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Não há como deixar de lamentar tamanha tragédia no oeste 
do Estado. Na semana do Dia das Mães, famílias dilaceradas e 
mães que choram pelas vítimas. O que se passa na cabeça de um 
rapaz, de 18 anos, ao decidir entrar num ambiente tão inocente, 
puro e de alegria e cometer tamanha crueldade. É preciso que 
a Justiça dê uma resposta forte, mostrando que uma tragédia 
desse porte não pode passar impune.  
 
O município de Saudades, o estado de Santa Catarina e 
o país choram com essa notícia, que faz parte daquelas 
em que a profissão de jornalista é deixada um pouco 
de lado para abrir espaço para sofrer como tantas 
mães estão sofrendo agora. #ForçaSaudades 

Tragédia em Saudades

Joinvilense desenvolve solução para 
ajudar os pacientes com Covid-19 
Guilherme Thiago de Souza está fazendo história. O joinvilense é o 
responsável pelo desenvolvimento da BRIC, uma Bolha de Respiração 
Individual. O capacete para ventilação não invasiva foi criado 
para auxiliar na 
oxigenação de 
pacientes graves com 
Covid-19 é o único 
dispositivo com este 
tipo de tecnologia 
fabricado no Brasil.  
 
Graças ao trabalho 
da equipe liderada 
pelo engenheiro, 
hospitais e 
empresas de táxi 
aéreo responsáveis 
pelo transporte 
de pacientes vítimas do coronavírus já estão fazendo uso da BRIC. 
Até o momento, mais de 3 mil unidades foram distribuídas em 15 
estados brasileiros, inclusive Santa Catarina. Aprovado pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o dispositivo melhora a 
ventilação e oxigenação dos doentes, evitando a intubação em muitos 
casos. Além disso, o capacete tem um sistema de vedação que dá mais 
segurança aos profissionais de saúde no contato com o paciente. 

O dispositivo vem sendo comercializado pela Life Tech Engenharia, 
empresa criada especialmente para este projeto. Algumas unidades da 
Bolha de Respiração Individual Controlada já foram enviadas para o Chile 
e há conversas com outros países da América Latina, mas o engenheiro 
garante que o objetivo neste momento é atender a demanda nacional.

Maio amarelo 
Talvez esta seja uma das mais 
importantes campanhas, pois 
o trânsito está entre uma das 
principais causas de mortes ou 
tragédias. E a Polícia Civil está 
realizando neste mês diversas ações 
para conscientizar sobre como o 
álcool e as drogas afetam a direção. 
A conversa será com a médica 
psiquiatra e médica de tráfego, 
Clarissa Santos da Silveira Lima. 
Amanhã (6), por meio do perfil do 
Instagram @policiacivil.joinville 

Leão do IR ainda 
espera 47,2% 
das declarações   
Falta pouco menos de 30 dias 
para fechar o prazo de entrega 
da declaração, mas segundo a 
Receita Federal, quase metade 
dos contribuintes ainda não 
acertou as contas com o Leão. 
Até o momento, 17.217.336 
contribuintes enviaram a 
declaração do Imposto de Renda 
Pessoa Física (IRPF), 52,8% 
do previsto para este ano. Os 
números foram apurados até 
segunda-feira (3). 
 
Este ano, a expectativa é 
de 32.619.749 declarações 
sejam entregues. No ano 
passado, foram enviadas 
31.980.146 declarações. 
Lembrando que o prazo vai 
até as 23h59min59s de 31 de 
maio. A data limite foi adiada 
em um mês para suavizar as 
dificuldades no recolhimento 
de documentos, em razão 
da pandemia de Covid-19. A 
declaração é obrigatória para 
quem recebeu acima de R$ 
28.559,70 em rendimentos 
tributáveis em 2020.

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

SABRINA AGUIAR
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Tragédia em Saudades

Nícolas Horácio
nicolas.david@ndmais.com.br 

A pequena Saudades, a 550 qui-
lômetros de Joinville, no Oeste do 
Estado, foi abalada ontem por um 
crime que deixará marcas não apenas 
nas famílias das vítimas, mas de toda 
a cidade. Por volta das 10h, um rapaz 
de 18 anos entrou na escola infantil 
Pró-Infância Aquarela e matou duas 
professoras e três bebês com menos 
de dois anos de idade. O criminoso, 
descrito pela família como antis-
social e problemático, utilizou uma 
espada ninja para atingir as víti-
mas. A governadora interina Da-
niela Reinehr decretou luto oficial 
de três dias em Santa Catarina.

Na tragédia, foram assassinadas a 
professora Keli Adriane Aneceviski, 
de 30 anos, a auxiliar de sala Mirla 
Renner, 20 anos, e as crianças: Sarah 
Luiza Mahle Sehn, de 1 ano e 7 meses, 
Anna Bela Fernandes de Barros, 1 
ano e 8 meses, e Murilo Missing, 1 
ano e 9 meses. Uma quarta criança 
também foi atingida e até ontem à 
noite estava internada em estado 
grave num hospital de Chapecó. 

O delegado Jeronimo Marçal Fer-
reira, de Pinhalzinho, que trabalha 
no caso, disse que o assassino chegou 
de bicicleta na escola por volta das 
10h. No momento do ataque, cerca 
de 30 crianças estavam na unidade 
educativa localizada na rua Quinti-
no Bocaiúva, no bairro Industrial, 
em Saudades. Fabiano invadiu a 
sala de aula onde estavam as qua-
tro crianças e duas servidoras.

“É uma tragédia”, disse o co-
mandante do 2º BPM de Chapecó, 
major Ademir Barcarollo. Segun-
do os bombeiros, duas crianças e a 
professora Keli morreram na hora. 
A terceira criança chegou a ser 
levada ao hospital, mas não resis-
tiu. Ainda segundo os socorristas, 
a outra vítima adulta - Mirla - foi 
levada ao HRO (Hospital Regional 
do Oeste), de Chapecó, em estado 
grave e não resistiu aos ferimentos. 

As demais professoras e crianças 
se trancaram nas suas respectivas 
salas para se protegerem do ataque. 
O jovem foi contido ainda na unidade 
escolar por vizinhos que ouviram os 
gritos. Fabiano tentou tirar a pró-
pria vida, porém, não conseguiu. 
Ele foi hospitalizado em Pinhalzi-
nho, onde está em estado grave.

Chacina em creche 
abala Santa Catarina

Duas professoras e 
três bebês foram 
assassinados com 
golpes de espada. 
Assassino e uma 
vítima estão 
internados em 
estado grave

WILLIAN RICARDO/ND

Murilo Missing,
1 ano e 9 meses

Anna Bela F. de 
Barros, 1 ano 
e 8 meses

Sarah Luiza 
Mahle Sehn, 
1 ano e 7 meses

Keli Adriane 
Aneceviski, 
30 anos 

Mirla Renner, 
20 anos

Ferida, professora alertou 
colegas do perigo

A professora Keli Adriane Aniecevski foi a 
primeira a ser atacada por Fabiano. Pega des-
prevenida pelo assassino, mesmo com ferimen-
tos graves, ela correu para alertar os demais e 
proteger os meninos e meninas da escola.

“Ela foi uma verdadeira super-heroína. Conse-
guiu proteger várias crianças, mas perdeu a pró-
pria vida”, relata a prima Silvana Ester Helfer.

As duas eram bem amigas desde a infân-
cia, quando a família de Keli se mudou de uma 
área afastada para uma casa perto do cen-
tro de Saudades. A professora era solteira, ti-
nha um irmão e ainda morava com os pais.

Formada em Sistemas de Informação, Keli se dava 
bem mesmo era com criança. Podia passar horas 
brincando ou cuidando delas, segundo a família. Foi 
assim que ela conseguiu um emprego fora da sua área 
e virou professora da creche há mais de cinco anos.

Nas redes sociais, Keli costumava compartilhar 
mensagens positivas e campanhas beneficentes, por 
exemplo, a visita a um lar de idosos em Pinhalzinho e 
da época em que deixou o cabelo crescer para doá-lo.

Despedida coletiva
A expectativa era de que os familiares das vítimas 

pudessem se despedir dos seus entes ainda na ma-
drugada de hoje, quando os corpos voltariam a Sau-
dades para o velório. O enterro está previsto para esta 
manhã, em cerimônia organizada pela prefeitura. O 
local escolhido para a despedida foi o Módulo, um gi-
násio esportivo localizado logo na entrada da cidade.

Assassino entrou na escola por volta das 10h e atingiu seis pessoas com uma espada ninja. Bebê sobrevivente está internado

AS VÍTIMAS

Quarto bebê atingido foi transferido para Chapecó

DIVULGAÇÃO/ND
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Nas primeiras diligências da po-
lícia, os pais de Fabiano e sua irmã 
foram ouvidos. Novas testemunhas 
serão ouvidas nos próximos dias 
de investigação. Jeronimo Marçal 
Ferreira, o delegado do caso, disse 
que não há indícios de que o jovem 
tenha ligação com algum grupo e 
que ele teria agido por conta pró-
pria. A motivação do crime ainda 
é desconhecida e o computador de 
Fabiano foi apreendido para análi-
se. Segundo o delegado, Fabiano é 
estudante do ensino médio e so-
fria bullying na escola e era muito 
introspectivo. Ele chegou a dizer 
aos familiares que uma das armas 
usadas na chacina seriam para 
maltratar os animais de casa.

“Temos algumas informações, que 
dão mais ou menos um perfil, ainda 

incipiente. Era um rapaz problemá-
tico e vinha enfrentando problemas. 
Quem me relatou foram pessoas 
próximas a ele. Aquele perfil que 
não é tão incomum, do jovem que 
se tranca no quarto e ninguém sabe 
o que estava fazendo no computa-
dor. Gostava de jogos online, alguns 
com violência”, pontua o delegado.

Segundo os familiares de Fabiano, 
ele não queria mais ir para escola em 
função dos episódios de bullying. A 
família foi descrita pelo delegado 
como humilde. Na coletiva de im-
prensa sobre o caso, o delegado disse 
que espera conseguir interrogar Fa-
biano, o que não foi possível ontem, 
porque ele estava gravemente ferido 
e foi submetido a cirurgia. O crimi-
noso tentou tirar a própria vida de-
pois da chacina, mas não conseguiu.

Bullying e jogos online 
faziam parte da vida 
do autor da chacina
Familiares relataram, em depoimento à Polícia, que jovem agressor 
planejava maltratar animais da casa com uma das armas usadas no crime

Autor do crime não tinha relação com as vítimas, diz Polícia
Segundo a Polícia, Fabiano não 

tinha ligação com as vítimas da 
chacina. Para cometer o ataque, 
segundo a Polícia Civil, utilizou 
uma katana, espada japonesa 
usada por samurais, e chamada 

popularmente de “espada ninja”.
A arma foi recolhida no local do 

crime e encaminhada à perícia. Se-
gundo o delegado do caso, o assas-
sino não tinha histórico policial. 
Depois do crime, o local foi isolado 

para perícia do IGP (Instituto Geral 
de Perícias). Os corpos das víti-
mas ficaram na sala de aula até a 
chegada do IML (Instituto Médico 
Legal). Depois, foram levados a 
Chapecó para reconhecimento.

POUCOS AMIGOS
 “Ele pode ficar em silêncio, 

é um direito constitucional. 
Mas quero ver o que ele vai 
contar, para juntarmos com 
as peças de investigação que 
coletamos e vamos investi-
gar nos próximos dias, para 
tentar entender a motivação 
do crime”, disse o delegado.

Fabiano trabalhava em uma 
empresa em Saudades, tinha 
seu próprio dinheiro, inclusive 
R$ 11 mil em espécie em casa. 
Segundo a família, que pres-
tou depoimento aos policiais 
ontem, o jovem era quieto, 
não se abria, não saia, não 
tinha namorada, nem apare-
lho celular e estava afastado 
dos poucos amigos que tinha.

Arma usada 
no crime foi 
apreendida 
pela Polícia 

WILLIAN RICARDO/ND

Mirla sonhava 
ser professora

Dainizi Zugno, 26 anos, é prima de 
Mirla Renner, uma das cinco vítimas 
da chacina em Saudades. Segundo ela, 
Mirla era uma jovem muito dedicada 
aos estudos e carinhosa com os pais, 
em especial com a mãe, Neusa Renner 
Costa. O pai de Mirla é Marcos An-
tônio Costa. Ambos foram a Chapecó 
reconhecer o corpo da filha ontem.

“Ela gostava de estudar, queria ser 
professora e sempre estava em casa, mais 
junto da mãe, porque o pai era caminho-
neiro”, explica a prima. Segundo ela, Mirla 
estava há dois anos na Aquarela, onde 
atuava como agente educativa. Ela ajudava 
as professoras a cuidar das crianças.

Nascida em Saudades, Mirla cursava 
engenharia química na Udesc (Univer-
sidade do Estado de Santa Catarina), no 
campus de Pinhalzinho. A instituição 
decretou luto de três dias em razão do 
assassinato da aluna considerada mui-
to querida pelos amigos da turma. 

Ontem, toda a família estava reunida 
na casa dos avós de Mirla, aguardando o 
retorno do corpo da jovem. Parentes de 
Florianópolis e de Mato Grosso estavam a 
caminho de Saudades para participar do 
velório coletivo das vítimas. “Dedicada, 
carinhosa com a família. Estamos abala-
dos, meu avô chegou do hospital, ficou bem 
abalado”, conta Dainizi, emocionada.

Tia de Mirla, Marta Costa também estava 
muito abalada com a perda trágica da 
sobrinha. “A gente não tem nem palavra. É 
uma dor que não tem tamanho, insuportá-
vel. Era uma filha maravilhosa, obediente, 
carinhosa. Os pais faziam de tudo por essa 
filha. A vida deles era ela”, disse Marta.

No dia 29 de janeiro, Mirla completou 
20 anos. Sonhadora, queria fazer inter-
câmbio no Canadá depois de terminar 
a faculdade. O sonho foi interrompido. 
“No domingo [2 de maio] a gente estava 
conversando sobre isso. Ela tinha um futuro 
brilhante muito inteligente, estudiosa. 
Meu irmão está acabado”, relata Marta.

Mirla era aluna do curso de 
Engenharia Química da Udesc

DIVULGAÇÃO/ND



quarta-feira, 5 de maio de 2021 5Publicidade



Tragédia em Saudades
6 quarta-feira, 5 de maio de 2021  Editora: Marcela Ximenes marcela.ximenes@ndmais.com.br

“Hoje é o dia mais triste da 
história do nosso município”, 
lamentou o prefeito Maciel Sch-
neider em coletiva de imprensa 
ontem à tarde.  “Sempre fomos 
uma cidade extremamente 
pacífica, nos assusta o fato que 
ocorreu aqui hoje. Somos uma 
cidade acolhedora, nosso lema 
é o “Vale da hospitalidade”. 
Jamais sonhávamos que isso 
poderia acontecer”, disse o pre-
feito visivelmente emocionado.

O município decretou luto 
oficial de três dias devido à 
tragédia. Com isso, não haverá 
atividades em escolas muni-
cipais até segunda-feira (10). 
“Nos causa muita dor saber que 
familiares perderam pessoas 
queridas”, afirmou Schneider.

A governadora em exercício, 
Daniela Reinehr, deu continui-

dade a fala do prefeito e afirmou 
que todo o país está chocado 
com o corrido. “As pessoas não 
estão preparadas para isso, nun-
ca imaginam que possa aconte-
cer. Vivemos em um ambiente 
de certa inocência”, afirmou.

Daniela reforçou a mensa-
gem de solidariedade e apoio 
as famílias e ressaltou e pediu 
agilidade no encaminhamento 
das vítimas para que os corpos 
sejam liberados para as famí-
lias “o mais rápido possível”.

“Vamos fazer de tudo para 
acolher o máximo suficiente 
essas famílias atingidas por 
essa tragédia. Temos 25 psi-
cólogos aqui já disponíveis a 
ajudarem nesse processo tão 
doloroso. Toda a comunidade 
está passando por uma situação 
difícil”, completou Daniela.

“O dia mais triste”, diz 
prefeito Schneider

Na cidade onde todos se conhecem, 
chacina causou impacto. Prefeitura 
determinou a suspensão das aulas 

MASSACRES EM ESCOLAS PELO PAÍS  

SALVADOR (BA)
Quando: 2002

Onde: Colégio Sigma

Nome e idade do autor: nome 
não divulgado, 17 anos de idade

Mortos: 2 pessoas (idade 
desconhecida)

Motivação do crime: Autor do 
crime prometeu vingar (brincadeira)

TAIÚVA (SP)
Quando: janeiro de 2003

Onde: Escola Estadual Coronel Benedito

Nome e idade do autor: Edmar 
Aparecido Freitas (18 anos de idade)

Morto: 1 pessoas (idade desconhecida)

Vítimas feridas: 8 pessoas 
(idade desconhecida)

Motivação do crime: 
Motivação desconhecida

REALENGO (RJ)
Quando: 7/4/2011, 8h

Onde: Escola Municipal 
Tasso da Silveira

Nome e idade do autor: Wellington 
Menezes de Oliveira (23 anos)

Mortos: 12 pessoas (entre 
13 a 15 anos de idade)

Motivação do crime: Autor do crime 
sofria bullying na unidade escolar

JANAÚBA (MG)
Quando: 5/10/2017

Onde: Centro Municipal 
de Educação Infantil 
Gente Inocente

Nome e idade do 
autor: não divulgado

Mortos: 13 pessoas (entre 
3 a 50 anos de idade)

Vítimas feridas: 
37 pessoas

Motivação do 
crime: Autor do 
crime apresentava 
problemas mentais

GOIÂNIA (GO)
Quando: 20/10/2017, 
11h50

Onde: Colégio Goyases

Nome e idade do autor: 
nome não divulgado 
(14 anos de idade)

Mortos: 2 pessoas (ambos 
de 13 anos de idade)

Vítimas feridas: 
4 pessoas

Motivação do 
crime: Autor do crime 
sofria bullying na 
unidade escolar

MEDIANEIRA (PR)
Quando: setembro/2017

Onde: Colégio Estadual 
João Manoel Madrone

Nome e idade do autor: nome 
não divulgado (15 anos de idade)

Vítimas feridas: 2 pessoas

Motivação do crime: Autor 
do crime sofria bullying 
na unidade escolar

SUZANO (SP)
Quando: 13/3/2019, 9h30

Onde: Escola Estadual Raul Brasil

Nome e idade do autor: 
Guilherme Taucci (17 anos) 
e Luiz Henrique (25 anos)

Mortos: 10 pessoas (entre 
14 a 16 anos de idade)

Vítimas feridas: 11 pessoas

Motivação do crime: Não 
há motivação para o crime

CHARQUEADAS (RS)
Quando: 21/8/2019, 14h30

Onde: Instituto Estadual 
Educacional Assis Chateaubriand

Nome e idade do autor: nome 
não divulgado (14 anos de idade)

Vítimas feridas: 6 pessoas

Motivação do crime: 
desconhecida

No primeiro 
mandato como 
prefeito, Maciel 
Schneider 
enfrenta o 
desafio de 
conduzir um 
município 
enlutado

Outros crimes semelhantes ao ocorrido em Saudades foram registrados no país desde 2002. Os 
últimos aconteceram em 2019, quando em março 10 pessoas foram mortas e 11 ficaram feridas num 
ataque à uma escola de Suzano (SP); e em agosto 6 pessoas foram feridas em Charqueadas (RS).

WILLIAN RICARDO/ND

#ForcaSaudades  
A hashtag #ForcaSaudades foi utilizada nas 

redes sociais por pessoas que manifestaram 
pesar pela tragédia registrada em Saudades. 
O governador afastado do Estado de Santa 
Catarina, Carlos Moisés, publicou: “Devas-
tadora a notícia da chacina registrada no 
município de Saudades vitimando crianças e 
professores de uma creche na manhã desta 
terça-feira. Minha solidariedade às famílias, 
à comunidade escolar e a todos os morado-
res da acolhedora cidade do nosso Oeste.”

Perfis de clubes de futebol do Estado, 
como a Chapecoense, o JEC e o Avaí, tam-
bém enviaram condolências às famílias 
das vítimas, assim como clubes de todo 
o país. Também publicaram mensagens 
de apoio às famílias e à cidade enlutada, 
políticos, cantores e influenciadores. 

Em frente à escolinha, moradores da pe-
quena Saudades colocaram flores e cartazes 
em homenagens às vítimas da chacina.

Em frente a 
escola, flores, 
cartazes e fotos 
foram colocadas 
em homenagem 
às vítimas 
da chacina

WILLIAN RICARDO/ND
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Daniela assina ordem para 
obras em trecho da BR-280
Governadora autorizou ontem o início das chamadas obras de arte especiais que fazem parte do trabalho de duplicação 
do trecho estadualizado da rodovia, entre Guaramirim e Jaraguá do Sul. Estimativa de investimento é de R$ 58 milhões 

Batida ocorreu na altura do km 25 da rodovia, próximo ao posto da Polícia Rodoviária

Daniela Reinehr assinou a ordem de serviço para das obras de artes especiais e destacou a imporância da BR-280 para a região e para SC

 F
O

TO
S 

D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O
/N

D

Engavetamento com 
seis caminhões interdita 
BR-101 em Joinville

Um engavetamento envolvendo 
seis caminhões interditou totalmente 
a BR-101, na manhã de ontem, em 
Joinville. A colisão ocorreu na altura 
do km 25, no sentido Sul da rodovia, 
no distrito de Pirabeiraba. Equipes 
dos bombeiros voluntários, da Arteris 
Litoral Sul, concessionária da rodo-
via, e do helicóptero Águia, da Polícia 
Militar, foram deslocadas até o local 
para fazer o atendimento das vítimas.

De acordo com a PRF (Polícia Ro-
doviária Federal), o acidente acon-
teceu porque um motorista reduziu 
a velocidade ao passar pelo posto de 
fiscalização da PRF e o veículo que 
vinha atrás não conseguiu frear, 
atingindo o caminhão da frente. 
Sem sinalização correta, os outros 
caminhões bateram na sequência.

Um dos motoristas foi retirado do 
caminhão com fraturas nas pernas. 
Por causa do acidente, houve forma-
ção de filas, que só cessaram após a 
retirada dos veículos acidentados.

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

A governadora Daniela Reinehr deu 
continuidade, ontem, aos anúncios e 
investimentos para a região Norte do 
Estado. Ela esteve em Guaramirim para 
assinar a ordem de serviço para o início 
das obras de arte especiais que serão 
incorporadas ao trabalho de duplicação 
no trecho estadualizado da BR-280, 
entre Guaramirim e Jaraguá do Sul. O 
investimento é de R$ 58 milhões.  

Daniela destacou que a rodovia é um 
importante corredor logístico do Esta-
do. “É uma rodovia muito importante 
para toda região e para Santa Catarina. 
Investir em infraestrutura é garantir mais 
desenvolvimento e segurança. O governo 
tem que estar à altura da capacidade e 
da produtividade da nossa gente. É isso 
que buscamos”, disse a governadora. 

Em um trecho de 9,49 quilômetros 
serão feitos serviços como a ponte sobre 
o Rio Itapocuzinho, duas passagens 
superiores para veículos, viaduto sobre 
Linha Férrea, viaduto Guamiranga, três 
passarelas de pedestres, melhorias na 
pavimentação, drenagem e sinalização. 
O prazo para conclusão é de 24 meses. 

O secretário adjunto da Infraestrutura 
e Mobilidade, André Espezim, infor-
mou que os trabalhos em andamento 
estão em ritmo acelerado.  “Se não 
fossem as desapropriações, estaríamos 
entregando essa obra em andamen-
to já em junho, mês que vem”, disse.

A nova etapa de obras que se inicia 
agora se soma ao contrato vigente, para a 
duplicação de um trecho de aproximada-
mente 8,9 quilômetros (em andamento). 
Ao todo, com isso, o Estado já investiu 
mais de R$ 160 milhões na obra que 
faz parte do Programa Novos Rumos.

SEGURANÇA AOS USUÁRIOS
O prefeito de Guaramirim, Luiz An-

tônio Chiodini, destacou que, além do 
desenvolvimento econômico e logís-
tica, as obras na rodovia garantem a 
segurança aos usuários. “Temos um 
histórico de acidentes e de mortes que 
aconteceram no trecho urbano da BR-
280. Isso é assustador e triste. E o início 
das obras de arte e a continuação do 
que já está sendo feito nos deixa muito 
mais tranquilos e felizes”, reforçou. 

Para o empresário Alex Sandro de 
Morais, que reside em Guaramirim, 
a importância da obra é inquestioná-
vel do ponto de vista do escoamento 
da produção local. “Vai acabar com 
os engarrafamentos e isso represen-
ta horas na nossa vida”, relatou. 
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Enfermeira é indenizada 
após agressão verbal
Caso aconteceu em 2017 em um hospital estadual de Joinville e sentença foi publicada nesta semana pela juíza 
Anna Finke Suszek, da 3ª Vara da Fazenda Pública. Agressora terá de pagar à vítima R$ 5 mil, acrescidos de juros

Embora o Estado também tenha sido réu, apenas a autora dos 

xingamentos vai ter de indenizar a vítima no processo
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Discussão teve origem em demora para dar banho
A filha da paciente, em 

sua defesa, afirmou que 
os fatos não ocorreram da 
forma como apresentado nos 
autos. Disse que a discussão 
em torno do banho foi em 
razão de sua mãe ser a única 
pessoa que ainda não havia 
tomado banho naquele dia.

A mulher negou que tenha 
mostrado o punho fecha-
do à enfermeira, assim 
como lançado olhares de 
intimidação tanto no es-
tacionamento como nos 
corredores do hospital. Ela 
justificou que a situação 
de enfermidade e a moro-
sidade na higienização de 
sua genitora a levaram a 
perder o juízo e, por con-
seguinte, a se exceder com 
a enfermeira responsável.

Já o Estado de Santa Ca-
tarina, em sua contestação, 

invocou a preliminar de 
ilegitimidade passiva por 
entender que a ação deve ser 
voltada única e exclusiva-
mente contra a agressora. 
Informa, ainda, que o abalo 
moral suportado em decor-
rência da situação viven-
ciada não é suficiente para a 
configuração do dano moral.

Na análise da magistra-
da, o exame da prova de-
monstrou que a direção do 
hospital suspendeu, num 
primeiro momento, o direito 
de visita da filha à paciente.

Somente após acom-
panhamento pelo Serviço 
Social do hospital e mediante 
compromisso de não inci-
dir novamente na mesma 
conduta, as visitas da filha 
foram liberadas, fatos estes 
que, no entender da magis-
trada, afastam a omissão do 

poder público e sua conse-
quente responsabilização.

“É claro que o ideal de-
veria ser manter o afasta-
mento da agressora, mas há 
que se levar em conta que 
sua mãe estava em esta-
do terminal e o bem-estar 
da paciente também deve 
ser sopesado na tomada de 
uma decisão restritiva. É 
necessário ponderar que a 
manutenção da suspensão 
do direito de visita impedi-
ria a moça de acompanhar 
os últimos momentos de 
vida da sua mãe, de maneira 
que é justificável a revo-
gação da suspensão pouco 
tempo após o ato lesivo”, 
pondera a magistrada. 

Ao final de sua decisão, a 
juíza conclui que a injúria é 
capaz de, por si só, justificar 
a fixação de danos morais.

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

Uma enfermeira que traba-
lha em um hospital estadual 
de Joinville receberá indeni-
zação por danos morais após 
ser agredida verbalmente 
pela filha de uma paciente do 
estabelecimento que estava 
sob os seus cuidados. O episó-
dio aconteceu em novembro 
de 2017 no setor de oncolo-
gia da unidade de saúde.

A decisão é da juíza Anna 
Finke Suszek, da 3ª Vara da 
Fazenda Pública da Comarca 
de Joinville. Embora o Estado 
também tenha sido réu no pro-
cesso, apenas a autora dos xin-
gamentos deverá indenizar a 
vítima. O valor foi definido em 
R$ 5 mil (acrescidos de juros).

Segundo consta nos autos do 
processo, a mulher responsável 
pela agressão chegou ao quarto 
e perguntou à enfermeira, de 
maneira grosseira, sobre o 
banho da paciente. Recebeu 
como resposta que o banho 
seria dado logo após receber 
a medicação dos pacientes, 
conforme protocolo médico.

Ao receber esta resposta, 
a moça começou a xingar a 
profissional com palavras de 
baixo calão. Um segurança do 
estabelecimento foi acionado 
para contê-la, mas só conse-
guiu inibir a agressora com o 
reforço da Polícia Militar. Todo 
o episódio foi registrado em um 
Boletim de Ocorrência à época.

Em sua ação de indenização 
por danos morais, a enfer-
meira acionou tanto a filha 
da paciente quanto o Estado. 
Explicou que, mesmo após o 
episódio do banho, a intimida-
ção continuava toda vez que se 
deparava com a agressora no 
hospital, pois sentia-se inti-
midada em razão dos olhares.

Por causa disso, a vítima dis-
se ter desenvolvido um quadro 
grave de depressão e precisou 
buscar tratamento médico. 
A profissional sustenta que a 
direção do hospital não tomou 
providências para garantir, 
num primeiro momento, a 
segurança dos seus colabo-
radores, o que caracterizaria 
negligência da instituição.

acrescidos  
de juros é 

o valor que 
deverá ser 

pago à vítima

R$ 
5 MIL



Liberdade essencial
No Dia do Trabalhador, milhões de brasileiros, mesmo com 

risco da Covid, saíram às ruas na maior parte das cidades para 
apoiar o governo, protestar contra o Supremo, exigir voto 
auditável e deixar uma procuração ao presidente, com a voz 
de eu autorizo! Por que esse grito? Porque o presidente, mais 
de uma vez, pediu um sinal do povo, diante do desrespeito 
que temos testemunhado, em relação à Constituição.

Mas como saber se a mais basilar das leis está sendo 
desrespeitada? Escrevi no Twitter que basta ter à mão 
um exemplar da Constituição e saber ler. Como disse 
o Doutor Ulysses, ela é cidadã, fácil de entender o que 
está escrito. Vamos então fazer um passeio por ela? 

Antes de mais nada, para entender o grito de sábado, o primeiro 
artigo: todo poder emana do povo. Já o segundo artigo diz que 
o Legislativo, o Executivo e o Judiciário são independentes e 
harmônicos. Aí, você já vai 
estranhar que o Judiciário 
mande o Senado abrir CPI, 
prenda deputado federal, 
proíba o presidente de 
nomear seu subordinado 
diretor da Polícia Federal, 
mande o Executivo fazer 
o censo, mesmo sem 
recurso no orçamento, dê 
prazo para a autônoma 
Anvisa aprovar a vacina 
Sputnik e até altere ordem 
de vacinação de executivo estadual.

Os direitos são o âmago de uma Constituição, desde a Magna 
Carta Libertatum, de 1215. O artigo 5º, dos Direitos e Garantias 
Individuais e Coletivos, é chamado de cláusula pétrea, porque o 
art. 60 a Constituição estabelece que não será sequer examinada 
proposta destinada a abolir os direitos e garantias individuais. No 
entanto, já se desprezaram, no mínimo, os incisos VI (liberdade 
de culto), IX (livre expressão sem censura), XI (casa asilo 
inviolável), XIII (livre exercício do trabalho), XV (livre locomoção 
em tempo de paz), XVI (liberdade de reunião sem armas), 
LVI (inadmissíveis provas ilícitas). Também desrespeitados o 
art. 53 (inviolabilidade do mandato por opiniões, palavras e 
votos), art.127 (Ministério Público essencial, que faltou ao abrir 
o inquérito das fake news), art. 220 (liberdade de informação 
sem restrição - com jornalista preso há quatro meses). Em 2016, 
o então presidente do Supremo, conduzindo julgamento no 
Senado, deletou parte do art. 52, em que a presidente condenada 
deveria ficar inabilitada para cargo público por oito anos. 

GarciaALEXANDRE

Os direitos são o 
âmago de uma 
Constituição, desde 
a Magna Carta 
Libertatum, de 1215.”

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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Ex-ministro da Saúde foi o primeiro a prestar depoimento, ontem, na CPI da Pandemia

Nelson Teich fala hoje e Pazuello pede adiamento

O ex-ministro da Saú-
de Nelson Teich presta-
rá depoimento à CPI da 
Pandemia hoje, a partir 
das 10h. Ele será o segundo 
ex-ministro do governo 
Bolsonaro a ser ouvido.

O depoimento de Tei-

ch estava previsto para 
ocorrer ontem, mas teve 
de ser adiada devido ao 
grande número de per-
guntas dirigidas ao tam-
bém ex-ministro da Saúde 
Luiz Henrique Mandetta. 

Já o depoimento do ex-

-ministro Eduardo Pazuel-
lo, que estava agendado 
para hoje, foi adiado por 15 
dias a pedido dele. Pazuello 
alegou risco de contami-
nação por ter se encon-
trado recentemente com 
pessoas com Covid-19. 

Reunião ministerial

Rascunho de decreto previa mudar 
bula da cloroquina, diz Mandetta

Em depoimento à CPI 
da Covid, o ex-ministro 
da Saúde Luiz Henrique 
Mandetta afirmou ontem 
que, durante uma reunião 
com ministros no Palácio 
do Planalto, ele teve acesso 
ao que seria uma propos-
ta de decreto presidencial 
para que fosse sugerida uma 
mudança na bula da cloro-
quina. A medida seria feita 
de uma forma que passas-
se a indicar o remédio no 
tratamento da Covid-19.

“Ele (Bolsonaro) tinha 
um assessoramento para-
lelo. Havia sobre a mesa um 
papel não timbrado de um 
decreto presidencial para 
que fosse sugerido naque-
la reunião mudar a bula 
da cloroquina na Anvisa 
para que na bula tivesse 
a indicação do medica-
mento para o coronavírus. 

O presidente da Anvisa 
disse que não. Jorge Ramos 
disse que era uma suges-
tão”, afirmou Mandetta.

O ex-ministro da Saú-
de citou ainda que tes-
temunhou por diversas 
vezes a presença de Carlos 
Bolsonaro, vereador no 
Rio de Janeiro e filho do 
presidente, em reuniões 
ministeriais. “Testemu-
nhei várias vezes reunião 
de ministros em que o 
filho do presidente que é 
vereador do Rio de Janeiro 
estava sentado atrás dele 
tomando notas. Eles tinham 
reuniões dentro da Presi-
dência”, disse Mandetta.

O ex-ministro reiterou 
as discordâncias entre a 
sua gestão no Ministério 
da Saúde e a Presidência 
da República nos momen-
tos iniciais da pandemia 

da Covid-19 no Brasil.
Durante depoimento à 

CPI da Covid no Senado, 
Mandetta disse que todas 
as recomendações que fez 
em público - sobre o uso do 
distanciamento físico e de 
medicações -, foram feitas 
também durante reuniões 
ministeriais e ao presidente 
Jair Bolsonaro. As orien-
tações, entretanto, não 
tiveram apoio do manda-
tário. “Estávamos indo por 
um caminho e o presidente 
por outro”, destacou.

Segundo o ex-ministro, a 
determinação para o isola-
mento social nos momentos 
iniciais da pandemia seria 
a medida “adequada”. O 
ex-ministro relatou ter 
cobrado união em torno 
de falas de “prevenção 
e isolamento”, as quais 
seriam “fundamentais”.
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Paulo Rolemberg
paulo.rolemberg@ndmais.com.br

Um ano após a suposta com-
pra irregular de 200 respira-
dores pulmonares no valor de 
R$ 33 milhões pelo governo do 
Estado, apenas 50 chegaram 
a Santa Catarina. Para piorar: 
somente nove estão aprovados 
para funcionamento e efe-
tivamente sendo usados em 
hospitais. Os outros 41 foram 
reprovados para uso e conti-
nuam abandonados no depó-
sito da secretaria de Estado 
da Saúde. Pareceres técnicos 
encaminhados pela supe-
rintendência dos Hospitais 
Públicos do Estado atestaram 
que os ventiladores entregues, 
modelo Shangrila 510s, não 
eram aptos para o atendimen-
to de pacientes de Covid-19 
e, portanto, não atendiam 
ao objeto da contratação.

Esses 50 respiradores che-
garam, com mais de um mês 
de atraso após a compra, a 
Santa Catarina, trazidos pela 
Veigamed Material Médico 
e Hospitalar Ltda. Vale lem-
brar que o Shangrila 510s, era 
diferente do modelo inicial-

mente ofertado, o Medical 
C35. Quando chegaram, em 
maio de 2020, os ventiladores 
pulmonares acabaram reti-
dos pela Receita Federal no 
aeroporto de Florianópolis. 
Os equipamentos não tinham 
licença de importação e nem 
AFE (Autorização de Fun-
cionamento). Além disso, a 
Veigamed não possuía registro 
na Anvisa (Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária) 
para comercializar o produto. 
Em junho, a Receita Federal 
acabou doando os respirado-
res ao governo do Estado.

Em atendimento a um pedido 
feito pela promotora de Justiça 
Lara Peplau, integrante da 
força-tarefa que apura as irre-
gularidades na compra dos 200 
respiradores, a secretaria da 
Saúde contratou a empresa SLS 
Hospitalar para realizar testes 
de calibração dos ventiladores 
pulmonares e, para mais uma 
surpresa, apenas nove foram 
aprovados. No relatório feito 
em agosto do ano passado, na 
qual a reportagem do ND teve 
acesso, apontou defeitos na 
válvula exalatoria e na cali-
bração dos equipamentos. 

De 200 respiradores comprados pelo 
governo, só nove estão sendo usados
Compra feita junto à Veigamed em março do ano passado previa equipamentos para tratar pacientes 
com Covid-19; dos 50 que chegaram a Santa Catarina, nenhum serve para UTIs e 41 estão sem utilização 

Hospitais do Oeste e Norte  
catarinense estão usando aparelhos 

Segundo a secretaria de 
Estado da Saúde, os nove 
aparelhos aprovados foram 
encaminhados para hos-
pitais em municípios do 
Oeste e Norte catarinense. 
Estudos clínicos e técnicos 
apontam que os equipa-
mentos servem para uso 
primariamente em trans-
porte de pacientes ou em 

outros usos de curta perma-
nência, como recuperação 
pós-anestésica. Suas ca-
racterísticas não permitem 
que ele seja adequado como 
respirador de longa per-
manência, como em UTIa.

A SES não soube informar 
qual o destino será dado 
aos outros 41 respiradores 
que estão no depósito.

AS UNIDADES QUE RECEBE-
RAM OS EQUIPAMENTOS:

 Hospital Bom Jesus de 
Irineópolis, em Irineópolis;

 Fundação Hospitalar Municipal 
Santo Antônio, em Itaiópolis;

 Município de Quilombo, em Quilombo;

 Hospital Beneficente São José, em Caibi;

 Fundação Hospitalar 
Caxambú, em Caxambu do Sul;

 Hospital Nossa Senhora da 
Saúde, Coronel Freitas;

 Associação Beneficente São 
Cristovão, em Faxinal dos Guedes;

 Hospital Santa Rita de 
Cássia, em Palma Sola;

 Hospital Nossa Senhora do 
Patrocínio, em Campo Belo do Sul.

CONTRAPONTO

O advogado Jorge Lacerda, que 
faz a defesa de César Augustus 
Martinez Thomas Braga, um dos 
acusados de envolvimento no suposto 
desvio de recursos públicos com a 
compra dos 200 respiradores, se 
manifestou em relação à reportagem 
publicada na edição de ontem.
“Ele não cometeu crime algum. Nada 
há nos autos que incrimine o César. 
Não teve ganho algum com o negócio. 
E foi incriminado pelo interesse do 
MP (Ministério Público) em envolver 
indevidamente o governador (Carlos 
Moisés – afastado do cargo) no 
processo. Mesmo ele não conhecendo 
o governador e nunca ter falado 
ou estado com ele”, disse. Lacerda 
reforçou que tudo corroborado pelas 
decisões do STJ (Superior Tribunal 
de Justiça) e TCE (Tribunal de 
Contas do Estado) sobre o caso.

Dúvidas sobre respiradores que estão na China
Há ainda opiniões con-

troversas quanto à quanti-
dade de respiradores que se 
encontram em um galpão 
na China, que foram com-
prados pela Veigamed. A TS 
Eletronics do Brasil Indústria 
e Comércio Ltda (contratada 
pela Veigamed para a im-
portação dos 200 aparelhos) 
informou, no início deste ano, 
que tinham 150 aparelhos no 
país asiático e a fabricante 
chinesa teria advertido que se 
os equipamentos não fossem 
retirados, iriam vender os 
aparelhos, devido ao custo de 
manutenção no depósito.

Segundo a TS, os 150 respi-

radores foram realocados em 
outro galpão, e que a mesma 
teria a intenção de vender no 
mercado internacional e re-
passaria o dinheiro (retirando 
os custos dela) para o governo 
do Estado. O procurador-geral 
do Estado, Luiz Dagoberto 
Corrêa Brião, discordou da 
informação repassada pela TS. 
“Nos autos disse que estavam 
em posse de 50 respiradores 
em um depósito na China e 
tenta vendê-los para, pos-
teriormente, depositar os 
valores nos autos”, contou.

As investigações apontam 
que a secretaria de Estado 
da Saúde, por meio de um 

suposto esquema fraudulento, 
pagou antecipadamente R$ 
33 milhões à Veigamed e esta 
subcontratou a empresa TS 
Electronic para a aquisição dos 
200 respiradores por meio de 
duas operações no valor de R$ 
8.158.113,79 e R$ 8.066.184,26.

No início de abril do ano 
passado, por meio da pro-
curadora do Estado Jocélia 
Aparecida Lulek (que em 
agosto foi substituída pela 
procuradora Jéssica Campos 
Savi), a PGE (Procurado-
ria-Geral do Estado) entrou 
com uma ação e conseguiu 
um depósito judicial em 
torno de R$ 13,4 milhões. 
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Com Bolsonaro
O presidente da Comissão de Transporte 
da Assembleia Legislativa, deputado João 
Amin, vai concluir documento contra os 
cortes de 50% das verbas para rodovias 
federais e enviá-lo ao Fórum Parlamentar. 
Defende pedido de audiência múltipla 
com parlamentares, governo estadual, 
lideranças empresariais para audiência 
com o presidente Jair Bolsonaro.1

moacir.pereira@ndmais.com.br
MOACIR PEREIRA

Não há explicação humana 
e racional para esta tragédia 
registrada no município de Saudades 
e que viralizou nas redes sociais, 
circulando no Brasil e no mundo.

Invasões de escolas e atos de 
barbárie contra estudantes eram até 
agora acontecimentos esporádicos 
que abalavam a sociedade humana, 
mas limitados a algumas cidades 
dos Estados Unidos e muito 

raramente em países europeus.  
No exterior, frequentemente, 

por algum distúrbio mental dos 
assassinos ou fruto de distorções 
psíquicas familiares e sociais, típicos 
de médios e grandes centros urbanos.

Choca e causa comoção geral 
esta ocorrência no Oeste de Santa 
Catarina pelas circunstâncias. 
Acontece numa cidade pequena, 
com apenas 9 mil habitantes, com 

população ordeira, pacífica e do 
trabalho, com a marca das exemplares 
imigrações alemã e italiana. 

A consternação geral é decorrente 
da selvageria dos atos praticados. 
Por que tirar a vida de duas jovens 
professoras que dedicavam as suas 
para cuidar de crianças indefesas? 
O que, afinal, leva um ser humano 
a assassinar três inocentes com 
menos de dois anos de idade?

No vácuo das dúvidas, prevalecem 
as manifestações de solidariedade, 
das autoridades, das lideranças 
políticas e da sociedade. Todos 
unidos em gestos que ajudam a levar 
conforto para amenizar o sofrimento 
dos familiares das vítimas.

Urge pesquisar o perfil do assassino, 
ouvir os especialistas em múltiplas 
disciplinas para tentar evitar que 
estas desgraças se repitam.

Memorial
A Ordem dos Advogados do Brasil decidiu 
prestar homenagem póstuma a todos os 
advogados que perderam a vida, vítimas 
da Covid-19. Lançado pelo Conselho Pleno 
o Memorial da Advocacia Catarinense, 
projeto que terá, no primeiro momento, 
uma versão virtual, mas que ganhará um 
mural físico a ser inaugurado quando 
as condições sanitárias permitirem.

A barbárie de Saudades

Receita cresce - A arrecadação estadual 
no mês de abril registrou um crescimento 
de 5,2% no comparativo com o mês 
anterior. E de 51% em relação a abril de 
2020. O secretário da Fazenda, Rogério 
Macanhão, constata tendência positiva de 
retomada da economia em importantes 
setores do varejo. A construção civil 
continua sendo um dos itens de destaque. O 
têxtil também está em franca recuperação.

SC perde - Raimundo Colombo continua viajando pelo interior do 
Estado, articulando a organização do PSD. Reuniu-se em Rio do Sul com 
o prefeito José Thomé, tratando de projetos no Alto Vale. Indagado após 
o encontro sobre o impeachment, declarou: “Nosso Estado sempre foi 
referência, o melhor do Brasil e hoje está numa situação dramática. Não 
sei quem fica, não sei quem sai, mas sei quem perde: Santa Catarina”.  
 A ordem é cobrar decisão presidencial sobre a inaceitável facada.
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Curtas
 – Fundação Celos ocupa o 4º 
lugar em seguridade social 
no Brasil, segundo a Agência 
Nacional de Saúde. Tem mais de 
99 mil beneficiários. O reajuste 
a partir de maio será de 6,10%.

 – Taxa de ocupação dos hotéis 
em Florianópolis e região teve 
queda de 56,9% em abril, 
no comparativo com 2019. 
Maior redução nos hotéis do 
centro, com 61,7%, segundo 
o Sindicato de Hotéis.

DIVULGAÇÃO/ND

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

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

Corte inaceitável
Entre as rodovias federais de Santa 
Catarina que tiveram cortes no 
orçamento da União para 2021, 
a que chama mais atenção é a 
BR-285, que liga Timbé do Sul à 
divisa com o Rio Grande do Sul. 
Estrada vai ligar o sul com o centro 
e oeste gaúchos. Falta pouco mais 
de um quilômetro para conclusão 
das obras. Suspender os serviços 
agora é inaceitável, um absurdo. 
A empresa contratada terá que 
abandonar o canteiro de obras. 

O voto
A 3ª Turma Revisora do Conselho Superior do 
Ministério Público suspendeu, por pedido de 
vista, o julgamento do inquérito civil sobre os 
respiradores. A relatora, procuradora Lenir 
Piffer, apresentou voto de quase duas horas, 
enfatizando que o governador “praticou 
atos omissivos” na compra e pagamento 
antecipado dos respiradores. O advogado 
Marcos Probst retirou-se da reunião no 
início sob protestos. Queria suspendê-la.

Contas
Tribunal de Contas do Estado 
negou recurso do ex-prefeito 
de Criciúma Márcio Búrigo 
mantendo a rejeição de sua 
prestação de contas. Caberá 
agora à Câmara decidir até 
final de junho se derruba 
ou mantém o parecer do 
TCE-SC. Búrigo precisa de 
12 votos dos 17 vereadores de 
Criciúma. Ele é candidato a 
deputado estadual em 2022.



Para quem sonhou em ser jornalista — 
mais especificamente correspondente de 
guerra — se tornar programadora é um 
tanto inusitado. Descobri que resolver os 
problemas da guerra estaria fora de al-
cance e que eu poderia ajudar a solucio-
nar outras questões por meio da tecno-
logia. Foi assim que a minha carreira 
profissional começou. 
 
A programação abriu as portas do mun-
do corporativo para mim em 1994. Fui 
programadora e analista, antes de conse-
guir me tornar gerente na extinta Datasul, 
comprada pela TOTVS. Nesta gigante da 
tecnologia migrei para a área de marke-
ting, como gestora. 
 
Depois de migrar para o marketing tech, 
ainda arrisquei alguns passos no se-
tor comercial. Sim, eu vendi tecnolo-
gia. Aprendi a identificar o diferencial 
de cada solução. Uma lição valiosa para 
quem deseja empreender. 
 
Um dos pontos altos da minha vida 
aconteceu em 2014, quando comecei na 
jornada de empreendedora, criando a 
Motor Tech Content. 

Com a Motor, posso somar ainda mais às 
empresas de tecnologia, agora com o olhar 
do marketing de conteúdo. Escrevemos e 
criamos materiais que explicam os dife-
renciais dos negócios e do mundo da tec-
nologia. São mais de 50 empresas atendi-
das neste mercado. 
 
Como empreendedora, eu acredito que 
quando direcionamos nossa energia para 
contribuir com o outro, os conhecimentos 
fluem em todas as direções e todos cres-
cem. Hoje me sinto plenamente realiza-
da como mãe do Léo, esposa do Gilsinei 
Hansen, meia maratonista e praticante de 
yôga. E foi o empreendedorismo que me 
trouxe a esse momento. 
 
Mas essa é só uma parte da minha tra-
jetória. Quero compartilhar com todos os 
leitores do ND cada passo que me trouxe 
até aqui. Os desafios, os pontos de virada, 
as parcerias e até os momentos de pro-
funda incerteza, tudo isso fez parte da 
minha vida como empreendedora depois 
dos 40 anos. Acompanhe essa coluna nas 
próximas oito semanas, todas as quar-
tas-feiras. “Nunca é tarde para come-
çar” e pode ser cedo demais para desistir. 

20 anos de carreira me  
fizeram empreender aos 40

Jaqueline Oliveira Hansen,
 fundadora da Motor Tech Content - 
Instagram: @jaquelineoliveirahansen

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.
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A insanidade coloca 
Saudades no mapa

F ormada como um povoado há cerca de 90 anos e 
elevada a município há quase 60 anos, a pacata 
cidade de Saudades, no Oeste catarinense, perdeu 
definitivamente e de forma abrupta, na manhã de 

ontem, a sua inocência. Da forma mais ingrata que se possa 
imaginar, de repente os seus quase 10 mil habitantes viram a 
porção de terra que é apenas um pontinho no mapa de San-
ta Catarina entrar definitivamente para o mapa mundi.

Se até ontem nem todos os catarinenses sabiam onde ficava 
Saudades, hoje todo o mundo sabe. E que trágica coincidência 
que seu nome seja hoje a palavra mais perfeita para simboli-
zá-la depois do momento de insanidade protagonizado por um 
jovem e tímido morador, um estudante de ensino médio de 18 
anos, que do alto de sua maldade invadiu uma escolinha com 
o único objetivo de ceifar vidas, deixando um rastro de san-
gue e de saudades.

Saudades das 
vítimas, saudades da 
calma que pairava 
sobre comunidade 
tranquila e ordeira, 
orgulhosa de suas 
raízes italianas e ale-
mã, saudades das vi-
das que não puderam 
seguir seus cursos, 
saudades dos proje-
tos não realizados, 
saudades de quando 
aquele palco, hoje 
trágico, era visto pe-
los pais apenas como um local de acolhimento e de segurança, 
para que pudessem deixar suas crianças enquanto trabalhavam.

Em um município pequeno como Saudades, as vidas de 
todos os moradores são de certa forma interligados. É o tí-
pico local que se sintetiza com a frase: todo mundo se co-
nhece. Ainda não há muitas informações sobre os objetivos 
do jovem que protagonizou uma das piores tragédias do 
Estado neste ano. Não há razões dentro da racionalida-
de para uma explosão de violência tão gratuita e covarde.

Saudades está de luto, o Estado está de luto, o Brasil, o 
mundo... e o que se espera é que a Justiça faça a sua parte, 
para que o autor desta atrocidade pague pela forma da lei. 
Afinal, ele não acabou apenas com as cinco vidas que cei-
fou, acabou com a sua própria, com as vidas das famílias e de 
amigos das vítimas, que nunca mais serão as mesmas; e com 
as vidas de seus próprios familiares, que certamente tam-
bém estão de luto no dia mais triste que Saudades já viveu. 

“Não há razões 
dentro da 
racionalidade 
para uma explosão 
de violência tão 
gratuita e covarde.”
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Começa o pré-cadastro 
para vacinar professores 
Portadores de doenças crônicas também devem se registrar no site da Prefeitura de Joinville. Início da vacinação contra 
a Covid-19 para essas pessoas ainda não está definido, mas levantamento é importante para dimensionar a demanda
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Pandemia deve durar até meados de 2022, diz farmacêutica alemã
Os fundadores do labo-

ratório alemão BioNTech, 
responsável pelo desenvol-
vimento da vacina comercia-
lizada pela Pfizer, acreditam 
que a pandemia pode durar 
até meados de 2022, quan-
do esperam que todas as 
regiões tenham alcançado 
alto índice de vacinação e 
imunidade de rebanho.

“Em meados de 2022, 
mesmo regiões com alta 
densidade populacional, 
como a Índia, terão alcançado 
um alto índice de vacina-
ção e imunidade coletiva”, 
disse o chefe da empresa, 
Ugur Sahin, em um evento 

organizado pelo periódico 
The Wall Street Journal.

De acordo com Sahin, nos 
próximos 12 meses, have-
rá um número crescente de 
países — desenvolvidos e 
em desenvolvimento —  al-
cançando essa imunidade de 
rebanho graças às vacinas.

Sahin destacou que em lu-
gares como Europa e Estados 
Unidos a pandemia já come-
ça a ser controlada graças 
às vacinas e à continuidade 
das medidas de distancia-
mento social, enquanto as 
infecções aumentam em 
lugares como a Índia, onde 
há bem menos vacinados 

e é mais difícil manter o 
distanciamento social.

“Temos que garantir taxas 
de vacinação realmente 
altas em todo o mundo. Do 
contrário, ninguém estará 
seguro”, frisou o cofun-
dador e CEO da BioNTech, 
que considerou que a pan-
demia não vai acabar até 
que haja imunidade cole-
tiva em todo o mundo.

“Quanto mais vacinas 
tivermos disponíveis, me-
lhor... Obviamente, em 
princípio, podemos mis-
turá-las e combiná-las”, 
disse Türeci, que é o dire-
tora-médica da BioNTech. 

Em meados de 
2022, mesmo 
regiões com 
alta densidade 
populacional, 
como a Índia, 
terão alcançado 
um alto índice 
de vacinação 
e imunidade 
coletiva.”

Ugur Sahin,
chefe da BioNTech

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

A vacinação contra a Co-
vid-19 avança em todo o 
Estado e, em Joinville, traba-
lhadores da educação e pessoas 
com comorbidades já podem 
realizar o pré-cadastro para 
imunização. O pré-cadastro 
deve ser feito pelo site www.
joinville.sc.gov.br. Ainda não 
há agendamento nem previ-
são para receber as doses.

Conforme o secretário 
municipal de Saúde, Jean 
Rodrigues, o cadastro deve 
ajudar o município a mensu-
rar o público. “Neste primeiro 
momento, o nosso objetivo 
é atualizar a base de dados 
para termos uma estimativa 
o mais fiel possível da de-
manda existente”, afirmou.

Os profissionais da Edu-
cação que preencheram o 
formulário encaminhado 
pela Secretaria de Educa-
ção também devem reali-
zar o pré-cadastro no site 
da Prefeitura. O agenda-
mento será liberado fu-
turamente, de maneira 
escalonada, de acordo com 
o recebimento das doses. 

A vacinação continua para 
pessoas com 60 anos ou 
mais que podem realizar o 
agendamento para receber 
a vacina contra a Covid-19 
na Central de Imunização de 
Joinville ou em uma das 35 
Unidades Básicas de Saúde da 
Família também pelo site.

Ontem, a Secretaria da 
Saúde de Joinville confir-
mou 247 novos casos posi-
tivos de Covid-19, chegando 
a 83.273 no total desde o 
início da pandemia. Os 
recuperados agora somam 
80.711 e, dos confirmados, 
279 estão internados, 981 
em isolamento domiciliar 
e 1.302 perderam a vida. 

No último boletim divul-
gado foram confirmadas 
mais quatro mortes, todas 
de homens, com idades 
de 47, 64, 65 e 68 anos. 
Até agora, o município 
aplicou 82.548 primei-
ras doses e 43.772 segun-
das doses de vacinas. 

Prefeitura quer, neste momento, atualizar a base de 
dados de pessoas com comorbidades residentes em 
Joinville e que precisam tomar a primeira dose da vacina 
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A distribuidora de gás natural 
em Santa Catarina atua há cerca 
de dez anos pela ampliação do 
suprimento de gás natural no 
Estado. Desde 2012, a SCgás apoia 
estudos e projetos de biogás e de 
eficiência energética e mantém 
discussões com as indústrias, 
principais consumidoras do 
insumo no Estado. Atualmente, 
há duas chamadas públicas para 
aquisição de novos volumes de gás 
natural em andamento no Estado.
A chamada pública incremental 
para aquisição de volumes 
adicionais de gás natural está em 
fase de assinatura do contrato e 
tem o objetivo de equacionar a 
capacidade de entrega da zona 
de transporte SC2 do gasoduto 
Bolívia-Brasil, que abrange os 
pontos de entrega de Biguaçu até 
Nova Veneza no Sul do Estado. O 
chamamento deve introduzir um 
ineditismo no suprimento, trazendo 
o insumo de países vizinhos via 
transporte terrestre e pelo modal 
GNL (gás natural liquefeito). 

SCgás amplia 
aquisição de 
gás natural

Presença física ampliada
Ampliando fortemente a sua presença física, em paralelo 
com a expressiva evolução no relacionamento digital, o 
Sicoob, que recentemente conquistou o 3º posto no ranking, 
passou, em dezembro de 2020, para o segundo lugar na 
escala de instituições financeiras que mais reúnem pontos 
de atendimento físico no Brasil. Com 3.480 unidades, 
o sistema cooperativista permanece atrás apenas do 
Banco do Brasil, que detém 4.380 agências. De acordo 
com informações da instituição financeira cooperativa, 
foram inaugurados 197 pontos de atendimento em 2020 
e, para 2021, há a expectativa de nova expansão.
Em cinco anos, o Sicoob viu o número de agências crescer 
em mais de 40%, uma média de 8% ao ano, enquanto outros 
agentes reduziram em até 25% sua atuação presencial.

Mercadoredacao@ndmais.com.br

Dívidas em 
atraso 
A parcela de famílias com dívidas 
em atraso ou não cresceu no 
país em abril deste ano para 
67,5%. Em março, o percentual 
era de 67,3%. Os dados foram 
divulgados ontem pela CNC 
(Confederação Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo).
O resultado de abril deste ano é o 
mais alto desde agosto de 2020, 
quando também registrou-se um 
percentual de 67,5%. Já o percentual 
de inadimplentes, isto é, aqueles que 
têm dívidas ou contas em atraso, caiu 
de abril do ano passado de 25,3% 
e março deste ano, de 24,4%, para 
24,2% em abril deste ano. É a menor 
taxa desde fevereiro do ano passado, 
período pré-pandemia, de 24,1%.
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Unificação bilionária 
O último ano consolidou a determinação da Eletrobras 
de unificação de suas duas subsidiárias na região Sul 
do Brasil, a CGTEE e a Eletrosul, originando, assim, a 
CGT Eletrosul, com sede em Florianópolis. As sinergias 
administrativa, operacional, econômica, financeira e, 
principalmente, tributária decorrentes dessa reorganização 
societária impactaram favoravelmente o balanço de 2020. 
O lucro líquido da CGT Eletrosul foi de R$ 1,8 bilhão e a 
disponibilidade imediata líquida alcançou R$ 1,2 bilhão.
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DIVULGAÇÃO/RECORD TV

Após uma participação no 
sucesso Amor Sem Igual, o ator 
Charles Paraventi tem um novo 
desafio na Record TV: interpre-
tar Bera na quinta fase da novela 
Gênesis. Como rei de Sodoma, 
ele governa a cidade sob o lema 
de que tudo é permitido.

O ator elogiou a caracterização 
e diz que ficou surpreso com o 
resultado final. “Eu adorei o furo 
e o acessório do nariz, além da 
coroa! Quando vesti o figurino, 
pensei: ‘Quem é esse rei?’ Ado-
ro quando me olho de fora do 
personagem e me questiono. Sei 
que faço um bom trabalho quan-
do não me reconheço”, disse.

Na trama, o rei Bera é casado 
com a forte rainha Jaluzi (Beth 
Goulart), que o ajuda a tomar as 
decisões em Sodoma. “A rainha 
manipula o rei Bera, toda força e 
ambição vem dela. Nosso berço é o 
teatro e isso é bom, porque Sodo-

ma é uma ópera”, contou. 
Sobre o desafio de viver o rei de 
Sodoma, o ator diz que Bera traz 
algo inédito. “Ele é completamen-
te diferente de mim. É ambicioso, 
tem maldade e despreza a vida hu-
mana. Tive que passear em lugares 
que não conhecia dentro de mim 
e fazer coisas que geralmente não 
faço”, observou. 

 
Capítulo de hoje

Sarai desconfia estar grávi-
da. Michal fica mexida com as 
palavras de Lúcifer. Massá se 
abre com Maresca. Abrão traça 
uma nova estratégia. Massá ajuda 
os homens de Abrão. O rei Que-
dorlaomer faz Maresca refém.

“Gênesis” é apresentada de 
segunda à sexta-feira, às 21h, após 
o Jornal da Record. Aos sábados, 
assista no mesmo horário aos 
melhores momentos da trama. 

Rei Bera, um desafio 
para Charles Paraventi 

BELAVENTURA 

Severo manda 
fechar acessos 
ao castelo

 Severo manda fechar o castelo impedin-
do que ninguém mais entre. Joniel levanta 
e parte para cima de Gonzalo e diz que 
a culpa é dele e Severo o detém. Accalon 
diz à parteira Morgana que sabe sobre o 
rapto dos bebês e quer que ela conte toda 
a verdade. Enrico entra com Pietra e todos 
reagem preocupados. Otoniel agradece 
pela presença de Pietra. Enrico diz que é 
chegado o momento da verdade aparecer. 
Pietra está diante de Otoniel e Enrico pede 
para interrogar Merlino que quer saber 
sobre o antídoto. Merlino diz que não sabe 
responder e Pietra diz que estava presen-
te quando Marion admitiu que Leocádia 
comprou o veneno e o antídoto para Mer-
lino por um alto valor, e por esse motivo 
estavam devendo uma grande quantia à 
Ordem Pura. Leocádia se antecipa e diz que 
é verdade e todos se surpreendem. Severo 
diz que tomará as devidas providências. 
Severo está agitado e diz que a ordem é es-
palhar o terror em todo o reino imediata-
mente. Pietra diz que é inocente e que tem 
duas testemunhas  que estavam presentes 
quando ela reproduziu o antídoto. 

Novelas  / Serviço 

Rei Bera comanda Sodoma, a cidade onde tudo é permitido

Ator afirma que apesar de sua experiência, interpretar o rei de Sodoma 
exigiu desenvolver características que nem ele mesmo sabia que tinha
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Áries 21/3 a 20/4 
Mesmo que não seja possível enxergar a lógi-
ca dos acontecimentos, porque tudo acontece 
aos borbotões, saiba que há um plano maior 
em andamento e que você faria bem em se 
entregar com total confiança a ele. Em frente.

Touro 21/4 a 20/5
Nos momentos em que você se atre-
ve a passar através da malha de preo-
cupações que faz você imaginar que 
está só no caminho, então você se depa-
ra com várias pessoas muito bem dis-
postas a ajudar você. Peça ajuda.

Gêmeos  21/5 a 20/6 
Nem tudo está bem, mas seria uma exagero 
de sua parte afirmar que tudo esteja errado. 
Procure julgar os acontecimentos com equa-
nimidade, para apreciar as coisas boas que 
acontecem, a despeito de tudo e de todos.

Câncer   21/6 a 22/7 
Para você se tranquilizar, procure ampliar 
seu ponto de vista ao máximo possível, in-
cluindo nesse tudo que, até aqui, andou 
contrariando você e seus interesses. Faça 
isso nem que seja como um exercício.

Leão 23/7 a 22/8  
Agora é possível agir com destreza no meio 
de toda essa complexidade com a qual você 
precisa lidar, mas para isso, você deve re-
jeitar sumariamente toda fantasia que pa-
reça lhe fornecer uma solução definitiva.

Virgem  23/8 a 22/9 
Está tudo bem, mas não é o melhor dos 
mundos, só isso. Procure, então, usar 
seu discernimento, para não sobrecar-
regar sua consciência com um senti-
mento de culpa que seria inútil e con-
traproducente. Em frente com o jogo.

Libra  23/9 a 22/10
Você não precisa resolver tudo de uma 
vez, porque ainda que essa seja a fan-
tasia dominante, é melhor a manter sob 
domínio, para não correr o risco de per-
der de vista o pouco, mas bom, que po-
deria ser feito agora. Melhor não.

Escorpião 23/10 a 21/11 
Agora é um bom momento para desfrutar 
de um pouco de concórdia, a qual é muito 
rara nos relacionamentos, já que a discórdia 
tem sido a nota dominante, não sendo essa 
uma coisa que acontece apenas a você.

Sagitário  22/11 a 21/12 
Enquanto você continuar preferin-
do tomar suas decisões no calor das 
emoções intensas, continuará, tam-
bém, escapando à sua percepção todas 
as soluções que se encontram disponí-
veis, e que são muito simples. É assim.

Capricórnio 22/12 a 20/1 
Observe bem sua vida, com imparcialida-
de, e perceba que na maior parte do tempo 
você faz o que você quer. Por isso, elimine as 
queixas de que sua vida é cheia de compro-
missos e que não há tempo livre disponível.

Aquário 21/1 a 19/2
Faça o que seja mais seguro, aquilo que ex-
ponha o menos possível suas verdadeiras 
intenções, porque agir sob o manto da dis-
crição garantirá destreza e eficiência, pou-
pando você do excesso de palpites alheios.

Peixes  20/2 a 20/3
É sobre os problemas e as angústias que es-
ses provocam em sua alma, que você encon-
trará a força que parecia perdida para sem-
pre, mas que estava por aí o tempo inteiro, 
acenando e chamando a atenção. Recupere.

Horóscopo
Oscar QuirOga/ EstadãO cOntEúdO



Começou a era Leandro 
Zago no JEC. Na manhã de 
ontem, o técnico realizou o 
primeiro treino com o grupo 
que se prepara para dispu-
tar a Série D do Campeonato 
Brasileiro a partir de junho. 
O grupo se reapresentou e 
já foi para o campo para as 
primeiras atividades sob o 
comando do novo treinador.

Com a ausência de Ali-
son Mira, o grupo iniciou 
as atividades e a avaliação 
de Zago é de comprometi-
mento. “Tivemos um treino 
de muita qualidade, gostei 
bastante do comportamen-
to dos jogadores. Eles foram 
bem comprometidos com as 
atividades. Buscamos mostrar 
já algumas atividades que têm 
relação com aquilo que que-
remos fazer na nossa forma 
de jogar. Já começamos com 
algumas ideias, eles tiveram 
uma receptividade muito boa 
e um comportamento muito 
bom de treino. Foi um treino 
de muita qualidade”, avaliou.

O JEC tem um mês de pre-
paração antes da estreia na 

competição e, para o treina-
dor, o grupo precisa equilibrar 
bons treinos e jogos-treino 
para dosar a intensidade que 
terá na Série D. “Temos que 
sustentar isso fazendo treinos 
com alta qualidade e jogos-
-treino que vão nos exigir um 
nível alto de desempenho. 

Vamos buscar uma progra-
mação de treino muito coe-
rente, que consiga desenvolver 
várias ideias do que queremos 
fazer para o início da com-
petição e também com algu-
mas variações já para o início 
da competição”, afirmou.

 
TESTES DE QUALIDADE

Preocupado com a qualidade 
do treino e de equilibrar todas 
as atividades do elenco, que 
assimilou bem o novo método 
de trabalho, Zago falou sobre 
escolher com atenção os ad-
versários dos “testes”. “Mais 
do que o resultado, o impor-
tante é a qualidade que eles 
vão oferecer para nós, para 
que tenhamos uma ideia bem 
precisa de como estaremos 
para o jogo de estreia”, disse. 

Após a reunião com toda a 
comissão técnica, o treinador 
falou em cooperação, sinergia 
e trabalho em grupo em um 
processo que deve prezar pela 
participação de cada um dos 
membros do staff tricolor.

“Conseguimos ter uma 
reunião muito legal, houve 
uma sinergia muito boa entre 
os membros da comissão. 
Conversamos, quis mostrar 
a ideia do trabalho, filoso-
fia, liderança, como são os 
exercícios, como cada um 
vai atuar dentro do proces-
so. Eles receberam muito 
bem e eu sinto que há uma 
confiança muito grande que 
vamos conseguir trazer o 
objetivo maior: conquistar 
esse título e, por consequên-
cia, o acesso”, ressaltou.

Além da chegada de Zago 
e do auxiliar, Miguel, o novo 
preparador físico deve de-
sembarcar em Joinville na 
quinta-feira (6). Marcio 
Henriques iniciará os tra-
balhos de preparação do 
elenco na sexta-feira (7).
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Alison Mira não 
disputa a série D 

EvariniDrika

adrieli.evarini@ndmais.com.br

Leandro Zago elogia 
o empenho do grupo
Treinador saiu satisfeito com o comprometimento dos jogadores do JEC  
no primeiro treino comandado por ele, ontem, no CT do Morro do Meio

Esporte

O camisa 9 não joga a série D pelo JEC. O atacante Alison 
Mira foi emprestado para o Floresta (CE) e sequer se 
reapresentou ao Tricolor. O vínculo de empréstimo é 
até o fim da temporada e, durante esse período, o time 
cearense arca com os custos salariais do atleta. Foram 32 
jogos e 12 gols com a camisa tricolor. Alison renovou o 
vínculo com o JEC até o fim do Campeonato Catarinense 
de 2022. O Floresta disputa a Série C do Campeonato 
Brasileiro e, após a competição, Mira volta ao Joinville.

 
Jaraguá Futsal larga na frente 
De virada, o Jaraguá Futsal largou na frente 
na disputa da Copa do Brasil. Jogando em Pato 
Branco, o Aurinegro venceu o Pato por 3 a 1 com 
dois gols de Ygor e um de Dill. O jogo de volta 
acontece no dia 18 de maio, na Arena Jaraguá.

Nove pódios, dois recordes   
Joinville voltou do Campeonato Estadual Adulto 
de Atletismo com a bagagem cheia de conquistas. 
Disputada no dia 1º de maio, a competição terminou 
com o vice-geral para a Associação Corville. Além 
disso, foram nove pódios e dois recordes. Letícia Oro 
Melo conquistou, com direito a recorde, o primeiro 
lugar no salto em distância e no salto triplo. 
Mariana de Oliveira Muller ficou com o segundo 
lugar no salto em distância. Dobradinha também 
no lançamento de martelo com Ana Lays Bayer e 
Samara Furtado, que conquistou também o ouro no 
lançamento do disco.  
 
Aos 16 anos, Leonardo Felipe Mendes ficou em 
primeiro nos 400 metros com barreira. Lays 
Cristina Rodrigues da Silva conquistou o terceiro 
lugar nos 100 metros com barreira e, ainda, no 
revezamento 4x100 metros  ao lado de Rafaela 
Iavorski, Maria Eduarda Lourenço Chagas e Letícia 
Lucindo Dell Agnolo. No lançamento de dardo, 
ouro com Clewerton Ruan de Souza Siqueira, 
bronze no salto com vara e no revezamento 4x400 
metros. Com todas as medalhas, Joinville foi 
vice-geral no feminino e sexto no masculino.

Lima no Fluminense? 
Com a estreia na série B do Campeonato Catarinense 
marcada para o dia 20 de junho, o Fluminense já 
começou a se “mexer” por reforços. E um nome 
pode surpreender a torcida joinvilense. Maior 
artilheiro da história do JEC, o atacante Lima deve 
vestir a camisa tricolor, mas do Fluminense nesta 
temporada. Ele será o gerente de futebol do clube. 
A equipe joinvilense encara o Camboriú na estreia. 
A partida será no estádio Roberto Santos Garcia.

FOTO VITOR FORCELLINI/DIVULGAÇÃO/ND

Novo técnico diz que é preciso fazer treinos de 

alta qualidade para estrear bem na Série D
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Premiação Ganhadores Prêmio

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

2221

Federal Concurso
Quarta e sábado
Premiação Bilhete Prêmio

5558

   

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

Premiação Ganhadores Prêmio

5555

   

2368Mega-Sena Concurso
Quarta e sábado
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Lotomania Concurso
Terça e sexta
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Primeiro sorteio
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Dupla Sena Concurso
Terça, quinta e sábado
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Timemania Concurso
Terça, quinta e sábado

OPERARIO        MS
TIME DO CORAÇÃO

1633

03 08 31 44 48 57 70

Premiação Ganhadores Prêmio

Time coração Ganhadores Prêmio

Dia de Sorte Concurso
Terça, quinta e sábado

MÊS DA SORTE: 

451

07 11 17 19 24 26 30

Premiação Ganhadores Prêmio

MAR��O            

LOTERIAS

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

15 acertos 1 R$ 1.117.758,21
14 acertos 326 R$ 1.027,03
13 acertos 10696 R$ 25,00
12 acertos 129852 R$ 10,00
11 acertos 626667 R$ 5,00

1 acertos 093104 R$ 500 mil
2 acertos 046670 R$ 27 mil
3 acertos 062607 R$ 24 mil
4 acertos 095430 R$ 19 mil
5 acertos 020462 R$ 18.329,00

Quina 2 R$ 5.728.157,58
Quadra 125 R$ 6.802,14
Terno 7655 R$ 167,02

12 18 67 68 71

Sena 1 R$ 37.429.107,24
Quina 152 R$ 17.748,32
Quadra 7476 R$ 515,50

04 07 13 25 36 58

20 acertos Acumulado R$ 9 milhões
19 acertos 8 R$ 46.005,90
18 acertos 126 R$ 1.825,63
17 acertos 1173 R$ 196,10
16 acertos 6714 R$ 34,26
15 acertos 28547 R$ 8,05
0 acertos 1 R$ 184.023,63

01 05 06 19 20
22 26 28 31 37
40 46 54 55 57
59 66 75 87 92

Sena Acumulado R$ 1.100 mil
Quina 6 R$ 9.160,97
Quadra 495 R$ 126,90

Sena 0 R$ 0,00
Quina 17 R$ 2.909,95
Quadra 787 R$ 79,81

7 acertos Acumulado R$ 2 milhões
6 acertos 2 R$ 32.404,14
5 acertos 64 R$ 1.446,61
4 acertos 1314 R$ 9,00

OPERARIO        MS 2201 R$ 7,50

7 acertos Acumulado R$ 600 mil
6 acertos 53 R$ 2.001,87
5 acertos 2066 R$ 20,00
4 acertos 27100 R$ 4,00
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 SUL-AMERICANA 
  GRUPO A 
  3ª RODADA 
 5/5, 19h15 Huachipato  x  Rosario C.
6/5, 21h30 San Lorenzo  x  12 de Octubre 

    GRUPO B 
  3ª RODADA 
 4/5, 19h15 Bahia 2 x 2 Independ.
5/5, 19h15 Montevideo C.T  x  Guabirá 

    GRUPO C 
  3ª RODADA 
 5/5, 19h15 Bolívar  x  Ceará
6/5, 19h15 Ars. de Sarandí  x  Jorge Wil. 

    GRUPO D 
  3ª RODADA 
 4/5, 19h15 Metropolitanos 3 x 2 Aucas
4/5, 21h30 Melgar 1 x 0 Athletico-PR 

    GRUPO E 
  3ª RODADA 
 6/5, 21h30 Sp. Huancayo  x  Corinthians
6/5, 21h30 Peñarol  x  R. Plate-PAR 

    GRUPO F 
  3ª RODADA 
 4/5, 23h Palestino  x  N. Old Boys*
6/5, 19h15 Libertad  x  Atlético-GO 

    GRUPO G 
  3ª RODADA 
 5/5, 21h30 Bragantino  x  Talleres
5/5, 21h30 Tolima  x  Emelec 

    GRUPO H 
  3ª RODADA 
 6/5, 19h15 Grêmio  x  Aragua
6/5, 21h30 La Equidad  x  Lanús   

LIBERTADORES
  GRUPO A 
  3ª RODADA 
 4/5, 21h30 Def. y Jus. 1 x 2 Palmeiras
5/5, 19h Ind.del Valle  x  Universitario 

    GRUPO B 
  3ª RODADA 
 5/5, 21h Internacional  x  Olimpia
6/5, 19h Always Ready  x  Dep. Táchira 

    GRUPO C 
  3ª RODADA 
 4/5, 19h15 Santos 5 x 0 The Strongest
4/5, 21h30 Barc.-EQU 1 x 0 Boca Juniors 

    GRUPO D 
  3ª RODADA 
 5/5, 21h Santa Fe  x  River Plate
6/5, 19h Junior B.  x  Fluminense 

    GRUPO E 
  3ª RODADA 
 5/5, 19h Racing  x  São Paulo
5/5, 21h Rentistas  x  Sport.Cristal 

    GRUPO F 
  3ª RODADA 
 5/5, 23h Uni. Católica  x  Nacional-URU
6/5, 21h At.Nacional  x  Argentinos Jrs 

    GRUPO G 
  3ª RODADA 
 4/5, 19h15 Un. La Calera 0 x 1 V. Sarsfi eld
4/5, 21h30 LDU 2 x 3 Flamengo 

    GRUPO H 
  3ª RODADA 
 4/5, 19h15 Atlético-MG 4 x 0 Cerro Porteño
6/5, 23h La Guaira  x  América Cali   

LIGA DOS CAMPEÕES
  JOGOS DE IDA 
 27/4, 16h Real Madrid 1 x 1 Chelsea
28/4, 16h PSG 1 x 2 Manch. City 

   JOGOS DE VOLTA 
 4/5, 16h Manch. City 2 x 0 PSG
5/5, 16h Chelsea  x  Real Madrid 

 

O TJD-SC (Tribunal de 
Justiça Desportiva do Futebol 
de Santa Catarina), por meio 
da 4ª Comissão Disciplinar, 
condenou o Hercílio Luz com a 
perda de três pontos na pri-
meira fase da competição e 
definiu que o clube pagará uma 
multa de R$ 15 mil. Com isso, 
o Figueirense deve voltar ao 
Estadual nas quartas de final 
e enfrentará a Chapecoense. 
Os clubes envolvidos ainda 
podem entrar com recurso.

O julgamento de ontem foi 

realizado para decidir se o 
Hercílio Luz teria relaciona-
do o atleta Alisson Machado 
Moreira para o duelo com o 
Brusque, válido pela 9ª rodada 
do Campeonato Catarinense, 
no dia 10 de abril, de forma 
irregular. Alisson tinha sido 
punido pelo tribunal no dia 6. 

Os auditores João Francisco 
e Maurício Chedid dos Santos 
votaram a favor da punição 
ao Leão do Sul com a perda 
dos pontos e mais a multa de 
R$15 mil. Já o auditor Alber-

to Calgaro sustentou que o 
atleta Alisson atuou de forma 
irregular, mas destacou que o 
Hercílio Luz já foi eliminado 
da competição e uma puni-
ção em pontos prejudicaria o 
campeonato e a Chapecoense. 

Agora, a definição sobre o 
caso depende da FCF (Federa-
ção Catarinense de Futebol) que 
a partir dessa decisão deverá 
remarcar  duas partidas das 
quartas de final do Estadual 
que, se for o caso, envolverão 
Chapecoense e Figueirense. 

Hercílio Luz é punido 
e Figueirense espera
Tribunal entendeu que o clube escalou um jogador de forma 
irregular e por isso perderá três pontos e pagará multa de R$ 15 mil

Palmeiras

Rony brilha contra  
o Defensa y Justicia

O Palmeiras manteve seus 
100% de aproveitamento 
na Copa Libertadores na 
noite de ontem. No Está-
dio Norberto Tomaghello, 
o time alviverde contou 
com assistências de Luiz 
Adriano e gols de Rony para 
ganhar por 2 a 1 do Defensa 
y Justicia, desfalcado de 
14 atletas por Covid-19.

Com nove pontos em três 
partidas, o Palmeiras detém 
a primeira posição do Gru-
po A do torneio continen-
tal. O time volta a campo 
pela 11ª rodada do Pau-
lista, diante do Santos, às 
21h desta quinta-feira, no 
Allianz Parque. Na Liberta-
dores, o próximo rival será 
o Independiente Del Valle.

City está na final pela primeira vez
O Manchester City conseguiu pela primeira vez se classificar para a 
final da Liga dos Campeões, ao derrotar o Paris Saint-Germain, por 
2 a 0, na Inglaterra. Como já havia vencido no primeiro duelo, em 
Paris, por 2 a 1, o time inglês vai disputar a final dia 29, em Istambul, 
contra Chelsea ou Real Madrid, que decidem a outra vaga hoje às 
16h, em Londres. Os gols do City foram marcados por Mahrez. 

Jogando na altitude de Quito 
o Flamengo derrotou a LDU por 
3 a 2 e disparou na liderança 
do Grupo G com nove pontos. 
Os equatorianos aparecem em 
segundo lugar com quatro, um 
a mais que o Vélez Sarsfield. O 
time argentino bateu o La Cale-
ra, lanterna com um ponto, no 
Chile. Ontem à noite, Gabigol 
fez dois gols e Bruno Henrique 
também balançou as redes. 

O Flamengo começou arra-
sador. Abriu 2 a 0 na primeira 
etapa e parecia confortável 
no jogo. Porém, veio a se-
gunda etapa e Cristian Borja 
aos 5 minutos e Amarilla aos 
15 minutos, deixaram tudo 
igual. Aos 37 minutos Coro-
zo fez um pênalti infantil em 
Arrascaeta. Gabigol cobrou 
sem chances para o goleiro: 
3 a 2 para o Fla. Assim ele se 
igualou a Zico como maior 
artilheiro do Flamengo em 
Libertadores: 16 tentos. 

Em jogo duro, 
Fla bate a LDU  
graças a Gabigol

Libertadores

No grupo mais equilibrado 
da Libertadores, com os quatro 
times somando três pontos, 
ganhar em casa será decisivo 
pela classificação. Ciente que 
não pode vacilar nesta quarta-
-feira à noite, às 21h, no Beira-
-Rio, o Internacional promete 
sufocar o Olimpia para abrir 
vantagem na classificação.

O colorado lidera pelo saldo 
de gols e espera repetir a força 
em casa apresentada nos 4 
a 0 sobre o Deportivo Tá-
chira-VEN. O técnico espa-
nhol Miguel Ángel Ramírez 
pode contar com a estreia 
do atacante Taison, de volta 
ao Brasil após 11 anos e com 
bela passagem na Europa.

Diante do Olímpia

Inter vai para o abafa

*NÃO FINALIZADO ATÉ O FECHAMENTO DESTA EDIÇÃO



Em tratamento contra um câncer desde 
2019, o prefeito licenciado de São Paulo, 
Bruno Covas, foi extubado na noite de 
segunda-feira (3) após o sangramento 
em uma úlcera no estômago ter sido 
estancado. Ele continua internado 
no Hospital Sírio-Libanês, na capital 
paulista, mas deixou a unidade de terapia 
intensiva (UTI). Agora, Covas aguarda 
liberação de um leito de unidade semi-
intensiva, sem previsão de alta.
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Professora agredida 
por reprovar aluno 
será indenizada
Uma mulher que agrediu uma professora 
por reprovar a filha vai ter que pagar 
mais de R$ 4 mil em multa por danos 
morais. O caso aconteceu em Balneário 
Camboriú, no fim do ano letivo de 2019.
A professora levou socos e tapas em ambos 
os braços. A mulher que a agrediu alegou 
que tudo aconteceu no calor do momento, 
depois de receber a notícia que a filha havia 
reprovado. Além disso, ela alegou que relatos 
sobre “atitudes da professora” em sala de aula 
também a levaram a empurrar a profissional.

Ator Paulo Gustavo 
morre aos 42 anos
O ator e humorista Paulo Gustavo morreu 
ontem à noite, aos 42 anos, por complicações 
da Covid-19. No início da tarde, o boletim 
médico divulgado informava que a situação 
de Paulo Gustavo havia piorado muito após 
identificação de embolia, que atingiu, entre 
outras coisas, o sistema nervoso central. 
O artista estava internado desde o dia 13 
de março em um hospital particular do 
Rio de Janeiro por causa da Covid-19.

Brasileira avança no 
Circuito Mundial de Surfe
A gaúcha Tatiana Weston-Webb alcançou as 
quartas de final da etapa de Margaret River 
(Austrália) do Circuito Mundial de Surfe 
após passar pela americana Sage Erickson.
Atual número três do mundo, ela encara agora 
a australiana Tyler Wright na próxima fase.

Britney Spears critica documentário da sua vida
Britney Spears falou pela primeira vez, nas redes sociais, 
sobre o documentário Framing Britney Spears: A 
Vida de uma Estrela. A cantora chamou a produção 
de “hipócrita” em um vídeo, no Instagram.
O longa feito pelo The New York Times, em parceria com o 
canal FX, mostra a carreira da artista desde o início e todos 
os problemas que ela enfrentou a partir de 2007. Na época, 
ela teve um colapso nervoso e perdeu o controle sobre todas 
as suas decisões pessoais e profissionais, que passaram a 
ser feitas por seu pai, James Spears, e um advogado.

Bruno Covas 
deixa UTI

+notícias

Urussanga em alerta 
para febre amarela
O município de Urussanga, no Sul de Santa 
Catarina, está em alerta contra a febre amarela. 
Isso porque quatro macacos foram encontrados 
mortos com indícios da doença no município, logo 
após o registro de mais um caso de febre amarela 
em um paciente internado em Imbituba, cidade 
localizada a pouco mais de 100 km de distância.
A situação acendeu o alerta no município. A Prefeitura 
realiza campanhas para reforçar a vacinação contra 
a doença. A secretária municipal de Saúde, Ingrid 
Zanellato, publicou um vídeo para convocar a 
população a tomar o imunizante para febre amarela.

Ibama abre processo 
de contratação
Portaria conjunta dos ministérios da Economia 
e do Meio Ambiente publicada ontem no Diário 
Oficial da União autoriza o Ibama (Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis) a contratar, por tempo 
determinado, até 1.659 profissionais para o 
atendimento de emergências ambientais. Os 
contratos terão validade 
de até seis meses 
e o valor da 
remuneração 
será definido 
pelo Ibama.
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