
É CAMPEÃO! 
Avaí segura 
a Chape e 
levanta a taça 
Empate em 1 a 1 na Arena 
Condá, ontem à tarde, 
deu ao Leão da Ilha o 
18o título estadual da 
história.  Página 13

VIROU ROTINA

Estado quebra 
novo recorde 
de empregos
Com 98.066 postos de 
trabalho criados entre 
janeiro e abril, SC registra 
melhor 1o quadrimestre 
desde 2004.  Página 11

CPI DA PANDEMIA

Moisés e 
Daniela são 
convocados
Governador e vice estão 
entre os nomes citados 
pela Polícia Federal para 
prestar depoimento em 
Brasília.  Página 6
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Entre a edição de hoje e a do fim de semana,  

ND publica três reportagens especiais que mostram a 
atuação e os dilemas enfrentados pelos profissionais da 

linha de frente no combate à Covid-19. PÁGINAS 3 e 4
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PC combate a 
pornografia  
infantil    
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   de 2020 do JEC
PÁGINA 14

JOINVILLE, QUINTA-FEIRA, 27 DE MAIO DE 2021 
ANO 11  |  Nº 3.334  |  NDMAIS.COM.BR

REFERÊNCIA EM INFORMAÇÃO DO NORTE CATARINENSE

 FOTO DIVULGAÇÃO/ND



2   quinta-feira, 27 de maio de 2021

 F
O

TO
S 

D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O
/N

D

 
A operação “Infância Protegida” 
teve desdobramentos na região 
Norte, com o registro de uma 
prisão em Barra Velha. O objetivo 
foi o combate ao crime de 
pornografia infantil e infanto-
juvenil praticado na Internet. 
Lembrando que o mês de maio 
tem a cor laranja, dedicado a 
combater esse crime tão revoltante. 

Combate à  
pornografia  
infantil

Lembrete
Por falar em campanhas e 
pedidos de conscientização, 
hoje mais uma live será 
realizada por conta do 
Maio Amarelo. O convidado 
desta vez é o preceptor 
de residência médica, de 
medicina de tráfego e 
membro da comissão de 
micro-mobilidade, Acquilla 
Couto. Ele vai explicar o 
que é e como acontece 
a micro-mobilidade. 
Às 19h, no perfil no 
Instagram da @poliacivil.
joinville . Qualquer 
pessoa pode participar 
e o evento é gratuito. 

LED em iluminação pública
A melhoria está sendo implantada em 
São Francisco do Sul. Ao todo 42 postes 
da avenida Jaime Ernesto de Oliveira, na 
praia de Ubatuba, estão sendo recuperados 
e recebendo nova iluminação. São de LED, 
mais econômicas, sustentáveis e que exigem 
menos manutenção. São Francisco do Sul 
tem 12.560 pontos de iluminação pública, 
sendo 493 dotadas de lâmpadas de LED.

Reforma 
administrativa 
chegará ao plenário
Deve ser nos próximos dias, 
já que passou pela Comissão 
de Constituição e Justiça e de 
Cidadania Legislação e Justiça 
a PEC/32, ou seja a reforma 
administrativa nacional. O relator, 
o deputado Darci de Matos (PSD) 
está tranquilo com o resultado, 
já que diz ter ouvido todos os 
segmentos, como o setor produtivo 
e servidores. A previsão é de uma 
economia de até R$ 300 bilhões 
em 10 anos ao governo federal. 
Antes ainda do plenário, a reforma 
administrativa será avaliada 
por uma comissão especial.

Carga lenta
Uma curiosidade. Ontem, quem passou pela BR-101 foi 
surpreendido por alguns pontos de lentidão em uma das pistas e 
não era para menos. Uma carga especial foi transportada no trecho 
aqui do Norte até o Paraná e a velocidade máxima do comboio 
era de 10 km/h. A operação contou com o total monitoramento 
da empresa concessionária da manutenção e administração da 
rodovia. Não houve parada de trânsito, mas em diversos pontos 
foi registrada a retenção de até dois quilômetros de veículos

Incentivo ao virtual
Essa é a intenção da delegada regional Tânia Harada. Tanto que 
em encontro com integrantes da Câmara de Vereadores de Garuva 
ela tratou da implantação de um totem no município para registro 
de boletins de ocorrência. A regional de Joinville, em parceria com o 
7o DP, vem incentivando o uso da delegacia virtual para registro de 
ocorrências. Atualmente, aqui na região, para cada boletim presencial 
11 são realizados virtualmente. Recentemente, Garuva também 
passou a ter um ‘braço’ da Ciretran para atender a população.

Abaixo-assinado  
para vacinar jornalistas 
A Federação Nacional do Jornalistas (Fenaj) 
iniciou um abaixo-assinado para incluir 
a categoria nos grupos prioritários. O 
documento é digital e conta com a união 
entre a federação e os sindicatos de cada 
estado. Diversos órgãos foram notificados 
como secretarias de Saúde e o Congresso 
Nacional para a criação de um projeto  
de lei que insira a categoria no Plano 
Nacional de Imunização. 
 
A preocupação não é à toa, como a coluna 
aqui já relatou, inclusive. Profissionais 
nas ruas, em diversos espaços atrás de 
informação, também estão na linha de 
frente. No levantamento já divulgado pela 
própria entidade, o Brasil ocupa o primeiro 
lugar de um triste ranking, com o registro da 
morte por covid-19 de um jornalista por dia.

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

SABRINA AGUIAR
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HOJE  
1º Episódio 
 
A rotina e os desafios de 
profissionais de saúde em uma 
UTI Covid em Joinville. Cenas 
e relatos inéditos de quem está 
na linha de frente e do lugar 
onde o dia nunca termina.

AMANHÃ 

2º Episódio 
 
O drama de quem esteve 
cara a cara com a  morte 
e o medo e as angústias 
dos profissionais 
de saúde em uma 
jornada exaustiva.

SÁBADO E DOMINGO 

3º Episódio 
 
O sentimento de alívio de 
quem venceu a guerra contra 
a Covid e o agradecimento 
aos heróis dessa luta. A 
esperança trazida pela vacina 
e os cuidados com a saúde.

Um 
inimigo 
invisível

O ND publica na edição de hoje o 
primeiro episódio DA SÉRIE DE 

REPORTAGENS conduzidas pelo 
jornalista da NDTV Record Joinville, 

MAIKON COSTA, que mostra o 
medo, os desafios e o trabalho 

incansável de profissionais da linha 
de frente do combate à Covid-19 

em um hospital de Joinville
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EspecialND Editor: Jean Balbinotti jean.balbinotti@ndmais.com.br

 Como derrotar um inimigo que não 
conseguimos ver e que, além de invi-
sível, é veloz e perigoso? A pandemia 
do novo coronavírus mudou drastica-
mente a vida de todos, mas enquanto 
aqui fora aprendemos a conviver com 
o novo normal, dentro de um hos-
pital a realidade é bem diferente. 

Para mostrar um pouco da luta 
diária pela vida em meio à pandemia, a 
NDTV Record Joinville entrou em uma 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI). 
É a primeira emissora de televisão 
autorizada a entrar em uma UTI Covid 
em Joinville e mostrar a rotina e os 
desafios da equipe médica. A série de 
reportagens começou a ser mostra-
da na edição de ontem do programa 
Balanço Geral e se estende até amanhã.

Como é de conhecimento de gran-
de parte da população, a batalha pela 
vida tem sido dura, repleta de dúvidas 
e desafios. E, dentro do hospital, os 
profissionais não medem esforços para 
salvar a vida das pessoas que entram, 
diariamente, pela porta da unidade. 

“Quando eu entrei aqui, há 20 anos, 
nunca imaginei passar por uma situa-
ção dessas. Muito medo no início, não 
sabíamos como o paciente ia desen-

volver a doença, o risco de contamina-
ção, isolamento, paramentação, ainda 
não tinha vacina”, afirma o médico e 
coordenador da UTI do Hospital Dona 
Helena, Pierre Otaviano Barbosa.

“O desafio no início foi preparar as 
equipes na questão mental. Apesar 
de todo o cuidado, de usarmos todos 
os equipamentos de proteção ne-
cessários, existia muita insegurança 
da equipe quanto ao contágio, pois 
se tratava de algo muito novo e com 
índice de letalidade importante”, diz 
a enfermeira Sarah Lima dos Santos.

Para a psicóloga Kethe de Oliveira 
Souza, um dos desafios dos hospitais 
tem sido atender a tantos pacientes 
ao mesmo tempo e lidar com a dor 
coletiva: do paciente, da família e da 
equipe de trabalho. Ela também admite 
que sentiu medo do desconhecido, 
pensando que a qualquer momento 
poderia ser acometida pela doença ou 
algum familiar. “Foi pesado. Como 
seria o dia de amanhã?”, questio-
nava-se. “Mas, ao mesmo tempo, 
descobrir que, diante desse cenário 
de guerra, foi possível criar formas 
de lidar com tudo isso da melhor 
maneira possível”, complementa.
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A pesada 
rotina da  
linha de frente

Mesmo acostumado com situações estres-
santes, o médico Pierre Otaviano Barbosa 
conta que, na época da gripe H1N1, que tam-
bém deu bastante trabalho, o hospital tinha 
30% do movimento que tem atualmente.

“Hoje em dia, temos uma quantidade absur-
da de pacientes sem doença associada e pa-
cientes jovens, principalmente nessa segunda 
onda de Covid-19. E isso trouxe um estresse 
muito grande, especialmente com relação à 
carga de trabalho”, ressalta Barbosa, frisando 
que a equipe que ele coordena teve de se des-
dobrar e uma nova UTI precisou ser aberta. 

A enfermeira Sarah Lima dos Santos des-
taca uma outra realidade igualmente preo-
cupante. “Como filha e como mãe, eu não 
posso levar esse problema para casa. Tenho 
que saber que minha assistência aos pacien-
tes, tudo o que damos aos pacientes não pode 
comprometer a minha família”, explica.

O coordenador da UTI, Pierre Otaviano Bar-
bosa, diz que o retrato do colapso no sistema de 
saúde, estrangulado pela procura gigantesca de 
atendimento, deixou a rotina mais pesada. “Foi 
preciso muito equilíbrio para administrar a ten-
são constante da equipe com medo da contami-
nação. No começo, foi muito difícil”, reforça. 

E como não se abalar
A enfermeira Sarah não esquece do dia em 

que internou uma paciente bem jovem, sem 
comorbidade e em estado grave. “A princípio, 
achávamos que só pessoas com comorbida-
des estariam vulneráveis ao novo coronaví-
rus. Depois, passamos a entender que não”, 
acrescenta Sarah, lembrando que muitos 
plantões mexeram com o seu emocional.

E como não se abalar, ficar indiferente diante 
de tanto sofrimento. Salvar vidas deixou de 
ser um desafio e passou a ser um compro-
misso com a sociedade. “Foi quando o abraço, 
quando o estar junto ficaram tão importan-
tes e, infelizmente, em muitas situações não 
puderam acontecer”, finaliza a profissional.

Na segunda reportagem especial da série, que 
vai ao ar nesta quinta-feira, assista à repor-
tagem, o drama de quem esteve cara a cara 
com a  morte e medo e angústias dos profis-
sionais de saúde em uma jornada exaustiva.

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

A princípio, 
achávamos que 
só pessoas com 
comorbidades 
estariam 
vulneráveis 
ao novo 
coronavírus. 
Depois, 
passamos 
a entender 
que não.”
Sarah Lima dos Santos,
enfermeira

Hoje em dia, temos 
uma quantidade 
absurda de 
pacientes sem 
doença associada 
e pacientes jovens, 
principalmente 
nessa segunda 
onda de Covid-19. 
E isso trouxe 
um estresse 
muito grande, 
especialmente com 
relação à carga 
de trabalho.”
Pierre Otaviano Barbosa,
coordenador da UTI do Hospital Dona Helena
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Moisés e Daniela serão 
convocados pela CPI
Governador e vice-governadora devem prestar depoimento ao colegiado, em Brasília. Eles foram citados pela 
Polícia Federal em operações que apuram desvios em recursos destinados a combater a pandemia da Covid-19

Na avaliação do governo do Estado, convocação de Moisés “não possui justificativa e se traduz em uma manobra claramente política”
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Mais de 200 mil vacinas chegam a SC
Um novo lote com mais 21.060 

doses da vacina do fabricante 
Pfizer chegou a Santa Catarina 
na noite de ontem, por volta das 
19h. Desta vez, um total de 13 
municípios vão receber doses 
desta vacina: Balneário Cambo-
riú (1.170), Biguaçu (1.170), Blu-
menau (2.340), Brusque (1.170), 
Criciúma (2.340), Florianópolis 
(3.510), Itajaí (1.170), Jaraguá do 
Sul (1.170), Joinville (2.340), São 
José (1.170), Palhoça (1.170), Tu-
barão (1.170) e Araranguá (1.170). 

A distribuição dessas doses 
ocorrerá ainda nesta semana. 
As vacinas desta remessa serão 
utilizadas como dose 1 para que 
os municípios deem continui-
dade à vacinação de pessoas 
de 18 a 59 anos de idade por-
tadoras de comorbidades e de 
deficiência permanente grave.

Além disso, o objetivo é 
avançar na vacinação do grupo 
de trabalhadores de educação 

pública e privada, forças de 
segurança e salvamento, for-
ças armadas, funcionários do 
sistema de privação de liber-
dade, população privada de 
liberdade, pessoas em situa-
ção de rua, trabalhadores do 
transporte aéreo e portuário.

O secretário de Estado da 
Saúde, André Motta Ribeiro, 
disse ontem que foi emitida a 
Nota Técnica 24 orientando 
as secretarias municipais so-
bre a aplicação das doses das 
vacinas AstraZeneca e Pfi-
zer que chegaram ao Estado 
nos dias 25 e 26 de maio. 

Nesta etapa da campanha, é 
fundamental que as secretarias 
municipais de saúde sigam as 
definições do Plano Nacional 
de Operacionalização da Vaci-
nação contra a Covid-19, bem 
como as orientações da Co-
missão Intergestores Bipartite 
(CIB) e da Diretoria de Vigi-

lância Epidemiológica (DIVE) 
na campanha de vacinação. 

Os grupos prioritários de-
vem ser vacinados seguindo as 
pactuações realizadas e a ordem 
de priorização estabelecida.  

ASTRAZENECA JÁ 
FOI DISTRIBUÍDA

Em relação às 187.755 do-
ses da vacina AstraZeneca que 
chegaram ao Estado na noite 
de terça-feira, todas já foram 
distribuídas para as 17 cen-
trais regionais. A orientação 
do Estado é para que os muni-
cípios iniciem a vacinação dos 
novos grupos prioritários as-
sim que receberem as doses.

A Secretaria de Saúde também 
recomenda que seja intensifi-
cada a vacinação nos grupos de 
pessoas com comorbidades e 
deficiência permanente grave, 
buscando estratégias para alcan-
çar o maior número de pessoas.

Todos os órgãos 
de controle que 
investigaram 
o caso dos 
respiradores 
atestaram a 
absoluta lisura 
da conduta do 
governador 
e também 
constataram 
de forma cabal 
a inexistência 
de recursos 
oriundos 
do governo 
federal”.

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

Os parlamentares que 
compõem a CPI (Comissão 
Parlamentar de Inquérito) 
da Pandemia, no Senado 
Federal, aprovaram on-
tem a convocação de nove 
governadores para prestar 
depoimento ao colegia-
do, entre eles o de Santa 
Catarina, Carlos Moisés. 

A vice-governadora 
Daniela Reinehr tam-
bém teve o nome apro-
vado para ser convocada. 
Além deles, estão na lista 
os governadores Wilson 
Lima (Amazonas), Helder 
Barbalho (Pará), Ibaneis 
Rocha (Distrito Federal), 
Mauro Carlesse (Tocantins), 
Antonio Denarium (Rorai-
ma), Waldez Góes (Amapá), 
Marcos Rocha (Rondônia) 
e Wellington Dias (Piauí). 

Todos foram citados pela Po-
lícia Federal em operações que 
apuram desvios em recursos 
destinados a combater a pan-
demia da Covid-19. As datas 
dos depoimentos ainda não fo-
ram definidas, e a presença dos 
convocados é incerta. Isso por-
que o Artigo 50 da Constituição 
Federal só prevê competência 
da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal ou de qualquer 
de suas comissões “para con-
vocar ministros de Estado ou 
quaisquer titulares de órgãos 
diretamente subordinados à 
Presidência da República.”

Em nota, o governo do 
Estado disse que a convo-
cação do governador Carlos 
Moisés “não possui justi-
ficativa, se traduzindo em 
uma manobra claramente 
política promovida por 
quem coloca seus interesses 
pessoais acima dos inte-
resses dos catarinenses”. 

O texto destaca que “to-
dos os órgãos de controle 
que investigaram o caso 
dos respiradores atesta-
ram a absoluta lisura da 
conduta do governador e 
também constataram de 
forma cabal a inexistên-
cia de recursos oriundos 
do governo federal”.
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Ministro Rogério Marinho  
cumpre agenda no Estado
Ele vai visitar e inaugurar obras que receberam recursos do governo 
federal, entre elas, a ETE do bairro Jarivatuba, em Joinville

Ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, 

cumprirá agenda em três cidades catarinenses hoje

Perini Business Park conta com vários pontos 

de coleta da Maratona de Solidariedade
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Perini Business Park entra 
na onda da solidariedade

A Maratona da Solidarie-
dade, promovida pela NDTV 
Record, segue a todo va-
por em Joinville. E mais um 
ponto de coleta foi aberto 
para arrecadar alimentos 
não perecíveis nesta semana. 
Desde ontem (26), o Perini 
Business Park, na zona Norte 
da cidade, também está rece-
bendo doações em ação que 
segue até o dia 4 de junho.

As caixas de coleta estão 
disponíveis nos principais 
locais do parque, como o 
Ágora Tech Park, Casa Suí-
ça, restaurante e até em 
um caminhão com banner 
da ação logo na entrada do 
condomínio industrial.

Além disso, há cartazes 
sobre a campanha nos eleva-
dores e pontos de ônibus e a 
divulgação também é feita por 

e-mails e redes sociais. 
Todos os alimentos arre-
cadados serão doados para 
famílias vulnerabilizadas. 
Mais informações sobre a 
Maratona da Solidariedade 
e a lista dos outros pontos 
de coleta podem ser confe-
ridos no site da campanha.

Em razão dos efeitos da 
pandemia da covid-19, um 
grande  número de famílias 
perdeu sua fonte de renda. 
Atenta a esta necessidade, a 
NDTV Record se mobilizou 
por todo o Estado para arreca-
dar e distribuir alimentos para 
as famílias em dificuldades.

O projeto social já é rea-
lizado há mais de 20 anos 
pelo Grupo ND e foi pre-
miado em 2020 pela ADVB/
SC como empresa cida-
dã por conta do case.

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

Juliane Guerreiro 
juliane.guerreiro@ndmais.com.br

O ministro do Desenvol-
vimento Regional, Rogério 
Marinho, cumpre agenda 
em Santa Catarina hoje. Ele 
deve passar por três cidades, 
inaugurando e visitando obras, 
além de participar de eventos.

A agenda do ministro come-
ça pela manhã em Criciúma, 
para a inauguração da amplia-
ção do Sistema de Drenagem 
Urbana do Rio Criciúma, com 
implantação do canal auxiliar 
da Bacia Hidrográfica do Rio.

A obra teve um investimen-
to total de mais de R$ 23,7 
milhões, sendo R$ 21 milhões 
de repasse do Governo Federal 
através do PAC (Programa de 
Aceleração do Crescimento).

Mais tarde, às 15h, o mi-
nistro chega a Joinville para 
visitar as obras de ampliação 
da Estação de Tratamento 
de Efluentes  do Jarivatu-
ba. No local, ele deve fazer 
anúncio da liberação de re-
cursos para os trabalhos.

Depois, Marinho segui-
rá para Balneário Camboriú, 
onde participará, às 18h30, da 
Semana da Indústria, evento 
promovido pela Fiesc (Fe-
deração das Indústrias do 
Estado de Santa Catarina).

 
MINISTROS EM SC

Marinho é o quarto ministro 
a visitar Santa Catarina em 
maio. No dia 14, o ministro 
do Turismo, Gilson Machado, 
esteve em Bombinhas, Itapema 

e Balneário Camboriú visi-
tando e inaugurando obras.

No mesmo dia, o ministro 
da Educação, Milton Ribei-
ro, esteve em Saudades, no 
Oeste catarinense, visitando a 
creche Pró-Infância Aquarela, 
após a chacina que chocou o 
Brasil e vitimou três crian-
ças e duas professoras. O 
ministro também participou 
da entrega de um Centro de 
Educação Infantil em Blu-
menau, no Vale do Itajaí. 

Já na última sexta-feira (21), 
a ministra da Mulher, da Fa-
mília e dos Direitos Humanos, 
Damares Alves, acompanhada 
da primeira-dama do Brasil, 
Michelle Bolsonaro, e da pri-
meira-dama de Santa Catarina, 
Késia Martins Silva, também 
esteve em Saudades. 



moacir.pereira@ndmais.com.br
MOACIR PEREIRA

O Tribunal de Justiça agendou para 
hoje, às 14h, a audiência de julgamento 
da ação do Ministério Público de 
Santa Catarina para retorno às aulas 
dos professores da rede municipal 
que estão em greve há 62 dias. 

A paralisação já foi declarada ilegal, 
em ação interposta pela prefeitura, pelo 
próprio Tribunal de Justiça. O Sintrasem, 
patrocinador do movimento, negou-se 
a cumprir a decisão. E nada aconteceu. 
Veio a segunda decisão lamentável da 

Câmara, definindo a greve como legal, 
ainda que com prejuízos irreparáveis 
para milhares de estudantes.

A nova decisão sobre o fim da greve 
partiu da desembargadora Bettina Maria 
Moura, que deu prazo ao sindicato para 
volta imediata, sob pena de multa diária 
de R$ 100 mil. O Sintrasem afrontou o 
Judiciário catarinense e não cumpriu mais 
uma vez a decisão do Tribunal de Justiça.

O Floripa Sustentável, representando 
44 entidades empresariais, profissionais, 

comunitárias e sociais, publicou extensa 
nota de integral apoio à magistrada e 
condenando o Sintrasem por transformar 
a educação municipal em refém de 
seus interesses políticos e ideológicos. 
E apelou para medidas mais rigorosas 
contra o órgão sindical e os grevistas.

A Câmara de Dirigentes Lojistas de 
Florianópolis, igualmente externando 
indignação com este cenário caótico, 
enfatizou que estas greves do Sintrasem 
estão levando desesperança à população.

Florianópolis é a única cidade de 
Santa Catarina que registra greve nas 
escolas públicas municipais. Gravíssimo: 
os professores - 30% do magistério - se 
negam até a ministrar aulas virtuais.

O secretário de Educação, Mauricio 
Fernandes Pereira, não sabe mais a 
quem apelar pela volta à normalidade. 
Indignado com nota do Sintrasem 
de que “não é a Justiça que define 
nosso retorno”, disparou: “Eles estão 
tripudiando a Justiça catarinense”.

Secretário: “Grevistas tripudiam a Justiça”
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Curtas
 – População do 
Extremo Oeste está 
lavrando mais um 
protesto contra o 
descaso do governo 
federal na BR-
163, em situação 
caótica. Sobre o 
asfalto escreveu em 
letras gigantescas 
“SOS BR-163”. É 
uma calamidade.

 – O retorno do 
deputado Julio 
Garcia às atividades 
no plenário da 
Alesc foi celebrado 
pelos deputados 
Moacir Sopelsa e 
Mauricio Eskudlark. 

 – Instituto Catarinense 
de Sanidade 
Agropecuária (Icasa) 
está comemorando - 
com merecimentos- 
os 14 anos da 
declaração de Santa 
Catarina Estado 
livre de febre aftosa 
sem vacinação, 
reconhecida pela OIE.
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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+

O dono da bola
O deputado Ivan Naatz, líder do PL na Assembleia 
Legislativa, voltou a disparar contra o governador 
Moisés pela convocação para depor no Senado. 
Afirmou que “a fraude dos respiradores não acabou 
e nem vai acabar” e que “Carlos Moisés só atrai 
políticos e deputados porque é o dono da bola, mas 
ninguém quer tirar fotos com ele”. Naatz enfatizou 
que os quatro deputados que livraram Moisés do 
impeachment “vão ter que se explicar perante 
a população, agora e nas eleições de 2022”.

Reformas
A Semana da Indústria 
terá prosseguimento 
hoje, às 10h, com 
o Fórum sobre 
“indústria, cenário 
político, reformas e a 
economia”. A análise 
nacional estará a 
cargo do presidente 
Mário Cezar de 
Aguiar, Mário Sérgio 
Telles, Luiz Gonzaga 
Coelho e Adriano 
Barros. O painel sobre 
o cenário estadual 
terá a participação 
dos jornalistas Moacir 
Pereira, Roberto 
Azevedo e Cláudio 
Prisco Paraíso.

Melhorias
Antes de transferir 
o aeroporto de 
Navegantes para o 
grupo CCR, vencedor 
da licitação para 
concessão de nove 
unidades no Sul, a 
Infraero inaugurou um 
novo, amplo e moderno 
terminal. O espaço 
ficou cinco vezes maior 
e mais confortável. A 
estatal federal entregou 
também a nova torre 
de controle. Falta agora 
negociar com a CCR a 
construção da segunda 
pista para ampliar os 
voos de transporte de 
passageiros e de cargas.

Orquídeas - Câmara Municipal de 
Florianópolis aprovou a concessão de 
Moção de Aplauso ao pesquisador e 
escritor Marcelo Nascimento, autor do 
livro “Orquídeas Nativas de Florianópolis”, 
a mais completa obra sobre a flora 
da Ilha e uma das mais completas do 
Estado. Projeto de autoria do vereador 
Marquinhos, que entregou a homenagem 
ao autor.  Nascimento vem realizando 
a maior pesquisa sobre a presença de 
Fritz Müller na antiga Desterro.

Treze 
Tílias
Frida Gwiggner, 
a última filha 
viva do fundador 
de Treze Tílias 
Andreas Thaler, 
será sepultada 
hoje em 
Wilschönau, no 
Tirol Austríaco. 
Ela faleceu 
aos 94 anos de 
causas naturais. 
Ministro da 
Agricultura da 
Áustria, quando 
veio para Santa 
Catarina, o 
fundador de 
Treze Tílias tinha 
14 filhos. Quatro 
deles morreram 
nos primeiros 
anos, sendo que 
dois na Áustria 
e dois no Brasil. 
Andreas Thaler 
morreu cinco 
anos depois 
de fundar a 
vila, durante 
as enchentes 
de 1938.



Os cidadãos que pagam imposto de renda 
têm em mãos uma forma efetiva e ainda 
pouco utilizada de fazer com que par-
te do recurso fique na sua cidade e seja 
investido em projetos sociais voltados a 
crianças, adolescentes e pessoas idosas. O 
novo prazo de 31 de maio de 2021 para a 
declaração do IR amplia a chance de di-
vulgarmos mais essa ferramenta legal.

Todo contribuinte que utiliza o mo-
delo completo está apto a fazer a des-
tinação e pode doar, diretamente em 
sua Declaração de Imposto de Ren-
da, até 6% do tributo devido, sendo 
3% ao Fundo da Infância e Adolescên-
cia e 3% ao Fundo Municipal do Idoso. 

O contribuinte que fizer a doação não pa-
gará mais imposto, nem terá sua restitui-
ção diminuída. Ele apenas permitirá que 
parte do valor devido seja destinada dire-
tamente para projetos de transformação 
social. Mesmo quem recebe restituição pode 
fazer uma doação e aumentar o montante 
a receber. Será necessário emitir um DARF 
para o recolhimento do valor a ser desti-
nado, que será acrescentado à sua restitui-
ção e devolvido corrigido pela taxa Selic. 

As receitas dos Fundos são investidas a 
partir da deliberação dos conselhos muni-

cipais, com o apoio de órgãos encarregados 
do planejamento e finanças do município, 
seguindo as regras da Lei nº 4.320/64.

No ano passado, especificamente em 
Florianópolis, foram doados menos de 
3% do valor passível de ser direciona-
do para os Fundos. Esse ano, uma força-
-tarefa que conta com Prefeitura Mu-
nicipal de Florianópolis, FloripAmanhã, 
Ciee-SC, Conselhos Municipais do Idoso 
e dos Direitos da Criança e do Adolescen-
te, Conselho Regional de Contabilida-
de de SC, Sescon Grande Fpolis, Sindicato 
dos Contabilistas da Grande Florianópo-
lis, Associação Catarinense de Tecnolo-
gia e AMPE Metropolitana quer estimu-
lar mais doações de um recurso que já é 
pago de qualquer forma pelo contribuinte.

Destaco a participação do CRC pelo en-
volvimento dos contabilistas, que po-
dem ser excelentes propagandistas des-
sa possibilidade entre seus clientes. Mas 
quem optar por fazer a declaração sozi-
nho, pode se valer das orientações prepa-
radas pela Prefeitura em vídeos e no site.

Particularmente em tempos de pande-
mia, não temos porque abrir mão des-
sa oportunidade de ajudar quem tan-
to precisa. E sem gastar mais por isso.

Fazer o bem  
sabendo para quem

O antídoto para 
a terceira onda

Roseli Fabrin
Auditora fiscal da 
Receita Federal  

Artigos ou cartas, envie para opiniao@ndmais.com.br ou
redacao@ndmais.com.br. Artigos devem ter 2.300 caracteres
e ser acompanhados do nome do autor, e-mail e foto.

OpiniãoND
E D I T O R I A L

C om um saldo de quase 121 mil novas vagas de 
empregos criadas no Brasil, em abril, o mer-
cado de trabalho segue se recuperando, apesar 
dos efeitos negativos da pandemia de Co-

vid-19. E Santa Catarina, mais uma vez, se manteve em 
destaque no ranking nacional de geração de empregos.

Ainda que o resultado de abril seja cerca de 30% 
inferior às mais de 184 mil vagas de superávit de mar-
ço, ele é digno de comemoração, já que foi impac-
tado pela reedição de medidas de isolamento social, 
em razão da chamada segunda onda da doença ter 
ganhado intensidade no período. Em Santa Catari-
na, o resultado do mês passado - 11.127 novas va-
gas - também foi inferior às 20.729 de março, mas 
ainda assim comprova a resiliência da economia ca-
tarinense. Tanto que considerando o primeiro qua-
drimestre, houve uma ampliação de 98.066 postos 
formais de trabalho, resultado que significa o maior 
saldo de empregos para os quatro primeiros meses 
do ano em toda a série histórica iniciada em 2004.

Outra boa notícia referente à ocupação da mão de 
obra foi o resultado alcançado pela reedição pelo 
governo federal do Programa Emergencial de Ma-
nutenção de Emprego e Renda, mais conhecido como 
BEm. Em vigor há menos de um mês, ele já garantiu 
a preservação de 1,9 milhão de empregos. Vale lem-
brar que, no ano passado, o mesmo programa aju-
dou na manutenção de outras 10 milhões de vagas.

Mesmo com a criação de novas oportunidades, o Brasil 
tem ainda mais de 14,4 milhões de desempregados. E 
para combater o problema, o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, adiantou que o governo federal projeta 
parcerias com a iniciativa privada para fornecer cursos 
de capacitação e estimular a entrada dos mais jovens 
no mercado de trabalho. A proposta prevê o pagamento 
de R$ 600 por participante, dividido entre o Bônus de 
Inclusão Produtiva (BIP), custeado pelo governo, e o 
Bônus de Incentivo à Qualificação (BIQ), pago pelas em-
presas participantes. Com duração de 12 meses, de acor-
do com Guedes, o projeto pode gerar até 2 milhões de 
empregos “rapidamente” e já há empresas interessadas.

O que se espera é que a medida entre em vigor o 
mais rapidamente possível e que ela tenha o efei-
to esperado pelo ministro, já que, quanto mais for-
te estiver a economia, mais condições terá o País de 
enfrentar os efeitos da terceira onda do coronaví-
rus, prevista pelos especialistas na área da saúde.
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Justiça cassa mandato de 
outro vereador de Joinville
Desta vez, sentença foi aplicada para o vereador Osmar Vicente, do PSC. Parlamentar ainda pode recorrer da decisão 
ao TRE-SC e ao TSE, assim como fez Sidney Sabel, do DEM, que recuperou o mandato com um recurso no TSE

Vicente (E) e Sabel (D) foram denunciados por Ednaldo José Marcos (C) e pelo Pros por serem beneficiados nas eleições com supostas candidaturas fictícias

Formato em discussão promete a revisão tarifária do serviço
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Águas de Joinville estuda um 
novo modelo de cobrança

A Companhia Águas de Join-
ville apresentou planos para o 
futuro do saneamento da cidade 
nesta semana na Câmara de Ve-
readores. E entre as pretensões 
da companhia, está a imple-
mentação de um novo modelo 
de tarifa de água no município.

O formato é chamado de 
Tarifa Operacional Básica (TBO) 
e já vinha sendo estudado pela 
autarquia desde 2019 a fim de 
estabelecer a revisão tarifária do 
serviço. Porém, o estudo foi sus-
penso pelo Conselho Municipal 

de Saneamento Básico e, desde 
então, o reajuste da tarifa só 
tem levado em conta a inflação.

A previsão da Companhia 
Águas de Joinville é implemen-
tar o novo modelo de tarifa em 
setembro. Porém, ainda deve 
haver uma consulta pública 
sobre o tema em junho. Confor-
me a gerente de faturamento e 
cadastro da CAJ, Emilly Fritzen, 
a nova tarifa busca “princí-
pios de eficiência, equidade, 
justiça, equilíbrio financeiro 
e o uso racional da água”.

Como deve funcionar o novo modelo
Atualmente, a tarifa de 

água é formada por um valor 
mínimo, pago por todos os 
consumidores ligados à rede 
de abastecimento. O valor 
mínimo dá direito ao con-
sumidor de usar livremente 
até 10 mil litros de água ou o 
mesmo que 10 m³ de água. 

O que passa desse valor é co-
brado de forma extra, conforme 
a quantidade de metros cúbicos 
de cada subfaixa das três faixas 
de consumo (até 10m³, en-

tre 11m³ e 25m³, e acima de 
25m³). A nova forma possui 
um custo fixo correspondente 
ao custo de disponibilidade do 
sistema, a ser pago em todas as 
situações, somado a um valor 
correspondente ao consumo.

Outra diferença da TBO é a 
ampliação do número de faixas 
de cobrança por consumo 
para sete (até 5m³, de 6m³ a 
10m³, de 11m³ a 15m³, de 16m³ 
a 25m³, de 26m³ a 35 m³, de 
36m³ a 50m³ e acima de 50m³).

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

Juliane Guerreiro 
juliane.guerreiro@ndmais.com.br

As reviravoltas envolven-
do candidaturas fictícias 
nas últimas eleições para a 
Câmara de Vereadores de 
Joinville continuam. On-
tem, a Justiça Eleitoral da 
cidade decidiu pela cassa-
ção do mandato do verea-
dor Osmar Vicente (PSC), 
que ainda pode recorrer.

Em fevereiro, uma liminar 
já havia determinado a perda 
do mandato dele, mas o pro-
cesso continuou com a deci-
são mantida nesta semana, 
desta vez pelo juiz Fernando 
Seara Hickel. A ação foi mo-
vida por Ednaldo José Marcos 
e pelo partido dele, o Pros. 

A acusação é de que três 
mulheres teriam sido re-
gistradas para concorrer 
de forma fictícia pelo PSC, 
apenas para cumprir a cota 
de gênero. Segundo o advo-
gado de Ednaldo, Cristiano 
Steffen, há provas de que 
as mulheres fizeram cam-
panha para outro vereador 
da mesma sigla em 2020.

A reportagem procurou 
o vereador Osmar Vicen-
te, mas ele não atendeu às 
ligações até o fechamento 
desta edição. Ele e o partido 
podem recorrer da decisão, o 
que o manteria no cargo até 
que o processo seja julga-
do pelo Tribunal Regional 
Eleitoral de Santa Catarina 
(TRE-SC) em Florianópolis.

Esta não é a única ação 
movida por Ednaldo e o par-
tido dele. O vereador Sidney 
Sabel (DEM) também chegou 
a ter o mandato cassado em 
uma ação que também versa 
sobre candidaturas fictícias.

O plenário do TRE-SC de-
terminou a perda do mandato 
de Sabel e Ednaldo assumiria 
o lugar dele no Legislativo 
já nesta semana. Porém, o 
Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE), em Brasília, em 
decisão no último domingo, 
concedeu um recurso e man-
teve Sabel no cargo até o jul-
gamento definitivo do caso. 

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Joinville, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Joinville, torna público 

que, conforme a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o Pregão Eletrônico SRP 

nº. 115/2021, destinado a Aquisição de Capacete Motociclista para os agentes de saúde que 

utilizam motocicletas para os trabalhos de campo pela vigilância epidemiológica de Joinville, na 

Data/Horário: 11/06/2021 às 9h, para abertura das propostas. O edital encontra-se à disposição dos 

interessados nos sites www.joinville.sc.gov.br/editalpublico e www.gov.br/compras/pt-br - UASG 460027.

Joinville/SC, 25 de maio de 2021.

Jean Rodrigues da Silva – Secretário Municipal de Saúde.

Fabrício da Rosa – Diretor Executivo.
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Mais um recorde de 
empregos no Estado
Com a geração de 98.066 postos de 
trabalho, Santa Catarina alcançou o 
melhor desempenho para o primeiro 
quadrimestre desde 2004
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SC Mais Renda deve beneficiar 67 mil famílias
Até 67 mil famílias devem 

ser beneficiadas com um 
auxílio emergencial de 
R$ 900 para amenizar os 
efeitos da pandemia em 
Santa Catarina. Batizado de 
SC Mais Renda, o progra-
ma criado pelo Governo do 
Estado para ajudar as pes-
soas que mais necessitam 
prevê o reforço financeiro 
de três parcelas mensais 
de R$ 300 cada. A emenda 
que altera a Medida Pro-
visória (MP) 240/2021 foi 
entregue ontem à Assem-
bleia Legislativa (Alesc).

O benefício é destinado 
a pessoas em situação de 
vulnerabilidade e desem-
pregados que atuavam nos 

setores mais afetados pela 
pandemia de Covid-19. “É 
mais respeito e dignidade 
para esses trabalhadores e 
famílias, inclusive aque-
les que não foram con-
templados com o auxílio 
federal. Precisamos agi-
lizar o apoio financeiro, 
tão fundamental para os 
catarinenses mais fragili-
zados. Os deputados serão 
importantes nesse proces-
so”, afirmou o governador 
Carlos Moisés, idealiza-
dor do SC Mais Renda.

No início do ano, o gover-
nador já havia determinado 
a realização de estudos 
técnicos sobre a viabilida-
de da criação do benefício. 

Com a emenda apresentada 
agora, o valor proposto do 
SC Mais Renda chega a R$ 
900 e atenderá um grupo 
maior de beneficiários.

Podem ser contempla-
das famílias registradas no 
Cadastro Único (CadÚnico) 
e do Benefício de Prestação 
Continuada (BPC), que não 
receberam nenhum auxílio 
do Governo Federal, além de 
pessoas desempregadas nos 
setores ligados à alimenta-
ção, alojamento, promoções, 
eventos e turismo. Além 
desses grupos, o Governo 
do Estado incluiu no pacote 
pessoas que trabalhavam 
no transporte coletivo e que 
perderam seus empregos.

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

E Santa Catarina continua 
se destacando e quebrando 
recordes na geração de vagas 
formais de emprego. Em abril, 
foram criados 11.127 postos 
de trabalho no Estado. Com 
o resultado do mês passado, 
Santa Catarina alcançou um 
saldo positivo de 98.066 pos-
tos de trabalho nos primeiros 
quatro meses do ano. Trata-se 
da maior variação do país, se 
considerados os dados relati-
vos ao estoque de empregos. O 
resultado do primeiro qua-
drimestre representa também 
o maior saldo de empregos 
para os quatro primeiros 
meses do ano em toda a série 
histórica iniciada em 2004. 
Os números foram divulga-
dos ontem e fazem parte do 
Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged), 
do Ministério da Economia.

Na avaliação do governador 
Carlos Moisés, os dados do 
Caged comprovam a solidez 
econômica de Santa Catarina, 
que já apresenta a menor taxa 
de desemprego do Brasil, com 
5,3%. Segundo ele, o Estado 
apresenta boas condições para 
os empreendedores e seguran-
ça jurídica para novos negó-
cios, pilar fundamental para a 
geração contínua de empregos, 
mesmo durante a pandemia. 
“Santa Catarina é um Estado 
diferenciado. Mês a mês, os 
dados econômicos e fiscais 
comprovam que estamos ca-
minhando na direção correta, 
com um crescimento robus-
to e sustentável. Desde que 
assumimos, definimos que o 
trabalho de desburocratização 
da máquina pública e apoio ao 
setor produtivo seria um dos 
pilares da nossa administração. 
Os resultados estão apare-
cendo e temos um horizonte 
bastante positivo pela fren-
te”, destacou o governador.

Na divisão por setores eco-
nômicos, os serviços tiveram 
o maior saldo positivo de abril 

em Santa Catarina, com 5.170 
vagas criadas. Em seguida, 
vieram a indústria (+2.670), 
comércio (+2.053) e a constru-
ção civil (+2.021). Por questões 
sazonais, a agricultura teve um 
saldo negativo de 752 vagas.  
Segundo o secretário de Estado 
do Desenvolvimento Econômi-
co Sustentável, Luciano Buli-
gon, as quase 100 mil vagas de 
emprego criadas até abril mos-
tram a diversidade econômica 
de Santa Catarina, com cres-
cimento em todas as regiões.

“Nós temos dito que o Go-
verno do Estado tem se preo-
cupado muito com a saúde 
dos catarinenses durante a 
pandemia, mas também com 
o emprego. Afinal de contas, 
cuidar da saúde dos catari-
nenses é também cuidar do 
emprego. O resultado está aí, 
com a criação de mais de 98 
mil vagas este ano. Com os 53 
mil postos do ano passado, 
isso mostra que Santa Catarina 
continua crescendo e gerando 
emprego”, aponta Buligon.

Em abril, o setor de serviços, com 5.170 vagas criadas, 
liderou o ranking de contratações no Estado

Santa Catarina 
é um Estado 
diferenciado. Mês 
a mês, os dados 
econômicos 
e fiscais 
comprovam 
que estamos 
caminhando 
na direção 
correta, com 
um crescimento 
robusto e 
sustentável. ”

Carlos Moisés,   
governador
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DIVULGAÇÃO/ND

O presidente Jair Bolsonaro e o mi-
nistro da Saúde, Marcelo Queiroga, 
participaram ontem de uma cerimônia 
no Palácio do Planalto para a sanção 
do Projeto de Lei n° 5043/2020, que 
amplia o número de doenças detec-
táveis no teste do pezinho realizado 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

Com a sanção, o teste do pezinho 
alcançará até 50 doenças, medida que 
será implementada de forma escalonada. 
Atualmente, o exame realizado pelo SUS 
engloba seis doenças. Entre as triagens 
que passam a ser feitas estão a atrofia 
muscular espinhal (AME), além de doen-
ças relacionadas a imunodeficiências 
primárias e hipotireoidismo congênito.  
A nova lei estabelece um prazo de 365 
dias, após a publicação no Diário Oficial 
da União, para que o SUS implemente o 
teste do pezinho ampliado. O Ministério 
da Saúde também publicará portaria para 
regulamentar a ampliação do diagnós-
tico. A ideia é que dentro desse período 
sejam criados projetos-pilotos pelo 
Brasil para implementar, monitorar e 
avaliar a execução do teste do pezinho no 
novo modelo. Isso inclui, por exemplo, a 
capacitação dos profissionais de saúde.

  
Realização 
do teste é 
obrigatória

 
      O teste do pezinho deve ser feito em 
todo o recém-nascido, preferencialmen-
te, entre as 48 horas e o 5º dia de vida. 
Pelo SUS, cerca de 2,4 milhões de bebês 
fizeram o teste nos últimos três anos. 
O exame é realizado em quase 29 mil 
pontos no país, entre maternidades e 
postos de saúde. Durante as consultas 
de pré-natal e puerpério imediato, os 
profissionais de saúde devem infor-
mar à gestante e aos acompanhantes 
a importância do teste do pezinho. 

Teste do pezinho poderá 
detectar até 50 doenças

Serviço 

Atualmente, o teste do pezinho detecta apenas seis doenças, mas o número deverá chegar a 50

Lei sancionada 
ontem prevê que 
o SUS amplie, de 
forma escalonada, 
num prazo máximo 
de um ano, o total de 
doenças detectáveis 
pelo exame
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Áries 21/3 a 20/4 
Talvez esteja se perdendo algo precioso, 
talvez você esteja se livrando de algo que 
pesa, neste momento é impossível ter sufi-
ciente discernimento para saber. Só o tem-
po dirá, pois, este é o ponto sem retorno.

Touro 21/4 a 20/5
As realizações seriam mais firmes e vi-
gorosas se o mundo estivesse num es-
tado mais harmonioso, mas do jei-
to que está, produz perturbações que se 
manifestam através das pessoas com 
que você trabalha e se relaciona.

Gêmeos  21/5 a 20/6 
Mesmo que os objetivos que fazem seu cora-
ção arder de vontade de os realizar pareçam 
distantes demais para serem verdadei-
ros, ainda assim continua valendo a pena 
apostar neles e se lançar ao futuro incerto.

Câncer   21/6 a 22/7 
Nesta parte do caminho sua alma está só, 
porque apesar de haver inúmeras pessoas ao 
seu redor, isso não tira de suas costas o peso 
das decisões que precisa tomar, e que nin-
guém poderia ajudar. A solidão das decisões.

Leão 23/7 a 22/8  
As pessoas atrapalham, mas são tam-
bém as pessoas que podem ajudar você 
nas empreitadas em que se envolveu. 
Inferno e paraíso convivem lado a lado 
na construção e preservação dos neces-
sários relacionamentos de sua vida.

Virgem  23/8 a 22/9 
Há coisas acontecendo neste momento que 
só o tempo conseguirá decifrar, porque, por 
enquanto, não podem ser entendidas de 
imediato, por mais que sua mente raciocine e 
reflita. Outorgue tempo ao tempo, só assim.

Libra  23/9 a 22/10
Nada se realiza por si só, procure não fan-
tasiar com a imagem de que o poder mental 
seria suficiente para fazer acontecer o que só 
com o uso das mãos, e com uma atitude de 
atrevimento, poderia ser realizado. Só assim.

Escorpião 23/10 a 21/11 
O que você espera acontecer há de ser pos-
to em marcha pela sua vontade. Por isso, 
o melhor a fazer é deixar de esperar e se 
atrever a tomar as atitudes pertinentes a 
cada caso, mesmo correndo o risco de errar.

Sagitário  22/11 a 21/12 
Medir forças com as pessoas é um objetivo 
em si mesmo, que nada soluciona, porque, 
na verdade, nem sequer teria essa inten-
ção. Se você quiser solucionar algo, então 
terá de driblar a tentação de medir forças.

Capricórnio 22/12 a 20/1 
Ainda que sua alma não se sinta disposta 
a entrar em ação, há coisas que requerem 
sua atenção e intervenção. É completamen-
te possível encontrar um ponto de equi-
líbrio entre essas duas atitudes opostas.

Aquário 21/1 a 19/2
O efeito colateral da liberdade são os 
dilemas, porque se dúvidas e dile-
mas não houvesse, tampouco have-
ria margem para escolher diversos ru-
mos. Aceite esse efeito colateral e se 
foque no que importa, a liberdade.

Peixes  20/2 a 20/3
Enquanto não seja possível ter lucidez 
suficiente para discernir entre as fan-
tasias e os sonhos, pelo menos não se 
atire aos objetivos como se não hou-
vesse amanhã. As fantasias indu-
zem a erros, que podem ser evitados.

Horóscopo
Oscar QuirOga/ EstadãO cOntEúdO



Mudanças de Claudinei
Insatisfeito com o rendimen-

to do time nos minutos finais da 
primeira etapa, Claudinei Oli-
veira voltou com duas mudanças 
para o segundo tempo. Saíram 
Valdívia e Júnior Dutra e entra-
ram Vinícius Leite e Renato.

As mexidas contribuíram para a 
melhora defensiva do Avaí. Com 
Renato e Vinícius, o Leão conse-
guiu conter os avanços dos laterais. 
A Chapecoense pouco assustou nos 
15 primeiros minutos. Incomodado 
com o rendimento da equipe, Mo-
zart resolveu mexer em dose dupla. 
Saíram Fabinho e Mike para as 
entradas de Ravanelli e Foguinho.

O Verdão, mesmo com pou-
ca efetividade, tentou pres-
sionar o Avaí, mas acabou 
sofrendo no contra-ataque.

Aos 25 minutos, Bruno Silva 
roubou a bola no meio-campo, 
acionou Renato em velocidade 
pela direita, o camisa 7 avan-
çou e cruzou na medida para 
Giovanni mandar para o fundo 
das redes, deixando a “monta-
nha” da Chapecoense ainda mais 
íngreme naquele momento.

Na base do abafa o Verdão tentou 
uma pressão final. Mozart tirou 
Laércio e Anderson Leite, dois 
jogadores do setor defensivo, 

colocando Lima 
e Geuvânio.

O último 
“suspiro” de 
esperança do 

torcedor do Verdão 
veio já nos acréscimos. Em 

cobrança de escanteio, o arti-
lheiro Perotti empatou para a 
Chapecoense. No entanto, já 
era tarde demais. Título para o 
Avaí e festa em Florianópolis.
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Ian Sell
ian.sell@ndmais.com.br

 É campeão! O Avaí empatou com 
a Chapecoense por 1 a 1 na Arena 
Condá, em Chapecó, ontem à tar-
de, e conquistou o Campeonato 
Catarinense de 2021. É o 18º título 
Estadual do Leão, se igualando ao 
rival Figueirense como maior cam-
peão do Estado. Além disso, depois 
de 17 taças do Catarinense, essa é a 
primeira vez que o Leão dá a volta 
olímpica longe de Florianópolis.  

Se fosse um filme, seria possível 
dizer que o primeiro tempo na Arena 
Condá foi dividido em dois atos. O 
primeiro ato marcou os trinta mi-
nutos iniciais. Um jogo truncado, 
sem chances reais de gol, com o Leão 
conseguindo bloquear as principais 
ações ofensivas da Chapecoense.

Já o segundo ato, a partir dos 
trinta minutos, foi marcado por 
uma pressão da equipe da casa, com 
direito a bola na trave e ao me-
nos duas boas chances de gol.

Mesmo podendo empatar para 
garantir o título, o técnico Claudi-
nei Oliveira optou por manter uma 
marcação alta para sufocar a saída 
de bola do Verdão nos primeiros 
minutos. A equipe do Oeste acabou 
abusando dos lançamentos longos 
e não ameaçou o gol de Glédson.

Ofensivamente, o Leão pouco 
produziu. A equipe tentou explorar 
o lado esquerdo da defesa adver-
sária em chegadas com Getúlio, 
Edilson e Bruno Silva, mas não 
conseguiu criar oportunidades 
para sair na frente do placar.

Irritado com a atua-
ção da equipe, o técnico 
Mozart optou por inverter 
os pontas Mike e Fabinho de 
lado, além de adiantar o lateral 
Matheus Ribeiro para explorar as 
costas de Diego Renan. A reação das 
mexidas foi quase que imediata.

Aos 30 minutos, Matheus avan-
çou pelo lado direito, cruzou, a bola 
passou por Getúlio e sobrou limpa 
para Fabinho finalizar na trave. O 

lance acendeu a Chapecoense no jogo.
Cinco minutos depois, nova chegada 

pela direita e Fabinho, novamen-
te livre pelo lado oposto, finalizou 
para fora. O artilheiro Perotti, 
apagado na primeira etapa, 
teve boa chance de mar-
car já nos acréscimos. 
Ele recebeu lançamento 
longo de Laércio, se 
livrou de Betão, mas 
acabou fazendo fal-
ta em Glédson 
na hora da 
finalização.

Avaí faz 
história na 
Arena Condá
Longe de casa, Leão da Ilha foi agudo no ataque e a defesa conseguiu 
suportar a pressão da Chape; clube chega a 18 conquistas no Catarinense 

Esporte

  1 X 1  

Chapecoense
Keiller; Matheus Ribeiro, Laércio 
(Geuvânio), Derlan e Busanello; 

Anderson Leite (Lima), Léo Gomes 
(Moisés Ribeiro), Mike (Ravanelli) 

e Fabinho (Foguinho); Perotti e 
Anselmo Ramon. Técnico: Mozart

Avaí
Glédson; Edilson, Alemão, Betão 
(Rafael Pereira) e Diego Renan; 
Bruno Silva, Lourenço (Jean Martim), 
Giovanni e Valdívia (Vinícius Leite); 
Getúlio (Jonathan) e Júnior Dutra 
(Renato). Técnico: Claudinei Oliveira

Gols: Giovanni (AVA) aos 25’ do 2º tempo; Perotti (CHA) aos 50′ 
do 2º tempo. Cartões amarelos: Anderson Leite (CHA), Perotti 
(CHA), Busanello (CHA) e Anselmo Ramon (CHA); Bruno Silva 

(AVA), Jonathan (AVA) e Renato (AVA). Arbitragem: Ramon Abatti 
Abel auxiliado por Thiaggo Americano Labes e Eder Alexandre

Jogadores 
e comissão 
técnica celebram 
o primeiro título 
estadual do 
Avaí longe de 
Florianópolis
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E tem mais bola pesada 
rolando nos próximos dias. 
Enquanto disputa a Liga Na-
cional, tem estreia marcada 
no Campeonato Catarinense e 
depois de comemorar o título 
da Recopa, o JEC/Krona conhe-
ceu o grupo e o caminho que 
precisa trilhar para comemo-
rar o segundo título do ano.

A CBFS (Confederação 
Brasileira de Futsal) divulgou 
ontem os grupos e a tabela da 
Taça Brasil. Quem acompanha o 
futsal pode estar se perguntan-
do: mas de novo? A Taça Brasil 
2020 não foi disputada no ano 
passado devido à pandemia e 
foi disputada em fevereiro, em 
Tubarão. O Minas levantou a 
taça ao vencer o Foz Cataratas 
na final. O time conquistou o 
título invicto na competição.

Agora, em junho, a edição 
2021 será disputada em Dou-
rados, no Mato Grosso do Sul, 
entre os dias 20 e 26 de junho. 
O Tricolor catarinense quer o 
tricampeonato, antes, o JEC/
Krona já comemorou o título 
em 2011 e 2017. Para come-
morar mais uma vez, o Join-

ville precisa superar outros 
nove times que também 
disputam a Taça Brasil.

No grupo B, o Tricolor 
terá a “companhia” de 
Cascavel, Abílio Nery (AM), 
ARUC (DF) e Juventude, que 
é o dono da casa. No gru-
po A estão Minas, APAEFS 
(MS), Sorocaba, Passo 
Fundo e Portuguesa (RJ).

 
FÓRMULA 

Os times se enfrentam 
em jogo único dentro do 
grupo e os dois primei-
ros colocados avançam para 
as semifinais, com o 1º do 
grupo A enfrentando o 2º 
do grupo B e o 1º do grupo B 
encarando o 2º do grupo A. 

O JEC/Krona estreia no 
domingo (20), às 16h, quando 
enfrenta o ARUC, de Brasília. 
Os jogos acontecem no ginásio 
Unigran, em Dourados. 
A primeira semifinal aconte-
ce às 18h do dia 25 de junho 
e, a segunda, às 20h. A final 
está marcada para o dia 26 de 
junho, às 19h. 
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Tem reforço chegando 
ao Moleque Travesso

EvariniDrika

adrieli.evarini@ndmais.com.br

Definida a tabela da 
Taça Brasil de futsal
O JEC/Krona conheceu, ontem, os integrantes do seu grupo e a rota 
que terá de seguir para conquistar seu 3o título da Taça Brasil

Esporte

A Série D já está batendo à porta e o Juventus continua a preparação 
para a disputa da quarta divisão do futebol nacional. O time 
comandado pelo técnico Pingo está no grupo A8, ao lado do JEC e 
anunciou o segundo reforço para o campeonato. Júlio Pacato deve 
chegar a Jaraguá do Sul amanhã e assinar contrato até o fim da 
temporada. O meia de 26 anos estava no Sertãozinho e disputou a 
Série A2 do Campeonato Paulista. Ele tem passagens por Londrina, 
Toledo, Cianorte, Maringá, entre outros clubes. O clube pretende, 
ainda, anunciar outras três contratações antes da estreia na Série D, 
que acontece no dia 6 de junho, contra o Caxias, no João Marcatto.

As ressalvas 
São três os compromissos que o JEC precisa cumprir: 1) 
entregar documentos ao Conselho Fiscal de acordo com os 
prazos do estatuto. 2) criar uma comissão mista para realizar 
ajustes para o próximo balanço e 3) apresentar, em até 90 
dias, um novo alinhamento no departamento de futsal.

Confira a tabela  
do JEC/Krona 
 
Domingo (20), às 16h 
 JEC/Krona x ARUC (DF) 
 
Terça-feira (22), às 16h  
 Cascavel x JEC/Krona 
 
Quarta-feira (23), às 20h  
 Juventude x JEC/Krona 
 
Quinta-feira (24), às 16h  
 JEC/Krona x Abílio Nery (AM)

Conselho aprova contas do JEC 
Depois da polêmica envolvendo a recomendação do Conselho 
Fiscal para reprovação do balanço do JEC no exercício 2020, 
o Conselho Deliberativo do clube se reuniu na noite de terça-
feira (25) e aprovou as contas do Tricolor por unanimidade. 
No entanto, três ressalvas foram apontadas e debatidas 
pelo conselho. O balanço foi divulgado no dia 30 abril.

Surf Escola em Barra Velha 
E tem escolinha de surfe em Barra Velha. O projeto social 
começa no dia 12 de junho e quer ofertar aulas aos sábados, 
a cada 15 dias, para crianças e adolescentes de 7 a 16 anos 
que estejam frequentando as aulas na rede municipal de 
ensino. Cada encontro terá duração de duas horas na Praia 
Central e os materiais serão disponibilizados pelo projeto. As 
inscrições podem ser feitas com os organizadores nos telefones: 
(47) 9777-9329, (47) 9234-7886 e (47) 9972-4589.

Aurinegro em quadra hoje 
Chegou o dia da estreia do Jaraguá em casa. O time do técnico 
Fernando Malafaia tem um desafio gigante às 19h. O Aurinegro 
enfrenta o atual campeão, Sorocaba, na primeira partida do 
time jogando em casa pela Liga Nacional. A equipe já entrou em 
quadra pela Copa do Brasil. E as duas equipes estão em situações 
opostas. Enquanto o Sorocaba é líder do grupo, com três vitórias 
em quatro jogos, o Jaraguá é o lanterna. A equipe ainda não 
pontuou na competição. São duas derrotas na conta do Aurinegro.

FOTO JULIANO SCHMIDT/DIVULGAÇÃO/ND

FOTO DIVULGAÇÃO/ND

O JEC/Krona fará a estreia na competição no 

domingo, às 16h, frente ao ARUC de Brasília

 Editor: Mauro Geres mauro.geres@ndmais.com.br
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Lotofácil Concurso
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Federal Concurso
Quarta e sábado
Premiação Bilhete Prêmio
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Premiação Ganhadores Prêmio

ABRIL            

LOTERIAS

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

15 acertos 2 R$ 1.951.586,16
14 acertos 450 R$ 1.085,32
13 acertos 16295 R$ 25,00
12 acertos 178935 R$ 10,00
11 acertos 942306 R$ 5,00

1 acertos 074793 R$ 500 mil
2 acertos 058322 R$ 27 mil
3 acertos 005269 R$ 24 mil
4 acertos 021232 R$ 19 mil
5 acertos 025410 R$ 18.329,00

Quina Acumulado R$ 4.300 mil
Quadra 68 R$ 7.666,75
Terno 5949 R$ 131,78

03 15 21 36 68

Sena Acumulado R$ 100 milhões
Quina 144 R$ 42.488,96
Quadra 8909 R$ 981,09

02 06 44 46 53 58

20 acertos Acumulado R$ 5.300 mil
19 acertos 5 R$ 62.179,11
18 acertos 73 R$ 2.661,78
17 acertos 735 R$ 264,36
16 acertos 4572 R$ 42,49
15 acertos 20530 R$ 9,46
0 acertos 0 R$ 0,00

01 02 07 15 19
20 21 30 37 39
46 47 49 57 60
67 73 81 84 88

Sena Acumulado R$ 3.100 mil
Quina 10 R$ 5.459,92
Quadra 606 R$ 102,96

Sena 0 R$ 0,00
Quina 14 R$ 3.509,95
Quadra 819 R$ 76,18

7 acertos Acumulado R$ 4 milhões
6 acertos 2 R$ 29.970,47
5 acertos 59 R$ 1.451,35
4 acertos 1190 R$ 9,00

SANTA CRUZ      PE 4598 R$ 7,50

7 acertos Acumulado R$ 500 mil
6 acertos 44 R$ 1.809,98
5 acertos 1343 R$ 20,00
4 acertos 17858 R$ 4,00

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
1º Público Leilão: 17/06/2021, às 09:50hs / 2º Público Leilão: 18/06/2021, às 10:00hs 

Fernanda de Mello Franco, Leiloeira Oficial, Mat. JUCEMG nº 1030, com escritório na Av. Barão Homem de Melo, 
2222 – Sala 402 – Estoril – CEP 30494-080 – Belo Horizonte/MG , ou sua Preposta registrada na JUCEMG, Cássia 
Maria de Melo Pessoa, CPF: 746.127.276-49, RG: MG2.089.239, autorizado por BANCO INTER S/A, CNPJ sob n° 
00.416.968/0001-01, venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, Presencial e/ou Online, nos termos do artigo 27 
da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar com Sistema de Financiamento Imobiliário, o seguinte imóvel urbano 
em lote único: IMOVEL: : Um terreno urbano situado na localidade de Areias de Garopaba, Garopaba/SC, designado 
por lote nº 25, integrante do “Loteamento Vila São Miguel”, o qual mede 16,00 metros na frente e igual metragem nos 
fundos por 25,00 metros da frente aos fundos em ambos os lados, ou seja, 400,00m², com as seguintes confrontações: 
fazendo frente com a Rua “A” e fundos com propriedade de Miguel Moises da Silva, confrontando de um lado com o 
lote nº 24; e, no outro lado com o lote nº 26, distante 16,00 metros da esquina formada pela Rua “A”, com a Rua “G”, 
lado ímpar. Conforme Av-3, conta que foi construído sobre o imóvel objeto desta matrícula 01 (uma) edificação térrea 
em alvenaria para fins residenciais, com a área total de 55,43m² (cinquenta e cinco metros e quarenta e três decímetros 
quadrados), situada na Rua São Miguel, s/nº, no Bairro Ambrósio, em Garopaba/SC. Imóvel objeto da Matrícula nº 
3.311 do Ofício de Registro de Imóveis de Garopaba/SC. Tramita em desfavor do Banco Inter S.A. a ação autuada sob o 
nª 0500243-71.2013.8.24.0167, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Garopaba/SC. 1º PÚBLICO LEILÃO - 
VALOR: R$459.097,65 (Quatrocentos e cinquenta e nove mil, noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos); 
2º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: : R$1.097.055,85 (Um milhão, noventa e sete mil e cinquenta e cinco reais e oiten-
ta e cinco centavos). O arrematante pagará à vista, o valor da arrematação, 5% de comissão do leiloeiro e arcará com 
despesas cartoriais,  impostos de transmissão para  lavratura  e registro de escritura, e com todas as despesas que ven-
cerem a partir da data de arrematação. O imóvel  será entregue no estado em que se encontra. Venda ad corpus. Imóvel 
ocupado, desocupação a cargo do arrematante, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Pendências Judiciais e Extrajudi-
ciais - No caso de ações judiciais relativas aos imóveis arrematados, distribuídas antes ou depois da arrematação, com 
decisões transitadas em julgado que invalidem a consolidação da propriedade e/ou anulem a arrematação do imóvel 
pelo comprador e/ou os leilões públicos promovidos pelo vendedor e/ou a adjudicação em favor do vendedor, conforme 
o caso, a arrematação do comprador será rescindida, responsabilizando-se o vendedor pela evicção de direitos restrita 
ao reembolso pelo vendedor ao comprador: (i) dos valores efetivamente pagos pelo comprador pela arrematação do 
imóvel, excluída a comissão do Leiloeiro Oficial que será restituída diretamente pelo Leiloeiro Oficial; (ii) reembolso de 
valores comprovadamente despendidos pelo(s) ARREMATANTE(S) a título de despesas de condomínio e imposto rela-
tivo à propriedade imobiliária (IPTU ou ITR, conforme o caso), desde que comprovado pelo(s) ARREMATANTE(S) o im-
pedimento ao exercício da posse direta do imóvel. Referidos valores serão atualizados pelos mesmos índices aplicados 
às cadernetas de poupança desde o dia do desembolso do(s) ARREMATANTE(S) até a data da restituição, não sendo 
conferido ao adquirente o direito de pleitear quaisquer outros valores indenizatórios, a exemplo daqueles estipulados 
nos art igos 448 e 450 do Código Civil Brasileiro de 2002. A evicção não gera indenização por perdas e danos. Caso o 
comprador esteja na posse do imóvel, deverá desocupálo em 15 dias a contar da Notificação enviada pelo vendedor ao 
comprador, sem direito à retenção ou indenização por eventuais benfeitorias que tenha feito no imóvel sem autorização 
expressa e formal do vendedor. Ficam os Fiduciantes: RENÍ ANTÔNIO MOREIRA PAES, brasileiro, aposentado, 
nascido em 22/01/1957, portador da Carteira de identidade de nº 7007755247, expedida pela SSP/RS em 27/10/2009, 
e inscrito no CPF sob o nº 245.154.500-34, casados sob o regime de comunhão parcial de bens com IARA ROSANE 
VARGAS PAES, brasileira, aposentada, nascida em 10/11/1959, portadora da RG nº 1009288497, expedida pela SSP/
RS em 25/06/2001, e inscrita no CPF: 403.971.060-68, residentes e domiciliados à Rua Alcides Maia, 498, Bairro 
Morada do Vale 3 em Gravataí/RS, CEP: 94.080-180. FIADOR/GARANTIDOR COOBRIGADO: IGOR VARGAS PAES, 
brasileiro, servidor público, solteiro, nascido em 21/01/1986, portador da RG nº 1066311414, expedida pela SJS/II RS, 
CNH nº 03773720989, expedida pelo DETRAN/RS em 30/01/2007, e inscrito no CPF sob o nº 003.515.450-00, residen-
te e domiciliado à Rua Alcides Maia, 498, Bairro Morada do Vale 3 em Gravataí/RS, CEP: 94.080-180, intimado(s) da 
data dos leilões pelo presente edital. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A 
do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, 
mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo 
o(s) fiduciante(s) readquirir(em) o imóvel entregue em garantia fiduciária, sem concorrência de terceiros, exercendo o 
seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos,  despesas e comissão de 5% 
do Leiloeiro, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, ainda que outros interessados já 
tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. Leilão online, os interessados deverão obrigatoriamente, tomar 
conhecimento do edital completo através do site www.francoleiloes.com.br. 

SÉRIE D
FASE PRELIMINAR

  JOGOS DE IDA 
 26/5, 15h Santana 1 x 2 GAS
26/5, 16h Tocantinópolis 2 x 0 Picos
26/5, 16h Real Ariquemes 0 x 2 Brasiliense
26/5, 16h Aquidauanense 1 x 4 Rio Branco-ES 

   JOGOS DE VOLTA 
 30/5, 15h Brasiliense  x  R. Ariquemes
30/5, 16h Picos  x  Tocantinópolis
30/5, 17h GAS  x  Santana
30/5, 18h Rio Branco-ES  x  Aquidauanense  

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

  6ª RODADA 
 26/5, 19h Olimpia 6 x 2 Dep. Táchira
26/5, 19h Internacional 0 x 0 Always Ready 

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

1º
2º
3º
4º

  6ª RODADA 
 26/5, 21h Boca Juniors 3 x 0 The Strongest
26/5, 21h Barc.-EQU 3 x 1 Santos 

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

1º
2º
3º
4º

  6ª RODADA 
 25/5, 19h15 River Plate 1 x 3 Fluminense
25/5, 19h15 Santa Fe 0 x 0 Junior B. 

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

1º
2º
3º
4º

  6ª RODADA 
 25/5, 21h30 Racing 3 x 0 Rentistas
25/5, 21h30 São Paulo 3 x 0 Sport.Cristal 

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

1º
2º
3º
4º

  6ª RODADA 
 26/5, 23h Nacional-URU  x  Argentinos Jrs*
26/5, 23h Uni. Católica  x  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 4 x 0 La Guaira
25/5, 21h30 Cerro Porteño 1 x 0 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 10 6 3 1 2 12 5 7 55.6
Olimpia 9 6 3 0 3 13 14 -1 50
Dep. Táchira 9 6 3 0 3 14 17 -3 50
Always Ready 7 6 2 1 3 8 11 -3 38.9

Barc.-EQU 13 6 4 1 1 10 3 7 72.2
Boca Juniors 10 6 3 1 2 6 2 4 55.6
Santos 6 6 2 0 4 8 9 -1 33.3
The Strongest 6 6 2 0 4 4 14 -10 33.3

Fluminense 11 6 3 2 1 10 7 3 61.1
River Plate 9 6 2 3 1 7 7 0 50
Junior B. 7 6 1 4 1 6 6 0 38.9
Santa Fe 3 6 0 3 3 4 7 -3 16.7

Racing 14 6 4 2 0 9 2 7 77.8
São Paulo 11 6 3 2 1 9 2 7 61.1
Sport.Cristal 4 6 1 1 4 3 10 -7 22.2
Rentistas 3 6 0 3 3 2 9 -7 16.7

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 16 6 5 1 0 15 3 12 88.9
Cerro Porteño 10 6 3 1 2 4 5 -1 55.6
América Cali 4 6 1 1 4 5 9 -4 22.2
La Guaira 3 6 0 3 3 2 9 -7 16.7
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 SUL-AMERICANA 
  GRUPO A 
  6ª RODADA 
 26/5, 21h30 Rosario Central  x  12 Octubre*
26/5, 21h30 Huachipato  x  San Lorenzo *

    GRUPO B 
  6ª RODADA 
 26/5, 19h15 Independ. 1 x 0 Guabirá
26/5, 19h15 Bahia 2 x 4 Montevideo CT 

    GRUPO C 
  6ª RODADA 
 27/5, 19h15 Jorge Wil.  x  Ceará
27/5, 19h15 Ars. de Sarandí  x  Bolívar 

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

    GRUPO E 
  6ª RODADA 
 26/5, 21h30 Corinthians x R. Plate-PAR*
26/5, 21h30 Sp. Huancayo  x  Peñarol *

    GRUPO F 
  6ª RODADA 
 25/5, 19h15 New. Old Boys 1 x 1 Atlético-GO
25/5, 19h15 Palestino 1 x 2 Libertad 

    GRUPO G 
  6ª RODADA 
 25/5, 21h30 Tolima 1 x 2 Bragantino
25/5, 21h30 Emelec 1 x 4 Talleres 

    GRUPO H 
  6ª RODADA 
 27/5, 21h30 Lanús  x  Aragua
27/5, 21h30 La Equidad  x  Grêmio   

Libertadores

Inter é líder, mas não empolga
Com grande superiori-

dade, o Internacional foi 
melhor, criou oportuni-
dades, mas não saiu de 
um empate sem gols com 
o Always Ready-BOL na 
noite de ontem, no está-
dio Beira-Rio, em Porto 
Alegre (RS), pela última 
rodada do Grupo B na Copa 
Libertadores da América.

Apesar do empate, o 
Internacional encerrou a 
fase de grupos na liderança 
isolada com dez pontos ga-

nhos. Um ponto a mais que o 
Olímpia-PAR, que ficou em 
segundo lugar e que também 
avançou às oitavas de final 
após golear o Deportivo 
Táchira-VEN por 6 a 2. O 
Táchira, também com nove 
pontos, ficou em terceiro 
lugar por conta do saldo de 
gols (-3 a -1 do Olimpia) 
e vai entrar nas oitavas da 
Copa Sul-Americana. Com 
sete pontos, quatro con-
quistados diante do Inter, 
o Always está eliminado.

Verdão de olho 
no mata-mata
O Palmeiras enfrenta o 
Universitário, do Peru, hoje, 
às 19h, no Allianz Parque, 
com o único objetivo de obter 
uma vitória que lhe garanta 
a segunda melhor campanha 
da fase de grupos da Copa 
Libertadores para que possa 
chegar até a disputa das 
semifinais com o segundo 
jogo do mata-mata em casa. 

Palmeiras

  X  

Univ. Peru

Santos perde e 
está eliminado
O Santos foi ao Equador 
sabendo que a missão 
era complicada. O Peixe 
precisava ganhar e torcer 
para o Boca Jrs. não 
vencer seu jogo. No fim, 
o alvinegro perdeu por 3 
a 1, o time argentino fez 
3 a 0 e a agora a equipe 
brasileira está eliminada. 

Barcelona-EQ

 3 X 1 

Santos

Flamengo joga 
pela liderança
O Flamengo faz nesta 
noite, no Maracanã, uma 
desnecessária decisão 
antecipada na Copa 
Libertadores. A partir das 
21h, necessita de apenas um 
empate com o Vélez Sarsfield 
para fechar a primeira fase 
na liderança do Grupo G e ter 
vantagem no mata-mata. 

Villareal fatura 
a Liga Europa
Foram 98 anos de espera, 
120 minutos de bola rolando 
e 22 cobranças de pênaltis 
para o Villarreal, enfim, 
conquistar seu primeiro título 
europeu. Após 1 a 1 no tempo 
normal contra o Manchester 
United e 11 a 10 nas 
penalidades, o time espanhol 
ganhou a Liga Europa.

*NÃO FINALIZADO ATÉ O FECHAMENTO DESTA EDIÇÃO
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Jaime Lerner está internado 
na UTI em Curitiba
O ex-governador do Paraná e ex-prefeito de 
Curitiba, Jaime Lerner, 83 anos, internado no 
Hospital Evangélico, em Curitiba, apresenta 
um quadro de saúde delicado. O arquiteto 
sofre com complicações renais, de acordo 
com o hospital. Segundo o boletim médico, 
Lerner está internado há quatro dias sob os 
cuidados da equipe de Nefrologia do hospital. 
Em março deste ano, Lerner foi diagnosticado 
com Covid-19, mas apresentou sintomas 
leves da doença. O ex-governador já tomou 
as duas doses da vacina contra a Covid-19.

Atirador abre fogo e deixa 
oito mortos nos EUA
Ao menos oito pessoas morreram depois 
de um atirador abrir fogo em um pátio 
de manutenção de trens em San Jose, na 
Califórnia, na manhã de ontem. O suspeito foi 
morto pela polícia. Há vários feridos, alguns 
em estado grave, segundo a polícia local.
De acordo com Russell Davis, porta-voz da polícia 
do condado de Santa Clara, que abrange a cidade 
de San Jose, não há detalhes sobre as motivações do 
atirador. O tiroteio ocorreu no pátio da Autoridade 
de Transporte de Valley (VTA, na sigla em inglês), 
responsável pelo transporte metropolitano na região.

MYCCHEL LEGNAGHI/SÃO JOAQUIM ONLINE/ND

PDT decide expulsar a deputada Paulinha 
- A direção executiva nacional do PDT 
(Partido Democrático Trabalhista) decidiu, por 
unanimidade, expulsar a deputada estadual 
Ana Paula da Silva, a Paulinha, do partido. 
Segundo o PDT, a expulsão foi por “infidelidade 
partidária, após reincidência de casos de 
descumprimento de decisões partidárias”.
De acordo com o secretário geral do partido, 
Everton Wandall, a decisão tem relação com a 
posição da deputada em relação ao governador 
Carlos Moisés (PSL), ao assumir apoio ao governo.
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TEMPERATURAS  
DE ONTEM EM SC

 Bom Jardim da Serra:  
-5,75 ºC;

 Urupema: -5,72 ºC;

 Urubici: -4,58 ºC;

 Curitibanos: -3,06 ºC;

 Ponte Alta do 
Norte: -2,68 ºC;

 Rio Rufino: -2,51 ºC;

 São Joaquim: -2,16 ºC;

 Frei Rogério: -2,09 ºC;

 Caçador: -1,92 ºC;

 Lebon Régis: -1,71 ºC;

 Vargem: -1,6 ºC;

 Fraiburgo: -1,34 ºC;

 Monte Castelo: 
-0,92 ºC;

 Santa Cecília: -0,68 ºC;

 Ibiam: -0,64ºC;

 Rio das Antas: -0,47 ºC;

 Major Vieira: -0,3 ºC;

 Itaiópolis: -0,16 ºC;

 Rio Negrinho: -0,08 ºC;

 Otacílio Costa: -0,04 ºC.

O frio realmente chegou em Santa Catarina. 
Pelo segundo dia, várias cidades catarinenses 
registraram temperaturas negativas entre 
a madrugada e a manhã de ontem.
Segundo dados da Epagri/Ciram, ao menos 20 municípios 
amanheceram com os termômetros abaixo de zero. Entre 
elas Bom Jardim da Serra, que registrou -5,75 ºC por 
volta das 7h, a menor temperatura no Estado em 2021.
Outro município que chegou próximo aos -6 ºC foi 
Urupema, também na Serra catarinense, com 5,72 ºC, 
registrados às 6h. As baixas temperaturas contribuíram 
para a formação de geada em várias áreas, o que deu 
até para improvisar um boneco de neve entre o gelo.
Quem ama o clima frio poderá aproveitar mais um 
dia de baixas temperaturas e com a presença de sol 
em Santa Catarina. Segundo a previsão da Epagri, 
há chances de geada no Planalto Sul e de frio ao 
amanhecer de hoje em vários pontos do Estado.
Porém, durante o dia, a massa de ar frio vai para o 
oceano, mudando completamente o tempo durante 
o fim de semana, com chances de chuva e temporais 
isolados em algumas regiões de Santa Catarina.

Frio chega 
com força  
e muda 
paisagem  
da Serra
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