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assusta moradores 
PÁGINA 13

NOVA AMEAÇA 

Joinville monitora caso 
suspeito de Fungo Negro    
 
Paciente de 52 anos pode ter contraído a infecção também conhecida como Mucormicose e 
que vem provocando mortes na Índia. Vigilância em Saúde do município está em alerta.  Página 3
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FOTO: RICARDO PEREIRA

Mulheres  
que Inspiram 
O Núcleo das Mulheres Empreendedoras da ACIJ 
lançou o Prêmio ACIJ Mulheres que Inspiram. 
A iniciativa tem como objetivo valorizar a 
presença feminina em cargos de liderança e de 
gestão nas organizações. O prêmio deste ano 
também celebrou os 25 anos de atividades do 
núcleo, completados em 2020. Foi na semana 
passada com todos os protocolos de saúde. 

Na categoria Prestação de Serviços, a vencedora 
foi Bianca Castellar de Faria (foto), que tem sua 
história ligada ao primeiro Registro de Imóveis 
de Joinville. Bianca assumiu o protagonismo 
em 2010 e investiu na gestão de pessoas, 
padronização de procedimentos e agilidade no 
serviço. Entre as conquistas, ela reduziu o prazo 
de registro de três meses para três dias e tornou 
a emissão de certidões de forma instantânea.

Além da ISO 9001, foi destaque no Prêmio 
Nacional de Qualidade Total Anoreg Brasil, a 
maior premiação do setor no país. Mulheres 
que fazem a diferença em Joinville e que 
têm um reconhecimento merecedor.

Durante agenda com o governador Carlos 
Moisés, na sexta-feira, o presidente da Acij 
(Associação Empresarial de Joinville), Marco 
Antonio Corsini, resgatou números da geração 
de emprego em Joinville para defender 
mais energia elétrica na região. Assim, as 
empresas podem ampliar sua capacidade de 
produção e oferecer ainda mais empregos.

E os números são realmente de se comemorar. 
De janeiro e fevereiro de 2020, o saldo positivo 
era de 2.842 vagas. Com a pandemia, em março, 
foram fechados 13.306 postos de trabalho, 
ficando com um saldo negativo acumulado até 
maio de 10.464. Mas em junho, o saldo positivo 
retornou e o ano de 2020 terminou com um 
saldo positivo de 6.157 postos de trabalho. 

Em 2021, o presidente da Acij fez questão 
de destacar ao governador que Joinville tem 
um saldo positivo de 9.387 vagas. Apenas 
nos últimos 12 meses, foram 23.714 novos 
postos de trabalho criados em Joinville, 
12,87% dos empregos formais criados no 
mesmo período em Santa Catarina.

A conversa foi direta e o governador Carlos 
Moisés assegurou que essa demanda 
está no planejamento do Estado e que os 
investimentos estão bem encaminhados.

Mais energia, 
mais emprego

Joinville na 
disputa
Com a confirmação 
da lista pelo conselho 
da OAB/SC, Wilson 
Pereira Júnior iniciou 
o processo para pedir 
apoio e voto. Para ele, 
é uma honra compor o 
quadro dos 12 advogados 
de Santa Catarina que 
concorrerão ao cargo 
de desembargador do 
TJSC. Ele foi o terceiro 
mais votado e o único 
advogado do Norte do 
Estado a estar na disputa. 
Para Pereira Júnior, o 
objetivo a partir de agora 
é trabalhar ainda mais 
para a votação inédita 
no dia 21 de junho. 

Quinto  
Constitucional
Após cerca de 12 horas 
de sessão, o Conselho 
Pleno da OAB/SC (Ordem 
dos Advogados do Brasil 
de Santa Catarina) 
concluiu no sábado a 
sabatina pública com 
os 22 candidatos ao 
cargo de desembargador 
do TJSC (Tribunal de 
Justiça de Santa Catarina) pelo Quinto 
Constitucional da advocacia. A sessão 
foi  transmitida ao vivo pelo YouTube.

Dos 12 nomes escolhidos, Joinville 
tem um candidato que deverá 
passar pelo voto direto da advocacia 
no próximo dia 21 de junho, de 
forma inédita. Será formada a 
lista sêxtupla com os indicados da 
seccional para a vaga por conta da 
aposentadoria do desembargador 

Moacyr de Moraes Lima Filho.
A eleição será eletrônica, por meio 
de sistema criptografado e auditado 
pelo Laboratório de Segurança em 
Computação da UFSC, e marca a 
primeira escolha na seccional com 
participação direta da classe. 
A Comissão Eleitoral foi presidida 
pelo conselheiro federal Fábio 
Jeremias de Souza e contou com 
a participação da presidente da 
Subseção da OABSC em Joinville, 
Maria de Lourdes Bello Zimath.

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

SABRINA AGUIAR
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Caso de Fungo Negro é 
monitorado no Norte de SC
Autoridades da Saúde acompanham situação de paciente que pode ter contraído infecção fúngica em Joinville. Hoje, às 
9h, na sede da Vigilância em Saúde, o médico infectologista Marcelo da Silva Mulazani dará informações sobre a doença 

A infecção, que geralmente se 

manifesta na pele, pode se espalhar 

para outras partes do corpo
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Infecção fúngica é rara e grave
O termo Fungo Negro é 

popularmente utilizado 
para se referir à mucormi-
cose, uma infecção causada 
por um fungo da classe 
Zygomycetes e ordem Mu-
corales. É considerada uma 
infecção fúngica grave e 
rara, originária de mi-
crorganismos que vivem 
em diversos ambientes, 
particularmente no solo 
com matéria orgânica 
em decomposição, como 
folhas, adubo ou madeira.

A mucormicose é contraí-
da por pessoas que entram 
em contato com os espo-

ros fúngicos. Indivíduos 
diabéticos, com doenças 
onco-hematológicas ou 
que utilizam medicamentos 
imunossupressores, são 
mais suscetíveis à conta-
minação. Em casos gra-
ves, a mucormicose pode 
evoluir para coma e óbito. 

A infecção, que geral-
mente se manifesta na 
pele, pode espalhar-se para 
outras partes do corpo. 
Geralmente, o tratamento é 
realizado com intervenção 
cirúrgica para remover os 
tecidos infectados ou mor-
tos. Em alguns pacientes, 

a evolução da doença pode 
resultar na retirada de parte 
da mandíbula ou do olho.

Também há tratamento 
medicamentoso, que pode 
envolver um período de 
4 a 6 semanas de terapia 
antifúngica intravenosa, 
dependendo do quadro clí-
nico do paciente. Em nível 
mundial, diversos estudos 
estão sendo realizados para 
verificar possíveis rela-
ções entre a mucormicose 
e pacientes com Covid-19, 
especialmente os que 
apresentam comorbidades e 
quadros imunodeprimidos. 

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

Um homem de 52 anos, que 
reside na zona Norte de Joinvil-
le, pode ter contraído uma in-
fecção fúngica rara conhecida 
como mucormicose ou Fungo 
Negro.  A situação é acompa-
nhada de perto pela equipe de 
Vigilância em Saúde do muni-
cípio. Nesta segunda-feira, às 
9h, na sede da Vigilância em 
Saúde, o médico infectologista 
Marcelo da Silva Mulazani vai 
dar mais informações sobre 
o fungo negro. O Centro de 
Informações Estratégicas em 
Vigilância em Saúde do Minis-
tério da Saúde também emitiu 
um comunicado de risco.

O paciente com o caso 
suspeito de Fungo Negro tem 
histórico de comorbidades 
(diabetes mellitus e artrite 
reumatoide) e foi dignosti-
cado c om Covid-19 no dia 
23 de fevereiro, após apre-
sentar sintomas gripais e 
realizar o teste de antígeno 
que confirmou a doença.

Quase um mês depois, no 
dia 19 de março, o pacien-
te foi internado novamente 
em um hospital particular 
de Joinville em razão de uma 
fraqueza generalizada rela-
cionada à Covid. Recebeu alta 
médica no dia 4 de abril, com 
um quadro de melhora geral.

Por ter apresentado cetoaci-
dose diabética, uma complica-
ção metabólica relacionada à 
diabetes, o paciente teve uma 
celulite facial, com prejuízos 
parciais à clareza da visão. 
Por este motivo, o pacien-
te iniciou acompanhamento 
com um médico especialista 
e foi internado novamente 
no dia 21 de maio, para um 
procedimento cirúrgico que 
ocorreu no dia 26 deste mês.

Atualmente, o paciente está 
internado em um hospital 
particular de Joinville, com 
monitoramento constante 
da Secretaria Municipal da 
Saúde, por meio da equipe 
da Vigilância em Saúde. As 
informações seguem sendo 
compartilhadas com o Minis-
tério da Saúde e com a Secre-
taria de Estado da Saúde.

SINTOMAS
 
n De acordo com 
o Manual Merck 
de Medicina, a 
mucormicose é 
contraída quando 
os esporos 
produzidos 
por bolor são 
inalados.  
 
n Ela não é 
transmitida entre 
pessoas, mas a 
infecção causa 
dor, febre e tosse 
e pode destruir 
estruturas 
no rosto. 

n Afeta o nariz, 
olhos, pulmão 
e cérebro. 

SINTOMAS
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As mortes em decorrência da 
Covid-19 caíram 95% no municí-
pio de Serrana (SP) seis semanas 
depois da aplicação da primeira 
dose e duas semanas após a apli-
cação da segunda dose da Corona-
Vac na população adulta, de acordo 
com a pesquisa final do Projeto S, 
a que a Record TV teve acesso.

Além da expressiva diminuição 
dos óbitos, a pesquisa mostrou que 
houve uma redução de 80% nos 
casos sintomáticos da doença e de 
86% nas internações hospitala-
res. O estudo será divulgado pelo 
governo paulista hoje, mas o Do-
mingo Espetacular antecipou os 
resultados na edição de ontem.

A cidade, localizada a 315 km de 
São Paulo e cuja população estimada 
é de 45.644 habitantes, foi palco de 
um experimento do Instituto Bu-

tantan e contou com a participação 
de 27.150 pessoas, todas imuniza-
das com duas doses da CoronaVac. 
A iniciativa do Butantan de vacinar 
a população adulta de Serrana (SP) 
com a CoronaVac tem o objetivo 
de estudar a transmissão do vírus, 
o comportamento do sistema de 
saúde, a reação da economia e até a 
aceitação da população em receber 
o fármaco que previne a doença.

Os resultados da pesquisa são di-
vulgados em um momento em que a 
região de Ribeirão Preto (SP), à qual 
pertence Serrana, vive uma nova 
escalada dos casos e internações por 
Covid-19, o que afeta o sistema de 
saúde. Desde a última quinta-feira, 
Ribeirão Preto experimenta mais 
um lockdown, com fechamento de 
shoppings, comércio de rua, restau-
rantes e a suspensão por cinco dias 

do transporte coletivo a fim de frear 
a contaminação pelo coronavírus.

Ao todo, 23 cidades no entorno 
de Serrana adotaram medidas mais 
restritivas nas últimas semanas para 
desacelerar o número de infecções. 
Os hospitais da cidade estão lotados, 
mas quase todos os pacientes são 
de outros municípios do entorno.

A vacinação escalonada atingiu 
cerca de 60% da população adulta, 
o que ajuda à principal pergunta 
do estudo: quantas pessoas pre-
cisam ser imunizadas para deter a 
transmissão e controlar os casos 
mais graves em uma comunidade?

Na época do início do estudo, ainda 
não havia orientação oficial sobre a 
imunização de crianças, pessoas com 
comorbidades, grávidas e puérperas. 
Por isso, a fim de garantir a seguran-
ça, esse público não recebeu a vacina.

Vacinação em massa 
reduz mortes e contágio 
Estudo desenvolvido pelo Instituto Butantan na cidade de Serrana, 
no interior de São Paulo, mostra que índice de óbitos caiu 95%; casos 
sintomáticos, 80%; e internações hospitalares, 86%, após a imunização

CORONAVÍRUS EM NÚMEROS

SC 928.988  recuperadosrecuperados da Covid-19

+2.036 ontem

966.504 casos confirmadosconfirmados

+1.227ontem

15.211 óbitosóbitos pela Covid-19

+37 ontem

BRASIL 14.912.744 recuperadosrecuperados da Covid-19

+43.048 ontem

16.515.120 casos confirmadosconfirmados

+43.520 ontem

461.931 óbitosóbitos pela Covid-19

+874 ontem

MUNDO
170 milhões casos confirmadosconfirmados
3,53 milhões óbitosóbitos pela Covid-19

Mais de 15,2 mil mortes em SC
Há 966.504 casos confirmados de Covid-19 

em Santa Catarina, sendo que 928.988 se recu-
peraram e 22.305 estão em acompanhamento, 
segundo dados divulgados ontem pelo gover-
no do Estado. Até hoje, 15.211 mortes foram 
causadas pelo novo coronavírus. Esses núme-
ros colocam a taxa de letalidade em 1,57%.

São 846 casos ativos a menos que no úl-
timo boletim, e 37 mortes adicionais. 



segunda-feira, 31 de maio de 2021      5

Pedágio do Bem mobiliza 
moradores de Joinville
Ação solidária 
realizada no 
62º Batalhão de 
Infantaria em parceria 
com a NDTV Record 
e a Prefeitura de 
Joinville, na manhã de 
ontem, resultou na 
arrecadação de mais 
de 15 mil roupas e 1,5 
tonelada de alimentos

Durante o evento, a banda do 62º BI se apresentou para o público que fez doações e estava dentro de veículos, no pátio do batalhão

Bombeiros voluntários realizaram a entrega dos lanches 

para as famílias que chegavam de carro na Expoville
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Ação em favor dos bombeiros mirins de 
Joinville comercializa mais de 2 mil lanches 

Mais de 2 mil hambúrgue-
res foram vendidos no sába-
do, na Expoville, durante a 
ação promovida pelo Rotary 
Club em parceria com a NDTV 
Record Joinville e que visa a 
ajudar os bombeiros mirins da 
Associação Corpo de Bombei-
ros Voluntários de Joinville.

Obedecendo a todos os 
protocolos de segurança, os 
lanches foram entregues no 
sistema drive thru e agradou a 
todos que participaram. Uma 
demonstração de que com von-
tade e união se faz a diferença. 
Os veículos que chegavam 
no local para retirar o lanche 

eram recebidos por viaturas 
e caminhões dos bombeiros, 
além da banda da corporação.

Vale destacar que o evento 
foi possível também graças ao 
apoio da Albert’s Famous Bur-
gers, da Associação B157 e da 
047 Assadores, que produziram 
os lanches. Para o presidente 
do Rotary Club de Joinville, 
João Bruno de Deus, incluir o 
programa Bombeiro Mirim na 
agenda do Rotary Burguer Dri-
ve Thru atende um dos prin-
cípios da entidade, que é o de 
atuar de forma voluntária junto 
à  comunidade na solução dos 
seus problemas ou carências.

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

A chuva e o friozinho da 
manhã de ontem não espan-
taram os doadores do Pedágio 
do Bem, uma ação solidária 
realizada pelo 62º Batalhão de 
Infantaria do Exército em par-
ceria com a NDTV Record Join-
ville e a Prefeitura de Joinville.

O drive thru ocorreu dentro 
do batalhão e, em apenas três 
horas, foram arrecadadas cerca 
de 15 mil peças de roupas e 
1,5 tonelada de alimentos. A 
ação reúne várias mãos para 
garantir que a ajuda chegue 
realmente em quem precisa. 

As doações serão destinadas 
para a Maratona do Agasalho 
e Maratona da Solidarieda-
de, que distribui tudo o que é 
arrecadado para instituições 
da cidade, as quais entre-
gam os donativos às famí-
lias carentes cadastradas. 

Com tanta generosidade, o 
agradecimento veio em forma 
de cantata. A animação ficou 
por conta da Banda do Exér-
cito e quem estava dentro do 
carro pôde assistir a apresen-
tação especial com conforto 
e segurança. No repertório, 
foram executados clássicos da 
música e hits da atualidade.

O comandante do 62º BI, 
Ricardo de Andrade Serrazes, 
agradeceu as doações e disse 
que o ato de generosidade cer-
tamente chegará a quem mais 
precisa. “Agradeço a todos e 
quero dizer a honra e satis-
fação que é ter a comunidade 
junto conosco. Juntos, somos 
sempre mais fortes”, afirmou. 
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Semana começa com temperaturas negativas e geada em SC
O frio intenso deve mar-

car o último dia de maio em 
Santa Catarina. No Planalto 
Sul e no Oeste deve ocorrer 
geada, mas o sol promete 
brilhar durante o dia. De 
acordo com a previsão do 
tempo da Epagri/Ciram, o 
Planalto Sul pode registrar 

mínima de -3 °C, com sol e 
poucas nuvens. Durante o 
dia, os termômetros devem 
alcançar os 17 °C. Em Flo-
rianópolis, a temperatura 
não deve passar dos 19 °C.

Em todo o Estado, a pre-
visão é de sol, com mais 
nuvens no Norte e chance 

de chuva no Litoral Nor-
te. Na região da Grande 
Florianópolis litorânea, 
segundo a Epagri/Ciram, 
a previsão é de mínima de 
12 °C e máxima de 18 °C. 
Na Grande Florianópolis 
Serrana, a mínima será de 
7°C e a máxima de 19°C. 

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

GuzzoJ.R.

O veneno antissemita

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

Psiu! Vem cá... Aproveita que 
ninguém está olhando. Quer 
botar para fora toda essa raiva 
de judeu que você tem aí dentro 
e precisa segurar, porque é feio 
mostrar para os outros quem 
você realmente é por dentro? 
Quer ser um antissemita cinco 
estrelas, tipo “platinum plus”, 
daqueles que desenham suástica 
em parede de sinagoga? Melhor 
ainda: quer fazer tudo isso em 
perfeita segurança, sem que 
ninguém, em nenhum momento, 
diga que você é antissemita? 
Ao contrário: vai ganhar no ato 
um atestado de militante do 
“campo progressista”. Que tal?

É a coisa mais fácil do mundo. 
Basta esperar a próxima vez 
em que os terroristas que se 
apresentam como representantes 
do “povo palestino” dispararem 
uma bateria de mísseis contra 
homens, mulheres ou crianças em 
Israel - e assine imediatamente 
um manifesto, ou vá protestar 
no meio da rua, denunciando 
os “crimes cometidos pelos 
israelenses” quando reagem 
às agressões que acabam 
de sofrer, atirando de volta 
contra quem atirou neles.

Judeus não têm direito a 
defender sua integridade física 
ou suas vidas; a única atitude 
decente que poderiam tomar 
quando são agredidos é começar, 
imediatamente, “negociações” 
com os “palestinos”, nas quais 
a primeira condição é aceitarem 
que seu país seja extinto.

Não existe truque melhor, 
hoje em dia, para odiar os 
judeus sem ter de responder 
legalmente, ou moralmente, 
por isso. Antissemitismo, em 
outros tempos, era coisa da 
direita mais intratável - uma 
tara do nazismo, especialmente, 
e, antes disso, de tiranias como 
a do czar e coisa pior ainda. Não 
mais. Antissemitismo, hoje, é 
esquerda - no Brasil e no mundo.

O caçador de judeu em 2021, 
em sua representação mais fiel, 
é quem fica “solidário” com o 
Hamas e outros aglomerados 
que dizem lutar pela “libertação 
da Palestina”. É um disfarce 

perfeito. Rende uma ladainha 
sem fim em favor da “justiça”, 
dos direitos dos “oprimidos”, 
e até, para os mais antigos, da 
“autodeterminação dos povos”, 
tudo embrulhado em papelório da 
ONU. Tire-se a fantasia e aparece 
na hora o que realmente existe 
por trás do amor pela Palestina.

Nas manifestações de rua 
- sempre na Europa, Estados 
Unidos e outros países livres; não 
acontecem nunca na China - que 
se seguiram aos últimos conflitos 
na área de Gaza, militantes do 
“campo progressista” colocaram, 
lado a lado, uma bandeira nazista 
e uma bandeira de Israel, com a 
pergunta: “Qual é a diferença?”

Eis aí, melhor talvez que 
em qualquer grito de guerra 
pró-Palestina, a exibição real 
daquilo que é, de fato, a alma 
do antissemitismo de esquerda 
dos nossos dias. O que eles 
queriam, mesmo, não era fazer a 
comparação safada; era mostrar, 
impunemente, a bandeira nazista. 
Era, ao mesmo tempo, revelar seu 
ressentimento e frustração diante 
do fato de que os nazistas, no 
fim das contas, não conseguiram 
extinguir o povo judeu.

É isso, mais do que tudo, o que 
incomoda a esquerda que sai à 
rua em favor do Hamas, Jihad 
Islâmica e coisas assim - por que 
os judeus continuam existindo? 
Por que não permitem que o 
Hamas, Jihad etc. resolvam o 
problema que os nazistas não 
resolveram? Eis aí, no fundo, o 
incômodo central de Israel para 
os espíritos progressistas desse 
mundo: os israelenses de hoje 
não se deixam matar. Por que 
reagem - com técnica, precisão 
e competência militar muito 
superiores às do inimigo - quando 
o “povo palestino” joga bombas 
em cima deles? Deveriam aceitar 
a própria morte e a destruição 
do seu país, e submeter-se à 
“justiça da história”. Do jeito 
que se comportam, estão sendo 
um claro inconveniente para a 
esquerda e os seus associados.

É o sonho nazista enfim 
realizado: matar judeu 
passou a ser progressista..

Órgãos do governo do 
Estado vão continuar hoje 
os trabalhos de recuperação 
dos municípios atingidos 
por temporal na madrugada 
de sábado no Meio-oeste 
catarinense. O município 
mais prejudicado foi Campos 
Novos, onde a Defesa Civil 
confirmou a passagem de 
um tornado. A velocidade do 
vento chegou a 123 km/h, 
provocando destelhamentos, 
queda de postes e até tomba-
mento de veículos. De acordo 
com a Defesa Civil, 256 casas 
foram atingidas, afetando 
1.024 pessoas. Até ontem, 
municípios como Caçador e 
Arroio Trinta continuavam 
no escuro, de acordo com 
a Celesc. Em Fraiburgo, a 
prefeitura decretou estado 
de emergência, onde das 
14.325 unidades consumi-
doras, apenas 63 tiveram a 
energia elétrica restaurada.

O governador Carlos Moisés, 
que acompanha a situação de 
emergência, determinou o 
pronto atendimento a todos 
os atingidos. “Nossas equipes 
seguem na região e todos os 
esforços serão empenhados 
no apoio às famílias. Ninguém 
ficará sem atendimento nesse 
momento difícil”, afirmou.

Equipes da Celesc, Casan, 
Defesa Civil, Polícia Mili-
tar e do Corpo de Bombei-
ros Militar trabalham para 
restabelecer os serviços.

Os municípios de Caçador 
e de Videira anteciparam o 
feriado de Corpus Christi para 
hoje para que a população 
possa trabalhar na organiza-
ção dos imóveis atingidos..

TORRES DE TRANS-
MISSÃO DERRUBADAS

Ontem, equipes da Celesc 
trabalharam durante todo 
o dia para reestabelecer o 

fornecimento de energia elé-
trica. Os ventos fortes atin-
giram as regiões de Videira e 
Campos Novos, derrubando 
quatro torres de transmissão 
de energia elétrica da em-
presa Evoltz. A Celesc está 
trazendo de São Paulo dois 
grupos geradores a diesel.

O ONS (Operador Nacional 
do Sistema Elétrico), res-
ponsável pela coordenação 
do SIN (Sistema Interligado 
Nacional), informou que, 
por conta disso, houve o 
desligamento automático 
da linha de transmissão 
Campos Novos/Videira, que 
interrompeu o fornecimen-
to de energia às subestações 
Videira, Caçador, Caçador 
Castelhano e Fraiburgo.

Pela manhã de ontem, o 
sistema foi restabelecido 
para cerca de 25% da po-
pulação atingida, 22 mil 
unidades consumidoras. 

Temporal e tornado 
deixam parte do 
Oeste sem energia
Vento chegou a 123 km/h em Campos Novos, município 
mais atingido pela intempérie no fim de semana. Algumas 
prefeituras anteciparam feriado de quinta-feira para hoje
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Defesa Civil confirmou a passagem de um tornado em Campos 

Novos, o que provocou a destruição de muitas casas e prédios 
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Lista da OAB-SC
O Conselho Estadual da 
OAB elegeu os 12 advogados 
que vão participar da 
eleição direta para escolha 
da lista sêxtupla a ser 
remetida ao Tribunal 
de Justiça do Estado, 
visando a nomeação do 
novo desembargador pelo 
governador do Estado, após 
eleição de lista tríplice. Os 
22 candidatos habilitados 
foram sabatinados pelos 
conselheiros durante 12 
horas. A lista, por ordem 
de votação, é integrada 
pelos advogados Diogo 
Pítsica, Carlos Salvalaggio, 
Wilson Pereira Junior, 
Patricia Effting, Tammy 
Fortunato, Jandrei 
Aldebrand,Romualdo 
Marchinhacki, Angelito 
Barbieri, Marivaldo Pires 
Junior, Vinicius Borges, 
Eduardo Andrade e Cleide 
Pompermaier. A eleição 
direta será dia 21 de 
junho em todo o Estado.

moacir.pereira@ndmais.com.br
MOACIR PEREIRA

O governador Carlos Moisés da Silva 
continua cumprindo, nesta terceira etapa 
de sua gestão, sucessivas agendas de visitas 
ao interior de Santa Catarina, liberando 
recursos e autorizando convênios e obras.

No fim de semana dedicou-se a 
acompanhar as ações para atendimento 
das cidades do meio oeste pelas empresas 
públicas prestadoras de serviços. Várias 
foram castigadas pelo tornado de sábado. 

Estará hoje em São Joaquim para 
a assinatura do edital de licitação 

de pavimentação do último trecho 
da Serra do Corvo Branco, entre os 
municípios de Urubici e Grão-Pará, 
um dos acidentes geográficos mais 
visitados de Santa Catarina, na 
ligação entre o litoral e a serra.

Serão investidos R$ 40,8 milhões 
para conclusão do percurso de 9,4 
km, que será executado em 18 meses, 
a partir da ordem de serviço.

Na sexta-feira, o governador esteve 
no Planalto Norte e Joinville. Em Porto 

União, liberou 3 milhões de reais para a 
pavimentação da estrada que dá acesso 
ao Distrito Industrial.  A obra, segundo 
o prefeito Eliseu Mibach (PSDB) foi 
prometida em 2017, ano do centenário 
do município, pelo então governador 
Raimundo Colombo que chegou a 
garantir a assinatura de convênio 15 
dias depois na Casa da Agronômica.

Segundo o prefeito, em discurso, 
depois nada aconteceu e a rodovia 
continua horrível até hoje.

Eliseu Mibach, que está no quarto 
mandato de prefeito, encerrou o discurso 
pedindo apoio para o asfaltamento 
do aeroporto de Porto União e a 
ligação entre as BRs 280 e 153, criando 
novo eixo de desenvolvimento.

E lançou a candidatura de Carlos 
Moisés à reeleição: “Como prefeito, 
talvez não presenciarei esta obra, 
mas Vossa Excelência certamente 
poderá inaugurá-la como futuro 
governador de Santa Catarina”.

Prefeito quer reeleição de Moisés

Teatro histórico - Inaugurado em dezembro do ano 
passado e sem atividades em função da pandemia, o 
Teatro Adolpho Mello, foi reaberto no fim de semana para 
um evento cultural. Motivando o lançamento do livro 
“Caminhos do Divino” foram apresentados personagens 
integrantes da manifestação popular, religiosa e cultura 
dos açorianos. O prefeito Orvino Coelho (PSD) prestigiou o 
evento, juntamente com a ex-prefeita Adeliana Dal Pont 
(PSD), que executou todo o projeto de restauração. O teatro 
ficou um espetáculo. É o mais antigo de Santa Catarina.

8 segunda-feira, 31 de maio de 2021
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Acompanhe meus 
comentários no 
Balanço Geral, na 
NDTV, de segunda 
a sexta, a partir das 
12h, e mais notícias 
no blog do portal nd+

Defesa
A segunda edição da Expo Defense, marcada 
para os dias 2 e 3 de setembro, contará com 
a presença do ministro da Defesa, general 
Walter Braga Neto. Ele virá acompanhado 
dos Altos Comandos do Exército e da 
Aeronáutica. O evento será realizado outra 
vez na Base Aérea da Capital e objetiva 
motivar a indústria catarinense para as 
licitações do governo federal para compra de 
equipamentos na área da segurança nacional.

Fechamento
Ex-senador Delcidio Amaral, ex-franqueado da 
loja Richard´s no Beiramar Shopping, esclarece 
em nota à coluna:  1. Foi absolvido em todas 
as instâncias do Judiciário das acusações feitas 
pelo Ministério Público Federal em novembro 
de 2015, de tentar interferir nas investigações 
contra o diretor da Petrobras, Nestor Severó, 
na Lava Jato. Enfatiza que “na última, por 
unanimidade do colegiado da Justiça Federal 
de Brasília, fui absolvido pelos mesmos motivos 
pelos quais fui acusado, denunciado e preso.” 
2. Sobre a franquia da Richard´s “está sendo 
tratada pelas esferas adequadas, num contexto 
motivado pelas dificuldades e todo o comércio 
no Brasil por conta da pandemia que atingiu 
a integralidade da economia brasileira”.  

Mulheres
A Câmara de Florianópolis conta, pela primeira vez, com 
duas mulheres de um mesmo partido, ambas filiadas ao 
Podemos. Assumiu cadeira a assistente social e servidora 
municipal Noemi Hilda da Silva Leal, que se unirá à 
vereadora Priscila Fernandes. E a suplente Eliane Butin, ex-
presidente da Amola (Associação dos Moradores da Lagoa) 
assumiu a presidência da Executiva do Podemos Mulheres e 
a vice-presidência regional do partido em Santa Catarina. 

Falecimento - O corpo 
do jornalista e empresário 
Estácio Ramos, que faleceu 
no sábado vitimado por 
pneumonia, foi cremado 
no Jardim da Paz no 
fim de semana. Marcou 
sua atuação em Minas 
Gerais, Rio Grande do 
Sul e, sobretudo, e Santa 
Catarina, como diretor 
de redes de televisão e 
jornal, além de ter criado 
e dirigido instituto de 
pesquisas. A Acaert e o 
Sindicato das Empresas de 
Rádio e TV emitiram notas 
de pesar, ressaltando suas 
qualidades e sua vitoriosa 
trajetória na comunicação. 
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Suspeito de estupro de 
vulnerável é preso no PR
Suspeito de abusar 
de uma criança 
de 11 anos em São 
Francisco do Sul e e 
deixá-la grávida foi 
localizado em um 
sítio no município 
de Pitanga

Abuso ocorreu no início deste 

ano em São Francisco do Sul 

e causou perplexidade

Homem de 55 anos, que usou o serviço indevidamente, 

assinou um termo de compromisso e depois foi liberado
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Homem finge passar mal para pegar 
carona em ambulância dos bombeiros

Um chamado para os 
bombeiros acabou se tor-
nando ocorrência policial 
na noite de sábado, em 
Jaraguá do Sul. É que um 
homem de 55 anos estava 
em uma lanchonete no 
bairro Barra do Rio Cerro e 
fingiu passar mal, pedindo 
para que os funcioná-
rios do local acionassem 
o Corpo de Bombeiros 
a fim de socorrê-lo.

Acreditando no pedido, 
os funcionários chama-
ram a equipe de socorro, 

que levou o homem até o 
hospital. Porém, segundo a 
Polícia Militar, ao chegar na 
unidade, o homem confes-
sou que não estava pas-
sando mal de verdade e que 
só queria uma carona até o 
Centro da cidade, chegando 
a debochar dos bombeiros.

Diante de toda a história, 
o falso doente recebeu voz 
de prisão por perturbação 
do trabalho alheio e depois 
acabou sendo liberado 
mediante a assinatura de 
um termo de compromisso.

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

A troca de informações 
entre a polícias Civil e Militar 
de Santa Catarina e do Paraná 
resultou na localização e 
prisão de um homem suspei-
to de estuprar uma criança 
de 11 anos de idade. O crime 
ocorreu no início deste ano, 
em São Francisco do Sul.

No decorrer das investi-
gações, a Polícia Civil, com 
auxílio do IGP (Instituto 
Geral de Perícias) de Jo-
inville, confirmou que a 
vítima foi violentada pelo 
suspeito diversas vezes e 
que isso resultou, inclusi-
ve, na gravidez da vítima.

Ainda durante as inves-
tigações, o suspeito, de 56 
anos de idade, fugiu de São 
Francisco do Sul. Conforme o 
delegado Rafaello Ross, res-
ponsável pela investigação, 
foi solicitado à Justiça a pri-
são preventiva do suspeito. 

“Em razão dos fortes 
indícios de autoria delitiva, 
aliados ao fato do suspeito ter 
se evadido de São Francis-
co, representamos ao Poder 
Judiciário pela decretação 
de sua prisão preventiva.” 
Segundo o delegado, após a 
decretação da prisão do au-
tor, a Polícia Civil contou com 
o apoio de policiais militares 
da 3ª Companhia, do 16º 
Batalhão da Polícia Militar 
do Paraná, que localizaram 
e prenderam o suspeito na 
última sexta-feira, em um 
sítio na zona rural do mu-
nicípio de Pitanga (PR).

O suspeito, ao perceber a 
presença da Polícia, ainda 
tentou fugir pela janela da 
casa, mas foi detido pela ação 
rápida dos agentes. Após a 
prisão, o criminoso foi enca-
minhado para a 45ª Delega-
cia Regional de Polícia Civil.

Em razão dos fortes indícios de autoria delitiva, 
aliados ao fato do suspeito ter se evadido de São 
Francisco, representamos ao Poder Judiciário 
pela decretação de sua prisão preventiva.”

Rafaello Ross, delegado  



A Biblioteca Pública comemora hoje, 
167 anos de existência. Criada pela Lei nº 
373/1854, foi aberta ao público em 9 de ja-
neiro de 1855, constituindo-se na sexta bi-
blioteca do gênero mais antiga no Brasil e na 
quarta instituição pública mais longeva em 
atividade no Estado, atrás da Alesc (1834), 
Polícia Militar (1835) e Secretaria da Fazen-
da (1837). Com destacada presença no ce-
nário cultural e educacional, contribui para 
o crescimento intelectual, além de propor-
cionar os caminhos na democratização da 
informação e na geração de conhecimentos.

Instalada desde 1979 num prédio situado na 
rua Tenente Silveira, 343, no Centro de Flo-
rianópolis, abriga mais de 120 mil exemplares 
distribuídos em obras de referências, gerais, 
literatura brasileira e internacional, periódi-
cos, livros infantis e materiais especiais vol-
tados aos portadores de deficiência visual, à 
disposição dos 42 mil usuários cadastrados.

No setor de obras raras, dentre os seus 15 mil 
títulos, encontra-se o Repertório das Or-
denações do Reyno de Portugal, de 1643. 
O setor de SC tem como objetivo guardar 
e preservar a memória bibliográfica esta-
dual, e disponibiliza um acervo de livros, 
obras raras e jornais catarinenses editados 
a partir do século 19. É reconhecida como a 

maior coleção do gênero em nosso territó-
rio, abrigando 1.907 títulos de jornais edi-
tados em mais de 100 cidades catarinenses. 
O conjunto deste acervo ocupa uma área de 
216m², 150 estantes e mais de 12 mil volu-
mes encadernados ou em pastas especiais.

Preocupados com a conservação deste patri-
mônio cultural, iniciamos em 2013 a He-
meroteca Digital Catarinense, uma parce-
ria com o IDCH/Udesc. Já estão disponíveis 
926 títulos de jornais digitalizados, ultra-
passando 650 mil páginas, tornando-se o 
terceiro maior repositório de jornais di-
gitais do país. Tal projeto, além de demo-
cratizar o acesso ao acervo de periódicos 
a qualquer cidadão, é a única ação conti-
nuada e de alcance estadual desenvolvi-
da pela Biblioteca ao longo da sua história.

Entretanto, todo este patrimônio encontra-
-se desprovido de segurança, o que o torna 
vulnerável a perda total, levando à destruição 
da memória documental de SC. Urge a ne-
cessidade de reinstalar o sistema de climati-
zação, adquirir mobiliários, equipamentos, 
compra de acervos e executar obra elétrica, 
lógica e preventiva de incêndios, e a implan-
tação de sistema antifurto. A última reforma 
da instituição aconteceu em 2003. Ela não 
quer comemorações, clama por um S.O.S.!

Biblioteca Pública de SC: 
um legado de 167 anos

Atitudes intoleráveis

Alzemi Machado
Bibliotecário da BPSC (Biblioteca 
Pública de Santa Catarina)

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

OpiniãoND
E D I T O R I A L

A té pouco tempo tínhamos a expectativa de que 
a evolução tecnológica e todos os avanços da 
humanidade nos trouxessem, além do confor-
to e do amplo conhecimento disseminado com 

a rede mundial de computadores, mais discernimen-
to. E que os episódios de brutalidade e que o asco que 
sentimos diante de certas cenas ou comportamentos, 
alguns antes aceitáveis e hoje tipificados como crime, 
e outros que sempre foram crime, ficassem para trás.

Mas, lamentavelmente, apesar de todo o conhe-
cimento na palma da mão – tá certo, tem que ter 
discernimento para ponderar e filtrar – o crime e a 
ignorância ainda imperam. Basta abrir os jornais 
ou acessar aos sites de notícias para nos deparar-
mos com práticas impensáveis em qualquer tem-
po e em qualquer sociedade, que se proliferam.

Dois casos registrados no fim de semana em San-
ta Catarina ilustram bem este comportamento cri-
minoso. Em Porto Belo, um grupo de bárbaros, 
em nome de uma tradição banida e elevada a cri-
me desde 1998, a farra do boi, assustou tanto um 
boi que ele se jogou no mar. Infelizmente, os far-
ristas ainda não haviam sido identificados.

Em Chapecó, no Oeste catarinense, uma funcioná-
ria assustada pelo assédio sexual que sofria de seu 
patrão, além do medo de ser dopada, em um mo-
mento de desespero passou um bilhete para clien-
tes pedindo socorro. Não é de hoje que ouvimos 
relatos de comentários indesejados e indecorosos 
por parte de chefes em relação aos subordinados.

Com o passar do tempo, o combate ao assédio no 
ambiente de trabalho ganhou força. No âmbito do 
direito penal, em 2001, a Lei 10.224 introduziu no 
Código Penal, o artigo 216, A, criminalizando o as-
sédio sexual. Neste ano, a decisão comemorará seu 
20º aniversário e, nos últimos anos, casos envol-
vendo celebridades e pessoas famosas que se disse-
ram vítimas de assédios sexuais ganharam muita 
repercussão. Claro que a comprovação do crime 
sempre se torna problema para a vítima, que terá 
que se insurgir contra um superior hierárquico.

Felizmente, existe um crescente movimento de 
não aceitação de qualquer tipo de situação que 
gere desconforto e constrangimento, que se tor-
nou pauta importante que encoraja diariamente 
aqueles que sofrem esse tipo de crime. Ao que tudo 
indica, a sociedade amadureceu nestes 20 anos, e 
não mais aceita ou tolera crimes covardes, mos-
trando que o combate não pode, e não irá parar.

10 segunda-feira, 31 de maio de 2021
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Mel catarinense invade  
o mundo virtual
Produtores de todas as regiões do Estado vão comercializar seus produtos por meio  
da 2ª edição da Feira Virtual do Mel de Santa Catarina, que começa amanhã e vai até 30 de junho

Pelo site, o comprador pode 

escolher um fornecedor para 

a sua cidade e entrar em 

contato diretamente com ele
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 Motivação
A motivação para a 

segunda edição virtual da 
feira veio do resultado da 
primeira, realizada no ano 
passado, que surpreendeu 
os organizadores. “Foi 
um sucesso pela gran-
de repercussão que teve 
o mel catarinense, que 
ganhou alcance nacional 
oportunizando a divul-
gação e muitos contatos 
comerciais aos feirantes. 
Durante um mês, a feira 
alcançou 13 mil pessoas 
e elevou as vendas dos 
expositores em 10%”, 

comemora o chefe da 
Divisão de Estudos Apí-
colas da Epagri, Rodri-
go Durieux da Cunha.

Uma atividade que vem 
ganhando força na agri-
cultura familiar catari-
nense com forte apoio da 
Epagri é a meliponicultu-
ra, a criação racional de 
abelhas nativas. A em-
presa desenvolve diversas 
ações para a preservação, 
o manejo e a multipli-
cação das espécies sem 
ferrão, em um trabalho 
que resulta, anualmente, 

na introdução de milha-
res de abelhas nativas no 
Bioma Mata Atlântica. 

Já são aproximadamen-
te 6 mil famílias rurais 
catarinenses que têm 
na meliponicultura uma 
fonte de renda comple-
mentar. Esse trabalho 
que alia preservação 
ambiental e segurança 
alimentar venceu o Prê-
mio Expressão de Ecolo-
gia 2020/2019 e recebeu 
o troféu Onda Verde na 
categoria Conserva-
ção da Vida Silvestre.

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

A partir de amanhã e até o dia 30 
de junho, o consumidor de todo o 
País pode comprar produtos apí-
colas de Santa Catarina sem sair de 
casa e com preços tabelados. É que 
nesta data começa a 2ª edição da 
Feira Virtual do Mel de Santa Cata-
rina, com a participação de cerca de 
30 apicultores e meliponicultores 
de diferentes regiões do Estado. Os 
produtos estarão à venda pelo site 
www.faasc.com.br/feiradomel. 

A feira é uma realização da Federa-
ção das Associações de Apicultores e 
Meliponicultores de Santa Catarina 
(Faasc), da Epagri, empresa do Go-
verno de Santa Catarina, e do Sebrae/
SC. Pela segunda vez, por conta da 
pandemia, os produtores optaram 
pelo formato virtual da feira, que 
até 2019 ocorreu em Florianópolis. 

O novo canal permitiu ampliar as 
vendas para todas as cidades ca-
tarinenses e também para outros 
estados, mostrando a qualidade do 
mel de Santa Catarina para todo 
o Brasil. Além do mel de diversas 
floradas, do mel composto, do mel 
com certificação orgânica e do mel 
de melato de bracatinga, o público 
poderá comprar outros produtos, 
como balas, bolachas, bolos, cera de 
abelha, própolis, favo de mel, pão 
de mel, pólen e vinagre de mel.

EXPANSÃO DO MERCADO
De acordo com o presidente da 

Faasc, Ivanir Cella, a ideia da feira 
é aproximar o produtor do consu-
midor, divulgar o potencial, a qua-
lidade e a diversificação do produto 
catarinense. “Com o site, estamos 
estabelecendo novos mecanismos 
de comercialização do nosso mel, 
buscando o desenvolvimento territo-
rial e agregando valor aos produtos. 
Assim também podemos expandir a 
feira do mel de Santa Catarina para 
consumidores de todo Brasil, que 
vai ter acesso aos melhores méis, 
todos com certificação”, diz Cella.

A plataforma do evento não é 
um e-commerce – ela aproxima o 
consumidor do produtor. Nela, o 
comprador pode escolher um for-
necedor para a sua cidade e entrar 
em contato diretamente com ele. A 
venda do mel será tabelada como 
todos os anos, porém os demais 
produtos são negociados junto ao 
produtor, assim como o frete.

SERVIÇO

O QUÊ 
2ª Feira Virtual do Mel 
de Santa Catarina 

QUANDO   
1º a 30 de junho de 2020 

ONDE 
www.faasc.com.
br/feiradomel
Preços de produtos 
tabelados:

Mel silvestre, de 
eucalipto e uva Japão 
– Pote de 1 kg: R$ 30

Mel orgânico –  
Pote de 1 kg: R$ 35

Mel de melato – 
Pote de 1kg: R$ 35

Obs.: Os demais produtos 
são de livre negociação 
com o fornecedor.
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Funcionalismo público

A tecnologia pode suprir a aposentadoria de 53,6 mil 
servidores públicos federais que deverão se aposentar 
em 2030. A estimativa é de  uma pesquisa da Enap (Es-
cola Nacional de Administração Pública), que analisou 
as atividades mais propensas a serem substituídas 
por máquinas. As informações são da Agência Brasil.

Realizado por Leonardo Monasterio, coordenador-
-geral de Ciências de Dados da Enap, e por Willian 
Adamczyk e Adelar Fochezatto, da Pontifícia Uni-
versidade Católica do Rio Grande do Sul, o estudo 
comparou a probabilidade de automação dos cerca de 
520 mil servidores federais e cruzou os dados com a 
expectativa de aposentadorias até a década de 2050.

Segundo a Enap, a tendência de automação aumen-
ta com o tempo. Em 2040, 68,2 mil servidores que se 
aposentarão poderão ter as atividades substituídas 
por máquinas. Em 2050, o total chegará a 92,3 mil.

Em 2020, a proporção de cargos vagos por aposen-
tadoria que poderiam ser extintos ou substituídos 
por serviços digitais alcançou 27%. No ano passado, 
13.916 servidores se aposentaram, dos quais 3.774 
ocupavam cargos com grande potencial de serem 
automatizados ou terceirizados, conforme o Painel 
Estatístico de Pessoal do Ministério da Economia.  

Das 389 ocupações públicas distintas, o estudo iden-
tificou 96 mais suscetíveis à automação, que englobam 
104.670 servidores federais. Os maiores contingentes 
são assistente administrativo (73.208 servidores), 
auxiliar de escritório (8.022) e datilógrafo (4.559).

Automação pode 
suprir aposentadoria 
de 53,6 mil servidores

Ocupações ameaçadas têm 
salários abaixo da média

Outras ocupações com maiores chances de 
automação são técnico de sistemas audiovi-
suais, assistente e operador de mídias, ce-
notécnico, técnico em programação visual e 
gráfica, armador de estrutura de concreto ar-
mado, pedreiro, pintor de obras e carpinteiro.

Com 13,42 anos de tempo de estudo e re-
muneração média de R$ 5.683, essas funções 
têm menor média salarial e escolaridade 
abaixo da média do serviço público federal. 
O estudo também analisou ocupações ex-
tintas ou terceirizadas em reformas de 2018 
e 2019, como motorista, trabalhador agro-
pecuário em geral e auxiliar de biblioteca.

O presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), usou as 
redes sociais neste domingo 
(30) para defender, de for-
ma indireta, o fatiamento da 
reforma tributária ao citar a 
"reforma do possível" e dizer 
que a "ambição é apenas um 
biombo para não fazer nada".

"Todos os que já viveram 
essa situação sabem que muitas 
vezes o 'feijão com arroz' pode 
não ser um banquete, mas é 
a diferença entre o ideal e o 
possível. Queremos sempre a 
maior reforma possível. Mas a 
melhor nem sempre é a maior, 
sabemos. A melhor será sempre 
a possível", disse ele em uma 
série de publicações no Twitter.

Lira tenta avançar com 
as mudanças no sistema de 
arrecadação do país por eta-
pas, com projetos de lei e 
mudanças constitucionais 
tramitando pela Câmara e 
pelo Senado. Ele tem se reuni-
do nas últimas semanas com 
membros do governo e com o 
presidente do Senado, Rodri-
go Pacheco (DEM-MG), para 
definir as próximas etapas.

RISCO EMBUTIDO
O fatiamento da reforma, 

no entanto, é criticado por 
especialistas. A decisão do 
Congresso pode abortar a pos-
sibilidade de aprovação, ainda 
este ano, de uma proposta 
ampla com efeitos duradouros 
para a melhoria do ambiente 
de negócios e do crescimento 
do país. Os especialistas veem 

risco de a reforma se resumir 
a uma mera unificação do PIS/
Cofins, levando a um aumen-
to da carga tributária para os 
contribuintes brasileiros.

No Twitter, Lira falou ainda 
sobre a dificuldade de enfrentar 
adversidades. "O futebol é uma 
caixinha de surpresas, como 
diz a velha frase. Assim como 
a condução séria e responsável 
da vida pública, sobretudo nas 
crises. Fácil é ficar na arqui-
bancada puxando charangas. 
Difícil é enfrentar as adversi-
dades, os problemas reais, os 
desafios, dentro de campo", 
escreveu. "Ainda mais na de-
mocracia. Pois os que viveram e 
governaram no arbítrio dispu-
nham de decretos-leis, ritos 
sumários e de um Congresso 
com senadores 'biônicos'."

Arthur Lira defende a 
‘reforma do possível’
Presidente da Câmara quer promover mudanças no sistema de 
arrecadação por etapas, por meio de projetos de lei no Congresso
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Deputado prega 
“a maior reforma 

possível”, mas adverte 
que isso pode ser difícil

O futebol é uma 
caixinha de 
surpresas, como diz 
a velha frase. Assim 
como a condução 
séria e responsável 
da vida pública.

Arthur Lira,
presidente da Câmara dos Deputados
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SC registra protestos 
contra o Bolsonaro

Manifestantes foram às ruas no sábado em 
várias cidades do País para protestar contra o 
governo do presidente Jair Bolsonaro. Pessoas 
ligadas a partidos de oposição, movimentos 
sociais e estudantis saíram em passeata em 
defesa do pagamento de R$ 600 de auxílio 
emergencial, ampliação da vacinação contra a 
Covid-19, verbas para universidades públicas 
e também pelo impeachment do presidente. 
Florianópolis, Joinville, Balneário Camboriú, 
Blumenau, Brusque, Itajaí, Jaraguá do Sul e 
Chapecó foram alguns dos municípios que 
organizaram manifestações pelo Estado.

Na Capital, aproximadamente 5 mil pes-
soas se reuniram no Largo da Alfândega, de 
acordo com a Polícia Militar. Para os organi-
zadores, o ato reuniu cerca de 10 mil pessoas.

Entre os manifestantes, a estudante Ga-
briely Goulart, de 16 anos, disse que é funda-
mental ir às ruas para protestar. “Já passou 
mais tempo do que deveria para irmos às 
ruas, muita gente morreu e essas vidas não 
voltam, precisamos lutar pelos que es-
tão vivos, pelos que precisam”, afirmou.

Em Brasília, a concentração foi em frente ao 
Museu da República e seguiu para a Esplana-
da dos Ministérios. Em frente ao Congresso 
Nacional, os manifestantes gritaram palavras 
de ordem e exibiram faixas e cartazes. A PM não 
divulgou o número de participantes do ato.

No Rio de Janeiro, manifestantes se reuni-
ram em frente ao Monumento de Zumbi dos 
Palmares, no Centro. Organizações sociais, 
movimentos estudantis, centrais sindicais 
e partidos de oposição ocuparam três das 
quatro pistas da avenida Presidente Vargas 
e caminharam em direção à Candelária. 

Geral  / Serviço 

Pessoas ligadas a partidos de oposição, movimentos sociais e estudantis saíram em passeata pelas ruas de todo o País no sábado

Pelas principais cidades do Estado, grupos de pessoas foram às ruas pedir vacinação 
para todos, auxílio emergencial de R$ 600 e o impeachment do presidente

Sol

Sol com nuvens

Nublado

Sol com chuva

Chuva leve

Chuva

tempo

Manhã Tarde Noite

Chapecó
Blumenau

Criciúma

Lages
Florianópolis
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 10°C 21°C
 13°C 21°C

 12°C 18°C

 7°C 16°C

 4°C 16°C

 7°C 18°C

Pôr do sol: 06:56

  Quinta 
 Min. 23°C

Máx. 28°C   

Nascer do sol: 17:27

  Terça 
Min. 21°C
Máx. 30°C 

  Quarta 
Min. 20°C
Máx.  30°C

SANTA CATARINA

Joinville

15°C 22°C 20°C

Áries 21/3 a 20/4 
Sem clareza da parte de todas as pessoas 
envolvidas, no futuro haverá problemas. É 
melhor não se apressar em colocar tudo em 
marcha, é melhor que haja essa clareza e, se 
possível, que tudo fique documentado. Aí sim.

Touro 21/4 a 20/5
As pessoas parecem, na mente, peças de seu 
jogo, mas são pessoas e, por isso, imprevisí-
veis, você pode até tentar manipular suas de-
cisões, mas nunca terá certeza absoluta sobre 
o andamento do jogo. É assim que tudo é.

Gêmeos  21/5 a 20/6 
É muito bacana quando sua alma con-
segue se enxergar tendo domínio so-
bre as situações em andamento, porque 
isso lhe brinda com margem de mano-
bra para decidir se segue em frente, ou se 
muda de estratégia. Agora é quando!

Câncer   21/6 a 22/7 
Fazer planos é bom, mas a esperança já se 
mostrou traiçoeira em outros tempos. Por 
isso, em vez de você se satisfazer com visões 
que infundam esperança, procure fazer o 
pouco que está ao seu alcance. Isso bastará.

Leão 23/7 a 22/8  
Neste momento, é virtualmente impossível 
você colocar sobre a mesa, com clareza, seus 
sentimentos e inquietações, pois, se você o 
fizer, corre o risco de tudo ser interpretado 
de maneira errada, e perder tempo com isso.

Virgem  23/8 a 22/9 
Tudo que for acordado entre as pessoas 
há de ser passado por um crivo mui-
to fino em sua mente, tentando de-
tectar se a divisão de tarefas está sen-
do justa mesmo, ou se não vai acontecer 
o de sempre, sobrar mais para você.

Libra  23/9 a 22/10
Com um pouco mais de esforço e empenho, 
dará para você colocar as coisas novamente 
numa trilha de maior normalidade. Apesar de 
isso não poder se sustentar para sempre, pelo 
menos lhe dará um alívio, e isso é bastante.

Escorpião 23/10 a 21/11 
Dar por garantido algo que você deseja é a 
melhor maneira de se complicar e, ainda por 
cima, ver seus planos se frustrarem. Nada dê 
por garantido, continue em frente testan-
do o alcance da influência de suas ações.

Sagitário  22/11 a 21/12 
Seria melhor que houvesse margem para 
você expressar suas emoções mais ín-
timas com as pessoas pertinentes, po-
rém, cada uma delas parece olhar para 
outro lado, e não há margem ainda 
para consertar isso. Outro momento.

Capricórnio 22/12 a 20/1 
Agora é quando se torna possível você se 
entender com as pessoas que, querendo ou 
não, farão parte do seu caminho por um bom 
tempo pela frente. É a hora de esclarecer 
tudo para haver maior harmonia. Aí sim.

Aquário 21/1 a 19/2
Procure tomar as atitudes mais pragmáticas 
possíveis, deixando de lado, pelo menos por 
enquanto, suas visões e quereres, e prefe-
rindo optar pelo que possa ser feito de ime-
diato, tendo em vista organizar sua vida.

Peixes  20/2 a 20/3
As vontades que não podem ser reali-
zadas dentro do tempo pretendido, ou 
são prorrogadas, ou são postas de lado, 
ou você as reprime e se tornam frus-
trações. Tudo é uma escolha, tenha 
isso sempre em mente. Por seu bem.

Horóscopo
Oscar QuirOga/ EstadãO cOntEúdO



A eliminação em 2020 
ainda dói no coração da 
torcida marcilista. No 
ano passado, o Marcí-
lio Dias fez ótima campanha, 
avançou no grupo do JEC e 
chegou às quartas de final da 
Série D do Brasileiro. O aces-
so parecia próximo, mas a 
goleada sofrida para o Altos, 
no Piauí, por 5 a 1,  destruiu 
os sonhos e levou embora o 
acesso à Terceira Divisão.

Nesta temporada, o Marcílio 
Dias chegou entre os quatro 
melhores do Campeonato 
Catarinense já projetando a 
participação na Série D. Mas, 
mais uma vez, uma golea-
da acabou com as chances 
de comemorar um título. 

O time chegou à fase de 
mata-mata com um quinto 
lugar na classificatória. Foram 
45,5% de aproveitamento em 
11 jogos disputados, com 11 
gols marcados e nove sofridos. 
O Marinheiro passou pelo Ju-
ventus, mas parou na Chape-
coense, perdendo por 4 a 1 no 

Gigantão das Avenidas 
e empatando no jogo da 
volta, na Arena Condá.

Depois da eliminação, 
vieram as mudanças para a 
disputa da Série D. Saídas e 
chegadas marcam a prepa-
ração do time de Itajaí para 
a estreia na Quarta Divisão 
nacional. Foram sete saídas 
já confirmadas, as do golei-
ro Victor Golas, do zagueiro 
Matheus, do lateral-direito 
Weriton, dos volantes Da-
niel Pereira e Luis Mene-
ses, um dos destaques do 
time no Catarinense, e dos 
atacantes Medina e Zé Vi-
tor, que renovou contrato 
com a equipe de Itajaí, mas 
foi emprestado ao Ituano 
para a disputa da Série C.

Em contrapartida, o técnico 
Teco contou com as chega-
das do goleiro Victor Hugo, 
do zagueiro Vinícius Kuerten, 
do lateral-esquerdo Fernan-
do e do atacante Wellington. 
Agora, o Marcílio Dias quer 
dar um passo à frente, apesar 

de passar por dificuldades 
financeiras e pela renovação 
e reestruturação do time. 

O Marinheiro estreia no 
domingo, dia 6 de junho, 
às 16h, contra o Aimoré, no 
Estádio Cristo Rei, em São 
Leopoldo. A estreia em casa 
acontece na semana seguinte, 
quando recebe o Cascavel-PR. 
JEC e Marinheiro se encon-
tram na quarta rodada, no dia 
26 de junho. O jogo de ida é 
no Gigantão das Avenidas.

14   segunda-feira, 31 de maio de 2021

Reforço tricolor

EvariniDrika

adrieli.evarini@ndmais.com.br

Após bater na trave, 
Marcílio busca o acesso
Equipe de Itajaí quer esquecer frustração da edição passada, 
quando perdeu a chance do acesso à Série C contra o Altos-PI

Esporte

O JEC anunciou no sábado (29), mais um reforço para a 
Série D que está prestes a começar. O zagueiro Léo Griggio 
chega por empréstimo até o fim da temporada. Aos 22 anos, 
se profissionalizou no Atlético-MG, onde o técnico Leandro 
Zago também trabalhou, e tem passagens por Confiança-
SE e Bangu-RJ, onde estava antes de chegar a Joinville. Nas 
categorias de base, Léo vestiu as camisas do Criciúma, Foz do 
Iguaçu-PR, Maringá-PR e Novorizontino-SP. O zagueiro já 
treina com a equipe e o clube aguarda apenas a confirmação 
no BID para que ele esteja à disposição de Leandro Zago.

Não deu para o Brasil no 3x3 
E não teremos joinvilense nas Olímpiadas disputando, pela 
primeira vez, o basquete 3x3. Jefferson Socas e William 
Weihermann estavam com a seleção no pré-olímpico, mas 
o Brasil foi derrotado ontem pela França. Com 21 a 19 para 
os franceses, o sonho de disputar as Olimpíadas ruiu. Essa 
é a primeira vez da modalidade nos Jogos Olímpicos. 

Joinvilense campeã Sul-americana 
A joinvilense Letícia Oro Melo fez história no fim de 
semana. No primeiro dia de Sul-americano de Atletismo, 
no sábado, a jóia de Joinville conquistou o topo do pódio. 
Com um salto de 6,63, Letícia se sagrou campeã e garantiu 
uma das quatro medalhas de ouro do Brasil no primeiro 
dia. Além dos quatro ouros, o Brasil conquistou duas pratas 
e quatro bronzes. Mais uma vez, a joinvilense cravou 
seu nome entre as melhores atletas da atualidade.

Futsal cancelado 
Não tem Copa do Brasil para o Jaraguá nesta semana. O 
jogo de ida das oitavas de final, contra o Guarani-RS, que 
aconteceria amanhã, no Rio Grande do Sul, foi cancelado. 
O motivo são os casos de Covid-19 no time gaúcho. Ainda 
não há previsão de nova data para o confronto. Pelo 
Estadual, o aurinegro estreia na quarta-feira (2), quando 
enfrenta o Tubarão, às 19h30, na Arena Jaraguá.

Apresentação no CT do Morro do Meio 
A semana começa com treino aberto à imprensa e 
apresentação no CT do Morro do Meio. Além do zagueiro 
Léo Griggio, o JEC confirmou que apresentará mais um 
reforço após as atividades da tarde. Tudo indica que Rafael 
Pascoal seja o nome da vez. O goleiro estava disputando 
a Série A2 do Paulista pelo Rio Claro, mas o time foi 
eliminado pelo Água Santa na semifinal e o jogador está 
“livre” para iniciar os trabalhos com o elenco tricolor.

FOTOS DIVULGAÇÃO/ND

Marcílio chegou perto do acesso 

na edição do ano passado

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

Raio-X

CLUBE NÁUTICO 
MARCÍLIO DIAS 
 
•  Fundação: 17 de março de 1919

•  Mascote: Marinheiro

•  Estádio Dr. Hercílio Luz,  

   o Gigantão das Avenidas –  

   capacidade: 6 mil pessoas

•  Colocação no Catarinense 2021: 

   4º lugar

•  Títulos: Recopa Sul-Brasileira  

   (2007), Campeonato Catarinense  

   (1963) e Copa Santa Catarina (2007) 

A SÉRIE
O ND começou a publicar reportagens especiais sobre os 
adversários do JEC na Série D do Brasileiro no dia 5 de 
maio. Os times mostrados foram: Aimoré-RS, Caxias-
RS, Cascavel-PR, Esportivo-RS, Juventus, Rio Branco-PR e 
Marcílio Dias. Todos estão no Grupo A8 da Série D 2021. 
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DEZEMBRO         

LOTERIAS

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

15 acertos Acumulado R$ 3 milhões
14 acertos 276 R$ 1.183,29
13 acertos 8997 R$ 25,00
12 acertos 101486 R$ 10,00
11 acertos 525031 R$ 5,00

1 acertos 082844 R$ 500 mil
2 acertos 055871 R$ 27 mil
3 acertos 059309 R$ 24 mil
4 acertos 089282 R$ 19 mil
5 acertos 009266 R$ 18.329,00

Quina Acumulado R$ 7.500 mil
Quadra 41 R$ 14.739,43
Terno 4579 R$ 198,45

25 40 45 59 76

Sena 2 R$ 47.341.439,63
Quina 433 R$ 18.922,04
Quadra 19908 R$ 587,93

12 14 17 18 19 22

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$ 3.600 mil
Quina 9 R$ 6.475,72
Quadra 474 R$ 140,52

Sena 0 R$ 0,00
Quina 7 R$ 7.493,33
Quadra 601 R$ 110,82

7 acertos Acumulado R$ 4.500 mil
6 acertos 1 R$ 71.998,76
5 acertos 83 R$ 1.239,22
4 acertos 1570 R$ 9,00

DESPORTIVA      ES 2394 R$ 7,50

7 acertos Acumulado R$ 900 mil
6 acertos 46 R$ 2.083,32
5 acertos 1727 R$ 20,00
4 acertos 21739 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 2 x 2 Juventude
29/5, 20h Bahia 3 x 0 Santos
29/5, 21h São Paulo 0 x 0 Fluminense
30/5, 11h Atlético-MG 1 x 2 Fortaleza
30/5, 16h Flamengo 1 x 0 Palmeiras
30/5, 16h Ceará 3 x 2 Grêmio
30/5, 18h15 Corinthians 0 x 1 Atlético-GO
30/5, 18h15 Chapecoense 0 x 3 Bragantino
30/5, 18h15 Athletico-PR 1 x 0 América-MG
30/5, 20h30 Internacional 2 x 2 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 
 

Bragantino 3 1 1 0 0 3 0 3 100
Bahia 3 1 1 0 0 3 0 3 100
Ceará 3 1 1 0 0 3 2 1 100
Fortaleza 3 1 1 0 0 2 1 1 100
Athletico-PR 3 1 1 0 0 1 0 1 100
Flamengo 3 1 1 0 0 1 0 1 100
Atlético-GO 3 1 1 0 0 1 0 1 100
Sport 1 1 0 1 0 2 2 0 33.3
Cuiabá 1 1 0 1 0 2 2 0 33.3
Juventude 1 1 0 1 0 2 2 0 33.3
Internacional 1 1 0 1 0 2 2 0 33.3
São Paulo 1 1 0 1 0 0 0 0 33.3
Fluminense 1 1 0 1 0 0 0 0 33.3
Grêmio 0 1 0 0 1 2 3 -1 0
Atlético-MG 0 1 0 0 1 1 2 -1 0
América-MG 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
Palmeiras 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
Corinthians 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
Chapecoense 0 1 0 0 1 0 3 -3 0
Santos 0 1 0 0 1 0 3 -3 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 1 x 0 CSA
28/5, 21h30 Vila Nova 1 x 1 Botafogo
29/5, 11h Vasco 0 x 2 Operário-PR
29/5, 16h CRB 2 x 2 Remo
29/5, 16h30 Confi ança 3 x 1 Cruzeiro
29/5, 18h15 Coritiba 2 x 0 Avaí
30/5, 11h Brusque 2 x 1 Ponte Preta
31/5, 20h Samp. Corrêa  x  Goiás  

  2ª RODADA 
 1/6, 19h Operário-PR  x  Guarani
4/6, 17h30 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 
 

Confi ança 3 1 1 0 0 3 1 2 100
Operário-PR 3 1 1 0 0 2 0 2 100
Coritiba 3 1 1 0 0 2 0 2 100
Brusque 3 1 1 0 0 2 1 1 100
Náutico 3 1 1 0 0 1 0 1 100
CRB 1 1 0 1 0 2 2 0 33.3
Remo 1 1 0 1 0 2 2 0 33.3
Botafogo 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3
Guarani 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3
Vitória 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3
Vila Nova 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
Goiás 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samp. Corrêa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ponte Preta 0 1 0 0 1 1 2 -1 0
CSA 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
Cruzeiro 0 1 0 0 1 1 3 -2 0
Vasco 0 1 0 0 1 0 2 -2 0
Avaí 0 1 0 0 1 0 2 -2 0

SÉRIE C
  GRUPO A 

 TIME P J V E D GP GC SG %
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

CLASSIFICADOS  REBAIXADOS 

  1ª RODADA 
 29/5, 15h30 Floresta 2 x 0 Jacuipense
29/5, 17h Botafogo-PB 0 x 0 Ferroviário
29/5, 19h Tombense 1 x 1 Paysandu
30/5, 16h Altos 3 x 0 V. Redonda
30/5, 18h Manaus 2 x 0 Santa Cruz  

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

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

  1ª RODADA 
 29/5, 16h Novorizontino 1 x 0 Figueirense
29/5, 17h Criciúma 1 x 0 Ituano
30/5, 20h Botafogo-SP 1 x 0 São José-RS
31/5, 20h Ypiranga-RS  x  Paraná
16/6, 20h Oeste  x  Mirassol 

Altos 3 1 1 0 0 3 0 3 100
Floresta 3 1 1 0 0 2 0 2 100
Manaus 3 1 1 0 0 2 0 2 100
Paysandu 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3
Tombense 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3
Botafogo-PB 1 1 0 1 0 0 0 0 33.3
Ferroviário 1 1 0 1 0 0 0 0 33.3
Jacuipense 0 1 0 0 1 0 2 -2 0
Santa Cruz 0 1 0 0 1 0 2 -2 0
V. Redonda 0 1 0 0 1 0 3 -3 0

Botafogo-SP 3 1 1 0 0 1 0 1 100
Criciúma 3 1 1 0 0 1 0 1 100
Novorizontino 3 1 1 0 0 1 0 1 100
Mirassol 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oeste 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paraná 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ypiranga-RS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Figueirense 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
Ituano 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
São José-RS 0 1 0 0 1 0 1 -1 0

LIGA DOS CAMPEÕES
  FINAL 
 29/5, 16h Manch. City 0 x 1 Chelsea 

 

Sem técnico, Chape apanha em casa
O retorno da Chapecoense à elite do futebol nacional não foi nada 
boa. Mesmo jogando na Arena Condá, o time do Oeste levou 3 a 0 
do Red Bull Bragantino, neste domingo (30), pela primeira rodada 
do campeonato brasileiro. O clube paulista foi amplamente superior 
e poderia ter voltado para casa com um placar bem mais dilatado. 
Os gols foram marcados por Ytalo, Lucas Evangelista e Helinho.
Campeã da Série B, a Chapecoense vive um momento delicado. Após 
perder o título estadual para o Avaí, a diretoria demitiu o técnico 
Mozart. Por isso, estreou tendo no comando o interino Felipe Endres. 
Apesar de tentar uma pressão nos primeiros minutos, o time deixava 
um distanciamento muito grande entre os setores de defesa, meio de 
campo e ataque. Com superioridade, os gols do time paulista foram 
saindo ao natural. Na segunda rodada do Brasileirão, a Chapecoense 
vai enfrentar o Palmeiras, no domingo, às 18h15, em São Paulo.

Chelsea vence 
a Liga dos 
Campeões
Nove anos depois, o Chelsea 
voltou a vencer a Liga dos 
Campeões da Europa no 
sábado (29) ao derrotar o 
Manchester City em final 
inglesa disputada no estádio 
do Dragão, na cidade do 
Porto, em Portugal. O time 
do técnico alemão Thomas 
Tuchel contou com um gol 
de Havertz, aos 42 minutos 
do primeiro tempo, para 
garantir o bicampeonato.

Série C

O Figueira de sempre, 
apático e inofensivo

O Figueirense manteve o 
padrão do mau futebol apresen-
tado na temporada e perdeu sem 
oferecer resistência ao Grêmio 
Novorizontino no sábado (29), 
no interior paulista, na estreia 
da Série C do brasileiro. No es-
tádio Jorge Ismael de Biasi, em 
Novo Horizonte, o alvinegro foi 
superado por 1 a 0, gol anota-
do por Felipe Rodrigues aos 12 
minutos do primeiro tempo.

O time paulista dominou 
inteiramente o primeiro tempo 
e perdeu várias oportunidades, 
graças à falta de pontaria e às 
boas intervenções do goleiro 
Rodolfo, do Figueira. O No-
vorizontino manteve o elenco 
que disputou o campeonato 
paulista deste ano e mesmo 
antes do início da competição 
era apontado como um dos 
favoritos a subir para a Série B.

O trio de ataque formado por 
Danielzinho, Guilherme Quei-
roz e Douglas Baggio infer-
nizou a zaga alvinegra. O gol 
saiu após escanteio, quando o 
lateral Felipe Rodrigues subiu 

mais que a defesa adversária, 
colocando os donos da casa 
em vantagem. Aos 17 minu-
tos, o time do técnico Jorginho 
precisou substituir Giva por 
Bruno Paraíba, que ameaçou o 
time da casa com um cabeceio 
e um chute de fora da área.

Mas o foi o time paulista 
que mais ameaçou, perdendo 
chances com Guilherme Queiroz 
e Felipe Rodrigues. Na segunda 
etapa, o Novorizontino man-
teve o bom desempenho dos 
45 minutos iniciais. Apesar de 
ter mais volume de jogo, o time 
paulista colecionou chances 
perdidas com Guilherme Quei-
róz, Cléo Silva e Anderson Rosa.

Na segunda etapa, o Novori-
zontino se manteve na ofensiva 
e continuou perdendo opor-
tunidades de gol. A entrada de 
Everton Santos permitiu ao 
Figueira chegar mais ao ataque, 
mas sem assustar o adversá-
rio. O próximo compromisso 
do Furacão será no sábado (5), 
às 16h, diante do Oeste-SP, 
no estádio Orlando Scarpelli.

Série A

Na estreia do Brasileirão, 
Flamengo e Palmeiras travaram 
um duelo que vem tomando à 
frente do futebol do país nos 
últimos anos. Além de disputar 
a hegemonia na elite, sendo os 
últimos campeões do torneio 
nacional e da Copa Libertado-
res, a rivalidade segue acir-
rada – e no primeiro jogo da 
competição não foi diferente.

Mas, no detalhe, os cariocas 
saíram do estádio do Maracanã, 
no Rio de Janeiro, neste domin-
go, com os primeiros três pontos 
após a vitória por 1 a 0. Com ela, 
o Flamengo aumenta a recente 
invencibilidade contra o Pal-
meiras para oito jogos sem per-
der: são quatro vitórias e quatro 
empates, incluindo a dramática 
final da Supercopa do Brasil.

Os dois times tiveram boas 
chances de gol no primeiro 
tempo, com Rony e Pedro, que 
substituiu Gabriel Barbosa, o 
Gabigol. Mesmo apagado, Pedro 
fez o gol que definiu a vitória, na 
reta final da partida. Na segun-
da etapa, o Flamengo tomou as 

rédeas, com as ações de Éverton 
Ribeiro, Diego e Arrascaeta.

O gol da vitória veio aos 30 
minutos, refletindo a superio-
ridade que o Flamengo vinha 
tendo. Bruno Henrique, em 
velocidade pela esquerda, pas-
sou por dois marcadores antes 
de cruzar para Pedro deixar o 
seu no Maracanã e garantir os 
três pontos para os anfitriões.

Fla supera Palmeiras  
e aumenta tabu

Atacante Pedro substituiu 
Gabriel e fez o gol da vitória
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Um bilhete com pedido de socorro chamou a atenção de um 
casal que recebeu um lanche via delivery em Chapecó, no 
Oeste do Estado. “Por favor, chame a polícia nesse endereço. 
Meu chefe está me assediando e tentando me drogar. Sou 
cozinheira, por favor, não é brincadeira”, dizia o texto, 
escrito por uma jovem de 19 anos que estaria sofrendo uma 
tentativa de estupro. O caso foi atendido pela Guarda Municipal por volta das 00h30 de sexta-feira (28). Os 
guardas se deslocaram até o estabelecimento e localizaram a vítima na cozinha. Ela relatou que seu chefe lhe 
havia oferecido cocaína e vinho, além de dinheiro, e teria passado a mão em suas pernas e pescoço. A jovem e o 
suposto autor foram conduzidos até a Central de Plantão Policial, onde foi registrado o boletim de ocorrência.

16 segunda-feira, 31 de maio de 2021

+notícias

Castroneves vence as 500 
Milhas de Indianápolis
O brasileiro Helio Castroneves é, oficialmente, o 
maior da história das 500 Milhas de Indianápolis, 
uma das provas mais tradicionais do automobilismo 
mundial. Neste domingo (30), no circuito oval 
do Motor Speedway, na cidade de Indianápolis 
(EUA), o piloto deu um show e venceu um 
duelo espetacular com o espanhol Álex Palou, 
ultrapassando-o na penúltima das 200 voltas 
para levar a corrida que vale pela Fórmula Indy 
pela quarta vez, igualando o recorde de todos 
os tempos. Com a vitória, Castroneves, que está 
com 46 anos e correu pela Meyer Shank, entrou 
para o hall dos maiores vencedores das 500 
Milhas. Apenas três pilotos têm quatro vitórias 
na corrida em Indianápolis: os americanos 
Anthony Joseph Foyt, Al Unser e Rick Mears.
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Jovem assediada 
pede socorro  
em bilhete

Cantor B.J. Thomas morre aos 78 anos
B.J. Thomas, cantor de músicas como “Raindrops Keep 
Fallin on my Head” e “Rock and Roll Lullaby”, morreu no 
sábado (29), aos 78 anos, em decorrência de um câncer do 
pulmão, diagnosticado em março, em sua casa na cidade de 
Arlington, no Texas (EUA). Tendo trabalhado em gêneros 
como o pop, o country e o gospel ao longo de sua carreira, o 

Catarinense no pódio da Porsche Cup Brasil -  
Santa Catarina foi um dos destaques do pódio da primeira 
etapa da Porsche Cup Brasil, que aconteceu neste final de 
semana, com rodada dupla, no autódromo Velocittà, em 
Mogi Guaçu (SP). André Gaidzinski, que desde 2018 disputa 
o campeonato, ficou em quinto lugar na categoria Sport GT3 
3.8 e subiu ao pódio com a bandeira do Estado para receber 
mais um troféu na carreira do automobilista. Ele também 
conquistou a oitava posição geral na categoria geral da 
GT3, na segunda corrida da rodada, neste domingo (30). 
“Fiz duas corridas muito consistentes, o que me motiva 
ainda mais para continuar o campeonato evoluindo dentro 
e fora das pistas. No ano passado trouxe seis troféus e neste 
ano quero buscar ainda mais”, destacou Gaidzinski.
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