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INVESTIMENTOS NO NORTE

Estado viabiliza obras 
que superam R$ 1 bilhão

FOTO DIIVULGAÇÃO/ND

Durante visita a quatro municípios da região, governador Carlos Moisés anunciou a liberação 
de recursos para a construção e recuperação de rodovias, autorizou a expansão de empresas e 
concedeu licença ambiental de terminal de gás e fomento para instituições de ensino. Página 7

Na última reportagem da série, 
profissionais da saúde relatam a 

emoção de ver pacientes recuperados 
deixando o hospital. Páginas 3 e 4
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DFoi uma sexta-feira marcada por bons 
prenúncios ao Norte catarinense. A vinda 
do governador Carlos Moisés serviu para 
anunciar diversos investimentos do planalto 
até Joinville. Em Três Barras foi feita a 
entrega da licença ambiental para expansão 
da fábrica de papel da empresa WestRock. 

Depois, em Itaiópolis, foi entregue ordem 
de serviço para a reabilitação da SC-114, 
entre a BR-116 e Itaiópolis. O governador 
ainda passou por Porto União e terminou 
o dia em Joinville. Nas redes sociais, 
Carlos Moisés também antecipou outra 
ótima notícia: a intenção de avançar na 
vacinação contra a Covid-19 para voltar a 
aplicar a vacina por faixa etária, conforme 
a disponibilidade de vacinas. Municípios é 
que irão definir como será a ampliação.

Uma visita muito animadora Vaga de 
desembargador 
em votação
Ontem (28), a OAB/
SC julgou os recursos 
e impugnações das 
candidaturas para vaga de 
desembargador do TJSC 
pelo Quinto Constitucional 
da Advocacia. E hoje (29) 
a sabatina pública dos 
candidatos será realizada 
no Conselho Pleno da 
entidade. A ordem foi 
definida em sorteio. Tem 
transmissão pelo canal do 
Youtube da OAB/SC.  
 
A votação será aberta para 
diretoria, conselheiros 
seccionais e membros natos e 
neste sábado ocorre a votação 
de forma on-line com o 
nome de todos os candidatos 
em ordem alfabética. Após a 
sabatina, a OAB/SC elegerá os 
12 nomes para que a advocacia 
escolha, na segunda quinzena 
de junho, os candidatos que 
irão compor a lista sêxtupla. 
 
Joinville possui dois fortes 
nomes que podem assumir 
a cadeira, como a coluna 
aqui já registrou: William 
Marcelo Borges Piva e 
Wilson Pereira Júnior. 

Inédito
Essa é a primeira vez na 
história da OAB estadual 
que serão escolhidos, por 
meio de votação on-line, os 
nomes que vão compor a lista 
sêxtupla. Após a definição, 
a lista sêxtupla escolhida 
pela advocacia catarinense 
será enviada pela OAB/
SC ao TJSC, que reduzirá 
os seis nomes para três.

Vagas gratuitas  
para pós  
O Centro de Ciências 
Tecnológicas da 
Udesc em Joinville 
está com mais de 100 
vagas abertas para a 
pós-graduação nas 
áreas de Engenharia 
Elétrica, Engenharia de 
Materiais, Engenharia 
Civil, Física e Química.  
 
Os cursos são totalmente 
gratuitos e oferecem 
possibilidade de bolsa 
de estudos para os 
candidatos melhor 
colocados nos processos 
seletivos. Os interessados 
podem ter acesso aos 
formulários de inscrição 
on-line disponíveis no 
site udesc.br/cct.  

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

SABRINA AGUIAR

Realização:

CADA PEÇA DE ROUPA VALE POR UM ABRAÇO.
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.

CAMPANHA dO 
Patrocínio:

Dica do bem
Esta é uma boa pedida 
para o domingo. Vai 
dar até para matar 
um pouco da saudade 
dos concertos matinais 
do 62o BI e ainda ser 
solidário. O Grupo 
ND também marcará 
presença no evento 
com a Campanha do 
Agasalho e a Maratona 
da Solidariedade, 
ou seja, roupas e 
alimentos para as 
famílias necessitadas 
da região. Anota o 
horário: das 9h às 12h, 
com apresentação 
da banda do “Nosso 
Batalhão”.  O ‘drive 
thru: pedágio do bem’ 
terá entrada pela rua Ministro Calógeras para a entrega das doações. Depois, o percurso 
segue até o ginásio, onde a banda estará a postos com a apresentação com tempo, inclusive, 
para que a pessoa tire fotos. O evento conta com apoio também da Prefeitura de Joinville.
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QUINTA-FEIRA 

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.

ONTEM 

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.

HOJE 

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.

Conexão  
com a vida

Na terceira e última reportagem da série UTI COVID: 
Luta pela Vida, do REPÓRTER MAIKON COSTA, da 

NDTV Record Joinville, o ND traz relatos de profissionais 
da saúde e pacientes que venceram a Covid-19 e 

tiveram o acompanhamento contínuo de familiares 
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EspecialND Editor: Jean Balbinotti jean.balbinotti@ndmais.com.br

Isolados, mas conectados. A tec-
nologia nunca foi tão importante 
para matar a saudade. O Hospital 
Dona Helena buscou uma solução 
para criar uma linha de comuni-
cação entre o paciente e seus fa-
miliares, já que as visitas estavam 
proibidas dentro da instituição.

“A ideia era fazer com que esse 
contato, mesmo que de forma indire-
ta, pudesse causar o efeito que o pa-
ciente estava esperando ao conversar 
com os familiares e conseguimos 
isso por meio das videochamadas”, 
explica a psicóloga Kethe de Oliveira 
Souza, coordenadora do Serviço de 
Psicologia do Hospital Dona Helena.

Ela conta que desde o início 
da pandemia, o hospital adotou 
essa estratégia e funcionou su-
per bem. E quando os pacientes 
começaram a ficar sedados, sem 
poder ter comunicação verbal, a 
unidade disponibilizou um nú-
mero para que os familiares pu-
dessem mandar áudios e músicas.

“O impacto emocional causado no 
paciente que podia conversar com 
sua família, mesmo à distância, e 
ver que os familiares estavam bem 
e poder dizer que está melhoran-
do, que logo irá pra casa, isso traz 
um efeito emocional surpreenden-

te e ajuda na melhora do pacien-
te”, afirma Kethe, que observou 
também o quanto essas conversas 
têm ajudado a própria família.

Quando um paciente recebe alta 
médica do setor de Covid-19, a saída 
é sempre muito festejada pelos fami-
liares e profissionais da saúde, que 
acompanham toda a luta e trajetória 
do paciente internado no setor. 

“Eu queria agradecer todo mundo 
pelo cuidado que tiveram com o meu 
pai. Foram 80 dias muito difíceis 
para a gente e sei que o hospital 
deu o melhor para ele sair daqui 
com vida”, relata o filho de Rodrigo 
Locks, um dos pacientes que rece-
beu alta no Hospital Dona Helena.

Vitórias que os heróis dessa luta, 
especialmente os profissionais 
de saúde da linha de frente, tor-
naram possíveis. “Ver aquele pa-
ciente que estava em estado grave 
receber alta é muito gratificante”, 
destaca Sarah Augusta Lima dos 
Santos, enfermeira coordenado-
ra do Hospital Dona Helena.

E para quem ficou tanto tempo 
isolado, longe da família, o dia do 
reencontro é algo sempre muito 
esperado. Tanto que coisas sim-
ples da vida, como degustar uma 
fruta, ganham outro significado.
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Pacientes 
recebem 
carinho e 
homenagens 
na saída 

“Eu tenho duas identidades agora: 
o dia que eu nasci e o dia que eu saí 
da UTI. É muita gratidão aos mé-
dicos, enfermeiros, enfim, a toda a 
equipe que me atendeu, e gratidão 
à minha família”, diz Giolberto da 
Silva, 46 anos, que ficou mais de 
um mês internado na UTI Covid.

Para o médico Pierry Otaviano 
Barbosa, coordenador da UTI Adulto 
do Hospital Dona Helena, quando 
um paciente recebe alta médica é 
uma satisfação muito grande que 
traz  sentimento de dever cumprido.

“A UTI Covid é pesada, dá mui-
to trabalho. Os pacientes precisam 
de atenção constante, mas quan-
do vemos um paciente se recupe-
rar e sair, isso gera uma satisfação 
para a equipe toda e nos dá força 
para continuar trabalhando e en-
carando essa pandemia”, afirma.

A psicóloga Kethe de Oliveira 
Souza complementa dizendo que 
ver os pacientes felizes, saindo do 
hospital, e as famílias esperan-
do, é perceber que, mesmo diante 
de tantas perdas, há um trabalho 
constante para salvar vidas.

“As vitórias não são apenas dos 
médicos, dos enfermeiros, da equi-
pe, de um setor específico. Elas 
são resultado de uma grande en-
grenagem que funciona 24 horas 
por dia o tempo todo”, finaliza.

A chegada da vacina, no final 
de janeiro, renovou as esperan-
ças de todos, mas os cuidados com 
o contágio são permanentes, in-
clusive para aqueles que já estão 
imunizados. Por isso, é preciso 
continuar usando máscara, higie-
nizando as mãos com álcool gel e 
mantendo o distanciamento social.   

“São medidas simples. Não 
é difícil de cumprir”, finali-
za o coordenador da UTI.

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

Eu tenho duas 
identidades agora: o dia 
que eu nasci e o dia que 
eu saí da UTI. É muita 
gratidão aos médicos, 
enfermeiros, enfim, a 
toda a equipe que me 
atendeu, e gratidão à 
minha família.” 

 
Giolberto da Silva, 
paciente 

A UTI Covid é pesada, 
dá muito trabalho. Os 
pacientes precisam 
de atenção constante, 
mas quando vemos um 
paciente se recuperar 
e sair, isso gera uma 
satisfação para a equipe 
toda e nos dá força para 
continuar trabalhando 
e encarando essa 
pandemia.” 

 
Pierry Otaviano Barbosa, 
coordenador da UTI Adulto do 
Hospital Dona Helena

As vitórias não são 
apenas dos médicos, 
dos enfermeiros, da 
equipe, de um setor 
específico. Elas são 
resultado de uma 
grande engrenagem 
que funciona 24 horas 
por dia o tempo todo.” 

 
Kethe de Oliveira Souza, 
psicóloga do Hospital Dona Helena
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Saúde autoriza vacinação de 
profissionais da educação
Estados passarão a receber novos lotes de imunizantes para atender os profissionais da área, paralelamente às doses 
destinadas a pessoas com deficiências. Em junho, governo prevê a chegada de mais 43,8 milhões de unidades da vacina

Francieli Fontana e Rodrigo Cruz anunciaram as novas diretrizes da campnha 

de imunização, que deve contar com o reforço de 43,8 milhões de novas doses 

de imunizantes em junho, sendo 12 milhões delas produzidas pela Pfizer
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Vacinação por faixa 
etária será retomada

A vacinação por faixa etá-
ria, para a população em geral, 
seguirá a ordem decrescente. 
Como os idosos (60 anos +) já 
foram imunizados, o ministé-
rio pretende vacinar as pessoas 
de 18 a 59 anos. O esquema 
de vacinação terá início pelos 
mais velhos (59 anos). Francieli 
Fantinato acrescentou que os 
municípios terão a flexibilida-
de de pactuar com os estados a 
aceleração da imunização nos 
grupos do PNO e nas faixas etá-
rias, caso complete segmentos.

“A estratégia inicial é concluir 
até o grupo de trabalhadores da 
educação, na sequência inicia o 
grupo 20 [forças de segurança] e 
por faixa etária. Se o município 
tiver demanda reduzida, tem 
que fazer trabalho de identi-
ficar pessoas, de buscar e, se 
esgotar essas possibilidades, 
já pode abrir. O município vai 
ter que manejar isso e entender 
a sua população”, explicou.

Nova norma para conservação de vacina Pfizer
O secretário executivo do Mi-

nistério da Saúde, Rodrigo Cruz, 
destacou a autorização pela Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) da possibilidade de ar-
mazenamento da vacina da Pfizer 
nas temperaturas entre 2ºC e 8ºC, 
por até 31 dias. Até então, o perío-
do máximo permitido era de cinco 
dias. Com isso, disse Cruz, será 
possível enviar os imunizantes para 
mais cidades, chegando ao con-

junto dos municípios brasileiros.
O secretário executivo informou 

que, para junho, está prevista a dis-
tribuição de 43,8 milhões de doses. 
Esse total será formado por 20,9 
milhões de doses da Oxford/Astra-
Zeneca, produzidas pela Fiocruz; 6 
milhões da Coronavac (do Institu-
to Butantan); 4 milhões da Oxford/
AstraZeneca pelo consórcio Covax 
Facility; 842 mil da Pfizer pelo Co-
vax Facility e 12 milhões da Pfizer.

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

O Ministério da Saúde anunciou 
ontem (28) em entrevista coletiva 
o início da vacinação dos traba-
lhadores da educação no Plano 
Nacional de Operacionalização 
da Vacinação contra a covid-19. 
O grupo já fazia parte dos públi-
cos prioritários e agora os estados 
começarão a receber doses para 
aplicação nesses profissionais.

Atualmente, os estados estão 
imunizando pessoas com comorbi-
dades e com deficiência cadastradas 
no Benefício de Prestação Continua-
da (BPC). Segundo a coordenadora 
do Programa Nacional de Imuni-
zação (PNI), Francieli Fantinato, 
o ministério começará a destinar 
doses aos trabalhadores da edu-
cação em paralelo aos grupos de 
pessoas com deficiência permanen-
te sem cadastro no BPC, população 
em situação de rua e funcionários e 
população do sistema de privação 
de liberdade (prisões e unidades 
de internação de adolescentes).

A imunização dos trabalhadores 
da educação ocorrerá das primeiras 
para as últimas séries, contemplan-
do, nesta ordem: creches, pré-es-
colas, ensino fundamental, ensino 
médio, ensino profissionalizante e 
Educação de Jovens e Adultos (EJA). 
Em seguida, serão contemplados os 
profissionais da educação superior.

GRUPOS PRIORITÁRIOS
A medida foi adotada após ter sido 

detectada uma menor procura por 
vacinação dos grupos prioritários 
em estados e municípios. “Essa de-
manda reduzida pode estar relacio-
nada às superestimativas do grupo 
de comorbidades, onde utilizamos 
dados da Política Nacional de Saúde, 
mas não faz relação com as comor-
bidades do PNI, existindo uma mar-
gem de erro”, explicou Francieli.

“Enquanto estivermos vacinando 
grupos vulneráveis já vamos abrir 
para trabalhadores da educação. Na 
sequência, quando concluir esses 
grupos, inicia os outros segmentos: 
força de segurança e salvamento, 
trabalhadores de transporte cole-
tivo até o grupo 28 [do PNO]. São 
números pequenos. Os quantitati-
vos de vacina vamos dividir. Vamos 
fazer uma parte para este segmen-
to e uma parte por faixa etária”, 
comentou a coordenadora do PNI.
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Pacote de investimentos 
no Norte e Planalto Norte
Governador Carlos Moisés visita os municípios 
de Itaiópolis, Três Barras, Porto União e Joinville e, 
em todas as cidades, anuncia obras e liberação 
de licenças para projetos importantes

e teve início em 

fevereiro de 2019. 

A licença permitirá 

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

A passagem do governador Carlos Moisés 
pelo Norte e Planalto Norte do Estado na 
sexta-feira (28) foi cercada de anúncios 
importantes. Na parte da manhã, em 
Itaiópolis, ele assinou a ordem de serviço 
para a restauração da SC-114. A obra vai 
abranger um trecho de aproximadamen-
te 12 quilômetros entre o acesso na BR-
116 à entrada do Bairro Alto Paraguaçu. 
O investimento é de R$ 11,8 milhões. 

Pouco depois, em Três Barras, o gover-
nador participou de um ato do Instituto 
do Meio Ambiente (IMA), entregando 
a licença ambiental de operação para 
a expansão da fábrica de papel da em-
presa WestRock. O investimento lá é de 

US$ 345 milhões - R$ 1,8 bilhão pela 
cotação atual -, e teve início em fevereiro 
de 2019. A licença permitirá expandir a 
produção em aproximadamente 40%.

No começo da tarde, já em Porto União, 
ele liberou R$ 3 milhões para a recupe-
ração do acesso ao distrito industrial da 
cidade. Parte do valor será usado para 
a pavimentação de ruas na região. Com 
a contrapartida do município, o inves-
timento deve chegar a R$ 5 milhões.

Para completar a agenda, Moisés 
desembarcou em Joinville, no final da 
tarde, e, em encontro com lideranças 
políticas e empresariais, anunciou mais 
investimentos para Joinville e região. 

Um deles é o convênio para implantação 
do Eixo K, no Distrito Industrial. Trata-se 
de uma rodovia duplicada que ligará a Rua 
Dona Francisca, nas proximidades do Pe-
rini Business Park, à Rodovia Hans Dieter 
Schmidt. O Governo do Estado vai aportar 
R$ 11,5 milhões para viabilizar a iniciativa.

Carlos Moisés também anunciou a 
viabilidade da implantação do Termi-
nal Gás Sul (TGS) de Regaseificação de 
Gás Natural Liquefeito (GNL), na Baía 
da Babitonga, em São Francisco do Sul. 
Foi emitida a LAI (Licença Ambiental de 
Instalação) junto ao IMA (Instituto do Meio 
Ambiente), o que habilita a New Fortress 
Energy (NFE) para a chamada pública.

No empreendimento, serão investidos 
US$ 77 milhões - cerca de R$ 402 milhões 
pela cotação atual - e gerados mais de 
600 empregos durante sua implantação.

Por fim, o governador assinou um termo 
de fomento com a escola do Teatro Bolshoi 
e repasse de R$ 3,6 milhões para a institui-
ção; R$ 314 mil para a compra de mobiliário 
para dez escolas; e R$ 245 mil para a aqui-
sição de 20 computadores de três escolas. 
“Na região Norte, há cerca de R$ 1 bilhão 
em obras sendo viabilizadas. Precisamos 
tratar a gestão com responsabilidade para 
que essa condição permaneça, que nos per-
mitam trabalhar e desenvolver os projetos, 
sem descontinuidade”, frisou Moisés.

Expansão de empresa em Três Barras

Na cidade de Três Barras, a comitiva liderada pelo 
governador Carlos Moisés esteve na empresa WestRock, 
que atua há 65 anos no Planalto Norte, sendo a segunda 
maior produtora de papel e embalagens de papelão do 
Brasil. “Precisamos operar olhando para o empresário 
como um grande parceiro”, destacou Moisés.

Reabilitação da SC-114 em Itaiópolis

Em Itaiópolis, o governador assinou a ordem de serviço 
para reabilitação da SC-114, com custo estimado de 
R$ 11,8 milhões. “Santa Catarina cresce de forma 
pujante, quatro vezes mais que o Brasil. A infraestrutura 
precisa acompanhar esse desenvolvimento. É um 
momento que não podemos desperdiçar”, afirmou.

Encontro com lideranças em Joinville

Na maior cidade do Estado, Carlos Moisés se reuniu 
com empresários e lideranças políticas e anunciou mais 
investimentos. Um deles, a implementação do Eixo K na área 
industrial, em parceria com a Acij. “Este contato reflete a 
interlocução e a parceria que Joinville tem construído com 
o Estado”, destacou o presidente da Acij, Marco Corsini.



moacir.pereira@ndmais.com.br
MOACIR PEREIRA

O MDB, maior partido político do 
Estado, encerra neste sábado, em 
Blumenau, mais um encontro regional 
destinado a motivar os filiados para 
as prévias de 15 de agosto, visando a 
escolha do candidato a governador. 
Tem três pré-candidatos: Dário Berger, 
Antídio Lunelli e Celso Maldaner.

O PSD coloca na dianteira dois 
nomes que circulam pelo Estado: o 
ex-governador Raimundo Colombo, 

que só concorrerá ao governo 
ou ao Senado; e o ex-prefeito 
Napoleão Bernardes, a aposta de 
renovação de várias lideranças.

Em articulação aberta e muita 
movimentação em Santa Catarina 
e em Brasília está o senador 
Jorginho Mello, presidente do 
PL, com apoio do presidente 
Bolsonaro e de vários ministros.

Os Progressistas estiveram reunidos 

para tratar de 2022 e decidiram: o 
partido não abre mão da candidatura 
ao governo. Tem dois nomes: o 
senador Esperidião Amin, que estava 
presente e não fez reparos, colocando 
o nome à disposição; e o prefeito 
de Tubarão, Joares Ponticelli.

O PSDB trabalha com o nome do 
ex-deputado Gelson Merísio, que tem 
a garantia do prefeito Clésio Salvaro 
de que ficará até o fim do mandato em 

Criciúma e não concorrerá em 2022.
O prefeito de Florianópolis, Gean 

Loureiro, recebe pressões da cúpula 
nacional do Democratas para 
concorrer ao governo, como deseja.

O nome das esquerdas é o 
do petista Décio Lima.

Finalmente, o governador 
Carlos Moisés, a tripla incógnita: 
não se sabe se concorrerá, por 
qual partido e para que cargo.

Partidos já debatem eleições em SC

Livros - Registro positivo durante a pandemia do coronavírus: as vendas 
virtuais de livros tiveram crescimento de 84%. Nas livrarias, contudo, 
houve queda de 32%. A indústria editorial caiu 8,8%, mas algumas editoras 
registraram crescimento. É o caso do grupo editorial Almedina, que teve 
aumento de 20%, desempenho realmente expressivo. Vendeu mais de R$ 
5,2 bilhões em livros, segundo a Câmara Brasileira do Livro. A Almedina 
tem um portfólio com 80% de livros jurídicos especializados e 20% de 
literatura. Um dos sucessos nesta área é o escritor catarinense Deonisio da 
Silva, maior autoridade brasileira em linguística. Está lançando a 18ª edição 
do “De onde vem as palavras”, com 1.180 páginas, obra inédita no Brasil.

Performance  
- Com a 

virada dos 
últimos 

dois anos, 
de empresa 

endividada e 
quebrada para 

uma estatal 
superavitária 

e com lucro 
de R$ 1,8 
bilhão, a 

CGT-Eletrosul 
distribuiu 

mais de R$ 
39 milhões a 

título e participação nos lucros de seus 1.300 empregados. 
E, também, mais de R$ 113 milhões de dividendos 

aos acionistas. De acordo com o presidente, Antônio 
Carlos Krieger, a CGT-Eletrosul tem R$ 14,1 bilhões 

em ativos, com patrimônio líquido de R$ 7,6 bilhões.
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Ferrovia Guarani
Ex-secretário da Agricultura e ex-presidente da 
Embrapa, engenheiro agrônomo Glauco Olinger, sobre 
o futuro de Santa Catarina: “A Ferrovia do Frango, 
que liga o litoral ao Oeste catarinense, é fraca, deve 
e pode ser robustecida mediante seu prolongamento 
até o Paraguai. De primeiro, porquê vai reduzir, 
expressivamente, o preço de obtenção do milho e da 
soja, produzidos no país vizinho, fato do mais alto 
interesse sócioeconômico da agroindústria regional 
e do Estado. Segundo, interessaria ao Paraguai, que 
teria uma saída para o Oceano Atlântico. Terceiro, o 
Paraguai é uma nação amiga, com quem já mantemos 
convênio relativo à Usina de Itaipu. Quarto, a futura 
ferrovia não seria do frango, e sim de toda a produção 
regional. Seria, por exemplo, a Ferrovia Guarani, em 
homenagem aos índios que, no passado, abriram a 
Estrada, ou Caminho do Peabiru, com a força dos 
braços e machados de pedra, do litoral ao Paraguai e 
Chakras, no Peru, antes dos europeus desembarcarem 
em terras catarinenses. Abração pandêmico, Glauco.”

A dívida
Uma das grifes mais conhecidas no Brasil 
- a Richards - fechou a loja no Beiramar 
Shopping. Era franqueado e dono do 
estabelecimento o ex-senador Delcídio 
do Amaral, do PT, preso e denunciado 
por corrupção em novembro de 2015. 
O aluguel não foi pago. A dívida foi 
executada na Justiça. Sem negociação veio 
a ordem de fechamento. O débito também 
está sendo cobrado na esfera judicial.

Licenciamento
Fato relevante já marca a gestão do novo 
presidente do Instituto do Meio Ambiente 
(Ex-Fatma), Daniel Vinicius Netto. Em 
apenas três meses foram concedidos 
licenciamentos de novos projetos 
empresariais em Santa Catarina que 
totalizam mais de R$ 5 bilhões. Há vários 
processos de licenciamento pendentes de 
aprovação no IMA envolvendo bilhões 
de reais em várias regiões do Estado.

DIVULGAÇÃO/ND



Advocacia: 70 anos  
- O falecido advogado 
e desembargador 
João de Borba, 
ex-presidente do 
Tribunal de Justiça, 
recebe homenagens 
“in memorian” de 
familiares e amigos 
do mundo jurídico. O 
escritório Advocacia 
Borba Advogados 
Associados está 
comemorando 70 anos. Funciona até hoje no 
mesmo escritório em Blumenau, com uma filial na 
Capital desde 2008. Na foto, o desembargador Jorge 
de Borba, o homenageado, o advogado Paulo de 
Borba e o médico Júlio Cesar de Borba, já falecido.

Formação - Pelo Escritório Borba se formaram e já 
passaram quatro desembargadores, três dos quais na 
ativa; um ministro do Tribunal Superior do Trabalho, 
um prefeito de Blumenau, deputados federal e 
estadual, presidente da OAB/SC, dois presidentes da 
subseção de Blumenau, vários juízes estaduais e juízes 
trabalhistas, professores, empresários e profissionais 
do Direito. E conta hoje com 12 advogados.

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

Casildo 
Maldaner
A trajetória política do falecido 
senador Casildo Maldaner, do 
MDB, foi resgatada durante 
live organizada pelo jornalista 
Frutuoso de Oliveira e transmitida 
pela internet. Participação do 
irmão, o deputado federal Celso 
Maldaner, dos ex-governadores 
Eduardo Pinho Moreira e Paulo 
Afonso Vieira e do deputado 
Valdir Cobalchini. A homenagem 
teve ainda participação de 
líderes e eleitores do MDB de 
várias regiões do Estado.

Segurança
Indicação feita na Assembleia 
Legislativa pelo deputado Ricardo 
Alba (PSL) ao governo do Estado 
prevê a contratação de policiais 
militares inativos para atuarem 
na vigilância armada das escolas 
públicas estaduais e municipais. 
O parlamentar fundamentou 
sua proposta pelo clima que 
constatou em visita à cidade 
de Saudades, onde ocorreu a 
chacina na Creche Aquarela.
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Curtas
 – O procurador e escritor Gilberto Callado 
de Oliveira é conferencista do 31º Encontro 
Monárquico Nacional, evento virtual 
marcado para o dia 5 de junho, às 14h.

 – O médico e ex-deputado Fernando Agostini, 
o Coruja, filiou-se ao PDT disposto a disputar 
uma eleição majoritária em 2022. Acompanhe meus comentários no 

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

Recordando

Saulo Silva 
Há exatamente 10 anos a comunicação catarinense 
despedia-se do publicitário Saulo Silva, profissional dos 
mais qualificados, pioneiro em produção de som e imagem 
e um ser humano realmente excepcional. Criativo, talentoso 
e solidário, liderou e presidiu várias entidades ligadas à 
atividade. Em 1973, Saulo, Emilio Cerri, Sylvio Back e Afonso 
Camargo fundaram a Quadra. A empresa tem desde seu 
falecimento o comando da viúva Iara e do filho Daniel (foto).

ACONTECENDO AQUI/DIVULGAÇÃO/ND

Inquérito
Ministério Público de Santa 
Catarina investiga desde 2019 
contratação sem concurso e 
efetivação de 196 servidores 
do Deter (Departamento de 
Transportes e Terminais), 
órgão do governo do Estado. 
A alegação na página 19: “Foi 
elaborado um levantamento 
pelo apoio técnico desta 
Promotoria de Justiça onde 
foram listados todos os 
servidores que constam no 
Portal da Transparência do 
Poder Executivo de Santa 
Catarina com lotação no 
Deter e que, em que pese 
a forma de ingresso tenha 
sido mediante contratação 
direta, para prestação de 
serviços públicos no período 
de 1981 e 1988, atualmente 
pertencem ao regime jurídico 
estatutário, resultando no 
total de 196 pessoas”.

Entrevista Delegado-geral Paulo 
Norberto Koerich

Quais as explica-
ções para a queda da 
criminalidade em SC?

A queda da cri-
minalidade se deve 
principalmente às 
ações que as forças 
de Segurança Pú-
blica desenvolvem, 
tanto na atividade de pre-
venção, quanto de repres-
são. Em especial a Polícia 
Civil pelo enfoque dado 
nas investigações e isso se 
comprova pelo número de 
operações policiais desen-
cadeadas somente neste 
ano (548) e também no ano 
passado (1.499), aliado aos 
números de cumprimen-
to de ordens judiciais.

A Polícia Civil vem 
atuando em home-offi-
ce ou presencialmente?

Durante a pandemia, 
tivemos em determinado 
momento unidades em que, 
infelizmente, nossos poli-
ciais foram acometidos pela 
Covid-19. Com isso tivemos 
que fazer um remaneja-
mento. Alguns setores onde 
as pessoas apresentavam 
comorbidades ou são por-
tadoras de comorbidades, 
mantivemos em home-of-
fice, cumprindo os protoco-
los sanitários. No entanto, 
toda a atividade operacional 
da Polícia Civil e plantões 
foram mantidos ininterrup-
tamente, comprovado pelas 
operações desencadeadas.

A inteligência 
artificial tem sido 
ferramenta eficaz?

É algo que veio 
para ficar e não 
tem como dissociar 
mais das ativida-
des da Segurança 
Pública. Em especial 

da Polícia Civil, pois várias 
ações foram colocadas em 
prática e vários projetos já 
estão disponibilizados para 
os policiais. Até dezembro 
implantaremos o inquérito 
policial totalmente digital. A 
WebConf, que é uma plata-
forma desenvolvida pela Po-
lícia Civil totalmente segura, 
com a qual realizamos não só 
o planejamento de operações 
e videoconferências, mas 
também através da qual hoje 
são lavrados procedimen-
tos policiais como autos de 
prisão em flagrante. Temos 
ainda uma plataforma de 
ensino on-line da Academia 
de Polícia, o que propicia 
que policiais participem de 
cursos de formação conti-
nuada sem que tenha uma 
necessidade de se deslocar de 
suas Comarcas ou cidades.

Quantos criminosos de as-
salto de Criciúma foram pre-
sos e quanto já foi recuperado?

Até o momento 15 pes-
soas foram presas e recu-
perado R$ 1,8 milhão. É 
importante registrar que 
esta investigação ain-
da está em andamento.

 “O inquérito policial 
será totalmente digital”
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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.

E D I T O R I A L

Nas redes do 
Vídeo em que o Papa Francisco fala que os brasileiros não 
têm mais salvação ("muita cachaça, pouca oração") repercu-
tiu. A brincadeira dividiu opiniões no Instagram do @ndmais. 

/ndmais @ndmais

 Nilsa Araújo
Precisamos de mais 
brincadeiras, o povo 
está precisando rir um 
pouco. Bravo, Papa.

 Margareth Cisne
Que triste ouvir isso. 
Vivemos uma situa-
ção sem contingen-
tes. Um desgoverno 
absoluto e ainda ter 
de ouvir isso. Como se 
todos bebêssemos e 
como se todos fôsse-
mos obrigados a re-
zar. Piada sem graça.

 Fabio Souza
Brasileiro não supor-
ta ouvir a verdade, 
adora viver na ilusão 
que aqui é o me-
lhor país do mundo.

 Carlinhos Rigelo
Só falou a verdade.

 Ana Paula Allende
Não tem graça. O povo 
brasileiro não tem 
nada a ver com poli-
ticagem. É um povo 
sofrido que não tem 
o controle sobre nada 
do que está aconte-
cendo. Alguns só tem 
a sua fé para conse-
guir se manter vi-
vos. Quanto escár-
nio e insensibilidade.

 Carolina Miura
Acrescentaria: muita 
cachaça, pouca ora-
ção e poucos livros.
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Esperança e alívio

A nálise do Banco Central sobre a atividade 
econômica no primeiro trimestre é um alento 
para os brasileiros e para o país, todos en-
volvidos numa crise gerada pela pandemia 

de Covid-19. Conforme a instituição, a economia teve 
uma evolução maior do que a esperada. Das cinco 
regiões do Brasil, quatro apresentaram crescimento: 
Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste; apenas o Nor-
te teve recuo. O estudo consta do Boletim Regional, 
publicado trimestralmente, e que traz a evolução, 
por região, de indicadores que repercutem as deci-
sões de política monetária, como produção, vendas, 
emprego, preços, comércio exterior, entre outros.

A maior expansão da atividade econômica foi re-
gistrada no Sul. A região cresceu 2% no primeiro 
trimestre, beneficiada pelo agronegócio. Esse cresci-
mento favorece, 
indiretamente, 
os investimentos, 
em especial, em 
máquinas e equi-
pamentos. Santa 
Catarina, Paraná e 
Rio Grande do Sul 
são Estados com 
enorme potencial 
agrícola. O Banco 
Central destacou 
que a recupera-
ção econômica 
no Sul, apesar 
de incertezas, deve prosseguir com o desem-
penho positivo do agronegócio e a esperada 
normalização das cadeias produtivas no setor in-
dustrial, outro ponto forte dos três Estados.

Não é novidade que a pandemia fez os brasileiros 
mudarem os hábitos de consumo. E isso tem influência 
direta na economia, que sinaliza uma resistência no 
processo de recuperação. O menor consumo impôs forte 
parada no sistema produtivo, com desabastecimento 
em alguns setores. Porém, o Banco Central avalia que 
os novos pagamentos do auxílio emergencial, a nor-
malização da taxa Selic (atualmente em 3,5% ao ano) e 
a redução do impacto da pandemia, com mais pessoas 
vacinas, devem sustentar a retomada do crescimento. 

Esse cenário apresentado pelo Banco Cen-
tral representa esperança para os brasileiros, 
que pode se transformar em alívio com a chega-
da de mais vacinas e mais pessoas vacinadas.

Das cinco regiões do 
país, quatro registraram 
crescimento econômico 
no primeiro trimestre. 
Destaque para o Sul, 
que cresceu 2%”.

Fernando Moritz
Nas pequenas brinca-
deiras, sempre falam 
grandes verdades.

GRUPO ND

MARIO J. GONZAGA PETRELLI
IN MEMORIAM / FUNDADOR E PRESIDENTE 

EMÉRITO GRUPO ND E GRUPO RIC

ALBERTINO ZAMARCO JR.
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

ENDEREÇO:
RUA XAVANTES, 120, ATIRADORES, 
JOINVILLE (SC)
CEP 89203-210

SILVANO SILVA
DIRETOR REGIONAL 
JOINVILLE
silvano@ndtv.com.br

DRICA FERMIANO
GERENTE DE JORNALISMO E OPERACIONAL NDTV
drica@ndtv.com.br

FLÁVIA BORBA VIEIRA
GERENTE COMERCIAL
fl avia.vieira@ndtv.com.br

MAURO GERES EDITOR CHEFE
maurocgeres@gmail.com.br

RAQUEL SCHWARZ EDITORA PORTAL ND
raquel.schwarz@ndmais.com.br

TELEFONES:
(47) 3419-8000 / GERAL
(47) 3419-8010 / COMERCIAL
(47) 3419-8020 / REDAÇÃO

DERLY MASSAUD ANUNCIAÇÃO
DIRETOR DE PLANEJAMENTO

GILBERTO KLEINÜBING
DIRETOR COMERCIAL

LUÍS MENEGHIM
DIRETOR DE CONTEÚDO

MARCELLO CORRÊA PETRELLI
PRESIDENTE EXECUTIVO GRUPO ND

mauro.geres@ndmais.com.br



Racismo estrutural: um 
enfrentamento necessário

Simão Baran Junior
Promotor de Justiça e integrante do Necrim (Núcleo de Enfrentamento aos 
Crimes de Racismo e de Intolerância) do Ministério Público de Santa Catarina

Temos visto pelo Brasil e pelo mundo o cresci-
mento de atos de ódio contra negros, o que nem 
sempre tem merecido a devida resposta puniti-
va. Por vezes, um ato racista é dissimulado como 
uma simples piada ou brincadeira ou ainda visto 
como um mal-entendido. Apesar de tanto se fa-
lar em racismo, pouco se vê dele nos Tribunais.

Para entender essa ausência é necessário ir 
além do entendimento do racismo somen-
te como um ato individual contra alguém e 
reconhecer que ele faz parte do funcionamen-
to das instituições e da estrutura da sociedade.

Em razão disso e com o crescente questio-
namento das barreiras ao acesso de negros e 
negras aos espaços de poder político, intelec-
tual e econômico, diversas medidas vem sen-
do adotadas para mitigar essa desigualdade. 

Assim se justificam a introdução de cotas raciais 
em concursos públicos bem como a reserva de 
recursos do Fundo Eleitoral para campanhas ne-
gras. Por exemplo, a presença de negros no Judi-
ciário e no Ministério Público ainda é muito infe-
rior à sua proporção na sociedade catarinense e as 
cotas têm o potencial de mudar esse panorama.

Apesar das resistências, tais medidas são ne-
cessárias para iniciar as mudanças em vista de 

uma sociedade mais inclusiva, plural e mais 
democrática. Aliás, a recém ratificada Conven-
ção Interamericana sobre o Racismo foi incor-
porada com o status de Emenda Constitucional 
e prevê o compromisso de que sejam adotadas 
ações afirmativas, sepultando de vez a discussão 
acerca da constitucionalidade ou não das cotas.

De certa forma, a ascensão negra a posi-
ções de poder gera reações racistas que devem 
ser enfrentadas pelo Estado, em especial pelas 
forças de segurança pública. Ataques à par-
lamentares negros ou de outros grupos não-
-dominantes representam um ataque à de-
mocracia e não devem ser tratados como uma 
mera ameaça individual. Essa violência política 
tem aumentado e merece rigoroso combate.

E para enfrentar essa realidade, é preciso mudar 
as instituições. Assim, ao mudar as estruturas e as 
instituições, teremos condições de enfrentar ade-
quadamente a crescente onda de ódio e racismo.

Este é o desafio que se apresenta inclusive ao 
Ministério Público de Santa Catarina. Só as-
sim conseguiremos alcançar um dos objetivos 
da República Federativa do Brasil: a constru-
ção de uma sociedade livre, justa e solidária.

Casildo, um gigante da vida
Dorvalino Furtado Filho
Médico veterinário e pós-graduado 
em administração pública e sociedade

O vice-governador, o governador, o sena-
dor, o deputado (estadual e federal) Casil-
do Maldaner (in memoriam) foi uma saudá-
vel expressão de político e homem. Com seu 
linguajar pitoresco, revelava seus sentimen-
tos autênticos e sem as formalidades im-
postas aos políticos pela liturgia do cargo.

Para escrever o Casildário 1, (Casildário 2 ter-
minei e o 3 ficou pela metade), acompanhei Ca-
sildo ao longo de um ano. Pesquisei e selecionei 
suas citações e resolvi interpretá-las e “traduzi-
-las” neste Casildário 1, (como no dois e três). 

Meu eterno amigo Casildo Maldaner, que agora 
dorme no Senhor, era um homem alegre como 
um “exemplo para La Fontaine: “Não chamo 
alegria o que provoca o riso, mas aquele char-
me, aquele tom agradável que pode dar gra-
ça a qualquer assunto, mesmo o mais sério”.

Casildo não tinha formalidades, está aí seu 
sucesso, e o motivo de sempre teve de con-
seguir ser querido por uma infinidade de 
amigos e amigas, além de sua família.

A cultura catarinense e nacional ganhou um 
pouco com estes livros, até porque os folclores 
não é nada mais, nada menos que que o verda-

deiro resgate da história política, principalmen-
te aquela de bastidores que dificilmente sabe-
mos e que envolve o hilário e da qual também 
emergem os neologismos engraçados e ver-
dadeiros do contexto político-institucional. 

Luiz Henrique da Silveira (in memoriam), elei-
to governador de SC em 2002, fez a apresen-
tação do Casildário 2. “Se o Casildo não exis-
tisse, a gente teria que fabricar um clone.

O ex-vereador de Modelo, que saiu da bode-
ga do velho Andreas Maldaner para o mundo, é, 
inquestionavelmente, o único. Bem-humorado, 
tolerante, paciente, humilde e leal, nem mesmo 
fazendo força, a gente consegue brigar com ele.

Casildo faz questão de transparecer ingenui-
dade e poucas letras. Inventa palavras arreve-
sadas, usa um palavreado confuso, resvalan-
do para o folclore e insinuando que não sabe, 
quando na verdade, sabe mais do que todos nós.

É difícil imaginar a política sem o Casildo, o PMDB 
sem ele, a gente sem ele. Hoje, Casildo é o ponto 
geográfico do Partido. Dorvalino, herdando o jei-
to rico da prosa lageana, vai registrando, uma a 
uma, as tiradas gostosas do nosso senador rocei-
ro, que tem jeito de caipira, e muito jeito de gente!

Claro que comprovada uma omissão proposital e pensada em 
detrimento da vida, medidas compatíveis a esta irresponsabilidade 
humanitária deverão ser tomadas. O diretor do Butantan, Dimas Covas, 
aplaudido várias vezes pela claque oposicionista, fez sérias acusações 
como o desinteresse do governo federal na liberação em dezembro 
do ano passado de 40 milhões de doses da vacina Coronavac. Não 
havia autorização da Anvisa. Com a liberação emergencial começou 
a vacinação no mês seguinte, com as garantias e responsabilidades. 

A politização da pandemia vem permitindo contextos diversos 
dentro de interesses muito bem localizados. Covas é cabo eleitoral 
do governador João Dória A expectativa dos algozes ao governo 
Bolsonaro era de que a CPI a essa altura dos acontecimentos já 
tivesse atingido de morte o Planalto. Ao contrário, entrou numa rota 
de desmoralização, onde bate-bocas rasteiros revelam o perfil de 
alguns senadores, como o presidente da CPI, Omar Aziz, que numa 
dessas sessões usou a mãe de um colega para ofensas diretas. 

Esse é o lado positivo da CPI, descortinando o nível da nossa 
Câmara Alta e mostrando a necessidade de darmos ao voto mais 
respeito. Está dando para conhecer muitos senadores. Algumas 
surpresas agradáveis, mas na maioria das vezes a lamentável 
confirmação das certezas em relação a muitos outros. E as razões 
estão exatamente no fato de os senadores participarem de uma 
investigação parlamentar abusando de pré-julgamentos. Vamos 
parar com hipocrisia. Genocidas estão espalhados por todo este 
país e muitos deles concentrados em Brasília, usufruindo do suor 
da população, onde colocam sem escrúpulos dinheiro público 
aos seus interesses obscuros ferindo de morte os brasileiros. 

A CPI no seu circo acusatório deixou passar o que pode ser 
considerado o mais importante, se a intenção real é a vida. Se a 
intenção real é turbinar a vacinação. Covas, disse que é possível no 
último trimestre deste ano colocar no braço do brasileiro a vacina 
Butanvac totalmente produzida no Brasil, com tecnologia norte-
americana. A chamada 2.0. Ela é uma evolução das vacinas atuais 
com força no combate às variantes que estão surgindo. Covas, em 
breve relato, afirmou que está tudo encaminhado e caso seja mantido 
o ritmo de testes, análises e investimentos, será possível liberar 100 
milhões de doses, agora no final do ano. Se não estiver no marketing 
eleitoral de Dória, visando atacar o presidente, a notícia é fantástica.

Mas os senadores nem se debruçaram nessa informação, 
confirmando que a proteção do brasileiro para muitos deles 
está apenas no discurso. Querem, isso sim, construir culpados e 
desfilar fel diante das câmeras de TV. Há condições de reverter 
totalmente esse quadro unindo interesses humanitários 
e exigindo celeridades em nome da saúde e da vacinação, 
mas a Butanvac para esses genocidas do Congresso não é a 
prioridade, a prioridade é a politicalha podre e repugnante. 

Foco destrutivo

paulo.alceu@ndmais.com.br
PauloALCEU

IMPUNIDADE
E os togados imperiais colocaram no fundo da lixeira a delação 
do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que alcançou 
o ministro Dias Toffoli no universo da propina. Ele é citado por 
supostas vendas de sentenças, que passaram pelo escritório da 
mulher dele. Dos 11, sete deles revogaram a colaboração premiada. 
E o mais absurdo, com o voto do próprio Toffoli, que não teve nem 
o caráter de se colocar impedido. Claro que entre os supremos que 
anularam a delação estavam Gilmar Mendes, Edson Fachin e Ricardo 
Lewandowski. O festival de impunidade construído pelos senhores da 
boa mesa de vinhos caros e iguarias vem produzindo um país onde 
o sentimento não é apenas de insegurança jurídica, mas de que o 
crime compensa e inclusive é reverenciado, enquanto a vida segue.
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O que o senhor fez, em relação 
ao combate à pandemia, que 
de repente não faria agora?

É difícil de dizer. Nós, quando 
chegamos, e a partir daquele 
momento que o nosso gover-
nador emitiu aquele decreto, 
imediatamente montamos uma 
comissão de combate à Covid, 
onde tivemos a participação 
de diversas entidades da nossa 
sociedade de Jaraguá do Sul, 
empresarial, Polícia Militar, 
Ministério Público, OAB. Fizemos 
um trabalho visando o máximo 
possível o controle e o combate. 
Eu diria que nós sempre pro-
curamos conciliar muito bem 
a questão sanitária, a questão 
da saúde pública, juntamen-
te com a questão empresarial, 
porque nós, afinal de contas, 
dependemos, precisamos, e não 
podemos em momento algum 
fazer um lockdown, fechar 
tudo. Eu diria que eu acredito 
que nós fomos muito bem.

Em relação ao governo do 
Estado, qual a análise que o 
senhor faz referente ao en-
frentamento da Covid-19?

Eu acredito que talvez o nosso 
governador, lá atrás, no mo-
mento em que ele decidiu aquele 
decreto, sem ouvir a sociedade, 
as entidades representativas, 
faltou diálogo. Naquele momen-
to, o governador deveria ter se 
reunido com os representantes 
da indústria, do comércio, as 

classes produtivas, e deveria ter 
ouvido mais antes de ter toma-
do aquela medida tão radical 
naquele momento, que mostrou 
sérios impactos na economia ca-
tarinense. Talvez, com o tempo, 
seriam medidas que deveriam 
ser tomadas dentro do que se 
fazia necessário com o cresci-
mento da pandemia. Eu acho 
que foi “queimada a largada”, 
porque, de um dia para a noite, 
nós recebemos no colo, e tive-
mos que tomar sérias medidas, 
onde nós nem sabíamos que 
caminho deveríamos seguir.

O senhor acredita que houve 
omissão do governo federal ou 
ele teve uma participação dentro 
do que era necessário e impor-
tante no combate à Covid-19?

O governo federal, do nosso 
presidente Jair Bolsonaro, eu 
entendo que se fez importante 
e necessário, até porque nós tí-
nhamos que romper esses 13 nos 
do governo PT. Ele fez muitas 
coisas boas para o nosso Brasil, 
mas também entendo que nessa 
questão da pandemia o nosso 
presidente também deveria ouvir 
um pouco mais a questão téc-
nica, ouvir mais os médicos, os 
cientistas, e não levar assim, só 
de forma política, ou achar que o 
problema não existe. Ele existe, 
é sério, hoje nós temos mais de 
400 mil mortes no nosso país. É 
aquilo que eu acabei de colocar, 
acho que nós temos que respei-

tar as entidades, nós também 
precisamos ter humildade. 

Jaraguá recebeu mui-
to dinheiro federal?

Nós recebemos sim, e fize-
mos a devida aplicação com 
muita cautela, dentro daquilo 
que precisava o investimento 
e tratamento da Covid-19. Não 
saímos queimando dinheiro em 
momento algum, nós somos 
muito, muito responsáveis com 
o dinheiro público. Agora, tem 
um lado também político, levado 
muito para a politicagem que eu 
não concordo com isso, até por 
certos comandantes e pessoas 
que se colocam aí. Eu acho que 
nós precisamos do bom termo, 
precisamos da seriedade na polí-
tica, nós precisamos da boa polí-
tica. Não é da política de esquerda 
ou direita, nós precisamos é 
da boa política. A boa política 
é aquela onde estamos em um 
debate de ideias, independente-
mente de bandeira partidária. 

Você está preparado para dispu-
tar o governo do Estado em 2022?

Sim, preparado. Eu faço parte 
do MDB, nosso partido é o MDB, 
e quero dizer que nós temos três 
pré-candidatos no momento, 
que é o senador Dário Berger, 
nosso presidente Celsio Mal-
daner, e também me coloquei à 
disposição. Então, estamos nesse 
momento fazendo um traba-
lho interno dentro do partido.

Entrevista Antídio Aleixo Lunelli

Dentro da série de entrevis-
tas com lideranças políticas 
catarinenses para o telejor-
nal ND Notícias, o convida-
do desta vez do articulista e 
colunista Paulo Alceu foi o 
prefeito de Jaraguá do Sul, 
Antídio Aleixo Lunelli (MDB). 

O prefeito comentou as 
medidas adotadas pelo gover-
nador de Santa Catarina, Carlos 
Moisés, no início da pandemia, 
e disse acreditar que as atitu-
des precipitadas acarretaram 
sérios problemas na economia 
do Estado. O prefeito Antídio 
Lunelli garantiu ainda estar 
pronto para disputar o governo 
em 2022. “Nós temos que unir 
os homens de boa vontade e 
que querem fazer a diferença, e 
eu me coloco no meio deles”.

“Não é da política de 
esquerda ou de direita, nós 
precisamos é da boa política”
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Prefeito de Jaraguá do Sul, Antídio Lunelli (MDB), foi 
entrevistado por Paulo Alceu no ND Notícias de ontem

E suspeito  
é o Moro?

O Supremo Tribunal Federal votou nesta quinta-
feira contra a validação da delação premiada de 
Sérgio Cabral, que cita o recebimento de R$ 4 milhões 
pelo ministro Dias Toffoli com a venda de sentenças 
favoráveis a dois candidatos a prefeituras do Rio de 
Janeiro. A Suprema Corte recebeu sete votos favoráveis 
à anulação e quatro contrários. Além do relator Edson 
Fachin, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Nunes 
Marques, Ricardo Lewandowski, Luiz Fux e o próprio 
Dias Toffoli também votaram pela invalidação.

“Um juiz não pode votar em um caso em que ele 
é o interessado. A lei é clara ao proibir a participação 
do juiz, é uma questão que vai além da legislação, é 
o bom senso, é o óbvio. Jamais poderia ocorrer. Isso 
só mostra que o Supremo está cada vez mais distante 
da legislação, principalmente quando diz respeito às 
questões penais e criminais. Em hipótese alguma o 
ministro Toffoli poderia ter votado nesse caso”, opinou 
a procuradora da República, Thaméa Danelon.

Conflito de interesses em que ministros deveriam 
ter se considerado suspeitos não é novidade 
neste STF. O próprio Toffoli foi advogado do PT, 
trabalhou para José Dirceu, mas se considerou apto 
a julgar casos envolvendo os companheiros. Já teve 
ministro concedendo habeas corpus para compadre 
também. Nossos “deuses do Olimpo” se colocam 
acima do bem e do mal e simulam imparcialidade 
até onde fica evidente seu interesse em jogo.

Mas esse caso realmente ultrapassou qualquer limite. 
Não é um caso de suspeição, mas sim de impedimento 
mesmo. O Código do Processo Penal, em seu artigo 
252, parágrafo V, diz claramente que o juiz não poderá 
exercer jurisdição no processo em que “ele próprio ou 
seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim em linha 
reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte 
ou diretamente interessado no feito”. Toffoli rejeitar 
delação contra Toffoli é simplesmente o escárnio total.

Além disso, essa semana completou um ano do 
inquérito das Fake News, que prendeu um jornalista 
sem permitir aos seus advogados o acesso na íntegra 
ao conteúdo das denúncias. O procurador Marcelo 
Rocha Monteiro comentou: “Isso é (mais) uma 
aberração do STF, o tribunal que, nas palavras do 
grande jurista Ives Gandra Martins, é atualmente a 
maior fonte de instabilidade jurídica do país”. 

Essa composição atual do STF envergonha o país, 
espalha insegurança jurídica, dificulta o combate à 
corrupção e vem atuando como partido de oposição 
ao atual governo, enquanto fez de tudo para tornar 
seu companheiro Lula elegível. O povo se sente 
refém dos “donos do poder”, que pelo visto podem 
tudo de forma arbitrária e sem qualquer respaldo 
legal ou constitucional. Até quando esses militantes 
vão esticar a corda desse jeito? É preciso salvar o 
STF do petismo urgentemente, ou ele acaba de vez 
com nosso frágil estado democrático de direito.

ConstantinoRODRIGO

Escrevem neste espaço:  
Segunda J.R. Guzzo  Terça Guilherme Fiuza  Quarta Alexandre Garcia 
Sexta Luís Ernesto Lacombe  Fim de semana Rodrigo Constantino
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Mudanças na gestão leva-
ram a CGT Eletrosul, em dois 
anos, de uma empresa em 
situação financeira compli-
cada para um lucro líquido 
de R$ 1,8 bilhão em 2020. 
O resultado financeiro fez 
a companhia, com sede em 
Florianópolis, incorporar 
mais duas empresas para a 
holding: a TSBE (Trans-
missora Sul Brasileira de 
Energia), e na última quarta-
-feira (26), os 49% na TSLE 
(Transmissora Sul Litorânea 
de Energia) - a CGT Eletrosul 
já detinha os outros 51%. A 
informação é do presidente da 
companhia, Antônio Car-
los Nascimento Krieger, em 
conversa com jornalistas do 
Grupo ND na tarde de ontem.

“Reduzir custos e au-
mentar a receita. E estamos 
conseguindo fazer um bom 
trabalho”, disse Krieger ao 
agradecer o empenho dos 
1339 funcionários da empresa. 
Com as medidas de gestão, 
o índice resultante (dívi-
da líquida) sobre o Ebitda é 
de 1,6 vez (um ano e seis de 
geração de caixa operacional 
para pagar o saldo da dívida), 
o que deu à empresa facili-
dade de buscar recursos no 
sistema financeiro e financiar 
projetos de expansão. Para 
o mercado financeiro até 3,5 
vezes é um patamar aceitável.

“Isso demonstra o endivi-
damento e saúde financeira da 
empresa. Em 2015, a CGT Ele-
trosul tinha um indicador de 
34,1 e chegou no final do ano 

passado com 1,6. Os bancos 
consideram 3,5 para fornecer 
o crédito e juros melhores. 
Acima desse indicador só com 
garantia e com aval. Em 2015 
precisava de 34 anos de recei-
ta para pagar a dívida e hoje 
em 2020, é 1,6”, salientou.

Com essa capacidade fi-
nanceira, a CGT Eletrosul 
incorporou a TSBE, agre-
gando mais de R$ 80 mi-
lhões à sua receita anual e a 
TSLE onde pagará R$ 217,55 
milhões na operação.

REESTRUTURAÇÃO
O presidente da empresa 

lembrou que a reestruturação 
societária das duas subsidiá-
rias da Eletrobras na região 
Sul, Eletrosul e CGTEE, no 
dia 2 de janeiro de 2020, e 
resultou na criação da CGT 
Eletrosul (Companhia de 
Geração e Transmissão de 
Energia Elétrica do Sul do 
Brasil), foi um excelente ne-
gócio para a então Eletrosul.

“A CGTEE tinha uma dívi-
da imensa com a Eletrobras 
(R$ 4,7 bilhões). Para haver 
a incorporação eles capitali-
zaram, a Eletrobras bancou. 
Não tinha sentido nenhum 
nós (Eletrosul) assumirmos 
uma dívida deste tamanho. 
Foi uma excelente incorpora-
ção, foi um excelente negó-
cio”, afirmou Antônio Carlos 
Nascimento Krieger. Ele  
destacou ainda que a estatal 
brasileira de energia elétrica 
criou condições financeiras 
para recuperação operacio-
nal da Termelétrica Candio-
ta III (Fase C), aportando 
mais de R$ 300 milhões.

Eletrosul em bom momento
Empresa catarinense de geração e transmissão de energia reverteu a situação financeira complicada 
e fechou 2020 com lucro líquido de R$ 1,8 bilhão, redução da dívida e aumento das receitas

Privatização da Eletrobras em pauta
Questionado sobre a privatização da Eletrobras, que detém 

99,81% do controle da CGT Eletrosul, Krieger frisou que é 
uma decisão política estratégica do governo federal. Segun-
do ele, ao contrário da possível impressão inicial, o projeto 
não propõe vender totalmente a Eletrobras para a iniciativa 
privada. O objetivo é que o governo reduza sua participação 
para menos de 50% e, assim, deixe de ser o controlador, o 
que significa perder o poder exclusivo de decisão sobre ela, 
embora continue podendo opinar junto aos novos sócios.

“Essas decisões são tomadas pelo governo federal. É uma 
decisão de vender ações para investidores privados. A ideia 
desse projeto é que a União continue com 40% a 45% das 
ações. E vai perder o controle, a gestão vai passar a ser dos 
acionistas como é em qualquer empresa privada”, afirmou.

Companhia vai investir R$ 2,3 bilhões até 2025

O presidente anunciou os 
investimentos da empresa para 
os próximos anos. Os investi-
mentos corporativos, em 2020, 
totalizaram R$ 179 milhões. 
A maior parte do recurso foi 
destinada ao segmento de 
transmissão, vinculado a REAs 
(Resoluções Autorizativas da 
Aneel). O plano de negócios e 
gestão da CGT Eletrosul prevê 
investimentos estimados em 
R$ 2,3 bilhões até 2025.  

“A maior parte dos inves-
timentos é em transmissão. 
Nosso parque de transmissão 

é antigo, todo ativo tem uma 
vida útil. É isso que nós esta-
mos fazendo, como estratégia 
empresarial. Estamos me-
lhorando e renovando nosso 
parque, tanto para melhorar a 
nossa receita quanto melhorar 
nosso desempenho operacio-
nal que é excelente”, disse o 
diretor de engenharia, Adilson 
Souza da Silva. Ele enfatizou 
que a CGT Eletrosul também 
fará prospecção em geração 
de energia eólica nas regiões 
das cidades de Livramento e 
Chuí, no Rio Grande do Sul.

Responsabilidade social em SC
Krieger apresentou os investimentos da empresa, em 

torno de R$ 200 mil, em doações de mil cestas básicas 
a famílias em situação de vulnerabilidade social duran-
te a pandemia. As ações foram em parceria com o Ins-
tituto Guga Kuerten e a Associação Casa São José.

Sede da Elase ainda é um impasse
O presidente da CGT Eletrosul ainda falou sobre o im-

passe em torno do futuro da sede da Elase, no bairro 
da Carvoeira, em Florianópolis. A companhia mantém 
conversas com a prefeitura da Capital em busca de so-
luções que evitem o leilão da área de 27.847,21 m², 
avaliada em R$ 24 milhões. Sendo R$ 17 milhões no 
terreno e R$ 7 milhões de benfeitorias no imóvel

Antônio Carlos 
Nascimento 
Krieger visitou 
ontem a sede do 
Grupo ND, em 
Florianópolis

A CGTEE tinha 
uma dívida imensa 
com a Eletrobras 
(R$ 4,7 bilhões). 
Para haver a 
incorporação eles 
capitalizaram, 
a Eletrobras 
bancou. Não tinha 
sentido nenhum 
nós (Eletrosul) 
assumirmos 
uma dívida deste 
tamanho. Foi 
uma excelente 
incorporação, um 
excelente negócio.”

Antônio Carlos 
Nascimento Krieger,
Presidente da Eletrosul

LEO MUNHOZ/ND
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A poucos dias para o fim do prazo, 
cerca de cinco milhões de contribuintes 
ainda não acertaram as contas com o 
Leão. Segundo o balanço mais recente, 
27.576.564 contribuintes enviaram 
a Declaração do Imposto de Renda 
Pessoa Física, 84,5% do previsto para 
este ano. Os números foram divulgados 
pela Receita Federal, com dados 
apurados até as 11h de sexta-feira.
Neste ano, o Fisco espera receber 
até 32.619.749 declarações. No 
ano passado, foram enviadas 
31.980.146 declarações.
O prazo de entrega começou em 1º 
de março e vai até as 23h59min59s 

da próxima segunda-feira. Quem 
perder o prazo de envio terá de pagar 
multa de R$ 165,74 ou 1% do imposto 
devido, prevalecendo o maior valor.
A entrega é obrigatória para quem 
recebeu acima de R$ 28.559,70 em 
rendimentos tributáveis em 2020. Isso 
equivale a um salário acima de R$ 
1.903,98, incluído o décimo terceiro.

Restituição - Pelas estimativas 
da Receita Federal, 60% das 
declarações terão restituição 
de imposto, 21% não terão 
imposto a pagar nem a restituir 
e 19% terão imposto a pagar.

Cerca de 5 milhões ainda não 
declararam o Imposto de Renda

 Menos incertezas
O Indicador de Incerteza da 
Economia brasileira, medido 
pela Fundação Getulio Vargas, 
caiu 9,5 pontos de abril para 
maio deste ano. Com o resultado, 
o índice chegou a 119,9 pontos 
e está apenas 4,8 pontos acima 
do nível de fevereiro de 2020, 
último mês antes da chegada 
das medidas restritivas para 
combater a pandemia no país. 
Os componentes da pesquisa 
ainda estão acima do 
nível pré-pandemia.

 Financiamentos 
A partir de 1º de janeiro de 
2023, os financiamentos para 
a construção e a incorporação 
de imóveis terão regras mais 
transparentes para a gestão 
das garantias, bens que 
podem ser tomados em caso 
de inadimplência. A decisão 
foi aprovada pelo Conselho 
Monetário Nacional. O texto 
aprovado institui requisitos 
para que as empresas 
contratem financiamento para 
a construção de imóveis.

Novas agências 
A Sicredi Aliança RS/SC/ES inaugurou duas novas agências 
em Santa Catarina, uma em Palhoça e outra em Governador 
Celso Ramos (foto). Em menos de dois meses, já são três novas 
agências abertas pela Sicredi Aliança em Santa Catarina. Além 
das duas mais recentes, uma terceira entrou em funcionamento 
no dia 13 de abril, em São José, no bairro Forquilhinhas. 

Cheque especial
Os juros do cheque especial subiram em abril, de acordo com as 
Estatísticas Monetárias e de Crédito divulgadas, na sexta-feira, 
pelo Banco Central. A taxa chegou a 124,5% ao ano, após subir 2,2 
pontos percentuais em relação a março. A taxa média do rotativo do 
cartão de crédito subiu 0,7 ponto percentual para 335,3% ao ano.

Mercadoredacao@ndmais.com.br
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Aluguéis inflacionados -  
O IGP-M (Índice Geral de 

Preços – Mercado), usado 
no reajuste dos contratos 
de aluguel do país, subiu 

4,10% em maio. Com a 
taxa, que é superior ao 

1,51% do mês anterior, o 
índice acumula altas de 

14,39% no ano e de 37,04% 
em 12 meses. Segundo a 

Fundação Getulio Vargas, 
em maio de 2020, o IGP-M 

registrava taxas de 0,28% 
no mês e de 6,51% em 

12 meses. A alta de abril 
para maio foi puxada 
principalmente pelos 

preços no atacado, medidos 
pelo Índice de Preços ao 

Produtor Amplo, que 
subiram 5,23% em maio, 
acima do 1,84% de abril.

DANIEL QUEIROZ/ARQUIVO/ND
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O governo publicou na sexta-feira 
um alerta de emergência hídrica para o 
período de junho a setembro em cinco 
Estados brasileiros: Minas Gerais, Goiás, 
Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. 
Todas as unidades da federação atingi-
das estão na bacia do Rio Paraná, polo 
de produção agropecuária e de grandes 
hidrelétricas. Na região, a situação é clas-
sificada como "severa" e a previsão é de 
pouco volume de chuvas para o período.

É o primeiro alerta dessa natureza em 111 
anos de serviços meteorológicos do país. 
A medida corrobora as declarações do 
presidente da República, Jair Bolsonaro, 
e do ministro das Minas e Energia, Bento 
Albuquerque, de que o Brasil enfrenta a 
maior crise hídrica dos últimos tempos.

Ainda de acordo com o alerta, as pers-
pectivas climáticas indicam que nos 
próximos meses haverá o período de 
menor volume de chuvas na região cen-
tral do país. “A previsão indica para 
o período junho-julho-agosto/2021 a 
mesma tendência, ou seja, pouco volu-
me de chuva na maior parte da bacia do 
Rio Paraná. Essa previsão é consistente 
com a de outros centros internacionais 
de previsão climática”, diz a nota. 

O documento foi divulgado de forma 
conjunta pelo SNM (Sistema Nacional de 
Meteorologia), órgãos federais ligados 
à meteorologia, a ANA (Agência Nacio-
nal de Águas e Saneamento Básico) e o 
Cemaden (Centro Nacional de Monitora-
mento e Alerta de Desastres Naturais). As 
instituições reforçam que a emergência 
hídrica é associada à escassez de precipi-
tação na região hidrográfica e a previsão 
de que o cenário persista até setembro

O governo reconheceu a importância 
de flexibilizar restrições hidráulicas 
em usinas localizadas nas bacias dos 
rios Grande e Paraná. Serão adotadas 
medidas para "segurar" água nos re-
servatórios das hidrelétricas, evitando 
que seja liberado um volume usado, 
por exemplo, para assegurar a nave-
gação em rios e garantir água potável 
para a população de alguns municípios 
onde a força dos rios que deságuam no 
mar evita o retorno da água salgada.

Pandemia

O ministro Luís Roberto 
Barroso foi sorteado relator 
da ação movida pelo presi-
dente Jair Bolsonaro (sem 
partido) contra decretos de 
Pernambuco, Paraná e Rio 
Grande do Norte que esta-

beleceram “toque de reco-
lher” e “lockdown” para 
frear o avanço da Covid-19.

Na ação, enviada na quinta-
-feira (27), ao STF (Supremo 
Tribunal Federal), Bolsonaro 
pediu que uma decisão indivi-

dual fosse tomada o quanto an-
tes. O presidente afirma que as 
medidas são inconstitucionais 
por terem sido decretadas uni-
lateralmente pelos governado-
res. O argumento do Planalto é 
o de que as decisões precisam 

passar pelo crivo do Poder Le-
gislativo para entrar em vigor.

Na nova investida contra 
os governadores, Bolsonaro 
afirma ainda que eles não têm 
sido capazes de “harmoni-
zar” o resguardo da saúde 

pública com outros direitos 
“igualmente essenciais”. 
Para o presidente, as restri-
ções ao comércio e de loco-
moção afrontam os direitos 
fundamentais ao trabalho, à 
livre iniciativa e de ir e vir.

Presidente Jair Bolsonaro vai ao STF contra restrições

Fato inédito

Governo confirma alerta de emergência 
hídrica para cinco Estados até setembro

Influência da La Niña e da Oscilação Antártica
De acordo com o SNM, o déficit 

de precipitação na bacia do Para-
ná está provavelmente relaciona-
do à influência de dois fenômenos 
atmosféricos de grande escala. O 
primeiro é La Niña, de outubro de 
2020 a março de 2021. O fenôme-
no traz resfriamento das águas do 
Oceano Pacífico, diminui a tempe-
ratura da superfície do mar, altera 
o padrão de circulação global e, 
entre as características do período, 
reduziu chuvas no Sul do Brasil.

O segundo é a Oscilação An-
tártica, responsável por alterar o 
padrão de pressão atmosférica na 
região. Desde outubro de 2020 a 
OA tem atuado para impedir que 
sistemas causadores de chuvas se 
desloquem sobre as regiões con-

tinentais da América do Sul.
A situação de escassez hídrica, no 

entanto, é anterior. Segundo levan-
tamento feito pelos órgãos a partir 
da análise de chuvas entre outubro 
de 2019 e abril de 2021 na bacia do 
Paraná, apenas em dezembro de 
2019, agosto de 2020 e janeiro de 
2021 as precipitações ficaram acima 
da média. "Durante a maior parte 
do período houve predomínio de 
déficit de precipitação, principal-
mente a partir de fevereiro de 2021.

Essa característica se mantém no 
mês atual, com acumulado parcial 
de 27 milímetros para a bacia, ou 
seja, abaixo do acumulado clima-
tológico que é de 98 milímetros. "O 
SNM alerta que o índice de preci-
pitação na maior parte da bacia 

hidrográfica apresenta-se mode-
rado a extremo, considerando os 
últimos 6 e 12 meses, bem como 
em uma análise de um período 
mais longo, dos últimos 48 meses. 
Ou seja, a situação atual de déficit 
de precipitação é severa", alerta.

A previsão de precipitação indica 
acumulado máximo em 15 dias de 
60 mm apenas na região central do 
Paraná, ocasionados por sistemas 
meteorológicos de pequena escala. 
Nos outros quatro Estados da bacia, 
a previsão indica pouco volume de 
precipitação para os próximos dias. 
Para o trimestre entre junho e agosto, 
a previsão indica chuva abaixo da 
faixa normal sobre o centro-sul 
do Estado do Paraná e pouco vo-
lume de chuva em toda a bacia.
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Larissa Linhares Comunicação

As embaixadas, chamadas de Es-
paço Lide Santa Catarina - do Grupo 
de Líderes Empresariais do Estado - 
serão distribuídas por regiões estra-
tégicas do Estado, além de Paraná e 
São Paulo, com o objetivo de realizar 
eventos de conteúdo e networking, 
promover pontos de apoio para re-
uniões e ações às lideranças empre-
sariais, além de servir como base de 
serviços aos negócios catarinenses.

“O primeiro será na Serra ca-
tarinense, o Lide Serra, dentro de 
um empreendimento do Grupo 
Weber, um dos filiados do Lide SC, 
onde serão realizados eventos de 
conteúdos e temáticas voltadas às 
oportunidades de transformar em 
realidade o incrível potencial do 
turismo de inverno e de entreteni-
mento da região”, conta o presi-
dente da entidade, Delton Batista.

Já o Espaço Lide Floripa Airport terá 
uma Sala VIP disponível aos filiados, 
bem como o Espaço Lide Distrito 
Criativo do Estreito, na Capital, onde 
os associados terão acesso a local para 
eventos, escritórios compartilhados, 
serviços de conveniência e concier-
ge, além de encontros de conteúdo 
e networking próprios da entidade.

Neste local, fica o novo Floripa 
Square, o maior painel de LED em 
rooftop da América Latina, onde o 
Lide fará divulgação de seus con-
teúdos, campanhas e agendas. O 
espaço conta com palco para even-
tos e transmissões e uma tela com 
350 metros quadrados de última 
geração para reproduzir conteú-
do em 4K e imagens em 3D.

Entre os espaços apresentados 
também estão a Casa Lide Paraná, em 
Curitiba, e a Casa Lide São Paulo, com 
estrutura para reuniões e ações corpo-
rativas de empresários catarinenses.

Os anúncios foram feitos em 
eventos realizados nesta semana, 
em Florianópolis e Criciúma, que 
contaram com a presença do mun-
dialmente renomado designer, 
Hans Donner. Ele apresentou sua 
obra mais ousada, ONNE - O Design 
do Tempo, e abordou como a arte, 
a inovação e a criatividade podem 
contribuir na construção de valor 
de marcas e empresas, e na estética 
visual de cidades mais inteligentes.

Lide SC anuncia 
embaixadas e 
recorde de ações 
em todo o Estado

Espaços Lide 
Santa Catarina, 
nova campanha e 
intenso calendário 
de eventos para o 
segundo semestre 
são anunciados 
pelo presidente 
da entidade

A traição e a falta de compromisso com a 
palavra empenhada é algo tão antigo, que está 
há mais de 2 mil anos eternizada na célebre 
frase: “Até tu, Brutus?”, a mais famosa história 
da espécie da Idade Antiga. No século 1 a. C., 
o imperador romano Júlio César foi vítima de 
conspiração de senadores para derrubá-lo. 
Entre eles, seu filho adotivo Marcus Brutus. O 
complô resultou no assassinato do imperador 
a punhaladas pelos senadores. Mas os políticos 
brasileiros conseguem elevar essa vicissitude 
do caráter humano a patamares ainda mais 
surpreendentes. No Brasil, desde condomínios 
até o Congresso, há sempre aqueles cuja política 
é a de quanto pior melhor. Honra, palavra e 
caráter são fundamentais, mas no Brasil, mais 
vale ser “esperto” do que honesto. Quando 
deveria ser sobre ter valor e não sobre dinheiro.

CPI MAIS INEFICAZ QUE CLOROQUINA
Apesar de todo o espaço dado à CPI da Covid, 

é cada vez mais evidente que a mesma é mais 
ineficaz do que alegam ser a cloroquina. Se 
em governos anteriores estaríamos assistindo 
uma CPI sobre esquemas de corrupção e 
pagamentos de propina, diante de tantos 
contratos milionários que o governo federal 
promoveu nessa pandemia histórica, não haver 
uma só denúncia de corrupção é, sem dúvida, o 
destaque. Mas, afinal, o que mais poderíamos 
esperar de investigação liderada por Renan 
Calheiros? Enquanto isso, os números do PIB 
(Produto Interno Bruto) e de empregos com 
carteira assinada são melhores – em plena 
pandemia – do que os do governo Dilma! 

TERCEIRA VIA
Causou impacto positivo a manifestação do 

presidenciável Ciro Gomes. Foi contundente em 
suas críticas ao retorno do ex-presidente Lula, 
ainda mais com apoio de FHC. Embora fosse 
muito mais confortável e conveniente que seu 
nome engrossasse essa bizarra aliança, tomou 
o caminho mais incerto e difícil. Surpreendeu 
ao demonstrar que o governo Dilma foi muito 
pior que o atual governo de seu outro opositor, 
Jair Bolsonaro, e foi justo em reconhecer o 
desempenho desse em meio à maior crise 
sanitária do século. Comparando-se a Joe 
Biden, e defendendo, como Bolsonaro, o voto 
impresso e auditável, traz opção legítima à 
esquerda. Porque errar é humano, mas insistir 
no erro – ou seja – acreditar no PT como a 
solução para o país é leviano, imoral, caso 
psiquiátrico ou ignorância política ou cultural.

Até tu, Brutus ?

Por Pedro de Queiroz
E-mail: diretoria@

pedrodequeiroz.adv.br
Instagram: pedrodequeirozadv

FAZENDO 
DIREITO

 Mais novidades
O presidente também apresentou 
como será a campanha 
publicitária de Valorização do 
Associativismo Empresarial, 
que pretende destacar o papel 
da liderança catarinense. “Os 
protagonistas desta campanha 
serão os empresários, as 
lideranças e os afiliados do 
Lide SC e, a sua identidade 
visual, por meio de digitais dos 
dedos, mostrará que o líder é, 
na verdade, a soma de muitas 
pessoas”, revela Delton.

Calendário de eventos
Além de apresentar as ações 
realizadas de janeiro a maio deste 
ano, que já superam os números do 
ano pré-pandemia de 2019, Delton 
também listou uma série de 12 eventos 
para os próximos meses em todas as 
regiões do Estado. “Os eventos têm 
uma linha mestra que é a retomada 
da economia, nossa prioridade junto 
aos objetivos do empresariado”.
Ele explica que, além destes, mais oito 
eventos estão sendo organizados sob 
o grande mote “É Hora de Acelerar”, 
com eixos estratégicos relacionados ao 
Agronegócio, em Chapecó; Tecnologia 
e Inovação, em Florianópolis; Saúde e 
Bem-estar, em Balneário Camboriú; 
Indústria e Desenvolvimento 
Econômico, em Joinville; Exportações 
e Mercado Global, em Itajaí; 
Comércio e Serviços, em Blumenau; 
Oportunidades das Cidades 
Inteligentes, em Criciúma; e Turismo e 
Entretenimento, na Serra catarinense.

Delton Batista e o designer 
Hans Donner falam sobre arte, 
criatividade e empreendedorismo 
com líderes catarinenses

FOTOS JOSÉ SOMENSI/DIVULGAÇÃO/ND

Batista apresenta proposta 
de valorizar associativismo
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Epagri promove semana 
do meio-ambiente on-line

Colocar a sustentabilidade em pauta é o 
objetivo da Epagri durante a Semana do Meio 
Ambiente. Entre 31 de maio e 2 de junho, a 
empresa do Governo de Santa Catarina realiza 
cinco palestras em uma capacitação on-line 
com o tema “Conhecer para respeitar”. O 
evento é voltado para estudantes, professores, 
famílias de agricultores e pescadores e tam-
bém técnicos que atuam na área ambiental. 
Toda a programação será transmitida gratui-
tamente no canal de capacitações da Empresa 
no YouTube (capacitação Epagri On-Line).

“A semana contará com cinco momen-
tos e em todas as palestras mostraremos 
experiências inspiradoras em Santa Cata-
rina dentro de cada tema”, explica a ex-
tensionista da Epagri Márcia Gomes.

A preservação da água e do solo, diante do 
cenário de estiagem que atinge Santa Ca-
tarina, ganha destaque na programação da 
semana. “Falaremos sobre a importância 
da água e todo o problema que o estado vem 
enfrentando com a estiagem. Abordaremos 
também a importância da conservação do solo 
para a preservação da água”, aponta Márcia.

Para participar da Semana do Meio Am-
biente da Epagri, não é preciso fazer ins-
crição. Basta entrar nos links das palestras 
nos horários marcados. Os participantes 
poderão assinar a lista de presença du-
rante cada palestra e quem concluir as 
cinco etapas vai receber um certificado, 
totalizando 10 horas de capacitação.

PROGRAMAÇÃO 
 
31/05 – SEGUNDA-FEIRA – 14h às 15h30 -  
Palestra “Conhecer para Respeitar”, com  
Leandro do Prado Wildner (Epagri).  
01/06 – TERÇA-FEIRA – 9h às 10h30 -  
Palestra “Apicultura e meio ambiente”, com  
Rodrigo Durieux da Cunha (Epagri) 
Experiência inspiradora “Um voo nas asas da companhia 
aérea mais doce do mundo”, com a professora Marisa. 
14h às 15h30 - Palestra “Água, nosso bem mais precio-
so, com Juliana König Duarte (Epagri) 
Experiência inspiradora “Educação Ambiental da E.E.E.B. 
Gregório Manuel de Bem”, de Laguna (SC), com Elisa-
beth Lemos Remor (Epagri) e equipe docente da escola.  
02/06 – QUARTA-FEIRA – 9h às 10h30 -  
Palestra “Agrobiodiversidade”, com Juliane Garcia 
Knapik Justen (Epagri).  
Experiência inspiradora “Biodiversidade do campo  
e na escola”, com Débora Ingrid de Souza (Epagri). 
14h às 15h30 - Palestra “Cuidar bem para ter sempre”, 
com Josiane Passos (Epagri) e Osvaldo Ruppel (Epagri).  
Experiência inspiradora “Trabalho de valorização 
do solo nas escolas em Jaraguá do Sul”, com Josiane 
Passos (Epagri) 
   
SERVIÇO 
O QUÊ: Semana do Meio Ambiente On-line da Epagri 
QUANDO: 31 de maio a 2 de junho
ONDE: Canal de capacitação da Epagri no Youtube

 Serviço 

Uma das palestras de 1o de junho terá como tema “Apicultura e meio ambiente” 

Ao todo, serão cinco palestras com foco na sustentabilidade. Em 
tempos de estiagem, a preservação da água e do solo ganha destaque

Sol

Sol com nuvens

Nublado

Sol com chuva

Chuva leve

Chuva

tempo

Manhã Tarde Noite

Chapecó
Blumenau

Criciúma

Lages
Florianópolis

Itajaí

 19°C 30°C
 19°C 28°C

 16°C 24°C

 14°C 21°C

 12°C 18°C

 17°C 21°C

Pôr do sol: erro

  Terça 
 Min. 23°C

Máx. 28°C    

Nascer do sol: erro

  Domingo 
Min. 21°C
Máx. 30°C 

  Segunda 
Min. 20°C
Máx.  30°C

SANTA CATARINA

Joinville

18°C 29°C 25°C

Áries 21/3 a 20/4 
As visões que surgem, claras e vibran-
tes, são verdadeiras, porém, são tam-
bém distantes da realidade atual. Isso 
não quer dizer que você deva desistir 
delas, mas se preparar para uma lon-
ga e complexa jornada. Isso sim.

Touro 21/4 a 20/5
Quando as pessoas se entendem, tudo é uma 
maravilha, mas quando se desentendem, é 
o próprio inferno. Aproveite este momen-
to de entendimento para sentar as bases do 
que precisará ser feito no futuro imediato.

Gêmeos  21/5 a 20/6 
Neste momento, você pode reivindi-
car tudo que você pretende, mas isso não 
significa que colherá resultados ime-
diatos. Cuide para não se iludir com 
que a reivindicação seja, por si mes-
ma, igual à obtenção de resultados.

Câncer   21/6 a 22/7 
Esse estado de tensão inexplicável que toma 
conta de sua alma pode se resolver de forma 
positiva com você se envolvendo em algu-
ma atividade que faça soar uma nota em 
seu coração. Isso está disponível, busque.

Leão 23/7 a 22/8  
A confiança é algo que requer muito traba-
lho para conquistar, mas que se perde num 
só instante. Porém, você precisa saber, nada 
poderia acontecer sem um mínimo de con-
fiança entre as pessoas. Ela é muito valiosa.

Virgem  23/8 a 22/9 
As coincidências são significativas e você 
pode as aproveitar para dar um novo rumo 
aos seus projetos. Deixar de lado os planos 
anteriores pode dar um pouco de inseguran-
ça, mas isso será superado com facilidade.

Libra  23/9 a 22/10
A lógica é útil para entender como fun-
cionam todas as partes envolvidas, po-
rém, a vida acontece com tudo jun-
to e ao mesmo tempo. Por isso, há 
momentos, como este, em que você 
precisa se deixar levar pela onda.

Escorpião 23/10 a 21/11 
Fazer o que você quer, fazer o que dá para 
fazer ou fazer o que sua alma é obrigada a 
fazer? O cardápio de possibilidades é am-
plo e variado, e é justamente por isso que se 
torna difícil saber qual é a melhor opção.

Sagitário  22/11 a 21/12 
Coloque todo seu vigor emocional em jogo 
para dar fim às questões que não precisam 
mais ser arrastadas. E hora de se libertar 
e cortar amarras para, assim, se dedicar a 
viver com mais leveza e alegria. É assim.

Capricórnio 22/12 a 20/1 
Ninguém é obrigado a adivinhar o que você 
pensa. Você precisa se expressar com a maior 
clareza possível para obter das pessoas o que 
você deseja delas, porque de outra manei-
ra você dá margem para mal-entendidos.

Aquário 21/1 a 19/2
Ponha toda sua atenção e empenho para 
que tudo aconteça da melhor maneira pos-
sível hoje, prestando o inestimável serviço, 
às pessoas com que se relaciona, de agregar 
harmonia ao ambiente. Isso é imprescindível.

Peixes  20/2 a 20/3
Faça o que o ardor de seu coração man-
dar, porque você será mais você na 
mesma medida em que se orientar por 
esse ardor, e o colocar em prática, inde-
pendente de isso ser adequado ou não. 
Nada como o ardor do coração.

Horóscopo
Oscar QuirOga/ EstadãO cOntEúdO



Superior em toda a partida, o 
JEC/Krona estreou com vitória no 
Campeonato Catarinense na noite 
desta sexta-feira (28), no Centre-
ventos Cau Hansen. Enfrentando 
o Curitibanos, o Tricolor não teve 
dificuldade e com gols de Caio, 
Igor Costa, Dieguinho, Daniel 
e contando com o gol contra de 
Zé Marques, o Tricolor garan-
tiu a vitória por 5 a 2. Seco e Jhoy 
descontaram para o Curitibanos.

Querendo o bicampeonato e o oi-
tavo título do Estadual, o JEC/Kro-
na entrou em quadra com  Willian, 
Machado, Xuxa, Evandro e Igor 
Costa para enfrentar um Curitiba-
nos que veio a Joinville disposto a 
apostar no contra-ataque em velo-
cidade para surpreender o Tricolor.

E conseguiu no começo do 
jogo. Em transição rápida, o time 
da Serra pegou a defesa tricolor 
aberta, mas desperdiçou a chance 
chutando para fora. Mais uma vez, 
o Joinville errou individualmente 
nos primeiros minutos, dando 
chance para o time visitante. Com 
as linhas de marcação adiantada, o 
JEC/Krona apertava o Curitibanos 
em sua própria quadra e levava 
perigo à meta do goleiro Seco.

Trabalhando bem a bola, ro-
dando e fazendo trocas de posi-
cionamento, o Tricolor conseguiu, 

mais uma vez, dominar o volume 
ofensivo, mas pecavam no toque 
final. Mas, aos 12 minutos a boa 
movimentação deu resultado.

Após cobrança de escanteio 
pela direita, houve um desvio da 
marcação do Curitibanos, mas a 
bola ficou com Caio, que girou e 
chapou para abrir o placar. Dois 
minutos depois o Tricolor fez 
o segundo em chute de Igor. 

Tentando diminuir o placar, o 
Curitibanos parava na marcação 
tricolor. Sem conseguir infil-
trar, os visitantes conseguiram 
descontar com o goleiro Seco. 
Aos 15 minutos, ele avançou e 
chutou forte de fora da área, a 
bola explodiu no travessão e 
ainda tocou nas costas do goleiro 
Willian antes de balançar a rede.

O Tricolor continuou pressio-
nando, mas a equipe do técnico 
Betinho conseguiu segurar o ím-
peto joinvilense na primeira etapa.

INTENSIDADE E GOLS 
NA SEGUNDA ETAPA

O segundo tempo começou 
intenso e cheio de gols. Depois 
de quase empatar a partida em 
uma jogada de bate e rebate 
com o goleiro Willian, o Curiti-
banos levou mais um gol. Com 
um minuto de jogo, em bola 

trabalhada, Renatinho tocou da 
ala direita na área para Diegui-
nho, que mesmo desequilibrado 
desviou para ampliar o placar.

Menos de um minuto depois, 
lambança na defesa do Curiti-
banos e mais um gol para o JEC/
Krona. Zé Marques tentou re-
cuar para o goleiro Seco e a bola 
terminou no fundo da rede dos 
visitantes: 4 a 1 para o Tricolor.

Em desvantagem, o Curitibanos 
se lançou ao ataque e conseguiu 
furar o gol de Willian aos três 
minutos. Em cobrança de escan-
teio, Jhoy pegou de primeira, firme 
e alto no canto esquerdo para 
diminuir o placar.Aos seis minutos, 
após cobrança de falta ensaiada e 
chute forte de Dieguinho, a bola 
sobrou para o pivô que tentou mais 
uma vez e a bola sobrou para Rena-
tinho que bateu com força e entrou 
para o quinto gol tricolor da noite.

Com vantagem no placar, o 
técnico Daniel Jr. começou a 
rodar suas peças, dando mi-
nutagem para os garotos en-
quanto testava as formações.

Para tentar chegar ao gol, o 
técnico Betinho lançou Gamar-
ra como goleiro linha, mas sem 
tempo, a tática não funcionou e 
o JEC/Krona estreou com vi-
tória jogando em sua casa. 
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Estreia com 
novo horário 

EvariniDrika

adrieli.evarini@ndmais.com.br

JEC/Krona estreia  
com o pé direito 
Atual campeão, o Tricolor foi superior durante toda a partida e goleou o 
Curitibanos por 5 a 2, em jogo disputado no Centreventos Cau Hansen

Esporte

A estreia do JEC na Série D, no próximo sábado (5), 
contra o Cascavel teve o horário alterado. Com todas 
as restrições e medidas impostas no estado do Paraná 
no combate à pandemia, alguns eventos e horários 
de jogos estão sendo limitados e a partida, que 
aconteceria às 19h no Oeste paranaense, passou para 
16h porque o Estado não permite eventos noturnos.

Próxima parada 
Depois da estreia, o JEC/
Krona volta as atenções 
para a Liga Nacional. O 
Tricolor volta à quadra 
na terça-feira (1º) para 
enfrentar o Blumenau. 
O time do técnico Daniel 
Jr. precisa reencontrar 
a vitória na competição 
nacional depois das 
derrotas para Carlos 
Barbosa e Juventude.

Ataque funcionando 
Depois de ser derrotado pelo Juventude na Liga Nacional 
e precisando de equilíbrio entre ataque e defesa, o 
JEC/Krona fez bela partida jogando em casa. Com 
boa movimentação de bola e elogiável atuação dos 
jovens jogadores como Evandro e Igor Costa, o Tricolor 
marcou cinco vezes e sofreu dois gols – indefensáveis, 
aliás. Bom resultado para dar confiança ao Tricolor.

Wallisson emprestado 
O jovem atacante Wallison, cria da base tricolor, foi 
emprestado ao Mixto (MT) por três meses para a 
disputa da divisão de acesso do Campeonato Estadual. 
A diretoria do JEC afirmou que a vontade do jogador 
foi levada em consideração para a transação. Wallisson 
é natural do MT e quis disputar o estadual e, assim, 
ficar mais próximo da família durante esse período. 
Depois dos três meses, ele retorna ao Tricolor.

Tem auxílio financeiro para o Tricolor 
A CBF anunciou um auxílio financeiro para os clubes 
brasileiros com menor capacidade de geração de recursos 
em suas competições e, com isso, assim como já aconteceu 
em 2020, os times da série D, incluindo o JEC, receberão 
R$ 120 mil da entidade. A medida se estende, ainda, 
aos clubes da série C e A1 e A2 Feminino, totalizando 
136 times beneficiados. Os valores devem ser gastos 
exclusivamente com o pagamento de obrigações financeiras 
dos clubes com os jogadores. As federações estaduais 
também serão beneficiadas com R$ 120 mil cada.
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Com boa produção ofensiva, o JEC/Krona se 

impôs ao Curitibanos e goleou por 5 a 2

 Editor: Mauro Geres mauro.geres@ndmais.com.br
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Manchester C.
Ederson; Walker, Stones, 
Rúben Dias e Zinchenko; 
Fernandinho, Gündogan 

e Bernardo Silva; 
Mahrez, Phil Foden 
e Kevin De Bruyne. 

Técnico: Pep  
Guardiola.

Chelsea
Mendy; Christensen, 
Thiago Silva e Rüdiger; 
Azpilicueta, Jorginho, 
Kanté e Chilwell; 
Kai Havertz, Mason 
Mount e Timo Werner. 
Técnico: T. Tuchel.

Local: Estádio do Dragão, Porto (Portugal). 
Data: 29/05/2021. Horário: 16h. 
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Premiação Ganhadores Prêmio

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

2242

Federal Concurso
Quarta e sábado
Premiação Bilhete Prêmio

5565

   

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

Premiação Ganhadores Prêmio

5576

   

2375Mega-Sena Concurso
Quarta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio

Lotomania Concurso
Terça e sexta

Premiação Ganhadores Prêmio

2182

   

   

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 1 R$ 2.655.495,83
14 acertos 458 R$ 1.202,11
13 acertos 11971 R$ 25,00
12 acertos 145607 R$ 10,00
11 acertos 775695 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$ 6.500 mil
Quadra 100 R$ 5.949,26
Terno 6589 R$ 135,77

09 16 37 45 77

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

02 06 44 46 53 58

20 acertos 2 R$ 2.701.322,29
19 acertos 5 R$ 67.372,19
18 acertos 98 R$ 2.148,35
17 acertos 887 R$ 237,35
16 acertos 5280 R$ 39,87
15 acertos 23391 R$ 9,00
0 acertos 1 R$ 168.430,49

15 17 18 36 38
42 45 48 52 56
60 66 67 71 75
76 85 89 92 00

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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SÉRIE A
 TIME P J V E D GP GC SG %

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º

LIBERT. PRÉ-LIBERT SUL-AM. REBAIX.

  1ª RODADA 
 29/5, 19h Cuiabá  x  Juventude
29/5, 20h Bahia  x  Santos
29/5, 21h São Paulo  x  Fluminense
30/5, 11h Atlético-MG  x  Fortaleza
30/5, 16h Flamengo  x  Palmeiras
30/5, 16h Ceará  x  Grêmio
30/5, 18h15 Corinthians  x  Atlético-GO
30/5, 18h15 Chapecoense  x  Bragantino
30/5, 18h15 Athletico-PR  x  América-MG
30/5, 20h30 Internacional  x  Sport  

  2ª RODADA 
 5/6, 19h Santos  x  Ceará
5/6, 19h Atlético-GO  x  São Paulo
5/6, 21h Bragantino  x  Bahia
6/6, 11h Fluminense  x  Cuiabá
6/6, 16h América-MG  x  Corinthians
6/6, 16h Fortaleza  x  Internacional
6/6, 18h15 Palmeiras  x  Chapecoense
6/6, 18h15 Juventude  x  Athletico-PR
6/6, 20h30 Sport  x  Atlético-MG
A defi nir Grêmio  x  Flamengo 
 

América-MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Athletico-PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlético-GO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlético-MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bragantino 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceará 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chapecoense 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corinthians 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuiabá 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flamengo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fluminense 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortaleza 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grêmio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juventude 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palmeiras 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
São Paulo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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 TIME P J V E D GP GC SG %
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17º
18º
19º
20º

LIBERT. PRÉ-LIBERT SUL-AM. REBAIX.

  1ª RODADA 
 29/5, 19h Cuiabá  x  Juventude
29/5, 20h Bahia  x  Santos
29/5, 21h São Paulo  x  Fluminense
30/5, 11h Atlético-MG  x  Fortaleza
30/5, 16h Flamengo  x  Palmeiras
30/5, 16h Ceará  x  Grêmio
30/5, 18h15 Corinthians  x  Atlético-GO
30/5, 18h15 Chapecoense  x  Bragantino
30/5, 18h15 Athletico-PR  x  América-MG
30/5, 20h30 Internacional  x  Sport  

  2ª RODADA 
 5/6, 19h Santos  x  Ceará
5/6, 19h Atlético-GO  x  São Paulo
5/6, 21h Bragantino  x  Bahia
6/6, 11h Fluminense  x  Cuiabá
6/6, 16h América-MG  x  Corinthians
6/6, 16h Fortaleza  x  Internacional
6/6, 18h15 Palmeiras  x  Chapecoense
6/6, 18h15 Juventude  x  Athletico-PR
6/6, 20h30 Sport  x  Atlético-MG
A defi nir Grêmio  x  Flamengo 
 

América-MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Athletico-PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlético-GO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlético-MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bragantino 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceará 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chapecoense 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corinthians 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuiabá 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flamengo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fluminense 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortaleza 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grêmio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juventude 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palmeiras 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
São Paulo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SÉRIE B
 TIME P J V E D GP GC SG %

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º

ACESSO À SÉRIE A REBAIXAMENTO

  1ª RODADA 
 28/5, 16h Bras. Pelotas 0 x 0 Londrina
28/5, 19h Guarani 1 x 1 Vitória
28/5, 21h30 Náutico  x  CSA
28/5, 21h30 Vila Nova  x  Botafogo
29/5, 11h Vasco  x  Operário-PR
29/5, 16h CRB  x  Remo
29/5, 16h30 Confi ança  x  Cruzeiro
29/5, 18h15 Coritiba  x  Avaí
30/5, 11h Brusque  x  Ponte Preta
31/5, 20h Samp. Corrêa  x  Goiás  

  2ª RODADA 
 1/6, 19h Operário-PR  x  Guarani
4/6, 18h Goiás  x  Confi ança
5/6, 11h Londrina  x  Brusque
5/6, 16h30 CSA  x  Samp. Corrêa
5/6, 19h Remo  x  Bras. Pelotas
5/6, 21h Botafogo  x  Coritiba
6/6, 16h Ponte Preta  x  Vasco
6/6, 18h15 Cruzeiro  x  CRB
6/6, 20h30 Avaí  x  Vila Nova
7/6, 20h Vitória  x  Náutico 
 

Guarani 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3
Vitória 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3
Bras. Pelotas 1 1 0 1 0 0 0 0 33.3
Londrina 1 1 0 1 0 0 0 0 33.3
Avaí 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Botafogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brusque 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Confi ança 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coritiba 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cruzeiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Goiás 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Náutico 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operário-PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ponte Preta 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samp. Corrêa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vasco 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vila Nova 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ACESSO À SÉRIE A REBAIXAMENTO

  1ª RODADA 
 28/5, 16h Bras. Pelotas 0 x 0 Londrina
28/5, 19h Guarani 1 x 1 Vitória
28/5, 21h30 Náutico  x  CSA
28/5, 21h30 Vila Nova  x  Botafogo
29/5, 11h Vasco  x  Operário-PR
29/5, 16h CRB  x  Remo
29/5, 16h30 Confi ança  x  Cruzeiro
29/5, 18h15 Coritiba  x  Avaí
30/5, 11h Brusque  x  Ponte Preta
31/5, 20h Samp. Corrêa  x  Goiás  

  2ª RODADA 
 1/6, 19h Operário-PR  x  Guarani
4/6, 18h Goiás  x  Confi ança
5/6, 11h Londrina  x  Brusque
5/6, 16h30 CSA  x  Samp. Corrêa
5/6, 19h Remo  x  Bras. Pelotas
5/6, 21h Botafogo  x  Coritiba
6/6, 16h Ponte Preta  x  Vasco
6/6, 18h15 Cruzeiro  x  CRB
6/6, 20h30 Avaí  x  Vila Nova
7/6, 20h Vitória  x  Náutico 
 

Guarani 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3
Vitória 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3
Bras. Pelotas 1 1 0 1 0 0 0 0 33.3
Londrina 1 1 0 1 0 0 0 0 33.3
Avaí 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Botafogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brusque 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Confi ança 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coritiba 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cruzeiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Goiás 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Náutico 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operário-PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ponte Preta 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samp. Corrêa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vasco 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vila Nova 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LIGA DOS CAMPEÕES
  FINAL 
 29/5, 16h Manch. City  x  Chelsea 

 

Manchester City e Chelsea fazem uma final 
inédita e  bilionária na Liga dos Campeões 
neste sábado. O termo “bilionário” é literal, 
não apenas modo de dizer. Presentes entre 
os dez clubes mais ricos do mundo, as duas 
potências do mercado investiram cerca de 
R$ 10 bilhões para a formação dos 
elencos que se enfrentam no estádio 
do Dragão, em Portugal, às 16h, 
para saber quem é o melhor time da 
Europa na temporada 2020/2021. 
O clube comandado por Pep Guar-
diola desembolsou 928,2 milhões de 
euros (R$ 5,9 bilhões) para contra-
tar os jogadores do elenco. O rival, 
comandado por Thomas Tuchel, 
gastou um pouco menos, 
cerca de 646,4 milhões de 
euros (R$ 4,1 bilhões). 

Final inglesa em Portugal
Pela primeira vez na história, Manchester City e Chelsea 
se enfrentam em uma decisão de Liga dos Campeões

As polêmicas
Alvo de muitas reclamações e questionamen-

tos por decisões polêmicas e demora em um 
veredicto, o árbitro de vídeo estará sob judice. A 
CBF promete decisões mais precisas e rápidas. 
Nada de jogo parado por até oito minutos como 
na temporada passada, por exemplo. As inter-
pretações de lances polêmicos serão mais justas 
e os árbitros foram instruídos a terem decisões 
parecidas, utilizando um mesmo critério. O VAR 
também vai funcionar em uma central única, na 
sede da entidade. A premiação ao campeão deve 
seguir os moldes da edição passada, na qual as 
cifras aumentaram 200%. Pelo título, o Fla-
mengo embolsou R$ 33 milhões, diante de R$ 
31,3 milhões do vice-campeão Internacional.

Serão pouco mais de seis meses de com-
petição, com 380 partidas e a ausência de 
três grandes: Cruzeiro, Botafogo e Vasco.

Exatos 92 dias após o Flamengo fazer festa 
no Morumbi pelo bicampeonato nacional, a 
bola volta a rolar neste sábado para mais uma 
edição do Brasileirão. O primeiro jogo será entre 
Cuiabá e Juventude, às 19h. A edição de número 
52 do campeonato, a 19ª na era dos pontos cor-
ridos, será disputada até o dia 5 de dezembro, 
ainda sem presença da torcida, com promessa 
de um VAR mais correto e rápido e com uma 
grande novidade: o fim da dança dos técnicos.

A CBF, com aprovação dos clubes, vai per-
mitir somente uma troca por equipe ao longo 
da competição. Os técnicos também terão de 
ser fiéis com seus times. Eles poderão pedir 
demissão uma única vez e não poderão diri-
gir mais de duas agremiações no Brasileirão.

Novo regulamento

CBF projeta melhorias 
no Brasileirão Série A

Tuchel, do Chelsea, 
sorri com sua segunda 
final seguida, enquanto 
Guardiola se mostra 
apreensivo por viver este 
momento 10 anos depois

DIVULGAÇÃO/REDES SOCIAIS/NDDIVULGAÇÃO/REDES SOCIAIS/ND

Darlan Romani 
retoma preparação 
para Olimpíada 
Na reta final de preparação 
para os Jogos de Tóquio, Darlan 
Romani, do arremesso de peso, 
recebeu um resultado positivo 
para Covid-19. Por causa 
disso, precisou desacelerar, 
mas agora já está recuperado 
e otimista para continuar os 
treinamentos para a Olimpíada. 
“Tive um empecilho alguns dias 
atrás, acabei pegando Covid, 
e isso deu uma quebrada bem 
forte na minha preparação. 
Mas agora já estou com gás 
total, estou 100%, treinando 
bem e me preparando da 
melhor forma para chegar 
forte”, diz o atleta. “Espero 
ter um grande resultado e 
dar alegria para o Brasil.”
Aos 30 anos, ele é um dos 
principais nomes do atletismo 
nacional que estará no 
Japão. A melhor marca de 
Darlan na carreira é 22,61m, 
conquistado em uma etapa 
da Liga Diamante, em 30 de 
junho de 2019. Ele atualmente 
ocupa a terceira posição no 
ranking mundial, atrás do 
neozelandês Tomas Walsh, que 
está em primeiro, e do norte-
americano Ryan Crouser, na 
segunda posição. Em quarto 
e quinto estão outros dois 
atletas dos Estados Unidos.



Um grave acidente entre três caminhões matou duas pessoas na BR-101 em Palhoça, na 
Grande Florianópolis, na sexta-feira (28). A rodovia foi interditada por volta das 12h e 
foi liberada totalmente às 15h30. Um congestionamento de cerca de 8 km foi registrado 
em razão do acidente. A Mercedes-Benz/Axor, com placas de Rio Branco do Sul (PR), 
estava parada no acostamento, possivelmente com problemas mecânicos. O motorista, 
de 24 anos, estava de baixo do caminhão no momento do acidente. Em seguida, o 
condutor, de 21 anos, da Mercedes-Benz/Atego, com placas de Braço do Norte, carregado 
de ração animal, bateu no fundo do primeiro caminhão e capotou em uma valeta entre 
as duas vias. Depois, um motorista de um FH/Volvo, com placas de Tubarão, bateu no 
caminhão com placas de Braço do Norte. No entanto, o condutor não ficou ferido. 
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+notícias

Nova base da Guarda Municipal no Norte da Ilha
O prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro, entregou oficialmente uma 
nova base operacional da Guarda Municipal de Florianópolis. Com mais de 
10 mil habitantes e localizado a 27 quilômetros da região central, o bairro 
Canasvieiras, no Norte da Ilha, foi o escolhido para sediar a base. A nova 
central conta com a atuação de 22 agentes e com a alocação de cinco viaturas 
fixas. O prefeito também entregou as 14 novas viaturas adquiridas via locação, 
em substituição de veículos mais antigos. A nova base já está em pleno 
funcionamento e após a solenidade, deu início a sua primeira ação no Norte. 
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Saída 210 da BR-101 é 
bloqueada por 14 dias
A Arteris Litoral Sul comunicou o bloqueio 
temporário da saída 210 da BR-101 no 
sentido norte – acesso da rodovia para 
via marginal, em São José. A restrição, 
com duração de 14 dias, começou a 
valer na sexta-feira, e é necessária 
para readequação da alça conforme a 
nova configuração da rodovia – com 
implantação da terceira faixa. Durante 
esse período em que serão realizadas as 
obras no local, as alternativas de acesso 
para via marginal ocorrem a partir das 
saídas 211 (1 km antes), ou após as obras 
– com primeiro acesso via saída 209.
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Bairros de Florianópolis estão 
infestados com escorpiões 
- Escorpiões-amarelos foram 
encontrados em pelo menos 
nove bairros de Florianópolis 
até sexta-feira (28). A Capital 
catarinense é considerada pela 
Dive/SC (Diretoria de Vigilância 
Epidemiológica) uma das dez 
cidades de Santa Catarina 
infestadas pelo artrópode. O caso 
mais recente ocorreu na noite de 
quinta-feira (27). O CCZ (Centro 
de Controle de Zoonoses) de 
Florianópolis retirou 14 escorpiões-
amarelos em uma caixa de esgoto 
na Praia Brava, no Norte da Ilha. 
Quando ocorre a proliferação, 
a CCZ realiza o controle da 
infestação, uma vez que é difícil a 
eliminação completa. As picadas 
são quase sempre acidentais e 
ocorrem quando os escorpiões 
são tocados ou se sentem 
ameaçados. O escorpião-amarelo 
pode medir até 7 centímetros de 
comprimento, e entre as espécies 
que vivem em Florianópolis, tem 
o veneno de maior gravidade.

Acidente deixa dois 
mortos na BR-101

Suspeitos de agressão 
à equipe da NDTV  
Record são indiciados

DIVULGAÇÃO/ND

Liberada LAI para construção de 
nova loja de departamentos  - A 
Prefeitura de Joinville entregou, ontem 
(28), a Licença Ambiental de Instalação 
(LAI) para uma nova unidade da Havan 
na cidade, a ser construída no bairro 
Aventureiro. “Com a entrega desta Licença, 
a Havan poderá dar andamento ao seu 
planejamento de instalar uma nova loja 
em Joinville, que vai gerar empregos 
e movimentar a economia da Zona 
Leste”, disse o prefeito Adriano Silva. Na 
LAI são pontuadas as condicionantes e 
liberada a autorização para a execução de 
planos, além dos projetos de mitigação, 
recuperação e compensação de impactos 
ambientais. Na mesma reunião também 
foi entregue o Alvará de Terraplanagem, 
que possibilita a preparação do 
terreno para a construção da loja.
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A Polícia Civil de Joinville encerrou o inquérito que apurava as agressões sofridas pela equipe da NDTV 
Record no dia 15 de maio. O repórter Ronaldo Daros e o operador de câmera Ricardo Alves estavam 
trabalhando quando passaram em frente à Choperia Dona Francisca. Os dois foram agredidos e o carro 
da emissora foi quebrado. Na sexta-feira (28), o delegado Fabio Baja encerrou o inquérito policial e tinha 
a previsão de enviar o documento ao Fórum ainda durante a tarde. A investigação foi finalizada após a 
conclusão do laudo pericial realizado no veículo. De acordo com ele, os três envolvidos foram indiciados e 
responsabilizados de acordo com as ações que efetuaram. “Alguns respondem aos quatro crimes porque 
também ameaçaram, outros não. Como se tratam de crimes de menor potencial ofensivo, não cabe pedido 
de prisão preventiva”, explicou. Os crimes relatados no inquérito são de constrangimento ilegal, ameaça de 
morte, lesão corporal e dano ao patrimônio da empresa, além de vias de fato, que é uma contravenção penal.


