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Durante visita a Joinville, ministro de 
Desenvolvimento Regional, Rogério 
Marinho, recebeu do prefeito Adriano 
Silva uma série de pleitos importantes 
para o município, como o apoio para a 
construção de pontes, desassoreamento 
do rio Águas Vermelhas e recuperação 
das marginais da BR-101. Página 10
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Prefeito 
pede mais 
apoio em 
projetos

Foco no título  
 

Atual campeão do estadual de 
Futsal, o JEC/Krona estreia 

hoje, em casa, enfrentado o 
Curitibanos. A meta é conquistar 

o bicampeonato. PÁGINA 14

VISITA DO MINISTRO

 FOTO DIVULGAÇÃO/ND

Na segunda reportagem da série, saiba 
como os profissionais da saúde lidam 

com a morte de pacientes com Covid-19 
em uma UTI de hospital. Páginas 3 e 4
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Esse é o valor em reais pagos de impostos pelos brasileiros 
apenas entre 1o de janeiro a 26 de maio deste ano. A 
reflexão que fica é: o quanto desse montante retorna em 
qualidade de vida e itens fundamentais como educação 
e saúde a todos os cidadãos? O Dia Livre de Impostos, 
promovido ontem, nos provoca a refletir sobre esta questão. 

R$ 1,052 trilhão

Boa oportunidade 
para os jovens
E gratuita. Como pensar em carreira e profissão em 
tempos de tantas mudanças e adaptações? Com 
esse objetivo, alguns webinars serão realizados com 
um único objetivo: mostrar que estar preparado 
faz toda a diferença. Neste sábado, dia 29, a 
partir das 9 horas. Aberto aos jovens do ensino 
médio de todas as escolas, com transmissão ao 
vivo no site da Coree - coreeschool.org.br.

Educação voltada às meninas 1
O assunto é delicado e até tratado com preconceito 
por muitos ainda e, por isso, demanda atenção 
e inclusão. No Brasil, os absorventes são taxados 
como artigos de luxo, enquanto estatísticas 
mostram a pobreza menstrual no país. Para se ter 
uma ideia, uma a cada quatro meninas já faltou 
a aula por esse problema. Falta de informação, de 
acesso aos produtos que garantem higiene e até 
segurança de ir e vir com dignidade. A orientação 
é fundamental e, todos os anos, o dia 28 de 
maio é dedicado no mundo a tratar do tema.

Educação voltada às meninas 2
Aqui em Joinville, um projeto sugestivamente chamado 
de “menstruAÇÃO”, recebe doação de absorventes para 
levar a locais cadastrados para atender mulheres em 
vulnerabilidade social. Absorventes reaproveitáveis 
também são confeccionados e distribuídos. Falar 
sobre o assunto para educar meninas e mulheres e 
dar o acesso para que tenham esse direito é o objetivo 
do projeto. Em Joinville não há distribuição pelo 
poder público de absorventes, por isso a iniciativa. Os 
contemplados nessa primeira fase são a Comunidade 
Quilombola Caminho Curto, Casa de Passagem Vó 
Joaquina e o Projeto NUTRE dos bairros Ullysses 
Guimarães e Morro do Meio. Para participar é só 
procurar o perfil @coisasdasofiaoficial no Instagram 
e conferir onde há pontos de coleta das doações.

Governador em Joinville
Carlos Moisés estará no final da tarde desta sexta-feira 
na Associação Empresarial de Joinville. Ele dará entrevista 
coletiva à imprensa após encontro com lideranças, por 
volta das 18h. A agenda inicial é de assuntos voltados à 
infraestrutura, Escola Bolshoi e Bombeiros Voluntários.

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

SABRINA AGUIAR

Projeto prevê 
a distribuição 
de absorventes
Em maio, a deputada 
federal Geovânia de 
Sá (PSDB ), protocolou 
um projeto para  
distribuição pelo SUS de 
absorventes higiênicos 
para mulheres 
carentes. A proposta 
ainda prevê incentivos 
financeiros para que 
sejam disponibilizados, 
gratuitamente, 
absorventes higiênicos, 
preferencialmente 
nas unidades 
básicas de saúde, a 
mulheres inscritas no 
Cadastro Único,  ou 
moradores de rua. 
 
A deputada justifica 
a proposta pelo fato 
de muitas mulheres 
não terem acesso 
aos itens básicos de 
higiene sem prejudicar 
outras necessidades de 
sobrevivência, como 
a alimentação para a 
família. Existem outros 
projetos na mesma 
linha na Câmara de 
Deputados, mas com 
tramitação lenta 
ao longo dos anos. 
Chamado de pobreza 
menstrual, o assunto é 
um problema de saúde 
pública a ser encarado 
como qualquer outro.  

Vacinação é retomada
Com a chegada de 3.105 doses de imunizantes na quarta-
feira (26), a Prefeitura de Jaraguá do Sul retomou 
ontem (27) a vacinação contra a covid-19, na Central 
de Vacinas, do Parque Municipal de Eventos. Chegaram 
doses da AstraZeneca e devem também chegar mais 
1.170 da Pfizer. Além disso,recebeu um reforço de 300 
doses da AstraZeneca, resultado de um remanejamento 
feito pela Secretaria de Estado da Saúde (SES). 
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ONTEM 

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.

HOJE 

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.

AMANHÃ 

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.

Entre o medo 
e a angústia

O ND publica hoje a segunda matéria da série UTI 
COVID: LUTA PELA VIDA, do repórter da NDTV Record 
Joinville, Maikon Costa. A série mostra os desafios e o 
trabalho incansável de profissionais da linha de frente 

da Covid-19 em um hospital privado de Joinville
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EspecialND Editor: Jean Balbinotti jean.balbinotti@ndmais.com.br

Na segunda reportagem 
da Série UTI Covid: Luta 
pela Vida, o ND revela o 
medo e a angústia dos 
profissionais de saúde que 
lidam diariamente com a 
possibilidade de morte. O 
repórter da NDTV Record 
Joinville, Maikon Costa, 
mostra o drama de quem 
esteve cara a cara com a 
morte dentro de uma Uni-
dade de Terapia Intensiva 
(UTI) em um hospital 
particular de Joinville.

A rotina ali costuma ser 
sempre muito pesada para 
os profissionais da saú-
de. Nela estão internados 
pacientes em situações 
graves, que lutam pela so-
brevivência com todas as 
suas forças. Por isso, a de-
dicação e o esforço do pro-
fissional é também sempre 
muito intenso, sempre 
muito forte, o que amplia 
consideravelmente os me-
dos e as responsabilidades 
em tempos de pandemia.

A psicóloga Kethe de 
Oliveira, que atua no 
Hospital Dona Helena, em 
Joinville, tem vivido expe-

riências fortes e uma das 
que marcou seu trabalho 
foi quando ocorreu o pri-
meiro óbito por Covid-19 
dentro da instituição e 
na cidade de Joinville. 

“Já eram 20h30 (do dia 
30 de março) quando fui 
acionada pelo diretor do 
hospital. Ele perguntou se 
eu e a capelã poderíamos 
comparecer para um su-
porte para equipe porque 
tinha acontecido a pri-
meira morte por Covid-19 
na instituição”, diz.

Naquele momento, 
Kethe entendeu que o 
triste cenário de mortes 
da pandemia, até então 
restrito aos noticiários de 
televisão, havia chega-
do em Joinville. “O mais 
pesado é ter um núme-
ro maior de pacientes 
morrendo e dar a notícia 
para essas famílias, além 
de perceber o impacto 
que isso gera. As pessoas 
não podem fazer funeral, 
não podem se despedir 
direito, nem olhar o rosto 
da pessoa. Isso tudo gera 
muita angústia”, relata.



4   sexta-feira, 28 de maio de 2021

 F
O

TO
S 

D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O
/N

D

Pandemia 
transformou 
cenários

A enfermeira Sarah Lima dos Santos 
diz que um dos momentos mais difí-
ceis é quando as famílias são comuni-
cadas da morte de um paciente. “Nós 
morremos um pouquinho quando os 
nossos pacientes morrem”, desaba-
fa. Ao mesmo tempo, Sarah diz que os 
profissionais não podem demonstrar 
fraqueza diante da família, principal-
mente porque elas precisam de suporte. 

O fato é que a pandemia transformou 
a realidade e o cotidiano de muitos pro-
fissionais, até mesmo dos que têm mais 
experiência. “As pessoas costumam pensar 
que a morte é extremamente frequente em 
uma UTI, o que não é verdade. A maioria 
dos pacientes recebe alta. No entanto, a 
pandemia mudou isso”, explica o mé-
dico e coordenador da UTI do Hospital 
Dona Helena, Pierre Otaviano Barbosa.

Segundo ele, o aumento do registro de 
óbitos por causa da Covid-19 trouxe para 
as equipes intensivistas uma realidade 
para a qual elas não estavam acostuma-
das. “Os pacientes internavam, ficavam 
em situação grave e, muitas vezes, não 
resistiam e não viam a família. Por isso, 
a equipe de apoio foi fundamental para 
dar um suporte”, comenta Barbosa.

 O pintor automotivo Giolberto da 
Silva, 46 anos, que ficou mais de um mês 
internado na UTI do Dona Helena por 
causa da Covid e hoje já está em casa, 
conta que viveu dias muitos difíceis, 
agravados pelas complicações que teve 
e que retardaram a sua recuperação. 

“Foi terrível, principalmente por-
que eu fiquei em coma induzido, 
sem saber como estava”, lembra.

A esposa de Giolberto, Maria Terezi-
nha da Silva, diz que ficou com muito 
medo durante o período que o marido 
ficou internado, principalmente por-
que não tinha certeza alguma de que 
ele voltaria para casa. “Foi uma an-
gústia para toda a família”, diz.

A psicóloga Kethe de Oliveira Sou-
za destaca que lidar com a perda fi-
cou difícil para todos. “E pensar o 
quanto isso mexe com a gente. Esse 
sentimento gerou um impacto mui-
to grande na equipe”, acrescenta.

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

Foi terrível, 
principalmente 

porque eu 
fiquei em coma 

induzido, sem 
saber como 

estava.”
Giolberto da Silva,

paciente que enfrentou a Covid-19

As pessoas 
não podem 

fazer funeral, 
não podem 
se despedir 

direito, nem 
olhar o rosto 

da pessoa. 
Isso tudo 

gera muita 
angústia.”

Kethe de Oliveira Souza,
psicóloga do Hospital Dona Helena
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CAMPANHA dO 

Um abraço conforta, aquece, incentiva. Por isso, se ainda não dá pra
distribuir abraços, distribua peças de roupa. Vale doar peças como calças,
jaquetas, moletons e também cobertores. Não deixe de participar.

ndmais.com.br/campanhadoagasalho
acesse e confira o ponto de coleta mais próximo.

Realização:

CADA PEÇA DE ROUPA
VALE POR UM ABRAÇO.

Patrocínio:
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Tentativa de escolha de 
vacina preocupa secretário
Jean Rodrigues diz que sistema não permite esse tipo de postura por parte da população no momento de receber 
o imunizante. Segundo ele, independentemente da marca da vacina, a eficácia ou eficiência do produto é a mesma

Na saída do hospital, Salvador foi surpreendido pela comemoração e pela 

recepção do neto Kauê, que aguardou ansioso a saída do avô do hospital
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Ao som de gaitas e homenagem, morador de 
Joinville vence a Covid-19 após 84 dias internado
Juliane Guerreiro 
juliane.guerreiro@ndmais.com.br

Quando a filha de Salvador Rodri-
gues o levou às pressas ao hospital 
para que ele pudesse recobrar o ar 
que faltava, a família não imagi-
nava que se passariam 84 dias até 
que o morador de Joinville pudes-
se voltar para casa. Por causa da 
Covid-19, ele ficou 69 dias na UTI 
do Hospital Regional Hans Dieter 
Schmidt e outros 15 em recupe-
ração na enfermaria. Foram dias 
incertos, em que a família rece-
bia informações médicas apenas 
por meio do celular e a ansiedade 
batia a cada mensagem recebida.

Salvador, também conhecido 
como Nonô ou Nole, contou com a 
ajuda dos profissionais de saúde e 
da família para superar a doença. 
A prova é o pequeno cartaz que 
mostra os gostos do caminhonei-
ro, entre eles a música gauchesca, 
o arroz, feijão e chuleta.Um dia, 

ainda desacordado por causa do 
tratamento duro imposto pela 
Covid-19, uma lágrima escapou 
do olho ao ouvir a voz do neto 
Kauê em um áudio enviado pela 
família para a equipe do hospital.

E foi justamente o neto, junto a 
outros familiares e amigos, quem 
o recepcionou na porta do hospi-
tal quando teve alta nesta semana. 
Com direito a cartazes e o som da 

gaita, uma das paixões de Salva-
dor, ele saiu do local onde esteve 
internado para voltar pra casa. 

A recuperação ainda exige 
atenção, mas em casa, perto do 
neto e com os cuidados aten-
tos da família, a expectativa 
é que Salvador melhore dia a 
dia. Assim, poderá logo voltar a 
pescar, tocar gaita e jogar caxe-
ta, seus costumes preferidos.

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

Raquel Schiavini Schwarz 
raquel.schwarz@ndmais.com.br

A campanha de vacinação contra a Covid-19 
está sendo realizada em Joinville com a aplicação 
de doses das vacinas AstraZeneca e Coronavac. No 
entanto, alguns moradores têm tentado escolher 
a marca da vacina que vão tomar, o que é uma 
prática não autorizada pelos órgãos de saúde.

O secretário de Saúde Jean Rodrigues confir-
mou que isso tem ocorrido rotineiramente nos 
postos de imunização de Joinville, embora não 
tenha dados . “A pessoa faz o agendamento, 
chega e pede o imunizante “X” porque viu um 
vídeo ou recebeu informações sobre ele”, explica

Mas, segundo o secretário, todos os imu-
nizantes disponíveis hoje no município es-
tão entregando o que propõe a bula. “Estão 
sendo eficazes. Então, é mais interessante 
se imunizar do que esperar uma oportuni-
dade de vir outro imunizante”, alerta.

Como a vacina não é obrigatória no País, 
o secretário pede que a pessoa que não quer 
o imunizante disponível naquele momento 
que, ao menos, tenha respeito com o servi-
dor que está disponível para aplicar a vacina, 
que não crie conflitos e que, posteriormente, 
tente agendar outro dia para receber o imu-
nizante. Para isso acontecer, no entanto, 
será necessário ligar para a Web Saúde, uma 
central de agendamentos do município.

“O que não pode é ser rude com os servi-
dores que estão trabalhando, chegar empur-
rando, xingar, entre outras indelicadezas. 
Precisamos de empatia nesse momento, mais 
do que nunca”, reforça Jean Rodrigues.

Segundo o Plano Nacional de Imunização, é 
proibida a escolha do imunizante. Mesmo assim, 
a Secretaria de Saúde de Joinville está buscan-
do uma estratégia para tentar alinhar as doses 
com a indicação da pessoa na hora do agenda-
mento. Isso, por enquanto, ainda é inviável.

GRUPOS DE VACINAÇÃO
Recentemente, grupos de vacinação foram 

liberados pelo governo do Estado: profissio-
nais da segurança pública, da educação; os 
públicos privados de liberdade, moradores de 
rua, além de pessoas com comorbidades.

“O número de doses que veio ainda é mui-
to inferior ao quantitativo do público. Então, 
vamos abrir três públicos juntos com um nú-
mero de vacinas específico e vamos responder 
às vagas para estes públicos conforme as doses 
forem chegando”, esclareceu o secretário.

Ele disse, ainda, que nesta sexta-feira, a Prefei-
tura de Joinville deve anunciar novas vagas para 
vacinação que serão aplicadas a partir da próxi-
ma segunda-feira. A Secretaria da Saúde tam-
bém informou que já foram aplicadas o total de 
125.163 primeiras doses e 53.968 segundas doses.

AVISO DE LICITAÇÃO 
O Departamento de Trânsito de Joinville – DETRANS, leva ao conhecimento dos interessados 
em conformidade com o que preceitua a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, que realizará o 
procedimento licitatório de Pregão Eletrônico nº 017/2021, que tem por objeto a Contratação de empresa 
especializada para a execução de manutenção, conservação e dispositivos de segurança viária da malha 
municipal, incluindo o fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais necessários para os 
serviços, de acordo com especificações, quantitativos e condições no Edital. Data/Horário: 11/06/2021 
às 09:00 horas, para abertura das propostas. O edital encontra-se à disposição dos interessados no site 
www.joinville.sc.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br - UASG 927754.

Joinville, 26 de maio de 2021
Paulo Rogério Rigo
Diretor-Presidente
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Expoville recebe neste 
sábado o Rotary Burguer
Ação do Rotary Club em parceria com a NDTV Record tem o objetivo de ajudar a Associação Corpo de Bombeiros 
Voluntários de Joinville, que mantém o programa Bombeiro Mirim, que atende 350 crianças e adolescentes

 F
O

TO
S 

D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O
/N

D

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

Quem gosta de hambúrguer terá uma 
excelente oportunidade de comer seu 
lanche preferido e, de quebra, contri-
buir para a manutenção de um impor-
tante programa. Amanhã, das 11 às 14 
horas, na Expoville, será realizado o 
Rotary Burguer, que conta com o apoio 
da NDTV Record Joinville, e vai bene-
ficiar o Programa Bombeiro Mirim, da 
tradicional Associação Corpo de Bom-
beiros Voluntários de Joinville (CBVJ).

Em tempos de pandemia, o evento será 
no formato drive thru, evitando assim 
que os participantes precisem sair do 
carro para pegar o lanche. Apesar da 
adoção de todas as precauções contra a 
covid-19, as costumeiras atrações dos 
eventos do Corpo de Bombeiros Volun-
tários de Joinville estão garantidas na 
programação. No trajeto até o local da 
retirada do hambúrguer, haverá exposi-
ção da frota, apresentação da Banda dos 
Bombeiros e outras formas de interação.

“Vamos realizar um evento com se-
gurança, evitando aglomerações,” diz 
o diretor executivo da Associação Corpo 
de Bombeiros Voluntários de Joinvil-
le, Matheus Cadorin. O 1º Rotary Bur-
guer do Bombeiro Mirim tem a parceria 
também da Albert’s Famous Burgers, 
Associação B157 e 047 Assadores.

“Estamos muito felizes de gerar estes 
novos parceiros em favor de um progra-
ma tão importante quanto o Bombeiro 
Mirim. Envolver a comunidade é incre-
mentar o sentimento de pertencimento e 
responsabilidade. Tudo o que o CBVJ faz 
é em benefício da cidade e por isso toda a 
ajuda é bem-vinda”, completa Cadorin.

O presidente do Rotary Club de Joinville 
Cidade dos Príncipes, João Bruno de Deus, 
afirma que incluir o Programa Bombei-
ro Mirim na agenda do Rotary Burguer 
Drive Thru atende um dos princípios 
da entidade, que é o de atuar de forma 
voluntária junto a comunidade na solu-
ção dos seus problemas ou carências.

“O Bombeiro Mirim, que teve o crono-
grama e custos afetados pela Covid-19, 
precisa do nosso apoio”, justifica. Ele diz 
que o objetivo da iniciativa é de ajudar 
na manutenção da estrutura necessária 
para que as 350 crianças e adolescentes 
entre 10 e 17 anos possam se desen-
volver pessoal e profissionalmente. 

“Com isso, eles terão a oportunidade 
de praticar os padrões de ética, capaci-
dade de liderança e responsabilidades 
profissionais ensinados pela corpora-
ção, o que está muito alinhado com os 
preceitos do Rotary Club”, argumenta.

SERVIÇO
O QUÊ: 1º Rotary Burguer  
Drive Thru do Bombeiro Mirim 
 
QUANDO: sábado, 29 de maio, 
das 11h às 14h na Expoville 
 
QUANTO: R$ 20,00 
 
COMPRA ANTECIPADA 
Matheus (47) 3431-1123 
Douglas (47) 99265-9700 

AGENDE-SE
Transmissão on-line do primeiro 
ensaio da Kids Orchestra, 
do Musicarium Academia 
Filarmônica Brasileira, neste 
sábado, 29, às 11h30, pelo 
Instagram @musicariumoficial.

O Musicarium Academia 
Filarmônica Brasileira, de 
Joinville, está sempre lançan-
do desafios para os seus 200 
alunos. Destes, 55 já integram a 
Orquestra Infantojuvenil, mas 
agora 82 crianças e jovens terão 
a chance de ensaiar, forman-
do a primeira Kids Orchestra 
não só do Estado, mas tam-
bém do Sul do Brasil. Destas 
82, 63 são bem pequenas, são 
crianças a partir de 7 anos.

O primeiro ensaio da Kids 
Orchestra será neste sábado, 
dia 29. “É uma grande opor-
tunidade para que elas tenham 
a experiência de integrar uma 
orquestra. É uma atividade lúdi-
ca, uma primeira experiência e 
um primeiro ensaio”, completa 

Sérgio Ogawa, maestro e dire-
tor-presidente do Musicarium. 

No começo da manhã, elas 
farão aquecimento e afina-
mento dos instrumentos e às 
11h estarão na quadra para 
o ensaio (seguindo todos os 
protocolos de segurança con-
tra a covid-19). E às 11h30 elas 
se apresentarão on-line, com 
transmissão de live pelo Ins-
tagram @musicariumoficial.

“Haverá um grupo de apoio 
formado por professores 
e alunos veteranos que já 
integram a Orquestra Jovem 
Experimental, por sessão 
de instrumentos, que dará 
suporte técnico aos alunos. 
Isso também é muito impor-
tante: mostrar que os jovens 

têm cuidado, paciência com 
os mais novos para ensiná-
-los e apoiá-los no que for 
preciso”, destaca Sérgio. 
A ideia é fazer um ensaio 
mensal da Kids Orchestra.

“As crianças que começa-
ram na musicalização infan-
til, com 4 anos, por exemplo, 
já evoluíram muito. Estamos 
muito contentes com essa 
novidade”, finaliza Sérgio. 

Kids Orchestra

Primeiro ensaio terá transmissão amanhã



INSTAGRAM: YXPIA (48) 98815-9723

WWW.YXPIA.COM.BR

AV. PREF. ACÁCIO GARIBALDI SÃO THIAGO, 2420 - JOAQUINA 

PRAIA
GASTRONOMIA
DRINKS
MÚSICA ESTACIONAMENTO 

     VISTA PARA O MAR

Maior da América
Licença ambiental de instalação para execução do projeto de 
duplicação da empresa Guararapes em Caçador foi entregue 
ontem pelo presidente do Instituto do Meio Ambiente (IMA), 
Daniel Vinicius Netto, e pelo deputado Valdir Cobalchini. 
O projeto prevê investimentos de R$ 750 milhões para 
construção de uma obra com 40 mil m². Com a conclusão 
será a maior indústria de madeira MDF da América Latina.

moacir.pereira@ndmais.com.br
MOACIR PEREIRA

Quando o governo federal decidiu 
pela fusão da Companhia de Geração e 
Transmissão de Energia Elétrica (CGTEE), 
do Rio Grande do Sul, com a Centrais 
Elétricas do Sul (Eletrosul), com sede em 
Florianópolis, sindicalistas e lideranças 
políticas abriram uma nova polêmica 
nacional. Surgiram muitas críticas em 
Brasília e em Santa Catarina. Havia 
ameaça de transferência da sede da nova 
empresa para o Estado gaúcho, diante da 
força política do ministro Onyx Lorenzoni.

Decorridos 18 meses da fusão 

os dados positivos e os resultados 
financeiros são impactantes sobre a 
atual situação da CGT-Eletrosul. A nova 
realidade e os novos projetos foram 
apresentados pelo novo presidente 
da CGT-Eletrosul, general Antônio 
Carlos Nascimento Krieger, e diretores 
da estatal, durante entrevista após 
visita às instalações do Grupo ND, no 
Morro da Cruz, em Florianópolis.

O grande risco de a Eletrosul absorver 
o prejuízo da CGT, na época em 
mais de R$ 4,7 bilhões, desapareceu. 

O passivo foi todo absorvido pela 
Eletrobras, a holding do sistema.

A partir daí, sob nova direção, 
com uma nova gestão, a mudança 
na CGT-Eletrosul foi um assombro. A 
Eletrosul, que estava quebrada, com 
prejuízos milionários, sofreu uma 
surpreendente mudança em seu perfil 
financeiro. O balanço de 2020, por 
exemplo, registrou lucro líquido de R$ 
1,8 bilhão. A receita operacional bruta 
atingiu R$ 3 bilhões. Com isto, a estatal 
está comprando duas empresas de 

linhas de transmissão, que elevarão a 
receita em mais de R$ 700 milhões.

Tem mais: nos primeiros três 
meses de 2021, o lucro atingiu R$ 
116 milhões, ou 170% maior que o 
mesmo período em 2020. Assim, os 
investimentos previstos somarão R$ 
265 milhões em 2021, R$ 411 milhões 
em 2022 e R$ 450 milhões em 2023.

Outro dado impressionante: há 
três anos uma ação da Eletrobras 
valia R$ 4,90. Hoje, cada ação 
vale mais que R$ 42,00.

A redenção da Eletrosul

Em campanha - O ex-governador 
Raimundo Colombo (PSD) continua 
circulando por Santa Catarina. Já definiu seu 
projeto e vai disputar uma majoritária. Pode 
ser candidato a governador ou senador. Caso 
contrário, fica fora. Proferiu palestra ontem a 
70 vereadores em evento do Centro de Estudo 
da Administração Pública (Ceap Brasil).
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Curtas
 – Associação Empresarial de Blumenau está 
apelando ao deputado João Amin para que agilize 
a devolução do processo dos R$ 350 milhões para 
estradas federais na Comissão de Justiça da Alesc.

 – Novo sinal do alinhamento do grupo de 
Bolsonaro com o Partido Liberal em Santa 
Catarina. O deputado Sargento Lima, 
agora no PL, acompanhou o ministro 
Rogério Marinho na visita a Joinville.

 – Será hoje, a partir das 18h, no Teatro Adolpho 
Mello, em São José, o lançamento do livro 
“Caminhos do Divino” de Lélia Pereira Nunes”.
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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+

Prévias
Senador Dário Berger, prefeito Antidio 
Luneli e deputado Celso Maldaner cumprem 
agenda de encontros regionais hoje em 
municípios do Alto Vale do Itajaí. Procuram 
motivar as lideranças municipais para as 
prévias de 15 de agosto. O roteiro terminará 
amanhã em Blumenau. A bancada estadual 
faz restrições à data das prévias, em função 
da pandemia e do cenário político.

Infidelidade
Expulsa do PDT catarinense por prática 
de infidelidade partidária, a deputada 
Ana Paula, a Paulinha, reagiu com várias 
críticas à cúpula do partido brizolista em 
Santa Catarina. A cúpula a acusa de ter 
assumido a liderança do governo Carlos 
Moisés, contrariando diretriz partidária. 
Paulinha deixa o partido atirando, 
depois de 32 anos de militância: 
“Fizeram propostas inaceitáveis para 
não me punir. O PDT catarinense nega a 
cartilha de Brizola. O PDT envelheceu”.

Mais afronta? 
A desembargadora Bettina 
Maria de Moura impôs 
a autoridade da Justiça 
catarinense e determinou 
ao Sindicato dos Servidores 
Públicos de Florianópolis 
o retorno as aulas na rede 
municipal de ensino na 
segunda-feira (31). O 
Sintrasem, que lidera este 
movimento absurdo e afrontava 
a Justiça, sinaliza por nova 
afronta ao Judiciário. Convocou 
para hoje nova assembleia geral 
para decidir se acata ou não a 
decisão judicial. A magistrada 
bloqueou o saldo de R$ 103 
mil na conta do Sindicato 
pelo flagrante desrespeito e a 
reposição pelos 63 dias parados, 
sem aulas. Não há alternativa: 
ou se cumpre a lei e se respeita 
a Justiça ou essas minorias 
impõem o caos na cidade.

Aposentadoria
A promotora Darci Blatt, 
da 26ª Promotoria de 
Justiça da Capital, que 
presidia o inquérito civil 
sobre os responsáveis pela 
fraude dos respiradores, 
está se despedindo hoje 
do Ministério Público de 
Santa Catarina. Aposenta-
se depois de 31 anos 
dedicados à instituição.  
Iniciou a carreira em São 
Miguel do Oeste e passou 
por várias comarcas. Nos 
últimos anos atuou em 
inquéritos e processos na 
área da moralidade pública. 
Sua aposentadoria foi 
registrada na Assembleia 
Legislativa, onde foi 
homenageada pela 
colaboração na CPI da 
ponte Hercílio Luz e atuação 
em outras investigações.



A segurança pública em Jaraguá do Sul 
é diferenciada e referência no Brasil. O 
município, constantemente, é apontado 
como um dos mais seguros do país – em 
2018, segundo o Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea), foi conside-
rado o mais seguro do território brasilei-
ro, entre as cidades com mais de 100 mil 
habitantes. 
 
Para alcançar esse nível de excelência, a 
sociedade jaraguaense entendeu muito 
bem o preceito constitucional que diz que 
a segurança pública é, também, uma res-
ponsabilidade de todos. A integração da 
Polícia Militar com as entidades privadas, 
poder público municipal, poder Judiciá-
rio, Ministério Público, outras policiais e, 
claro, com a sociedade, é o grande segre-
do desse sucesso; e fazem com que inú-
meros projetos como aquisição de viaturas 
e equipamentos, treinamento para os poli-
ciais, além de outros, saiam do papel.  
 
O resultado são os índices criminais bai-
xíssimos, onde o povo, além de ordeiro e 
trabalhador, auxilia o trabalho policial na 
área preventiva, através da implementa-
ção das Redes de Vizinhos, e a participação 
efetiva nos Conselhos de Segurança. 

A cidade também possui notas acima da 
média no Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb) e taxa de escola-
rização, dos seis aos 14 anos, de mais de 
98%, além do Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH), de 0,803, ser considera-
do muito alto. Juntando esses expressivos 
números, mais a excelente relação entre 
as polícias e a comunidade – que é um 
dos grandes trunfos de Jaraguá do Sul e 
um exemplo para todo o país, essas ações 
mostram que com planejamento, investi-
mento e parcerias multissetoriais, é pos-
sível tornar nossas cidades mais seguras 
e tranquilas de se viver. 
 
Em Jaraguá do Sul a comunidade nos 
abraça e nós, Polícia Militar, abraçamos 
a comunidade. Desta forma, as ações de 
segurança pública, que visam preservar a 
ordem e proteger a vida, além da reali-
zação de nossa missão constitucional de 
polícia ostensiva, num ambiente favorá-
vel, e com o devido apoio, refletem a paz 
e a tranquilidade de uma sociedade que 
respeita sua polícia, e que não fica somente 
esperando o direito pela segurança pública, 
mas realmente se responsabiliza por ela.

Segurança Pública: dever do 
Estado, responsabilidade de todos

No limiar do caos 

Márcio Leandro Reisdorfer
Comandante da 12a Região 
de Polícia Militar (RPM)

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

Q uando a então presidente Dilma Rousseff assinou 
a ordem de serviço para a duplicação da BR-280, 
entre os municípios de São Francisco do Sul 
e Jaraguá do Sul, em dezembro de 2013, um 

misto de alívio e esperança pairou sobre o Norte do Es-
tado, afinal, os congestionamentos gerados pela gran-
de movimentação de cargas e de veículos pela rodovia 
estariam com os dias contados.  
       Passados mais de sete anos do início das obras, o que 
era para ser motivo de orgulho se transformou em um 
grande pesadelo. Afinal, apenas cerca de 30% dos tra-
balhos estão concluídos e não se sabe quando, de fato, as 
obras irão terminar. 
       Dividida em três lotes - o primeiro entre o Porto de São 
Francisco do Sul e o viaduto sobre a BR-101; o segundo, entre 
o viaduto e a entrada para a Rodovia do Arroz (SC-108), em 
Guaramirim; e o terceiro, entre Guaramirim e Jaraguá do 
Sul, passando por um contorno rodoviário em Schroeder -, a 
duplicação da BR-280 caminha a passos de “tartaruga”.  
       A escassez de recursos liberados pelo governo federal 
ao DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes), órgão responsável pela fiscalização da obra, 
é apontada como a grande vilã da história. 
Mas o que chama a atenção é a acomodação das lideran-
ças locais para esse grave problema. Não se vê, como em 
outros tempos, uma cobrança mais forte para a liberação 
de recursos. Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro 
cortou uma parcela significativa de verbas prevista para as 
obras de duplicação. 
       Dos R$ 296 milhões solicitados pelo DNIT na Proposta 
Orçamentária de 2021, foram reservados pouco mais de R$ 
60 milhões, montante insuficiente e que promete poster-
gar ainda mais a continuidade dos trabalhos.  
       O trecho do lote 1, aliás, é o mais atrasado, impac-
tando diretamente no tráfego de veículos na região. Para 
percorrer cerca de 10 quilômetros, em trecho urbano de 
Araquari, o motorista leva uma hora ou mais, dependendo 
do horário do dia. A situação só não é pior porque, nes-
ta época do ano, o movimento de turistas em direção às 
praias é menor. 
       Para quem trafega diariamente pela BR-280, fica 
clara a necessidade de ampliar a capacidade da ro-
dovia. Além dos congestionamentos frequentes, as 
travessias de pedestres e ciclistas em Araquari são 
bastante perigosas, colocando em risco a segurança 
dessas pessoas. É preciso agir logo para que a rodo-
via tenha um futuro promissor e seja vista com um elo 
para o progresso. Aceitar a condição atual é o mes-
mo que fechar os olhos para o desenvolvimento.
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Parem a ladainha
Uma ladainha critica o governo federal, e apenas ele, por ter 

oferecido medicamentos para o tratamento da covid. Nenhum 
governo estadual e municipal fez isso... Sei. Qualquer hora vão 
dizer que o presidente não só comprou os remédios, como forçou 
todos os médicos da rede pública a receitá-los... Talvez descubram 
que muitos pacientes tiveram cápsulas empurradas goela abaixo 
pelo próprio presidente. Já não dizem que os medicamentos têm 
“ineficácia comprovada”? O correto seria dizer que não há eficácia 
comprovada, cumprindo-se todas as etapas científicas. O que há são 
estudos que oposição e grande imprensa fazem questão de ignorar. O 
que há são médicos lutando para exercer sua liberdade profissional, 
é a experiência de milhares deles, sua observação, seus resultados 
pessoais no tratamento da doença provocada pelo novo coronavírus. 
A cantilena principal da CPI da Covid deveria ser encerrada, no 
imperativo da última fala da infectologista Roberta Lacerda no 
meu programa diário na televisão: “Deixem os médicos em paz”.

Num breque definitivo, outra ladainha da Comissão também 
deveria parar. Conta a história de que o governo federal poderia ter 
começado a vacinação em outubro ou novembro do ano passado. 
Tínhamos que ter começado antes até do Reino Unido, o primeiro 
a aplicar uma dose da vacina contra a covid no mundo, em oito de 
dezembro do ano passado... Sim, se tivéssemos desenvolvido um 
imunizante, se não dependêssemos da importação de insumos. 
Também se estivéssemos entre os países ricos, já que são eles que 
detêm a maior parte das vacinas. E vamos pular a parte em que 
demonstraram que o 
contrato assinado com a 
Pfizer para a compra de 
doses ficou melhor para o 
Brasil em termos de oferta 
do que o primeiro acordo 
proposto pelo laboratório. 
Quem quer saber disso?

E quem mandou falar 
mal da China? O Partido 
Comunista Chinês é 
tão bonzinho, está nos 
fornecendo vacina. A CPI da 
Covid propõe, então, que os 
interesses chineses venham sempre em primeiro lugar, que Taiwan 
e Hong Kong se submetam logo a Xi Jinping, que o Brasil adote o 5G 
da Huawei, que vendamos ao PCC commodities, empresas, terras. 
A Comissão recomenda precinhos camaradas. É tanta gratidão pela 
China... Dá vontade de deitar no chão e deixar que os dirigentes 
comunistas do país asiático nos pisem, no vai e vem que lhes convier. 

Está claro que o Partido Comunista Chinês é uma inspiração 
para senadores da CPI. Veja o caso dos cientistas ligados à OMS que 
finalmente conseguiram entrar na China para uma investigação 
sobre as origens da pandemia. O trabalho deles poderia levar 
meses e deveria ser facilitado, livre, amplo, profundo. Mas 
são três letrinhas apenas, PCC, CPI, melhor resumir a história. 
Em 14 dias, sob severa vigilância dos chineses, os cientistas 
internacionais já tinham um relatório. E ficamos assim: ninguém 
vai querer saber de omissões, erros, crimes de “parceiros”, eles 
não nos devem satisfação. Os alvos são outros. Contra eles há 
mentira, ameaça, coação, intimidação. É o que a gente vê no 
Partido Comunista Chinês, é o que a gente vê na CPI da Covid.

LUÍS ERNESTO 

Lacombe

Qualquer hora vão 
dizer que o presidente 
não só comprou os 
remédios, como forçou 
todos os médicos 
da rede pública a 
receitá-los.”

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

O prefeito de Joinville, 
Adriano Silva, entregou 
ontem ao ministro de De-
senvolvimento Regional, 
Rogério Marinho, uma série 
de projetos e pleitos impor-
tantes para o município. En-
tre os pedidos apresentados 
estão o apoio para a cons-
trução de três pontes (rua 
Nacar, rua Plácido Olímpio 
de Oliveira e rua Anêmonas); 
para o  desassoreamento 
do rio Águas Vermelhas; 
e para a recuperação das 
marginais da BR 101. 

Além disso, Adriano pediu 
autorização para utiliza-
ção da malha ferroviária 
como meio de transporte de 
passageiros em Joinville e a 
intensificação dos projetos 
habitacionais do governo 
federal. “A visita do minis-
tro foi uma excelente opor-
tunidade para destacarmos 

a importância de Joinville 
para o desenvolvimento da 
região”, ressaltou o prefeito.

Na cidade mais popu-
losa de Santa Catarina, 
o ministro conheceu a 
estrutura da Estação de 
Tratamento de Esgoto 
(ETE) Jarivatuba, localiza-
da na Zona Sul de Joinvil-
le, que é uma das maiores 
deste modelo no País.

“Fiquei encantado com 
a competência e a ousadia 
de Joinville em avançar em 
temas fundamentais para o 
desenvolvimento da cida-
de”, destacou o ministro.

A ETE do Jarivatuba está 
em fase de pré-operação 
desde março deste ano. 
Os principais benefícios 
trazidos pela tecnologia 
implantada na unidade 
são a redução dos odores 
do tratamento e a melhor 

qualidade do efluente final.
Ela é uma das estações 

mais modernas da América 
Latina e atende cerca de 190 
mil moradores das regiões 
Norte, Leste, Central e Sul de 
Joinville. A capacidade de tra-
tamento atual é de 400 litros 
por segundo e será ampliada 
para 600 litros por segundo 
quando a unidade entrar em 
operação em sua totalidade.

O investimento da obra 
é de R$ 94 milhões, valor 
que inclui, além da própria 
estação, os demais equi-
pamentos e tubulações que 
fazem parte do sistema de 
esgotamento sanitário. Desse 
montante, R$ 48,5 milhões 
são recursos do Orçamento 
Geral da União (OGU), do 
Ministério do Desenvolvi-
mento Regional, e o restante 
é composto por recursos pró-
prios da Águas de Joinville.

Adriano Silva pede 
apoio a ministro 
em projetos locais
Prefeito apoveitou visita do ministro de Desenvolvimento 
Regional Rogério Marinho para apresentar demandas essenciais

DIVULGAÇÃO/ND

Ao lado do ministro, prefeito conheceu a Estação de Tratamento 

de Esgoto do Jarivatuba e elogiou o desenvolvimento da cidade 
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A atividade econômica no 
primeiro trimestre de 2021 
surpreendeu “favoravel-
mente”, com crescimento 
em quatro das cinco regiões 
do país, segundo o Banco 
Central. Apenas a região 
Norte apresentou recuo 
na economia no período. A 
análise consta do Boletim 
Regional, publicado tri-
mestralmente, e que traz a 
evolução, por região, de in-
dicadores que repercutem as 
decisões de política monetá-
ria, como produção, vendas, 
emprego, preços, comércio 
exterior, entre outros.

A região Sul apresentou a 
maior expansão da atividade 
econômica dentre as regiões 
do país no primeiro trimes-
tre. A região cresceu 2%, be-
neficiada pelo agronegócio. 
Esse crescimento favorece, 

indiretamente, os inves-
timentos, em especial, em 
máquinas e equipamentos.

O boletim destaca que 
o processo de recupera-
ção econômica na região, 
apesar de incertezas acima 
do usual, deve prosse-
guir com o desempenho 
positivo do agronegócio 
e a esperada normaliza-
ção das cadeias produti-
vas no setor industrial.

Segundo o documento, 
o cenário econômico si-
naliza uma resiliência do 
processo de recuperação 
da economia. A instituição 
avalia que, no curto prazo, 
os estímulos monetários, 
como os novos pagamen-
tos do auxílio emergencial 
que começaram em abril e 
a chamada normalização 
da taxa Selic (atualmente 

em 3,5% ao ano), em um 
patamar considerado baixo, 
apesar de estar em trajetó-
ria de alta, e a redução do 
impacto da pandemia de 
Covid-19 devem sustentar a 
retomada do crescimento.

De acordo com o Banco 
Central, a economia no pri-
meiro trimestre de 2021 teve 
uma evolução maior do que a 
esperada, apesar da segunda 
onda da pandemia de Co-
vid-19 e do fim das medidas 
governamentais de combate 
aos impactos econômicos da 
crise sanitária, como o au-
xílio emergencial. A análise 
também evidencia a impor-
tância dos setores do agro-
negócio e da mineração para 
a sustentação do crescimen-
to regionalmente, em razão 
do patamar elevado das co-
tações dessas commodities.

Desempenho positivo

Atividade econômica na região Sul 
obteve expansão no primeiro trimestre

Boletim Regional do Banco Central aponta que o agronegócio 
favoreceu o crescimento e que impulsionou a venda de equipamentos

Efeito sazonal

Percentual de desocupados 
supera 14%, diz IBGE

A taxa de desocupação 
no Brasil subiu 0,8 ponto 
percentual e fechou o pri-
meiro trimestre de 2021 em 
14,7%, na comparação com 
o último trimestre do ano 
passado, quando o indicador 
estava em 13,9%. Segundo 
os dados da Pnad (Pesqui-
sa Nacional por Amostra 
de Domicílios) Contínua, 
divulgada ontem pelo IBGE 
(Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística), 
são 880 mil pessoas a mais 
que estão sem ocupação, 
totalizando 14,8 milhões 
em busca de emprego.

Segundo a analista da 
pesquisa Adriana Beringuy, 
esta é a maior taxa e o maior 
contingente de desocupados 
desde o início da série his-
tórica, em 2012. Ela ressalta 
que o indicador contém 
um componente sazonal: 
“esse aumento da popula-
ção desocupada é um efeito 

sazonal esperado. As taxas 
de desocupação costumam 
aumentar no início de cada 
ano, tendo em vista o pro-
cesso de dispensa de pessoas 
que foram contratadas no 
fim do ano anterior. Com 
a dispensa nos primeiros 
meses do ano, elas ten-
dem a voltar a pressionar 
o mercado de trabalho”.

NÍVEL DE OCUPAÇÃO
O contingente de pessoas 

ocupadas, de 85,7 milhões, 
ficou estatisticamente estável 
na comparação com o último 
trimestre de 2021 e o nível 
de ocupação caiu 0,5 ponto 
percentual, para 48,4%. De 
acordo com Adriana, o nível 
de ocupação está abaixo 
de 50% desde o trimestre 
encerrado em maio do ano 
passado, ou seja, há um 
ano menos da metade da 
população em idade para 
trabalhar está ocupada.



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$ 5,31 R$ 5,312

TURISMO

COMPRA VENDA

R$ 5,33 R$ 5,467

-0,7263%

 Dólar

COMPRA VENDA

R$ 6,485 R$ 6,488

-0,2046%

COMPRA VENDA

R$ 0,0557 R$ 0,0562

-0,8818%
 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$ 325,12

R$ 1100,00

Selic

CUB-SC

Salário Mínimo

Ouro

Data Pontos Variação
26/MAI 123.989,17 0.81%

25/MAI 122.987,71 -0.84%

24/MAI 124.031,62 1.17%

Data fi nal Rendimento
26/MAIO 0,1590%

25/MAIO 0,1590%

24/MAIO 0,1590%

Ibovespa

Poupança
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Santa Catarina mantém 
índices acima da média 
nacional em relação 
ao emprego. Dados 
divulgados ontem na 
PNAD Contínua trimestral, 
pelo IBGE, do primeiro 
trimestre deste ano, 
mostram que o Estado 
registrou a menor taxa 
de desocupação do país 
(6,2%), menos que a 

metade da brasileira 
(14,7%). “Esse resultado 
é mais um indicador que 
demonstra a força da 
economia catarinense e 
aponta que estamos no 
caminho certo”, afirmou o 
governador Carlos Moisés.
Santa Catarina também 
se destaca na taxa de 
informalidade entre as 
pessoas ocupadas. No 

Brasil, o índice nesta 
análise ficou em 39,6%. O 
estado teve a menor taxa 
de informalidade entre as 
unidades da federação, 
com 27,7%, seguido por 
Distrito Federal (29,3%) 
e São Paulo (29,5%). Os 
maiores percentuais foram 
registrados no Maranhão 
(61,6%), Amazonas 
(59,6%) e Pará (59,0%).

SC acima da média

Caminhão 
premiado
Foi entregue ontem, 
em Meleiro, no Sul 
do Estado, o primeiro 
caminhão de prêmios 
da promoção de 
aniversário da Rede 
Berlanda. Adalberto 
Polli de Costa recebeu 
R$ 30 mil em móveis, 
eletrodomésticos e 
eletroeletrônicos. 
Nesta semana, 
também foi revelado o 
resultado do segundo 
sorteio: a ganhadora 
é Cátia Doerner 
Lehmkuhl, da cidade 
de Petrolândia, no 
Alto Vale do Itajaí. 
Até dezembro, a 
promoção “Caminhão 
Premiado Berlanda – 
30 anos” vai entregar 
um total de 30 
caminhões de prêmios 
entre clientes das 
lojas de Santa Catarina 
e Rio Grande do Sul.

Expansão da Airbus
A Airbus revelou ontem ambiciosos planos de expandir 
sua produção de jatos nos próximos anos, fazendo sua 
ação saltar mais de 6% na Bolsa de Paris, à medida 
que a indústria de aviação se recupera da pandemia 
de Covid-19. O fabricante europeu disse que vai 
aumentar a produção de aviões da família A320 para 
45 unidades por mês no quarto trimestre de 2021. 
Mais adiante, a meta é produzir mensalmente 64 
aviões no segundo trimestre de 2023, 70 unidades até 
o primeiro trimestre de 2024 e 75 até 2025. Segundo 
projeção da empresa, o mercado de aviões comerciais 
deverá retornar a níveis pré-Covid entre 2023 e 2025.

Investimento no campo
Santa Catarina é hoje um polo para a pesquisa no 
campo. Estudos com novas variedades de plantas e 
espécies mais resistentes têm levado ao aumento 
na produção, especialmente em pequenas e médias 
propriedades. Boa parte dessas melhorias é realizada 
pela Epagri. Desde 2007, quando foi implantado o 
sistema de gestão, já foram lançados 834 projetos 
pela instituição. Para ajudar nesse trabalho, a 
Fapesc lançou o Programa de Apoio à Pesquisa, 
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da Epagri. O 
edital contempla também ações ligadas à agropecuária, 
pesca e maricultura. O investimento total é R$ 4 
milhões. Cada projeto poderá ter até R$ 100 mil. 

Mercadoredacao@ndmais.com.br

DIVULGAÇÃO/ND

Semana da Indústria
O Fórum Empresarial Invest SC e Conselho de 
Economia Fiesc, iniciativa conjunta com o governo 
do Estado, marca o encerramento da Semana da 
Indústria, hoje, às 10h. Participam deste encontro o 
secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, 
Luciano Buligon; a secretária de Estado de Assuntos 
Internacionais, Daniella Abreu; o secretário especial 
adjunto do Ministério da Economia, Bruno Portela, 
e o secretário de comércio exterior do Ministério 
de Economia, Lucas Ferraz. A transmissão do 
evento será pelo canal da Fiesc no Youtube.

No encontro serão debatidos os temas: a importância da 
cooperação público e privada na definição de estratégias 
estaduais e nacionais; a importância das relações 
internacionais e comércio exterior para a retomada da 
economia; as estratégias do Ministério de Economia para a 
redução do custo Brasil; e drawback e a forma de isenção.

Livre de impostos
Em menos de uma hora e 30 minutos, 150 donos de 
veículos puderam abastecer 15 litros de gasolina 
comum por apenas R$ 3,30 o litro em um posto no 
Itacorubi. O valor acessível se deu pela retirada de 40% 
dos impostos embutidos na nota fiscal. A ação da CDL 
Jovem de Florianópolis para o Dia Livre de Impostos. 
Para aproveitar o preço, o garçom Roberto Figueira de 
Souza (foto) chegou às 4h para garantir um lugar na 
fila – foi o segundo a abastecer. “É preciso apoiar esse 
movimento, pois pagamos impostos demais. Todas as 
notas contêm imposto. É no pão, no leite, na gasolina, 
tudo gera muito dinheiro. É uma carga tributária 
altíssima e não tem o porquê pagar por tudo isso”, disse.
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A 11ª edição do Múl-
tipla Dança - Festival 
Internacional de Dança 
Contemporânea continua 
até domingo com ampla 
programação inteira-
mente on-line.  Entre 
espetáculos, conferências 
e mostras de arte, hoje 
será dia de literatura, 
com o lançamento de um 
livro sobre a história da 
dança. Amanhã, haverá 
uma conferência dan-
çada, além das apresen-
tações dos espetáculos. 
Toda a programação é 
exibida nas redes so-
ciais do festival.

Uma das experiên-
cias internacionalizadas 
propostas no evento vem 
com a artista brasileira 
radicada na Alemanha, 
Regina Advento que faz 

uma das duas conferên-
cias dançadas. Artistas 
Transpostos - Interven-
ções em Espaços Abertos 
ocorre no sábado, às 
19h, pelo Youtube. No 
domingo, quem faz a con-
ferência dançada Drama-
turgia Cinética e Dança  é 
Alejandro Ahmed  e Aline 
Blasius, quando partilham 
o processo da criação 
artística e o treinamento 
em dança vinculados à 
trajetória do Grupo Cena 
11 Cia. de Dança. O lança-
mento do livro Historio-
grafia da Dança: Teorias 
e Métodos será às 20h no 
canal do YouTube do fes-
tival. Em vez de sessão de 
autógrafos, uma conversa 
com os autores Rafael 
Guarato, Beatriz Cerbino 
e Arnaldo Alvarenga. 

Múltipla Dança têm 
conferência dançada

LUTO NO MÚSCIA 

O samba perde 
o talento de 
Nelson Sargento 

Um dos ícones da música brasileira, o 
cantor, compositor e presidente de honra 
da Mangueira, Nelson Sargento, morreu 
ontem aos 96 anos, vítima da Covid-19. 
Uma das canções marcantes da carreira 
do sambista, que compôs cerca de 400 
músicas, foi Agoniza mas não morre. 
Essa foi a música mais gravada por outros 
intérpretes e a mais tocada de autoria 
do artista nos últimos cinco anos, de 
acordo com um levantamento feito pelo 
Ecad (Escritório Central de Arrecadação 
e Distribuição) em sua homenagem.

O apelido Sargento deriva da mais alta 
graduação que o cidadão Nelson Mattos 
alcançou no Exército. Foi compositor, 
cantor, pesquisador da MPB, artista plás-
tico, ator e escritor. Nascido em 25 de ju-
lho de 1924, aos 12 anos, saiu do Morro do 
Salgueiro para morar no Morro da Man-
gueira. Em 1955, em parceria com Alfredo 
Português, Nelson compôs o samba-en-
redo Primavera, considerado um dos mais 
belos sambas-enredo do carnaval.Casado 
com Evonete Belizario Mattos, deixa 
seis filhos biológicos e três adotivos. 

Plural / Serviço 

Em sua 11ª edição, o Festival Internacional apresenta programação 
diversificada para além dos espetáculos. Evento é totalmente on-line

Sol

Sol com nuvens

Nublado

Sol com chuva

Chuva leve

Chuva

tempo

Manhã Tarde Noite

Chapecó
Blumenau

Criciúma

Lages
Florianópolis

Itajaí

 15°C 21°C
 14°C 22°C

 13°C 21°C

 10°C 25°C

 13°C 16°C

 19°C 24°C

Pôr do sol: 06:54

  Segunda 
 Min. 23°C

Máx. 28°C      

Nascer do sol: 17:28

  Sábado 
Min. 21°C
Máx. 30°C 

  Domingo 
Min. 20°C
Máx.  30°C

SANTA CATARINA

Joinville

16°C 26°C 17°C
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O quê: 11º Múltipla Dança 
- Festival Internacional de 
Dança Contemporânea

Quando: Até 30.5.2021, 
diariamente

Onde: Redes sociais do festival

Quanto: gratuito 

Classificação: livre para 

todos os públicos

Serviço

Aline Blasius faz a conferência dançada Dramaturgia Cinética e Dança  

Áries 21/3 a 20/4 
As negociações que você tiver de fazer pre-
cisam de toda sua atenção, para não correr 
o risco de iniciar algo que, talvez, nunca 
seja concluído. Não há mais margem para 
continuar sem um rumo fixo determinado.

Touro 21/4 a 20/5
Está tudo em marcha, mas se desenvolve 
com muita mais lentidão da que você gos-
taria. Porém, é assim que as coisas são, por-
que pelo tamanho de suas pretensões, nada 
poderia acontecer de imediato nesse nível.

Gêmeos  21/5 a 20/6 
Em algum outro momento qualquer, você 
faria bem em agir com timidez e recato, po-
rém, este é um momento que não comporta 
esse tipo de atitude, porque só se resolve com 
atrevimento. Aposte suas fichas em você.

Câncer   21/6 a 22/7 
Ainda que você sinta o impulso de com-
partilhar seus sentimentos e questio-
namentos, procure prorrogar a ex-
pressão e, enquanto isso, aproveite o 
tempo para refletir com muita profun-
didade sobre tudo que aconteceu.

Leão 23/7 a 22/8  
Precisa haver muita sintonia entre to-
das as pessoas envolvidas nesta par-
te do caminho, porque assim não ha-
verá margem para que ninguém caia 
na fantasia de estar sendo deixado para 
trás, ou enganado. Muito importante.

Virgem  23/8 a 22/9 
Os olhos de sua alma enxergam horizontes 
que, por enquanto, estão além do alcance, 
mas isso não significa que você deva desa-
nimar por isso. Pelo contrário, se projete a 
esse futuro e comece a agir agora. Em frente.

Libra  23/9 a 22/10
Quando será superado todo este tran-
se que afeta tanto a todo mundo? Do jeito 
que andam as coisas, a superação parece, a 
cada dia, mais e mais distante. Porém, você 
pode ir fazendo pouco, mas com eficiência.

Escorpião 23/10 a 21/11 
O que você percebe parece confir-
mar suas suspeitas, porém, é nessa hora 
que você precisa deter seus movimen-
tos para refletir se essa percepção é ver-
dadeira, ou se as fantasias não con-
taminam seu olhar. Isso acontece.

Sagitário  22/11 a 21/12 
Desconsiderar as opiniões alheias pa-
receria o melhor a fazer, porém, ainda 
que essa pareça ser uma atitude sá-
bia, na prática a mente continua bus-
cando a aprovação das pessoas an-
tes de tomar alguma atitude. É assim.

Capricórnio 22/12 a 20/1 
Tudo que você precisa está ao alcance da 
mão, por isso, se você deixar de buscar longe 
o que está bem próximo a você, então deixa-
rá de perder tempo e recursos em caminhos 
que são apenas distrações, nada além disso.

Aquário 21/1 a 19/2
Busque meios de expressar tudo que você 
sente, e se faltarem palavras, procure gestos, 
mas não deixe de colocar para fora e dei-
xar evidente tudo que passa pela sua alma 
neste momento da vida. Expressão é tudo.

Peixes  20/2 a 20/3
Procure a lucidez como se você buscasse 
água enquanto transita por um deserto. Sem 
lucidez você continuará confundindo so-
nhos e fantasias, e isso vai atrapalhar muito 
seus planos de progresso. Discernimento.

Horóscopo
Oscar QuirOga/ EstadãO cOntEúdO



Começa hoje o caminho do 
JEC/Krona para buscar o oc-
tacampeonato catarinense. 
Atual campeão, o Tricolor quer 
emendar o bicampeonato e, para 
isso, estreia no Estadual na noite 
de hoje, contra o Curitibanos, 
no Centreventos Cau Hansen. 
A bola pesada rola às 19h.

Além do Tricolor e do Curiti-
banos, Blumenau, Concórdia, 
Jaraguá, Joaçaba, São Lourenço 
e Tubarão disputam o título da 
Série Ouro. O JEC/Krona vem 
de duas derrotas consecutivas 
na Liga Nacional e um “respi-
ro” com o título da Recopa.

O título do Catarinense dá vaga 
para a Taça Brasil de 2022, com-
petição que o Tricolor disputa, 
neste ano, em junho. Para o ala 
Caio, o Estadual tem o mesmo 
peso de qualquer outra competi-
ção, além de ser o caminho para a 
Libertadores. “A importância do 
Catarinense é a mesma da Liga, 
da Taça Brasil. No ano passado 
fomos campeões e queremos 
revalidar esse título. É uma com-
petição que leva você a disputar 
outras competições. É o início de 
uma trajetória, talvez, de uma 
Libertadores, então temos que 
dar a devida importância e co-
meçar bem neste jogo”, ressalta.

A inconsistência do time no 
início da temporada e as derrotas 
contra Carlos Barbosa, Joaçaba e 
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Mais reforços no Juventus

EvariniDrika

adrieli.evarini@ndmais.com.br

JEC/Krona inicia a luta 
pelo bicampeonato
O Tricolor estreia hoje no Catarinense, contra o Curitibanos, no Cau 
Hansen, com o objetivo de manter a hegemonia dentro do Estado

Esporte

Restando uma semana para o início da Série D, o Juventus 
continua se reforçando para a competição nacional. É a “volta 
dos que não foram”. Peças importantes do Moleque Travesso 
em 2020, o zagueiro Felipe Gregório e o meia Marllon voltam 
para Jaraguá do Sul. Os dois disputaram o Estadual pelo 
Figueirense e retornam para a disputa da quarta divisão 
nacional. Os dois já se reapresentaram ao clube e treinam 
com o elenco para a estreia, que acontece no dia 6 de junho, 
contra o Caxias, no João Marcatto. Além dos dois, o time já 
apresentou o zagueiro Maurício e o meia Júlio Pacato.

Jaraguá empata 
E foi jogão! O Aurinegro, que vinha 
de duas derrotas consecutivas na 
Liga Nacional, empatou na noite 
de ontem com o atual campeão, 
Sorocaba, na Arena Jaraguá. Com gols 
de Torres e Dill, o Jaraguá conquistou 
o primeiro ponto na competição 
nacional. Os gols dos visitantes foram 
marcados por Charuto e Rodrigo e a 
equipe paulista se manteve na ponta 
do grupo A. No dia 10, o Jaraguá 
encara o Umuarama, fora de casa.

Novo auxiliar  
O JEC/Krona anunciou 
a contratação de 
Vandré Costa para 
a comissão técnica 
tricolor. Vandré 
será o novo auxiliar 
técnico do time. Ele 
se apresenta no dia 1° 
de junho à equipe que 
disputa o Estadual, 
a Liga Nacional 
e a Taça Brasil.

Sem jogo-treino 
Depois de levantar a taça do Campeonato Catarinense, o Avaí 
declinou do jogo-treino que já estava confirmado com o JEC,e 
seria realizado amanhã na Arena Joinville. A alegação do 
Leão é que utilizará os atletas do Sub-23 na partida de estreia 
da Série B e, por isso, não teria condições de participar da 
atividade. Com isso, o JEC segue com programação de treino. 

Atualização no DM tricolor 
O vai e vem continua no Departamento Médico do JEC. 
Atualmente, são seis jogadores se recuperando de algum 
tipo de lesão. Depois de retornar aos trabalhos, o atacante 
Caio Monteiro sentiu um desconforto na coxa durante o 
treino de ontem e será reavaliado. O volante Banguelê 
sentiu um desconforto muscular, Alex Nagib está com 
tendinite patelar, Gustavo Ermel e Braga estão com 
dores no joelho e o atacante Thiaguinho trata uma lesão 
de grau 2 no ligamento posterior do joelho direito.

FOTO JULIANO SCHMIDT/DIVULGAÇÃO/ND

FOTO/DIVULGAÇÃO/ND

Após derrotas com falhas defensivas nos últimos jogos, o JEC/Krona espera mostrar mais entrosamento no estadual

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

COMO SERÁ A DISPUTA?

   A primeira fase do estadual será disputada em turno  
      único e valerá para definir os dois grupos de quatro equipes  
      da segunda fase. Depois, os times se enfrentam em turno e  
      returno definindo, assim, os semifinalistas. 
 
Fases da co 
mpetição 
 
1ª FASE: turno único entre todos 
 
2ª FASE: Chave B (1º – 4º – 6º – 8º) / Chave C (2º – 3º – 5º – 7º) 
– turno e returno na chave e os dois melhores se classificam 
 
3ª FASE: Semifinais (1º chave B x 2º chave C) e (1º chave C x 2º 
chave B) – Terá vantagem do empate, ao final da prorrogação 
a equipe que sediar a segunda partida. 
 
4ª FASE: Final. Em caso de dois resultados iguais, 
a partida irá para a prorrogação e, se persistir 
a igualdade, a decisão será nos pênaltis.

FASES DA COMPETIÇÃO

Juventude (MS) precisam servir 
de aprendizado, salienta o ala. “Já 
que passou, temos que usar como 
alerta. Não podemos desperdiçar 
pontos em casa, é lógico que um 
jogo ou outro vai acabar saindo 
um empate e até mesmo uma 
derrota como saiu, mas temos que 
dificultar ao máximo isso, não 
rendemos o nosso melhor no jogo 
contra o Juventude e temos que 
fazer valer o fator casa novamente 
e conseguir novas vitórias nesse 
Catarinense também”, avalia.

Para a partida, o técnico Daniel 

Jr. ainda tem algumas dúvidas. 
Desfalque no jogo passado após 
ter tido contato com uma pessoa 
que positivou para a Covid-19, 
o goleiro Willian lesionou a mão 
durante os treinos da semana 
e é dúvida. Apesar de ter retor-
nado às atividades, ainda não 
está confirmado na partida.

O ala Xuxa, que sentiu dores 
no calcanhar, também voltou 
a treinar, assim como o pivô e 
artilheiro Genaro, mas a de-
finição da presença deles em 
quadra deve sair ao longo do dia.



01 03 07 08 09
10 13 15 16 18
20 21 23 24 25

Premiação Ganhadores Prêmio

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

2241

Federal Concurso
Quarta e sábado
Premiação Bilhete Prêmio

5565

   

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

Premiação Ganhadores Prêmio

5575

   

2375Mega-Sena Concurso
Quarta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio

Lotomania Concurso
Terça e sexta

Premiação Ganhadores Prêmio

2181

   

   

Primeiro sorteio

Segundo sorteio

Dupla Sena Concurso
Terça, quinta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio 

2228

05 13 20 24 26 47

Premiação Ganhadores Prêmio 

02 18 25 33 39 46

   
   
   
   
   

   
   

Timemania Concurso
Terça, quinta e sábado

VILA NOVA       GO
TIME DO CORAÇÃO

1643

11 21 31 38 39 55 73

Premiação Ganhadores Prêmio

Time coração Ganhadores Prêmio

Dia de Sorte Concurso
Terça, quinta e sábado

MÊS DA SORTE: 

461

02 08 11 24 25 28 29

Premiação Ganhadores Prêmio

JANEIRO          

LOTERIAS

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

15 acertos Acumulado R$ 3 milhões
14 acertos 320 R$ 765,18
13 acertos 12564 R$ 25,00
12 acertos 131050 R$ 10,00
11 acertos 557108 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$ 5.300 mil
Quadra 48 R$ 10.812,48
Terno 4800 R$ 162,59

17 35 41 71 76

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$ 3.200 mil
Quina 12 R$ 4.515,96
Quadra 751 R$ 82,46

Sena 1 R$ 59.610,61
Quina 11 R$ 4.433,85
Quadra 865 R$ 71,59

7 acertos Acumulado R$ 4.100 mil
6 acertos 2 R$ 31.523,04
5 acertos 55 R$ 1.637,56
4 acertos 1194 R$ 9,00

VILA NOVA       GO 3319 R$ 7,50

7 acertos Acumulado R$ 800 mil
6 acertos 28 R$ 3.162,07
5 acertos 1452 R$ 20,00
4 acertos 18341 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 6 x 0 Universitario
27/5, 19h Def. y Jus. 1 x 1 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 2 x 0 Argentinos Jrs
26/5, 23h Uni. Católica 2 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 0 x 0 Vélez Sarsfi eld
27/5, 21h LDU 5 x 2 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 15 6 5 0 1 20 7 13 83.3
Def. y Jus. 9 6 2 3 1 11 8 3 50
Ind.del Valle 5 6 1 2 3 8 11 -3 27.8
Universitario 4 6 1 1 4 6 19 -13 22.2

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 6 4 0 2 7 3 4 66.7
Uni. Católica 9 6 3 0 3 6 6 0 50
Nacional-URU 8 6 2 2 2 8 9 -1 44.4
At.Nacional 5 6 1 2 3 6 9 -3 27.8

Flamengo 12 6 3 3 0 14 9 5 66.7
Vélez Sarsfi eld 10 6 3 1 2 10 8 2 55.6
LDU 8 6 2 2 2 15 13 2 44.4
Un. La Calera 2 6 0 2 4 8 17 -9 11.1

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

 SUL-AMERICANA 
  GRUPO A 

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

  6ª RODADA 
 26/5, 21h30 Rosario Central 0 x 0 12 de Octubre
26/5, 21h30 Huachipato 0 x 3 San Lorenzo 

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

1º
2º
3º
4º

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

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

1º
2º
3º
4º

  6ª RODADA 
 27/5, 19h15 Jorge Wil. 1 x 0 Ceará
27/5, 19h15 Ars. de Sarandí 3 x 1 Bolívar 

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

1º
2º
3º
4º

  6ª RODADA 
 27/5, 21h30 Athletico-PR 4 x 0 Aucas
27/5, 21h30 Melgar 0 x 0 Metropolitanos 

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

1º
2º
3º
4º

  6ª RODADA 
 26/5, 21h30 Corinthians 4 x 0 R. Plate-PAR
26/5, 21h30 Sp. Huancayo 0 x 0 Peñarol 

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

1º
2º
3º
4º

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

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

1º
2º
3º
4º

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

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

1º
2º
3º
4º

  6ª RODADA 
 27/5, 21h30 Lanús 0 x 0  Aragua
27/5, 21h30 La Equidad 0 x 0 Grêmio   

Rosario Central 11 6 3 2 1 10 3 7 61.1
Huachipato 8 6 2 2 2 4 10 -6 44.4
San Lorenzo 7 6 2 1 3 7 6 1 38.9
12 de Octubre 6 6 1 3 2 3 5 -2 33.3

Independ. 14 6 4 2 0 11 5 6 77.8
Montevideo CT 11 6 3 2 1 15 7 8 61.1
Bahia 8 6 2 2 2 11 8 3 44.4
Guabirá 0 6 0 0 6 1 18 -17 0

Ars. de Sarandí 11 6 3 2 1 9 4 5 61.1
Ceará 9 6 2 3 1 5 2 3 50
Bolívar 6 6 1 3 2 5 8 -3 33.3
Jorge Wil. 5 6 1 2 3 5 10 -5 27.8

Athletico-PR 15 6 5 0 1 8 1 7 83.3
Melgar 10 6 3 1 2 7 5 2 55,5
Aucas 6 6 2 0 4 7 11 -4 33.3
Metropolitanos 4 6 1 1 4 5 10 -5 22

Peñarol 13 6 4 1 1 15 3 12 72.2
Corinthians 10 6 3 1 2 12 6 6 55.6
R. Plate-PAR 10 6 3 1 2 6 10 -4 55.6
Sp. Huancayo 1 6 0 1 5 3 17 -14 5.6

Libertad 13 6 4 1 1 9 4 5 72.2
Atlético-GO 10 6 2 4 0 4 2 2 55.6
New. Old Boys 8 6 2 2 2 6 6 0 44.4
Palestino 1 6 0 1 5 2 9 -7 5.6

Bragantino 12 6 4 0 2 7 6 1 66.7
Emelec 10 6 3 1 2 9 8 1 55.6
Talleres 8 6 2 2 2 7 5 2 44.4
Tolima 3 6 0 3 3 4 8 -4 16.7

Grêmio 16 6 5 1 0 21 5 16 88.9
Lanús 10 6 3 1 2 8 6 2 55,5
La Equidad 7 6 2 1 3 6 9 -3 38.9
Aragua 1 6 0 1 5 4 19 -15 0.1

O Flamengo é o “campeão” 
do Grupo G. A posição foi con-
firmada com o empate em 0 a 
0 com o Vélez, em jogo bas-
tante truncado e sem grande 
emoção, na noite de ontem, no 
Maracanã. O resultado deixou 
o time com 12 pontos, contra 
10 do rival, garantindo assim 
a liderança e a presença no 
pote 1 do sorteio das oitavas de 
final, na próxima terça-feira.

Na primeira etapa, o Fla 
praticamente não conseguiu 
jogar, sendo parado pela forte 
marcação do Vélez. Os ar-
gentinos, por outro lado, se 
sentiram à vontade e, com 

mais posse de bola, encon-
traram espaços e assusta-
ram em alguns momentos.

No segundo tempo, Pedro 
criou a melhor chance do time 
brasileiro, em chute que passou 
perto do gol. Já no fim, Vitinho 
teve outra boa oportunidade, 
mas bateu por cima. E não teve 
jeito. O 0 a 0 permaneceu.

SEM BALANÇAR
Esse foi apenas o segundo 

jogo que o Rubro-Negro não 
balançou as redes adversárias 
na atual temporada. O outro foi 
a derrota por 1 a 0 para o Flu-
minense, pela Taça Guanabara. 

Flamengo garante a liderança
Diante do Vélez Sarsfield, no 
Maracanã, o Rubro-Negro fez um 
jogo abaixo e ficou somente no 0 a 0

Goleada sem 
dificuldades
O Palmeiras, com time 
reserva, não teve dificuldade 
de alcançar seu objetivo na 
noite de ontem. Mesmo sem 
precisar jogar um grande 
futebol, goleou o fraco 
Universitario, do Peru, por 
6 a 0, e terminou a fase de 
grupos da Libertadores com a 
segunda melhor campanha. 
Somou 15 pontos no Grupo A, 
um a menos que o Atlético-
MG, o melhor de todos. 

Palmeiras

 6 X0 

Universitario

Faltando menos de três 
semanas para o início da Copa 
América, a decisão sobre se a 
Argentina sediará o torneio 
sozinha ou não permanece 
indefinida. A resposta a esse 
pedido da Conmebol ao gover-
no argentino está condicionada 
à adoção de rígidos protoco-
los sanitários em meio a um 
aumento de casos de Covid-19 
no país. “Precisamos saber se 
a Conmebol é capaz de cum-
prir os requisitos que estamos 
fazendo”, disse o chefe da Casa 
Civil argentina, Santiago Ca-
fiero, à Radio10. As exigências 
do governo argentino foram 
entregues na quarta-feira du-
rante reunião em Buenos Aires 
entre o presidente Alberto 
Fernández e o chefe da Con-
mebol, Alejandro Domínguez. 
Em nota após o encontro, a 
entidade esportiva afirmou que 
“o governo argentino apresen-
tou à Conmebol um protocolo 
rígido para a Copa América 
que será realizada no país”.

Entre as reivindicações do 
governo está a redução do 
número de integrantes das 
delegações. As 10 seleções par-
ticipantes do torneio levariam 
entre 1 mil e 1,2 pessoas ao país.

Argentina faz 
exigências à 
Conmebol

Copa América

Zidane deixa  
o Real Madrid
A diretoria do Real Madrid 
oficializou ontem, através de 
um comunicado nas redes 
sociais e no site oficial, a 
saída de Zinedine Zidane 
do comando técnico da 
equipe, que ainda tinha 
mais um ano de contrato. O 
treinador francês, que está 
no cargo desde 2019, deixa o 
posto após uma temporada 
sem nenhum título.
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FCEE ganhará novo prédio
A FCEE (Fundação Catarinense de 
Educação Especial) ganhará um 
novo e moderno prédio para atender 
os seus educandos. A autorização 
para o lançamento da licitação foi 
dada pelo governador Carlos Moisés. 
A nova edificação ficará dentro 
do atual campus da FCEE, em São 
José, na Grande Florianópolis. O 
governador destacou que o novo 
prédio será totalmente acessível e 
terá recursos de sustentabilidade, 
como o reuso da água da chuva para 
abastecimento dos vasos sanitários e 
jardins, além de placas fotovoltaicas 
com instalação de 410 módulos, 
atendendo a demanda total de 
consumo de energia do prédio.
“É um sonho, enquanto governador, saber que 
teremos um prédio com esse padrão. Queremos 
que ele seja o mais acessível do Brasil. Esse prédio 
será um marco no nosso país, com o projeto em 
BIM. Vale destacar também que o orçamento, na 

nossa gestão, vem aumentando gradativamente 
para a FCEE. Para este ano, teremos o maior da 
história, com mais de R$ 320 milhões na educação 
especial”, afirmou. O prazo para execução do novo 
prédio será de 24 meses após a ordem de serviço, 
com um investimento previsto de R$ 26 milhões.

+notícias

Vôlei masculino estreia na Liga das Nações
Depois dos três primeiros jogos da seleção brasileira feminina, 
será a vez do time nacional masculino entrar em quadra na cidade 
de Rimini, na Itália, para a estreia na Liga das Nações. Ainda 
sem poder contar com o técnico Renan Dal Zotto, que passou 
por um período de internação em decorrência da Covid-19, 
o grupo será comandado pelo assistente Carlos Schwanke. 
Para a estreia, duelo contra a Argentina a partir das 16h.
O Brasil chega para a Liga das Nações depois de boa experiência com 
três vitórias em três amistosos contra a Venezuela, no Rio de Janeiro.

Frio aumenta expectativa pela chegada das 
tainhas - Pescadores de Balneário Camboriú e de 
outras cidades do Litoral Norte já estão preparados 
para receber as tainhas que devem vir para a região 
nos próximos dias. É que com a previsão apontando 
para baixas temperaturas e uma massa de ar frio 
chegando no Rio Grande do Sul, os cardumes tendem 
a “subir” para o Litoral Norte catarinense. 
Conforme Ronan Pinheiro, pescador artesanal de 
Balneário Camboriú, durante todo o mês de março a 
safra foi fraca na cidade. Mas, ele conta que os peixes 
já estão “batendo” nos costões das praias agrestes, 
e a expectativa é que os cardumes cheguem à Praia 
Central nos próximos dias. Os próximos dias devem 
ser de frio, tempo nublado e até chuva. Segundo a 
Epagri/Ciram, o tempo pode ficar fechado a partir 
de hoje e permanecer assim até segunda-feira (31).

ONU investiga 
crimes de guerra 
na Faixa de Gaza
A alta comissária dos Direitos 
Humanos da ONU, Michelle 
Bachelet, disse nesta quinta-
feira (27) que os ataques 
israelenses letais em Gaza podem 
constituir crimes de guerra e 
que o grupo islâmico Hamas 
também violou a lei humanitária 
internacional disparando 
foguetes contra Israel.
Bachelet afirmou que seu 
escritório verificou 270 mortes 
de palestinos em Gaza, na 
Cisjordânia e em Jerusalém 
Oriental, incluindo 68 crianças, 
durante os episódios de violência 
deste mês. A maioria morreu em 
Gaza, controlada pelo Hamas, 
onde Israel enfrentou militantes 
durante 11 dias, em conflito que 
terminou com um cessar-fogo. 
Os foguetes do Hamas mataram 
dez israelenses e moradores.
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