrográficas onde se localizam 
as usinas hidrelétricas de Furnas. Prevê, 
ainda, um aporte de R$ 350 milhões 
anuais, por dez anos, para a revitalização 
da bacia hidrográfica do Rio São Francisco 
e à destinação de energia elétrica para 
o projeto de transposição do rio.

Quer dizer: Norte, Nordeste e Sudeste 
tiveram uma forte atuação no Ministério 

de Minas e Energia para viabilizar 
recursos milionários visando proteger 
empregos e as economias regionais no 
período de transição. Já a região Sul 
dormiu na fase de edição da Medida 
Provisória e só agora na Câmara 
Federal é que houve o despertar.

O presidente da Associação Brasileira 
de Carvão Mineral, Fernando Zancan, 
atuou junto à bancada catarinense para 
aprovação de emendas que beneficiassem 
as regiões carboníferas do Sul do Brasil, 
e especial, de Santa Catarina. Sustentou 

que a Frente Parlamentar em Apoio ao 
Carvão Mineral poderia atuar agora 
para obter os recursos via privatização 
da Eletrobras, a exemplo do Norte, 
Nordeste e Sudeste, para criar o Fundo 
de Transição para a reconversão das 
regiões mineiras de carvão mineral, 
no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 
Paraná que estão na área da Eletrosul.

As emendas de proteção da 
economia sulista foram rejeitadas. 
Mas surge agora nova oportunidade 
na tramitação da MP no Senado.

O carvão e a privatização

Contradição - Outro 
racha surpreendente na 
bancada federal registrou-
se na votação da Medida 
Provisória que autoriza 
o governo a privatizar a 
Eletrobras. Os deputados 
do Novo fazem discursos 
pela privatização, mas na 
decisão votaram contra. 
O deputado federal Gilson 
Marques, único do Novo 
na bancada catarinense, 
aliou-se ao petista Pedro 
Uczai e votou contra. A 
medida foi aprovada com 
12 votos favoráveis dos 
catarinenses. Discursando 
da tribuna, Marques atacou 
Darci de Matos e após 
recebeu uma reprimenda 
pelo nível das críticas.

6 sexta-feira, 21 de maio de 2021

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

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

Greve imoral
O Movimento Floripa Sustentável divulgou 
nota com dois destaques: 1. A relevante 
decisão da desembargadora Bettina Maria 
de Moura, determinando o imediato retorno 
às aulas presenciais na rede municipal de 
ensino da Capital; 2. O papel do “jornalismo 
sério, mostrando a realidade dura da 
greve e a forma como foi conduzida”. A 
cobertura do Grupo ND e o editorial do 
jornal ND estão recebendo aplausos de pais, 
responsáveis e lideranças comunitárias.

A Capitania
Data histórica sobre a presença da Marinha em 
Santa Catarina foi celebrada ontem com os 175 
anos de criação da Capitania dos Portos pela Lei 
Imperial nº 447.  Funcionou durante décadas no 
Forte Santa Bárbara, hoje o Centro Cultural da 
Marinha, um museu moderno com peças históricas 
de interesse nacional. Além da legalização e 
fiscalização das embarcações, a Marinha atua em 
três zonas de praticagens e os complexos portuários 
no rio Itajaí-Açu e na baía da Babitonga.

Indústria avalia - A 
reunião da diretoria e 
conselhos do Sistema 
Fiesc que acontece hoje, 
a partir das 9h, prevê 
palestras sobre temas da 
atualidade. O secretário 
nacional de Comércio 
Exterior, Lucas Ferraz, 
vai abordar a situação 
da economia mundial 
hoje e no futuro. Já a 
ex-assessora especial 
do ministro Paulo 
Guedes, Vanessa 
Canado, fará exposição 
sobre o andamento da 
reforma tributária. E 
o empresário Ronaldo 
Baungarten discorrerá 
sobre a Agenda 
Legislativa de 2021.
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Colombo 95 - O ex-governador 
Colombo Salles está comemorando 95 
anos de idade. Um almoço restrito à 
família e a um grupo de colaboradores 
marcou a data. Catarinense de 
Laguna e engenheiro civil formado 
pela Universidade Federal do Paraná, 
Colombo ocupou vários cargos em 
Brasília e no governo federal. Governou 
o Estado entre 1971 e 1975 e ficou 
imortalizado na construção da ponte 
que leva seu nome. Na foto, o ex-
governador Eduardo Moreira, também 
lagunense, cumprimenta o conterrâneo.



O País é hoje o epicentro da pandemia 
do Covid-19 na América Latina. Temos 
a maior taxa de transmissão da doen-
ça, o segundo maior número de casos no 
mundo e a maior taxa diária de mortes, 
mesmo sem considerar a comprovada 
subnotificação. E, não bastando, estarmos 
quase no topo do ranking de países mais 
atingidos pela Covid-19, nos deparamos 
com um problema gravíssimo que é a fal-
ta de procura por atendimentos médicos 
relacionados com outras doenças.  
 
Pessoas estão adoecendo, problemas de 
saúde crônicos estão evoluindo e, com 
isso, algumas doenças que poderiam estar 
controladas estão se agravando. O temor 
em ir ao hospital ou procurar um médico 
gerou uma preocupação a mais. Em algu-
mas doenças, tempo é vida. Pessoas estão 
se automedicando. A falta de exames ou 
diagnósticos errados, com busca em tra-
tamentos pela internet ou farmácias, po-
dem mascarar ou até agravar doenças. 
 
Os hospitais, clínicas e unidades de saú-
de estão preparados para o atendimen-
to com segurança, seguindo os protocolos 
estabelecidos pela vigilância. A procura 
por atendimento de pacientes com infarto 

e câncer caiu assustadoramente. O risco 
de ignorar sintomas de outras doenças é 
tão grave quanto o de contrair Covid-19.  
No caso de tratamentos que não podem 
ser interrompidos como para o câncer, 
cardiopatias e demais doenças crônicas a 
exemplo da hipertensão, diabetes, trans-
tornos psiquiátricos, asma, enfisema, 
cirrose, a recomendação é que as medidas 
de segurança sejam tomadas e que eles 
sejam mantidos, pois a suspensão pode 
acarretar em agravos e intercorrências. 
Da mesma forma, os pacientes não devem 
interromper por conta própria o uso de 
medicações contínuas. 
 
Ainda devemos lembrar que tanto para o 
Covid -19 como para todas essas doen-
ças crônicas, a mudança do estilo de vida, 
como alimentação, consumo de bebi-
das alcoólicas, tabaco, atividade física, 
controle do estresse e sono restaurador 
são tão importantes quanto a restri-
ção social para proteção contra Covid-19 
e um grande número de doenças. Cer-
ca de 80% dos males crônicos são tra-
táveis e muitas vezes reversíveis. Não 
deixe de procurar assistência médica.

Vivemos uma grave crise 
sanitária e econômica

A hora do 
reconhecimento

Paula Zimath
otorrinolaringologista

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

U ma reunião semipresencial, na quarta-
-feira (19), envolvendo a bancada federal 
catarinense, o governador Carlos Moisés e 
o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Mar-

ques, serviu para diminuir a apreensão das forças 
econômicas e políticas do Estado, que há anos vêm 
cobrando um retorno maior dos impostos pagos à 
União. O ministro garantiu a continuidade das obras 
da BR-285, no Sul de Santa Catarina, que corriam o 
risco de serem paralisadas por falta de orçamento.

A reivindicação catarinense faz todo sentido, já que 
historicamente o Estado recebe de volta, na forma de 
investimentos, muito menos do que o elevado volu-
me de impostos enviado para Brasília. Para se ter uma 
ideia da disparidade, no ano passado, Santa Catarina 
mandou para a União R$ 69,8 bilhões em impostos, 
mas recebeu de volta da esfera federal R$ 471 milhões 
de investimentos em infraestrutura. Mas, de acordo com 
a Agenda Estratégica, documento editado pela Fiesc, 
são necessários pelo menos R$ 1,47 bilhão por ano.

Caso esse valor fosse aplicado anualmente em Santa 
Catarina, obras de duplicação em importantes artérias 
da economia do Estado, como as BRs 470, 163, 282 e 
280 já estariam concluídas. E outros gargalos como os 
acessos aos portos e aeroportos e até mesmo a amplia-
ção de nossa malha ferroviária poderia sair do papel.

No mesmo encontro, o presidente da Fiesc, Mario 
Cezar de Aguiar, entregou as demandas catarinenses 
ao Plano Nacional de Logística (PNL 2035). E o mi-
nistro se comprometeu em criar um modelo específi-
co para avaliar as demandas catarinenses na área.

Com apenas R$ 5,7 bilhões para investir em 
todo o país, o ministro pediu o apoio da ban-
cada catarinense para a recomposição do or-
çamento. Isso porque há dois projetos de lei 
orçamentária (PLN 4 e 5), que tramitam no Con-
gresso e vão permitir a suplementação de recursos.

Santa Catarina é reconhecida como o último Estado 
do Brasil a entrar em crise e o primeiro a sair dela, e 
tanto isso é verdade que o Estado vem se destacan-
do nos últimos meses por liderar o ranking de gera-
ção de empregos do País, e por seguidos aumentos 
na arrecadação de impostos. Logo, a União, ao que 
tudo indica, vai continuar contando com a costu-
meira colaboração do Estado para que o Brasil volte 
a viver dias melhores. Portanto, nada mais justo que 
o resultado deste esforço retorne aos catarinenses.
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Média de idade de mortos e 
internados cai em Joinville
Na comparação com os registros de janeiro, levantamento da Prefeitura mostra que o avanço da vacinação fez idade 
média dos óbitos passar de 74 para 59,6 anos. Já a idade média dos internados diminuiu de 63,5 para 54,5 anos

Vacinação iniciada em 

janeiro vem impactando 

positivamente, mostra 

levantamento 

 F
O

TO
S 

D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O
/N

D

Aumento da testagem
 A Prefeitura de Joinville destaca também que 

a cidade é a que mais realiza testes de diagnós-
tico da Covid-19 em Santa Catarina. O aumento 
na testagem é um fator primordial para que 
seja possível acompanhar a evolução dos casos. 
Desde o início deste ano, Joinville testou mais 
de 150 mil pessoas, mesmo número de pes-
soas testadas durante todo o ano passado.

“Entendemos que aumentar o número de pes-
soas testadas é uma estratégia muito eficiente 
para que seja possível realizar o isolamento 
das pessoas contaminadas e seus familia-
res de forma efetiva”, afirma Jean Rodrigues 
da Silva, secretário da Saúde de Joinville.

Atualmente, o número de casos ativos em 
Joinville é de 1,2 mil pessoas. Em março des-
te ano, no ponto alto da pandemia, a cida-
de registrou mais de 5,7 mil casos. “Embora 
o número de casos ativos tenha diminuído, 
nosso time segue acompanhando o panora-
ma da pandemia com muito cuidado e res-
ponsabilidade”, destaca o secretário.

Variante indiana coloca em alerta sistema de saúde

O Ministério da Saúde emitiu 
um alerta para Santa Catari-
na e os outros Estados do Sul 
do Brasil sobre o risco da che-
gada da variante indiana da 
Covid-19, a B.1617, conforme 
apuração do portal CNN Brasil.

A região entrou em alerta após a 
cepa ter sido detectada na Argen-
tina, país que faz fronteira com 
o Sul do Brasil. No último dia 15, 
dois casos foram registrados no 
país vizinho. O documento interno 
foi encaminhado pelo governo aos 
secretários estaduais de Saúde.

O primeiro caso registrado de 
Covid-19 no Brasil, provocado 
pela nova cepa, foi confirmado 
ontem, no Maranhão. Um pacien-
te indiano deu entrada em um 
hospital da rede privada da capital 
São Luís, na semana passada.

A cepa é considerada preocu-
pante pela OMS (Organização 
Mundial da Saúde) e responsável 
pelo agravamento da pandemia 
na Índia. O país enfrentou explo-
são de casos e taxas que ultra-
passaram 4 mil mortes diárias.

Segundo a organização, a va-
riante já está presente em mais 
de 44 países. Até o momento, 
apenas variantes do Reino Uni-
do e da África do Sul haviam 
sido confirmadas no Brasil, 
além da cepa do Amazonas.

A preocupação é que o vírus 
chegue ao Estado principal-
mente através das fronteiras e 
portos, segundo Daisson Tre-
visol, presidente do Cosems 
(Conselho de Secretarias Mu-
nicipais de Santa Catarina).

0Além disso, o alerta da 
variante não encontra Santa 
Catarina em um bom momen-
to. “Estamos preocupados com 
a nova onda que deve vir em 
breve. Alguns locais já es-
tão aumentando os números 
de casos”, pontua Trevisol.

Por enquanto, não há diretriz 
específica quanto à variante. A 
Dive/SC (Diretoria de Vigilân-
cia Sanitária de Santa Catari-
na) informou à reportagem que 
até o momento não há regis-
tro da nova cepa no Estado.   

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

Com 111.149 pessoas 
vacinadas com a primeira 
dose e 53.268 com a segun-
da dose, Joinville percebe 
avanços importantes em 
relação à redução na mé-
dia de idade dos internados 
e dos óbitos das vítimas de 
Covid-19. É o que aponta o 
levantamento de dados da 
Prefeitura de Joinville. A 
vacinação no município teve 
início no dia 19 de janeiro. 

“Empenhamos todos os 
esforços necessários para 
que a vacinação continue 
sendo realizada de forma 
ágil e organizada, porque 
entendemos os benefícios 
que a imunização represen-
ta para a população”, diz 
o prefeito Adriano Silva.

A média de idade das pes-
soas internadas em Joinvil-
le em unidades de terapia 
intensiva (UTI) e em leitos de 
enfermaria apresentou uma 
redução de nove anos em 
2021. Em janeiro, a média de 
idade dos internados era de 
63,5 anos e, no fim da pri-
meira quinzena de maio, a 
média baixou para 54,5 anos.

Em relação aos óbitos, a re-
dução da faixa etária foi ainda 
mais significativa, caindo de 
74 anos, no início de janei-
ro, para 59,6 anos, em maio. 
A queda de 14,4 anos está 
relacionada, principalmente, 
com o avanço da vacinação 
dos públicos prioritários.

O acompanhamento de 
todos os indicadores da 
pandemia, incluindo os 
casos, as internações e a 
imunização, é realizado pelos 
profissionais do Núcleo de 
Apoio à Rede de Atenção à 
Saúde da Unidade de Gestão 
Estratégica e Articulação da 
Rede em Saúde da Secreta-
ria da Saúde de Joinville.

“Quando combinamos os 
dados apurados pelo time 
da Secretaria da Saúde, nós 
conseguimos ter um amplo 
panorama da pandemia em 
Joinville, o que nos permite 
tomar decisões mais asser-
tivas”, explica o prefeito.
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Indicadores
Confira a variação das moedas, os índices de inflação e da 
poupança, além do comportamento do mercado financeiro Índice IPCA/

IBGE
INPC/

IBGE
IGP-DI/

FGV
IGP-M/

FGV
ICV FPOLIS
UDESC ESAG

0,31%

0,93%

0,86%

0,25%

0,48%

6,76%

ABRIL

MARÇO

FEVEREIRO

JANEIRO

ACUM. ANO

ACUM. 12 MESES

0,38%

0,86%

0,82%

0,27%

0,85%

7,59%

2,22%

2,17%

2,71%

2,91%

9,16%

33,47%

1,51%

2,94%

2,53%

2,58%

6,97%

32,03%

0,33%

0,90%

0,87%

0,70%

2,83%

7,10%

Inflação (%)

COMERCIAL

COMPRA VENDA

R$ 5,275 R$ 5,276

TURISMO

COMPRA VENDA

R$ 5,267 R$ 5,433

-0,6764%

 Dólar

COMPRA VENDA

R$ 6,465 R$ 6,468

+0,2231%

COMPRA VENDA

R$ 0,0555 R$ 0,056

-0,7092%
 Euro  Peso

Câmbio
Mês R$/m² Variação 

(mês)
ABRIL 2.171,33 1,44%

MAIO 2.203,29 1,47%

NACIONAL

REGIONAL
DE SC R$ 1.281  A R$ 1.467

3,50% R$ 319,82

R$ 1100,00

Selic

CUB-SC

Salário Mínimo

Ouro

Data Pontos Variação
20/MAI 122.700,79 0.05%

19/MAI 122.636,30 -0.28%

18/MAI 122.979,96 0.03%

Data fi nal Rendimento
20/MAIO 0,1590%

19/MAIO 0,1590%

18/MAIO 0,1590%

Ibovespa

Poupança
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A maioria das negociações 
salariais no mês de abril não 
repôs a inflação, mostra o Boletim 
Salariômetro da Fundação 
Instituto de Pesquisas Econômicas 
(Fipe). No período, 59,7% das 
negociações não repuseram 
a inflação medida pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor 
(INPC). O reajuste mediano ficou 
em 6%, enquanto a inflação ficou 
em 6,9%. Apenas 14% ficaram 
acima do INPC, representando 
um ganho real para as categorias. 
O levantamento mostra ainda 
o piso médio em abril, que ficou 
em R$ 1.335. No cálculo anual, o 
valor médio é de R$ 1.319. E nos 
últimos 12 meses, de R$ 1.407.

Sobre as condições de teletrabalho, 
as negociações mostram avanço 
na autorregulamentação. Entre 
as cláusulas negociadas, 27% 
detalharam questões como 
equipamentos fornecidos pelo 
empregador. Em seguida, com 
8,5%, estão questões relacionadas 
à prevenção e promoção da saúde 
ocupacional, ergonômica e mental.
Entre os benefícios concedidos, a 
ajuda de custo para manutenção 
do equipamento também 
ganhou relevância, com alta 
de 18,9% entre as cláusulas 
negociadas. Nos assuntos sindicais, 
a reivindicação de direitos 
idênticos aos dos trabalhadores 
presenciais teve alta de 7,4%.

Negociações salariais

Pix na 
liderança
A utilização do Pix - o 
serviço brasileiro de 
pagamentos instantâneos 
- já supera a de outros 
meios de pagamentos 
mais antigos, como DOC, 
TED e boleto bancário. A 
constatação foi feita pelo 
Banco Central por meio 
do documento "Pix: O 
novo meio de pagamento 
brasileiro". Em operação 
desde 16 de novembro de 
2020, o Pix registrava no 
fim de março, conforme 
o BC, 206,6 milhões de 
chaves - identificadores 
como e-mail, CPF, 
CNPJ, celular ou número 
aleatório, utilizados para o 
recebimento de recursos. No 
documento, o BC informou 
que entre novembro de 
2020 e março de 2021 
foram feitas 1 bilhão de 
transações por Pix, em um 
total de R$ 787,2 bilhões. 

Mercadoredacao@ndmais.com.br

Leilão de motos
Os Correios vão leiloar 100 motos utilizadas em 
atividades operacionais da Superintendência Estadual em 
Santa Catarina. O leilão será por modo de disputa aberta 
e maior oferta de preço. O recebimento das propostas 
vai até as 8h de 14 de junho. O edital completo da 
venda, com as condições 
de participação estão no 
site (www.correios.com.
br/acesso-a-informacao/
licitacoes-e-contratos/
licitacoes/licitacoes). 
As motos à venda são 
dos modelos JTA/Suzuki 
Intruder 125cc; Honda/
NXR 150 Bros Cargo 
K e CG 125 Cargo KS; 
e Yamaha/XTZ 125K, 
com ano de fabricação 
entre 2009 e 2013. 

Estoque das indústrias  
Depois de atingir nível crítico no segundo semestre do ano 
passado, o estoque das indústrias recuperou-se em abril e 
votou a ficar próximo do planejado, reduzindo a escassez de 
matéria-prima. A conclusão consta da pesquisa Sondagem 
Industrial, divulgada pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI). O índice de estoques encerrou abril em 
49,6 pontos, próximo da linha divisória de 50 pontos. 
Indicadores abaixo de 50 pontos mostram estoques abaixo 
do planejado. Acima desse valor, estão acima do previsto. 

Fusão de 
locadoras
A Superintendência-Geral 
do Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (Cade) 
avaliou que a compra da 
Unidas pela Localiza resulta 
em concentração elevada 
de mercado e necessita de 
análise mais aprofundada 
pelo conselho. O negócio foi 
declarado "complexo", o 
que significa que a operação 
irá para análise do tribunal 
do Cade, composto por seis 
conselheiros e o presidente. A 
Superintendência-Geral é a 
responsável pela análise inicial 
de todas as fusões e aquisições 
apresentadas ao Cade. 

Recicláveis
As duas primeiras prensas, que serão usadas na preparação do 
EPS (conhecido pela marca comercial isopor) para a reciclagem, 
foram entregues pela Plastivida, Instituto Socioambiental 
dos Plásticos, para duas associações de trabalhadores de 
materiais recicláveis de Florianópolis. Associação Sul Recicla 
e Associação Amigos da Natureza receberam as prensas e vão 
formar fardos de EPS, que serão comercializados e reciclados. 
“Os equipamentos foram cedidos em regime de comodato, 
porém cumprida a meta de produtividade, eles serão doados 
em caráter definitivo para as associações”, explica Ivam 
Michaltchuk, coordenador do Comitê de EPS da Plastivida. 
No total, o programa contemplará a entrega de 10 prensas.  

A ação faz parte do projeto Recicle+EPS, lançado em março 
na Capital, para ampliar a conscientização e o engajamento 
da população. Criado em sintonia com os conceitos de 
Economia Circular, o Recicle+EPS tem por objetivo tornar 
Florianópolis um modelo para o Brasil em reciclagem e 
educação ambiental para os plásticos, em especial o EPS. O 
programa já implantou 11 pontos de entrega voluntária (PEVs), 
exclusivos para a coleta do EPS, em diversos pontos da cidade. 

MIGUEL ANGELO/CNI/ND

Desde maio de 2020, o índice de estoques estava abaixo 
dos 50 pontos. Os menores níveis foram atingidos em 
setembro e outubro, quando ficou em 43,4 pontos e 
43,3 pontos, respectivamente. Segundo a CNI, esse 
ajuste é importante porque a redução do estoque 
das indústrias causou impacto no fornecimento de 
insumos e de matérias-primas ao longo dos últimos 
meses, elevando preços e prejudicando o setor.

Os veículos foram 
substituídos para 
renovação da frota da 
empresa, modernizada 
constantemente para 
melhor atender aos 
serviços de distribuição. 
Os bens serão vendidos 
nas condições em que se 
encontram, não cabendo 
quaisquer reivindicações 
do comprador 
posteriormente à 
efetivação da venda.
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Coqueiros - Florianópolis / SC (48) 3012 5002

Agende avaliação gratuita

Cartela de pilhas
ttooddooss  ooss  ttaammaannhhooss

Soluções auditivas perto de você!

EExxaammee  ddee  aauuddiioommeettrriiaa
AAppaarreellhhooss  aauuddiittiivvooss  ee  aacceessssóórriiooss
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DDIIGGAA  AADDEEUUSS  ÀÀSS  PPIILLHHAASS
O M-CORE R possui bateria recarregável

 com até 24hs de duração.
Se adapta automaticamente em

qualquer situação.

Ultra discreto, 
de adaptação 
instantânea.

Conecte o áudio da tv
diretamente nos 

seus aparelhos auditivos.

PARCELAMENTO
FACILITADO

Aparelhos auditivos
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Para resgatar um dos fatos históricos mais 
importantes de Santa Catarina, a NDTV RECORD 
TV lança uma série especial sobre a Guerra do 
Contestado, que marcou a região da divisa entre 
os Estados do Paraná e Santa Catarina. O especial 
será exibido no Balanço Geral Meio Dia.
O conflito que ficou conhecido como Guerra do 
Contestado começou no dia 22 de outubro de 1912 e 
teve fim há mais de 100 anos em agosto de 1916. A 
guerra tem esse nome porque a região envolvida na 
disputa territorial era conhecida como Contestado. Na 
época, segundo os historiadores, ocorreram inúmeras 
desapropriações sem amparo governamental. O 
governo cedeu uma grande extensão de terra, cerca 
de 15 mil metros, nos limites dos Estados do Paraná 
e de Santa Catarina, mas desapropriou as terras dos 
camponeses para lucrar com a erva-mate e com a 
madeira existente no local. Quando a linha férrea 
ficou pronta, muitos camponeses ficaram na miséria.

Record TV estreia 
especial Caminhos 
do Contestado

DIVULGAÇÃO/ND

Sabrina Sato comandará o 
reality show Ilha Record 
Ilha Record é o nome do novo reality show da emissora, com 
estreia prevista para julho. O programa, apresentado por Sabrina 
Sato, é um formato original da Record TV.  Gravado em um 
lugar paradisíaco do litoral brasileiro, a atração vai reunir 13 
celebridades em busca de aventuras e, claro, vários prêmios. O 
público de casa terá papel fundamental, uma vez que definirá 
os rumos da disputa. Será a primeira temporada do Ilha Record, 
reality que se junta a outros grandes sucessos da emissora, 
como A Fazenda, Power Couple, Top Chef e Canta Comigo.
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Depois de dois anos consecutivos 
de boas campanhas no Campeo-
nato Catarinense, o Juventus quer 
mais. O Moleque Travesso está 
pronto para dar um passo a mais e 
o objetivo é o acesso à Série C em 
um ano que o clube “repatriou” 
o técnico Pingo e, mais uma vez, 
“surpreendeu” no Estadual.

Em 2020, o time de Jaraguá do 
Sul impressionou ao chegar às 
semifinais depois de eliminar o 
Figueirense com direito a uma 
goleada no Orlando Scarpelli. 
Quem achava que era um con-
to de fadas se enganou e, neste 
ano, mais uma vez o Juventus 
surpreendeu e deixou para trás 
equipes consideradas as grandes 
do futebol catarinense e ter-
minou a fase classificatória em 
quarto lugar, à frente de JEC e 
Figueirense e, bem distante do 
Criciúma, que foi rebaixado.

No entanto, dessa vez, não 
deu para chegar entre os quatro 
melhores. O Moleque Travesso foi 
eliminado pelo Marcílio Dias nas 
quartas de final e teve a parti-
cipação encurtada no Estadual. 
O ponto positivo? Mais tempo 
para se preparar para a Série D.

Após o Estadual, seis atletas 
deixaram o clube. Sem fazer parte 

dos planos do técnico Pingo, o 
goleiro Elissom, zagueiro Victor 
Caetano, volante Welton Heleno, 
meias Diogo Rolem e Robertinho 
e o atacante Deivide não tive-
ram os contratos renovados. 

ATENÇÃO À DEFESA
O único reforço oficialmente 

apresentado e que já treina com a 
equipe é o zagueiro Maurício, que 
chega para reforçar o setor que 
mais preocupa Pingo. Aos 27 anos, 
o defensor disputou o Campeona-
to Gaúcho pelo Pelotas e vem para 
reforçar a zaga que deve ter, ainda, 
mais duas ou três contratações 
antes do início do Brasileirão.

O setor defensivo preocupa o 
técnico. Em oposição ao ataque, a 
zaga deixou a desejar no Campeonato 
Catarinense. Se teve o terceiro melhor 
ataque, com 16 gols marcados, foi o 
dono da terceira pior defesa, com 17 
gols sofridos em 11 jogos. Pingo acre-
dita no acesso, mas sabe que precisa 
corrigir o setor defensivo e, para isso, 
a diretoria trabalha para reforçar 
o elenco. Na próxima semana, o 
Moleque Travesso deve apresentar 
outras três peças para a competição.

O destaque da equipe continua 
sendo o atacante Fabinho. Com 
seis gols e quatro assistências no 

Estadual, Fabinho dita o ritmo 
do time e é a principal referên-
cia da equipe jaraguaense.

O Moleque Travesso estreia na 
Série D no domingo, 6 de junho, 
quando recebe o Caxias, às 16h, no 
João Marcatto. O encontro entre 
JEC e Juventus acontece na terceira 
rodada, na Arena Joinville. 
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Parceria  
com o Oriente 

EvariniDrika

adrieli.evarini@ndmais.com.br

Objetivo do Juventus é 
surpreender de novo 
Sob o comando do técnico Pingo, o Moleque Travesso quer dar 
um passo a mais e chegar à Série C do Campeonato Brasileiro

Esporte

O JEC anunciou ontem a parceria com o empresário japonês 
Kenichi Hatakeyama, representante de clubes asiáticos. 
A intenção, destacou o diretor de futebol, Léo Roesler, é 
internacionalizar a marca JEC e tornar o clube atrativo para o 
mercado asiático. O intercâmbio entre atletas já iniciou.  
 
O lateral-direito Kotaro Umeda e o meia-atacante 
Takumi Hatakeyama já treinam no CT do Morro do Meio. 
Eles devem permanecer durante 90 dias no intercâmbio, 
alternando treinos com a equipe profissional e Sub-20. 
Nos próximos meses, atletas joinvilenses devem fazer o 
caminho inverso e viajar à Ásia para o período de treinos. 

Recomendação gera discussão  
A recomendação do Conselho Fiscal foi tema do programa 
89 Esportes, da 89 FM, ontem, e o clima esquentou entre o 
presidente Charles Fischer e os jornalistas Gabriel Fronzi e 
Elton Carvalho. O presidente chamou Elton de “moleque” 
e “sem vergonha”, além de acusar o programa de atacar o 
clube. Ao encerrar o programa, Gabriel lamentou a “falta de 
decoro” de Charles Fischer e ressaltou que o microfone do 
programa estaria aberto, hoje, ao presidente.  
 
Nas redes sociais, os dois se manifestaram após o programa. 
O jornalista Elton Carvalho falou ao ND. “Não foi nada 
agradável ser chamado de moleque e sem vergonha no 
ar. Eu trouxe uma informação absolutamente verdadeira, 
reconhecida pelo conselho fiscal e reconhecida pelo próprio 
Charles. Ele perdeu o equilíbrio na história. Eu não sei o que 
vou fazer, se vou processar ou não. Mas antes de tudo ele tem 
que me pedir desculpas”, disse. 
 
“Apenas lamento o despreparo, desrespeito e falta de 
educação do presidente do #Joinville na entrevista de hoje 
(ontem). O momento pede serenidade e assuntos precisam de 
explicações. Generalizar tudo e misturar pautas não agrega e 
ressalta o descontrole. Triste.”, escreveu Fronzi. 
 
O presidente se desculpou:  “Gostaria de pedir desculpas a 
todos os torcedores, sócios e apresentadores. Perdi a postura 
hoje (ontem) na entrevista no 89 Esportes, sei que no 
cargo que ocupo tenho que manter a calma e serenidade, 
não tem justificativa, errei no tom e nas palavras.”

Reprovação das contas do JEC 
O Conselho Fiscal do JEC recomendou ao Conselho 
Deliberativo a reprovação das contas do clube no ano de 
2020. A análise ainda será feita pelo conselho antes de 
aprovar ou reprovar as contas do clube. De acordo com 
a recomendação, um dos principais itens diz respeito 
aos gastos com o futebol, que teriam ultrapassado o 
limite tolerável no ano passado. O JEC já havia divulgado 
que faria uma auditoria nas contas do balanço por 
entender que há, de fato, diversos pontos que precisam 
ser detalhados, como dívidas que já teriam sido pagas 
e ainda constam no balanço, entre outros pontos.

FOTOS DIVULGAÇÃO/ND

O Juventus segue os preparativos para a Série D e novos reforços 

devem chegar, na semana que vem, ao João Marcatto

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

Grêmio  
Esportivo 
Juventus 
• Fundação: 1o de maio de 1966 

• Mascote: Moleque Travesso 

• Estádio: João Marcatto - capacidade 

de 6 mil pessoas 

• Campeonato Catarinense 2021: 

Eliminado nas quartas de final 

• Títulos: Série C do Campeonato 

Catarinense em 2004
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Lotofácil Concurso
Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado

2235

Federal Concurso
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Timemania Concurso
Terça, quinta e sábado

NACIONAL        AM
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Premiação Ganhadores Prêmio

Time coração Ganhadores Prêmio

Dia de Sorte Concurso
Terça, quinta e sábado

MÊS DA SORTE: 

458

09 10 14 15 22 27 28

Premiação Ganhadores Prêmio

SETEMBRO         

LOTERIAS

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

15 acertos 2 R$ 670.058,17
14 acertos 267 R$ 1.503,43
13 acertos 7851 R$ 25,00
12 acertos 92744 R$ 10,00
11 acertos 485200 R$ 5,00

1 acertos 059010 R$ 500 mil
2 acertos 045339 R$ 27 mil
3 acertos 038740 R$ 24 mil
4 acertos 045664 R$ 19 mil
5 acertos 098367 R$ 18.329,00

Quina Acumulado R$ 8 milhões
Quadra 53 R$ 12.039,81
Terno 5816 R$ 164,98

11 38 54 63 67

Sena Acumulado R$ 48 milhões
Quina 72 R$ 51.363,16
Quadra 5432 R$ 972,58

23 24 26 44 49 60

20 acertos Acumulado R$ 3.300 mil
19 acertos 6 R$ 45.100,56
18 acertos 96 R$ 1.761,74
17 acertos 716 R$ 236,21
16 acertos 4172 R$ 40,53
15 acertos 19574 R$ 8,64
0 acertos 0 R$ 0,00

01 03 06 13 18
20 22 23 29 35
39 40 45 59 65
80 82 85 95 98

Sena Acumulado R$ 2.600 mil
Quina 8 R$ 6.299,98
Quadra 525 R$ 109,71

Sena 0 R$ 0,00
Quina 25 R$ 1.814,39
Quadra 954 R$ 60,37

7 acertos Acumulado R$ 3.600 mil
6 acertos 1 R$ 61.083,10
5 acertos 55 R$ 1.586,57
4 acertos 1220 R$ 9,00

NACIONAL        AM 2444 R$ 7,50

7 acertos 2 R$ 295.041,30
6 acertos 64 R$ 1.755,05
5 acertos 1758 R$ 20,00
4 acertos 20679 R$ 4,00
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LIBERTADORES
  GRUPO A 

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

  6ª RODADA 
 27/5, 19h Palmeiras  x  Universitario
27/5, 19h Def. y Jus.  x  Ind.del Valle 

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

1º
2º
3º
4º

  5ª RODADA 
 19/5, 23h Dep. Táchira 7 x 2 Always Ready
20/5, 21h Olimpia 0 x 1 Internacional 

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

1º
2º
3º
4º

  5ª RODADA 
 18/5, 19h15 The Strongest 2 x 1 Santos
20/5, 21h Boca Juniors 0 x 0 Barc.-EQU 

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

1º
2º
3º
4º

  6ª RODADA 
 25/5, 19h15 River Plate  x  Fluminense
25/5, 19h15 Santa Fe  x  Junior B. 

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

1º
2º
3º
4º

  6ª RODADA 
 25/5, 21h30 Racing  x  Rentistas
25/5, 21h30 São Paulo  x  Sport.Cristal 

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

1º
2º
3º
4º

  5ª RODADA 
 18/5, 19h15 Nacional-URU 1 x 0 Uni. Católica
20/5, 19h Argentinos Jrs 1 x 0 At.Nacional 

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

1º
2º
3º
4º

  6ª RODADA 
 27/5, 21h Flamengo  x  Vélez Sarsfi eld
27/5, 21h LDU  x  Un. La Calera 

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

1º
2º
3º
4º

  6ª RODADA 
 25/5, 21h30 Atlético-MG  x  La Guaira
25/5, 21h30 Cerro Porteño  x  América Cali   

Palmeiras 12 5 4 0 1 14 7 7 80
Def. y Jus. 8 5 2 2 1 10 7 3 53.3
Ind.del Valle 4 5 1 1 3 7 10 -3 26.7
Universitario 4 5 1 1 3 6 13 -7 26.7

Internacional 9 5 3 0 2 12 5 7 60
Dep. Táchira 9 5 3 0 2 12 11 1 60
Always Ready 6 5 2 0 3 8 11 -3 40
Olimpia 6 5 2 0 3 7 12 -5 40

Barc.-EQU 10 5 3 1 1 7 2 5 66.7
Boca Juniors 7 5 2 1 2 3 2 1 46.7
Santos 6 5 2 0 3 7 6 1 40
The Strongest 6 5 2 0 3 4 11 -7 40

River Plate 9 5 2 3 0 6 4 2 60
Fluminense 8 5 2 2 1 7 6 1 53.3
Junior B. 6 5 1 3 1 6 6 0 40
Santa Fe 2 5 0 2 3 4 7 -3 13.3

Racing 11 5 3 2 0 6 2 4 73.3
São Paulo 8 5 2 2 1 6 2 4 53.3
Sport.Cristal 4 5 1 1 3 3 7 -4 26.7
Rentistas 3 5 0 3 2 2 6 -4 20

Argentinos Jrs 12 5 4 0 1 7 1 6 80
Uni. Católica 6 5 2 0 3 4 6 -2 40
At.Nacional 5 5 1 2 2 6 7 -1 33.3
Nacional-URU 5 5 1 2 2 6 9 -3 33.3

Flamengo 11 5 3 2 0 14 9 5 73.3
Vélez Sarsfi eld 9 5 3 0 2 10 8 2 60
LDU 5 5 1 2 2 10 11 -1 33.3
Un. La Calera 2 5 0 2 3 6 12 -6 13.3

Atlético-MG 13 5 4 1 0 11 3 8 86.7
Cerro Porteño 7 5 2 1 2 3 5 -2 46.7
América Cali 4 5 1 1 3 5 8 -3 26.7
La Guaira 3 5 0 3 2 2 5 -3 20

  JOGOS DE IDA 
 23/5, 16h Avaí  x  Chapecoense 

   JOGOS DE VOLTA 
 26/5, 16h Chapecoense  x  Avaí  

CATARINENSE

FINAIS

 SUL-AMERICANA 
  GRUPO A 
  5ª RODADA 
 19/5, 21h30 Rosario Central 5 x 0 Huachipato
20/5, 19h15 12 de Octubre 0 x 2 San Lorenzo 

    GRUPO B 
  5ª RODADA 
 18/5, 19h15 Independ. 1 x 0 Bahia
20/5, 21h30 Guabirá 0 x 4 MontevideoCT 

    GRUPO C 
  5ª RODADA 
 19/5, 19h15 Jorge Wil. 1 x 2 Ars. Sarandí
20/5, 19h15 Ceará 2 x 0 Bolívar 

    GRUPO D 
  6ª RODADA 
 27/5, 21h30 Athletico-PR  x  Aucas
27/5, 21h30 Melgar  x  Metropolitanos 

    GRUPO E 
  5ª RODADA 
 18/5, 19h15 R. Plate-PAR 2 x 1 Peñarol
20/5, 21h30 Corinthians 5 x 0 Sp. Huancayo 

    GRUPO F 
  5ª RODADA 
 19/5, 19h15 Atlético-GO 0 x 0 Libertad
20/5, 19h15 New. Old Boys 3 x 1 Palestino 

    GRUPO G 
  6ª RODADA 
 25/5, 21h30 Tolima  x  Bragantino
25/5, 21h30 Emelec  x  Talleres 

    GRUPO H 
  5ª RODADA 
 20/5, 21h30 Lanús 4 x 1 La Equidad
20/5, 21h30 Aragua 2 x 6 Grêmio   

PAULISTA
 FINAL 
  JOGOS DE IDA 
 20/5, 22h Palmeiras 0 x 0 São Paulo   

   JOGOS DE VOLTA 
 23/5, 16h São Paulo  x  Palmeiras   
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Grêmio goleia 
na Venezuela
O Grêmio precisava apenas 
cumprir o protocolo na 
Venezuela. Um ponto 
bastava, mas voltou com 
três. Mais uma vez, se impôs 
diante do frágil Aragua e 
venceu por 6 a 2 em Caracas. 
Com o resultado, o Grêmio 
garantiu matematicamente 
a classificação às oitavas de 
final da Sul-Americana. O 
adversário será conhecido 
por sorteio, um dos 
terceiros colocados das 
chaves da Libertadores.
No primeiro tempo, em 
frango do goleiro, Léo Chu 
abriu o placar. Depois, 
Ricardinho, de cabeça, fez o 
segundo. O Aragua chegou a 
descontar com Stephens, mas 
Darlan fez o terceiro. Depois, 
Pepê entrou e fez o quarto. 
No fim, García marcou para 
o Aragua, e Elias marcou 
duas vezes e fechou o placar. 

Aragua

 2 X 6 

Grêmio

Vitória traz 
alívio ao Inter
Foi suado e com uma boa 
dose de emoção. Mas o Inter 
conseguiu vencer o Olimpia, 
por 1 a 0, na noite de ontem, 
e retomou a liderança do 
Grupo B da Libertadores. 
Yuri Alberto, que saiu do 
banco de reservas, anotou o 
gol da vitória – e foi expulso 
no fim do confronto. 
Com nove pontos, os 
colorados lideram a chave ao 
lado do Deportivo Táchira, 
mas levam vantagem no 
saldo de gols. Na próxima 
rodada, o Inter enfrenta o 
Always Ready no Beira-Rio. 
Antes disso, tem o Gre-Nal 
da final do Gauchão, neste 
domingo.  Pressionado pela 
vitória, o Miguel Ángel 
Ramírez fez modificações 
na equipe no Paraguai. 
Lucas Ribeiro, Caio Vidal e 
Palacios voltaram ao time 
titular, assim como Taison. 

Olímpia

 0 X 1 

Internacional

Reformulação no Criciúma
Após a queda para a Série B do Catarinense, a diretoria 
do Criciúma deu início a uma reformulação na equipe, 
dispensando alguns atletas e anunciando a contratação do 
ídolo Paulo Baier como novo treinador. Paulo Baier recebeu 
um elenco de 14 atletas e já vem trabalhando, juntamente 
à diretoria, para a contratação de novas peças. O Tigre 
estreia na Série C contra o Ituano, dia 30 de maio.

Palmeiras e São Paulo fi-
caram no 0 a 0 no primeiro 
jogo da final do Campeonato 
Paulista, na noite de ontem, 
no Allianz Parque. Em uma 
partida em que prevaleceu 
as defesas, ambas as equipes 
tiveram muitas dificulda-
des para criar chances cla-
ras de gol, protagonizando 
um clássico bastante dis-
putado no meio-campo.

Apesar do empate sem gols 
no primeiro jogo da decisão 
do Estadual, o São Paulo tem 
muito mais motivos para se 
queixar do que o Palmeiras. 

Daniel Alves e Martín Be-
nítez, dois dos principais 
atletas do elenco tricolor, se 
machucaram ainda no pri-
meiro tempo e tiveram de 
ser substituídos, se tornando 
dúvidas para o jogo de volta.

Palmeiras e São Pau-

lo voltam a se enfrentar no 
próximo domingo, às 16h, 
no estádio do Morumbi. Se 
as duas equipes voltarem e 
empatar, independentemente 
do placar, o título será decidi-
do nos pênaltis, já que não há 
o critério de gol fora de casa.

Final do Paulistão

Defesas se 
sobressaem 
no clássico

Patrick de Paula e Daniel Alves disputam a bola na primeira etapa
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Acordo por 
trégua na Faixa 
de Gaza fica 
mais próximo 
O Conselho de Segurança de 
Israel votou por um cessar-
fogo no confronto contra 
o grupo terrorista Hamas, 
na Faixa de Gaza, segundo 
o jornal Jerusalem Post. O 
acordo teria sido costurado 
com uma delegação 
diplomática do Egito, país 
apontado pela ONU como 
mediador do conflito.
O fim das hostilidades, 
de acordo com a 
imprensa israelense, 
também depende de uma 
paralisação, por parte 
do Hamas, do disparo de 
foguetes contra o país. 
Caso eles continuem, o 
acordo será cancelado. 
De acordo com o Haaretz, 
representantes israelenses e 
do Hamas confirmaram que 
o acordo entrará em vigor 
a partir das 20h de sexta.

A Polícia Civil está perto de concluir o inquérito policial sobre 
a agressão à equipe da NDTV Record Joinville ocorrida no 
último sábado. Segundo o delegado Fábio Baja, responsável 
pelo caso, os envolvidos já foram ouvidos e faltam apenas 
o depoimento da proprietária da choperia e a entrega do 
laudo pericial sobre os danos ao veículo, feito pelo Instituto 
Geral de Perícias, para que o inquérito seja concluído.
Embora a Polícia tenha prazo de 30 dias para concluir a 
investigação, Baja acredita que isso pode acontecer ainda 
nesta semana. Os profissionais foram agredidos em frente 
à Choperia Dona Francisca, na área central de Joinville, na 
noite de sábado, quando registravam uma briga no local.
Ao ver que o repórter Ronaldo Daros estava filmando a ação 
de dentro do carro, um garçom da choperia foi até ele e o 
agrediu, seguido por um dos clientes do estabelecimento que 
também atingiu o jornalista com tapas e socos no rosto e no 
estômago. O profissional ainda foi ameaçado de morte.
Nesse momento, o operador de câmera Ricardo Alves desceu 
do carro e tentou conter os agressores para defender o 
colega, porém, foi empurrado. Além disso, outro cliente do 
estabelecimento subiu no veículo e quebrou o parabrisa.
A equipe conseguiu fugir do local e acionar a Polícia 
Militar. O repórter já fez exame de corpo de delito e o 
carro passou por perícia. O caso teve repercussão nacional, 
com várias lideranças e entidades repudiando o ato. 

Para esta sexta-feira (21), o tempo em Santa Catarina deve mudar. Embora o dia 
comece com nebulosidade variável e aberturas de sol por todo o Estado, há risco 
de trovoadas e temporais isolados, principalmente no Oeste e Meio-Oeste.
A partir da tarde, a condição de chuva se espalha do Oeste ao Litoral Sul, estendendo-se à noite 
para as demais regiões. A temperatura deve começar em torno dos 10 °C na maioria das regiões, 
com exceção do Planalto Sul, que deve ter a mínima na casa dos 5° C. No resto do dia, todas as 
áreas apresentam elevação. O vento sopra partindo da região sudeste, em direção a nordeste, 
podendo apresentar rajadas de 60 km/h do Litoral Sul até o Extremo-Oeste de Santa Catarina.
Na Capital do Estado, a Defesa Civil de Florianópolis alerta para chance de maré alta em áreas 
costeiras, especialmente no Sul da Ilha, onde episódios foram registrados nas últimas semanas.

+notícias

Serralheria pega fogo no Norte da Ilha - Uma 
serralheria foi tomada pelas chamas na madrugada 
de ontem no bairro Ingleses, no Norte da Ilha de 
Santa Catarina. Outras duas lojas também foram 
afetadas pelo fogo, que começou pouco antes das 4h, 
conforme o CBMSC (Corpo de Bombeiros de Santa 
Catarina). A ocorrência foi na rodovia João Gualberto 
Soares, que abrange os bairros Barra da Lagoa, 
Ingleses do Rio Vermelho e São João do Rio Vermelho.  
Não houve feridos. O incêndio teria começado 
serralheria, feita em madeira, na parte de trás, que 
foi totalmente tomada pelo fogo. “Aparentemente, 
foi um curto-circuito em uma das máquinas. Como 
tem muito material combustível, foi muito rápido”, 
informou sargento Edilson João Francischina.
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Inquérito 
sobre agressão 
à equipe da 
NDTV perto de 
ser concluído

Vento, chuva e trovadas 
marcam a sexta-feira 

Obama confirma 
existência 
de óvnis
O ex-presidente dos Estados 
Unidos Barack Obama 
afirmou que fenômenos 
e avistamentos de óvnis 
realmente existem e não 
podem ser explicados. 
Ele também disse, em 
tom de brincadeira, que 
não existem alienígenas 
nos laboratórios do 
país e muito menos 
aeronaves extraterrestres 
em bases militares. 

Copa do Mundo feminina 
será realizada em 2023
A Fifa confirmou as datas de início e término da Copa 
do Mundo Feminina de 2023, que será realizada na 
Austrália e na Nova Zelândia. O pontapé inicial será 
dado em 20 de julho, no Eden Park, em Auckland 
(Nova Zelândia). A final está marcada para 20 de 
agosto no Stadium Austrália, em Sydney (Austrália).
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