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DIA ‘D’ PARA HISTÓRIA  
DE SANTA CATARINA

Agradecimento pela 
cura contra covid-19

Foco no título  
 

Técnico Leandro Zago diz que 
meta do clube, além de conseguir 

o acesso para a Série C, é ganhar a 
competição nacional e ampliar a 

galeria de troféus do JEC. PÁGINA 16
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A proposta de trazer mais beleza às praças de Joinville vem dando 
certo. Na semana passada foi liberada a interligação do Parque das 
Águas com Cidadela Cultural Antarctica. Essa semana, nem o mau 
tempo impediu que a revitalização da praça Nereu Ramos ficasse 
pronta e fosse entregue. A iniciativa foi do Movimento47 que, com 
apoio da prefeitura, assumiu o espaço que fica no coração da cidade.

A intenção era entregar  a reforma na semana do aniversário de 
Joinville, mas o crescente número de casos de Covid-19 naquele 
período fez com que a inauguração fosse adiada. Vale a pena 
conferir de perto e apreciar como ficou um dos pontos mais 
tradicionais da cidade. A coordenadora do Movimento 47, Dinorá 
Nass Allage, explicou que a intenção é contribuir para a cidade 
evoluir. Transformar a reclamação em atitude e fazer mais. 

O grupo é formado por jovens empresários que se uniram com 
esse propósito. Adotar a praça Nereu Ramos não foi à toa: há 
12 anos ali aconteceu o primeiro Feirão de Impostos, na época, 
promovido pelo núcleo jovem da Acij. O pioneirismo daquela 
época foi a semente para a criação do Movimento 47.

Vida nova para a 
Praça Nereu Ramos 

Cicloturismo 
na região
O roteiro desperta as atenções de muitos 
adeptos do ciclismo e pensando nisso, as 
secretarias de Turismo de Barra Velha, 
Piçarras e Penha irão criar um evento de 
cicloturismo, com roteiro passando nas três 
cidades litorâneas. O objetivo é fomentar a 
integração e divulgar as cidades do litoral 
norte para o bem do turismo. As datas 
serão confirmadas, mas a ideia é avançar 
ainda mais em projetos nessa área.

Dia Mundial da Higienização
Talvez nem saberíamos dessa data se não houvesse a 
pandemia. Mas sim, ela existe e é mundialmente celebrada. 
Ela foi criada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 
com incentivo da Organização das Nações Unidas (ONU). 
O Dia Mundial de Higienização das Mãos foi comemorado 
na quarta-feira (5) e, em tempos de pandemia,  essa 
ação básica de higiene se tornou um hábito. Mais que o 
álcool gel, o lavar as mãos ajuda e muito na prevenção da 
Covid-19 e até outras doenças transmissíveis pelo toque. Em 
Joinville a iniciativa virou um vídeo feito pelos funcionários 
do Hospital Bethesda. A letra bem humorada e animada 
quer conscientizar sobre o lavar bem e sempre as mãos.

É maio! 
Outro prazo para ficar 
atento: a Maratona da 
Solidariedade está com 
tudo e segue até o dia 31 de 
maio! A campanha iniciou 
em 7 de abril e tem como 
grande objetivo ajudar 
quem tanto precisa neste 
período em que muitos 
estão desamparados. 
Até o momento já foram 
arrecadados e distribuídos 
mais de 30 mil quilos 
de alimentos em todo 
Estado e mais de duas 
mil famílias foram 
atendidas diretamente pela 
campanha.  
O projeto social é realizado 
há mais de 20 anos pelo 
Grupo ND, que foi premiado, 
em 2020, pela ADVB SC 
como empresa cidadã por 
conta do case. Aqui em 
Joinville, basta acessar 
o nosso portal no link da 
maratona para saber o 
endereço dos pontos de 
arrecadação mais próximos 
e participar. Lembrando que 
na Central de Imunização 
do Centreventos também 
há um ponto de coleta.

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

SABRINA AGUIAR

Não é julho
Como o presidente Jair Bolsonaro vetou o projeto de lei que 
prorrogava o prazo para entrega da declaração do Imposto de 
Renda para julho, é importante ficar atento ao prazo correto. 
A data-limite do acerto com o Leão é dia 31 deste mês, maio.
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Joinville recebe 
indicação a prêmio 
Programa público de 

tratamento de pacientes 

acometidos por AVC 

é reconhecido como 

uma das 12 melhores 

iniciativas mundiais 

em valor em saúde

Reabilitação de pessoas que tiveram um 

AVC requer, entre outras coisas, qualidade 

de atendimento e técnicas inovadoras, 

preceitos praticados em Joinville
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Premiação e voto popular
Além da indicação por especialistas 

internacionais, o Joinvasc também 
pode ganhar força na disputa pelo 
Prêmio VBHC por meio de votação 
popular, aberta até o dia 19 de maio. 
Para participar, é preciso acessar 
o site www.vbhcprize.com ou clicar 
no link http://bit.ly/votacaopre-
miovbhc. O site está em inglês. 

Ao final do primeiro parágrafo, há 
um hiperlink com a palavra “here”. 
Ao clicar ali, o usuário é direcionado 
para a página com todos os indica-
dos ao prêmio. O Joinvasc está no 
item 6 (seis). Selecione, ao fim da 
página digite o seu e-mail no cam-

po indicado e clique em “vote”. 
A solenidade de premiação e o 

anúncio do projeto ganhador deste ano 
acontecerá no dia 19 de maio e será 
transmitida pela internet, diretamente 
de Amsterdã, na Holanda. Entre os 
demais participantes da edição deste 
ano, estão projetos desenvolvidos em 
países como Estados Unidos, Holan-
da, Austrália, Espanha e Bélgica. 

Durante o evento virtual, que 
terá a participação de integrantes 
do Joinvasc, serão realizadas seis 
rodadas de perguntas e discus-
são com o comitê avaliador que 
vai eleger o projeto vencedor.

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

Um programa público, de tratamento de 
acidente vascular cerebral (AVC) de Jo-
inville, foi reconhecido como uma das 12 
melhores iniciativas mundiais em valor em 
saúde e é finalista do Prêmio Value-Based 
Health Care (VBHC) Prize 2021, organiza-
do pelo Decision Institute, da Holanda.  

Realizado anualmente, o Prêmio VBHC 
reconhece iniciativas inspiradoras funda-
mentadas no valor em saúde e que conse-
guem entregar resultados de excelência aos 
pacientes. Denominado Joinvasc, o progra-
ma da Prefeitura de Joinville está vincula-
do ao Hospital Municipal São José (HMSJ) 
e é a primeira iniciativa da América Latina 
a participar da premiação e única concor-
rente direcionada ao tratamento de AVC.  

A indicação ao prêmio levou em conta 
fatores como abrangência, ações de pre-
venção, qualidade de atendimento, criação 
de unidades específicas para tratamento 
à doença com técnicas inovadoras, além 
dos resultados obtidos na recuperação de 
pacientes, reabilitação, monitoramento 
e gestão assertiva de informações sobre a 
doença, bem como a economia gerada ao 
sistema de saúde municipal e à sociedade.  

De acordo com o secretário de Saúde de 
Joinville, Jean Rodrigues da Silva, a indicação 
ao prêmio internacional consolida o esforço e 
o trabalho pioneiro realizado pela equipe do 
Joinvasc, desde 1995, quando o programa foi 
criado pelo saudoso médico Norberto Cabral.  

“Somos reconhecidos por investir quase 
40% dos recursos do município em saúde, 
isso traz como diferença a ciência que se faz 
através do trabalho de pesquisa desenvol-
vido pelas nossas equipes. É a premiação 
ao trabalho de excelência do nosso time, 
que atua no sentido de identificar proble-
mas e não apenas tratá-los”, destaca.  

Somos reconhecidos 
por investir quase 
40% dos recursos 
do município em 
saúde, isso traz como 
diferença a ciência 
que se faz através do 
trabalho de pesquisa 
desenvolvido pelas 
nossas equipes.” 

Jean Rodrigues da Silva,
secretário de Saúde de Joinville
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Paciente agradece por 
se recuperar da Covid
Lúcia Aparecida Cândido 
esteve no Hospital de 
Campanha Leste para 
retribuir atenção dada 
pelos profissionais 
da unidade durante 
sua internação. Ela 
chegou ficar intubada, 
mas conseguiu 
superar a doença 

Profissionais do Hospital de Campanha Leste 

posam para foto ao lado de Lúcia, que ficou 

bastante emocionada no reencontro com a equipe

Desde o início da vacinação, em janeiro, 

Santa Catarina recebeu mais de 2,46 milhões 

de doses de vacinas contra a Covid-19
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Lote com mais de 138 mil vacinas chega ao Estado
Santa Catarina recebeu ontem 

mais uma remessa com 138.900 
doses da vacina contra a Co-
vid-19 produzidas pelo labora-
tório AstraZeneca/Fiocruz. Com 
a chegada desse lote, o Estado 
contabiliza o recebimento de 
2.468.990 doses desde o iní-
cio da vacinação, em janeiro.

“A chegada desse novo lote de 
vacinas é muito importante para 
mantermos o ritmo de vacina-
ção em Santa Catarina. Estamos 
avançando com a segunda dose 
dos idosos e também com a 
imunização dos doentes crônicos. 
Vamos garantir que essas doses 
cheguem da forma mais célere 
possível aos municípios”, afirmou 
a governadora Daniela Reinehr.

Segundo a secretária de Esta-
do da Saúde, Carmen Zanotto, a 
expectativa é receber um quan-
titativo maior de vacinas a par-
tir deste mês. “As pessoas com 
mais de 60 anos e que por algum 

motivo ainda não se vacina-
ram devem procurar os locais de 
vacinação em seus municípios de 
residência. Precisamos imunizar 
essa parcela da população rapi-
damente”, enfatiza a secretária. 

De acordo com  João Augus-
to Brancher Fuck, diretor da 
Diretoria de Vigilância Epide-
miológica (Dive), o recebimento 
de mais doses da vacina contra 
a Covid-19 é importante para 
que o Estado siga a vacinação 
dos grupos prioritários elen-
cados para esse momento. 

Além disso, os municípios 
devem organizar estratégias 
para que, a partir do recebi-
mento das doses, comecem 
a vacinação das pessoas.

Vale lembrar que todas as 
medidas de prevenção ao coro-
navírus como o uso de máscara, 
álcool em gel, além do distancia-
mento social, devem ser man-
tidas durante a vacinação.

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

Uma paciente que venceu a 
Covid-19 esteve, nesta sema-
na, no Hospital de Campanha 
Leste de Joinville para agrade-
cer à equipe de profissionais 
que a atendeu quando ela foi 
diagnosticada com Covid-19. 

Lúcia Aparecida Cândido 
chegou à unidade no dia 15 de 
março e, poucos dias depois, 
precisou ser intubada. No dia 
22, ela foi transferida para o 
Hospital Municipal São José, 
onde ficou internada por 23 dias. 
Agora, Lúcia faz fisioterapia para 
recuperar os movimentos das 
pernas e a função pulmonar.  

Os profissionais da unida-
de registraram em vídeo par-
te do depoimento da paciente. 
“Eu agradeço a equipe toda. Se 
não fosse vocês, eu não esta-
ria aqui hoje”, comentou Lú-
cia, bastante emocionada.

A técnica em enfermagem que 
aparece conduzindo a cadeira 
de rodas da paciente é Suzana 
da Nunciação dos Reis, servi-
dora da Prefeitura de Joinvil-
le. A profissional já conhecia a 
família de Lúcia e contou que, 
assim como costuma fazer com 
outros pacientes, falava todos 
os dias para ela, mesmo en-
quanto estava intubada, que 
era forte e venceria a doença. 

“Eu continuei enviando mensa-
gem no celular dela depois que foi 
transferida para o São José, por-
que tinha certeza que ela ouviria 
meus áudios depois que estivesse 
recuperada”, relatou a servidora.

Desde o início da pandemia, 
mais de 80 mil joinvilenses 
venceram a Covid-19. Joinvil-
le é a cidade que mais reali-
zou testes para o diagnóstico 
da doença, somando mais de 
285 mil pessoas testadas.

Eu agradeço a equipe 
toda. Se não fosse vocês, 
eu não estaria aqui hoje.”

Lúcia Aparecida Cândido, paciente
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Comércio vai funcionar 
até as 18h neste sábado
Sindicatos laboral e patronal assinaram acordo para prorrogar o horário de trabalho amanhã, véspera do Dia das Mães. 
Lojistas de Joinville apostam no Sábado Mais e projetam aumento de 5% nas vendas em relação a igual período de 2020

De acordo com a FCDL, as roupas e calçados estão entre os artigos mais procurados este ano

Segundo a CDL de Joinville, o tiquete médio das compras deve ficar entre R$ 51 e R$ 100 este ano
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FCDL prevê alta de  
até 4% no Estado

Levantamento realizado pela Federação das 
Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Cata-
rina (FCDL/SC) aponta que 53% dos entrevis-
tados acreditam que as vendas para o Dia das 
Mães deste ano serão superiores às registra-
das no mesmo período do ano passado. Outros 
36% avaliam que o resultado deve ser igual.

Mesmo com os impactos da pandemia, a 
maior parte dos entrevistados, 39,9%, avalia 
que o crescimento nas vendas será de até 4%. 
“O dia das mães é uma das principais datas do 
comércio, atrás apenas do Natal. O otimismo 
identificado no varejo catarinense é um im-
portante sinal de uma retomada do horizonte 
pós-pandemia. Lembrando sempre que todos 
os cuidados sanitários continuam sendo rigo-
rosamente cumpridos nas lojas, para segu-
rança dos funcionários e dos clientes”, avalia 
Ivan Roberto Tauffer, presidente da FCDL/SC.

Entre os itens que deverão ser mais pro-
curados para a data, destaque para roupas e 
calçados (mencionados por 36,1% dos entre-
vistados), flores (19,1%), eletroeletrônicos 
(11,2%) e chocolates (10,4%). Foi identifica-
do ainda que 65,2% dos empresários estão 
programando alguma promoção para a data.

O levantamento da FCDL/SC foi realizado 
com 400 empresas associadas que atuam 
no varejo em 20 cidades com maior poten-
cial de consumo – IPC. Quanto à forma de 
atendimento, 52,2% estão operando tanto 
de forma física quanto on-line, 45% somen-
te em loja física e 2,8% somente on-line.  

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

Às vésperas do Dia das 
Mães, o comércio de Joinville 
terá horário diferenciado. Os 
sindicatos laboral e patro-
nal assinaram acordo para 
prorrogação de horário de 
trabalho neste sábado, 8 de 
maio, véspera do Dia das 
Mães. A medida pretende im-
pulsionar os negócios, já que 
a data é considerada a segun-
da mais importante do ano, 
só perdendo para o Natal.

Assim, o comércio de rua de 
Joinville poderá funcionar até 
as 18 horas. O Sábado Mais, 
diz a Câmara de Dirigen-
tes Lojistas (CDL), garante 
mais tempo e tranquilidade 
para os joinvilenses esco-
lherem o presente do Dia das 
Mães, comemorado neste 
domingo, dia 9 de maio.

Além de ser considerada a 
segunda data mais impor-
tante do ano em potencial de 
vendas, o Dia das Mães figura 
também como a principal 
janela de negócios dos lojis-
tas no primeiro semestre.

Atentos ao potencial de 
vendas da data, os lojistas jo-
invilenses estão apostando no 
aquecimento das vendas para 
o Dia das Mães. Especialmen-
te em razão da realização do 
Sábado Mais amanhã (8). 

A expectativa é um aumento 
de cerca de 5% nas vendas 
em relação ao ano passado, 
que foi duramente afetado 
pela pandemia. “Estima-se 
que o tíquete médio fique 
entre R$ 51 e R$ 100. Com a 
queda da temperatura, quem 
trabalha com vestuário está 
mais animado”, afirma o 
presidente da CDL Joinvil-
le, José Manoel Ramos. 

Vale lembrar que o atendi-
mento ao consumidor deve ser 
feito seguindo as orientações 
para combater e prevenir o 
novo coronavírus. Assim, além 
de fazer o controle da entrada 
de clientes para garantir o dis-
tanciamento, é preciso que os 
lojistas ofereçam álcool em gel 
70% para todos (funcionários e 
consumidores) e também exija 
o uso de máscara. 

A empresa GASIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ n° 
04.112.118/0077-60, IE n° 25.606.935-2, comunica o extravio do equipamento de 
Cupom Fiscal marca BEMATECH, modelo MP-2100 TH FI, versão 01.01.01, número 
de fabricação BE050975610000044252, número de credenciamento 1308400004401, 
registrado pelo boletim de ocorrência 0346777/2021-BO-00610.2021.0019443

ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA – EIV
A empresa COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE, estabelecida na Rua Quinze de Novembro, nº 3.950, 
Bairro Glória, município de Joinville/SC, torna público que requereu junto a Prefeitura Municipal de 
Joinville–PMJ, através do protocolo n°11346/2021 de 04/03/2021, análise do ESTUDO DE IMPACTO DE 
VIZINHANÇA – EIV, em cumprimento ao DECRETO Nº 30.210, de 18 de dezembro de 2017 referente 
à regularização das edificações existentes no imóvel de sua propriedade, localizado na Rua Rio Velho, 
S/N, Ulysses Guimarães, no município de Joinville/SC. Responsabilidade Técnica: COMPANHIA ÁGUAS 
DE JOINVILLE. Telefone: (47) 2105-1600

AVISO DE LICITAÇÃO
O Hospital Municipal São José torna público que, conforme a Lei 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão Eletrônico SRP 
nº. 003/2021, destinado a aquisição de Órteses, Próteses e Materiais Especiais - 
OPMEs, para uso das especialidades de cirurgia geral e exames diagnósticos, para 
o Hospital Municipal São José , na Data/Horário: 19/05/2021 às 9h, para abertura das 
propostas. O edital encontra-se à disposição dos interessados nos sites www.joinville.
sc.gov.br/editalpublico e www.gov.br/compras/pt-br - UASG 927773.

Joinville/SC, 06 de maio de 2021.
Jean Rodrigues da Silva – Diretor Presidente.

Fabrício da Rosa – Diretor Executivo.

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração 
e Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que 
preceitua a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório 
de Pregão Eletrônico nº 107/2021, destinado à contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de locação de impressoras, multifuncionais, sem fornecimento 
de papel, na Data/Horário: 19/05/2021 às 08:30 horas, para abertura das propostas. O 
edital encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br e www.gov.br/
compras/pt-br - UASG 453230. Joinville, 06 de maio de 2021. Ricardo Mafra – Secretário 
de Administração e Planejamento - Silvia Cristina Bello – Diretora Executiva.

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Joinville, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Joinville, 
torna público que, conforme a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar 
o Pregão Eletrônico SRP nº. 120/2021, destinado a aquisição de medicamentos 
para atendimento de demandas judiciais e de requerimentos administrativos do 
Município de Joinville, na Data/Horário: 19/05/2021 às 9h, para abertura das propostas. 
O edital encontra-se à disposição dos interessados nos sites www.joinville.sc.gov.br/
editalpublico e www.gov.br/compras/pt-br - UASG 460027.

Joinville/SC, 06 de maio de 2021.
Jean Rodrigues da Silva – Secretário Municipal de Saúde.

Fabrício da Rosa – Diretor Executivo.
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Tragédia em Saudades

Fabiano Kipper Mai, autor 
do crime que deixou em luto 
a pequena Saudades, no Oeste 
catarinense, planejou o ataque 
há mais de dez meses, segun-
do o comandante do Corpo de 
Bombeiros de Pinhalzinho, 
capitão Leonardo Ecco, que 
responde pelo posto avançado 
de atendimento no município. 

Enquanto estava sendo 
atendido pela equipe, Fabiano 
questionou um dos bombeiros 
sobre quantas vítimas teria con-
seguido atingir e, no caminho ao 
hospital, já dentro da segunda 
ambulância, disse aos bombei-
ros que o ato foi planejado muito 
antes. “Ele disse para a nossa 
equipe que estava planejando o 
ataque há mais de dez meses”, 
afirmou Leonardo Ecco. No 
ataque, foram mortos duas pro-
fessoras auxiliares e três bebês.

Segundo o promotor de Justiça 
Douglas Dellazari, que acom-
panha o caso, ainda é preciso 
ouvir testemunhas e depoi-
mentos para formalizar essas 
informações, mas sabe-se que 
a creche teria sido escolhida 
por estar, na opinião do agres-
sor, mais vulnerável. “Ele iria 
atacar, não necessariamente 
aquela creche, mas considerou 

que naquele local havia uma 
situação de maior fragilidade 
para praticar o crime”, disse.

Segundo o capitão, Fabia-
no foi o último a ser atendido 
pelas equipes em função da 
gravidade das demais vítimas. 
“No momento em que nossas 
equipes chegaram, ele estava 
consciente, inclusive do ato 
que tinha cometido. Não foi 
possível avaliar as condições 
psicológicas ou mesmo se estava 
sob efeito de medicamentos”, 
relatou. “Apresentava um corte 
no pescoço que, naquele mo-
mento, foi avaliado não ter 
atingido nenhum grande vaso 
sanguíneo. Posteriormente, no 
hospital, verificou-se tratar de 
um ferimento mais grave.”

SUSPENSÃO DAS AULAS
O município de Saudades 

decidiu suspender por mais sete 
dias as aulas em toda a rede mu-
nicipal e estadual. O Conselho 
Municipal de Educação deve de-
cidir sobre como será o retorno 
às aulas na creche Pró-Infância 
Aquarela. O grupo também dis-
cute se as aulas serão retomadas 
no mesmo local e se o prédio 
continuará a servir como creche 
ou se terá outra destinação.

Autor revelou que ataque 
foi planejado por 10 meses
Bombeiros que atenderam à ocorrência disseram que Fabiano Kipper pediu para que cuidassem da arma do crime 

Vítimas da chacina recebem homenagens de moradores da cidade em frente à escola infantil 

WILLIAN RICARDO/ND

Ministra alerta para ameaças
Ontem, a ministra de Estado da 

Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos, Damares Alves, endereçou 
ao ministro da Justiça e Segurança 
Pública, Anderson Augusto Torres, um 
documento com registros de uma rede 
social onde um homem postou fotos de 
armas e ameaça “explodir uma escola”.

Conforme a ministra, a Ouvidoria 
Nacional de Direitos Humanos recebeu 
a denúncia sobre o possível atentado 
na terça-feira, horas após a chacina na 
escola infantil Pró-Infância Aquarela. A 
cidade e escola que seriam alvos deste 
homem ainda não foram descobertas. 
Ele estaria planejando a ação para on-
tem. O documento cita algumas posta-
gens do perfil no Twitter. No entanto, o 
usuário já havia sido excluído a conta.

MINUTOS DE TERROR

 Às 9h, Fabiano sai da 
fábrica onde trabalha 
como menor aprendiz

 Por volta das 10h ele 
chega à creche Pró-Infância 
e ataca a professora Keli

 Em seguida, ataca 
três crianças e a agente 
educacional Mirla

 Ainda na escola, Fabiano 
aterroriza arrastando a 
arma nas grades das salas

 Ao ouvir os pedidos de 
socorro, vizinhos conseguem 
conter o criminoso

 Agressor e um bebê 
são levados em estado 
grave para o hospital

“Pedia que cuidassem de sua arma”
O soldado do Corpo de 

Bombeiros André Carlos Ga-
liazzi trabalha há sete anos na 
corporação. Ele e um colega 
faziam vistorias na cidade de 
Pinhalzinho, distante cerca 
de 11 km de Saudades, quando 
captaram a ocorrência via 
rádio. “A informação inicial 
era crua. Sabíamos apenas 
que alguém havia invadido a 
creche com um facão”, disse.

Galiazzi contou que Fabiano 
Kipper tinha uma expressão 
assustada, mas não demons-
trava arrependimento. Estava 
com as pupilas dilatadas e 
pedia que cuidassem de sua 
arma. “Ele apontava com a 
cabeça para a arma e dizia 
‘cuidem dela, ela é minha 

amiga’. Também perguntava 
e, ao mesmo tempo, afirma-
va: ‘Matei cinco, né? Foram 
cinco!’ Parecia que ele tinha 
uma meta a cumprir”, disse.

Segundo o soldado, o 
agressor pedia que o ma-
tassem e dizia que sabia que 
iria morrer. Na ambulância, 
a caminho do hospital de 
Pinhalzinho, Fabiano con-
versava com os socorristas. 
“Em momentos de lucidez, 
ele falou que a intenção era 
invadir outra escola, uma na 
avenida da cidade, mas não 
conseguiu e por isso foi para 
a creche. Também contou que 
tentou comprar uma arma e 
que não conseguiu”, rela-
tou. (Caroline Figueiredo)

A professora Keli 
Adriane Aniecevski 
e a agente 
educacional Mirla 
Renner, mortas 
por Fabiano 
Kipper na terça-
feira, foram 
consideradas 
heroínas pelo 
delegado 
Jerônimo Marçal, 
responsável pela 
investigação 
da chacina de 
Saudades. Em uma 
publicação nas 
redes sociais, o 
delegado afirmou: 
“Por hora só duas 
coisas: Keli e Mirla 
são heroínas”



Política

Paulo Rolemberg
paulo.rolemberg@ndmais.com.br

Um dia que vai entrar para a 
história política de Santa Catarina. 
O Tribunal Especial de Julgamento 
decide hoje, de forma definitiva, a 
partir das 9 horas, em sessão que 
será realizada por meio de telecon-
ferência, o processo de impeach-
ment do governador afastado de 
Santa Catarina, Carlos Moisés da 
Silva (PSL). O colegiado compos-
to por cinco desembargadores e 
cinco deputados estaduais jul-
gará se Moisés cometeu crime de 
responsabilidade na compra com 
pagamento antecipado dos 200 
respiradores, por R$ 33 milhões, 
em abril do ano passado. Após o 
julgamento, o Estado finalmen-
te terá um veredito sobre quem 
governará Santa Catarina até o 
fim de 2021: Carlos Moisés ou 
Daniela Reinehr (sem partido). 

O tribunal é composto pelos 
deputados Fabiano da Luz (PT), 
José Milton Scheffer (PP), Laér-
cio Schuster (PSB), Marcos Vieira 
(PSDB) e Valdir Cobalchini (MDB); 
e os desembargadores Luiz Antônio 
Fornerolli, Luiz Zanelato, Roberto 
Lucas Pacheco, Rosane Portela 
Wolff e Sônia Maria Schmidt. O 
presidente do colegiado, desem-
bargador Ricardo Roesler, vota 
apenas em caso de empate.

A sessão poderá ser longa. O 
roteiro prevê discussões, réplicas e 
tréplicas, mas um pedido de vistas 
também poderá ser feito, suspen-
dendo a sessão e adiando o julga-
mento para um prazo de cinco dias.

Sete votos são necessários para 
o afastamento em definitivo de 
Carlos Moisés, o que pode torná-
-lo inabilitado para o exercício da 
função pública. Seria, pela primeira 
vez na história de Santa Catarina, 
que um governador do Estado seria 
removido do cargo definitivamente 
por meio de um impeachment.  

Destaca-se que em caso de afas-
tamento definitivo do governador, 
na sequência do julgamento, o pre-
sidente Ricardo Roesler fará nova 
consulta aos membros do grupo 
sobre o tempo, por até cinco anos, 
durante o qual Moisés ficaria ina-
bilitado para o exercício de qual-
quer função pública. Essa decisão 
também será tomada por 2/3 dos 
votos dos integrantes do tribunal.  

Inicialmente, está descartada 
a possibilidade de adiamento do 
julgamento. O ministro Ricardo 
Lewandowski, do STF (Supremo 
Tribunal Federal), rejeitou, ontem, 
o pedido de Laércio Schuster, que 
solicitava que Moisés fosse interro-
gado. Também foi negado ontem o 
pedido de Ivan Naatz (PL) junto ao 
Tribunal de Justiça catarinense, que 
queria a suspensão do julgamento.

Processo de 
impeachment 
termina hoje 
Em dia histórico e decisivo, Tribunal Especial definirá se será 
Carlos Moisés ou Daniela Reinehr que terminará o mandato
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Moisés e Daniela não se manifestam
Carlos Moisés e Daniela Reinehr 

foram procurados pela reportagem 
para se manifestarem quanto ao 
julgamento de hoje. Informações da 
assessoria do governador afastado 
é de que ele vai acompanhar o jul-
gamento do impeachment na Casa 

d´Agronômica. “Não vai se manifestar 
antes da decisão final do presidente 
do tribunal”, salientou.  Após a ofi-
cialização do resultado, Carlos Moisés 
deverá fazer um pronunciamento e, 
em seguida, uma coletiva à imprensa.

A governadora interina informou 

que não irá se pronunciar e já se 
manifestou ao assumir o cargo em 
março deste ano. Como não é parte 
integrante do processo, ela não iria 
comentar. A agenda de Daniela Rei-
nehr para hoje não foi divulgada até 
o fechamento desta reportagem.

Afastamento só ocorre se 
sete votarem a favor da 
destituição do cargo

Caso Carlos Moisés seja considerado 
inocente, ele retornará ao comando do 
Poder Executivo, que está, temporaria-
mente, ocupado desde o dia 29 de março 
por Daniela Reinehr, após o julgamento 
de admissibilidade da denúncia, que 
resultou no afastamento temporário do 
governador por seis votos favoráveis 
e quatro contrários. Se esse placar for 
mantido, Moisés retorna ao cargo e o 
processo é arquivado. Como ele perdeu 
1/3 do salário devido ao afastamento 
temporário, este valor lhe seria devolvido.

O resultado do julgamento do pro-
cesso de impeachment se tornou uma 
incógnita. No julgamento realizado 
em março deste ano, que resultou no 
acatamento da denúncia e, consequen-
temente, afastamento temporário de 
Carlos Moisés, foram seis votos a favor 
do afastamento e quatro contrários. 

Observadores políticos ouvidos pela 
reportagem do ND avaliam que Moisés 
começa a sessão perdendo por três votos 
a zero. Isso por que as desembargadoras 
Rosane Portela Wolff (relatora do proces-
so) e Sônia Maria Schmidt não deverão 
mudar o voto. Além delas, o deputado 
Láercio Schuster (PSB) deve ser outro 
voto pelo afastamento definitivo. Por 
outro lado, os votos dos desembargado-
res Luiz Antônio Fornerolli, Luiz Zanelato 
e Roberto Lucas Pacheco são incógnitas, 
mas com uma possibilidade de mudança 
de voto por parte de Pacheco e Fornerolli.

Governador afastado é 
julgado pela compra de 200 
respiradores por R$33 milhões; 
Daniela está na interinidade do 
Executivo e, se Moisés sofrer 
impeachment, ela deverá ficar 
no cargo até o fim de 2022

COMO SERÁ O RITO DE JULGAMENTO

 Início pela leitura dos pontos 
principais do processo.

 Após eventuais questões de 
ordem, começam os depoimentos 
das testemunhas, que serão 
questionadas pelo presidente 
do tribunal, pelos julgadores, 
pela acusação e pela defesa.

 Se estiverem presentes na 
sessão de julgamento, Moisés e um 
representante dos denunciantes 
poderão se manifestar por até 30 
minutos cada e, sem seguida, ser 
interrogados pelo presidente do 
tribunal, pelos demais membros, 
pela defesa e pela acusação.

 Terminadas as 
manifestações, 
serão realizados os 
debates orais.

 Encerrados os debates, 
o presidente do tribunal 
chamará os 10 julgadores, 
um a um, para discutir 
o objeto da acusação.

 Findadas as discussões, 
o presidente do tribunal 
apresentará relatório 
resumido dos fundamentos 
da acusação e da defesa, 
bem como as provas, para 
dar início à votação.

 Se houver necessidades 
de esclarecimentos, 
poderá ser concedida vista 
coletiva aos julgadores, 
pelo prazo de cinco dias.

 Para que a votação 
ocorra, é necessário quórum 
mínimo de sete julgadores. 
Eles responderão, com 
sim ou não, se Moisés 
cometeu crime na compra 
dos 200 respiradores por 
R$ 33 milhões e se deve ser 
condenado à perda do cargo.

 Se não houver quórum, 
a sessão será suspensa. 

 Caso o “sim” pela 
condenação receba pelo 
menos sete votos, o 
governador será destituído 
do cargo e inabilitado para o 
exercício da função pública. 
Se Moisés for absolvido, 
ele retornará ao cargo.

 Caso seja destituído do 
cargo, será realizada uma 
nova consulta aos membros 
do tribunal sobre o tempo, 
até cinco anos, durante o 
qual Carlos Moisés ficaria 
inabilitado para o exercício 
de qualquer função pública.

MAURICIO VIEIRA/SECOM SC/DIVULGAÇÃO/ND



OS 10 JULGADORES

Rosane  
Portela Wolff

Sim

Nascida em 
Chapecó, 
exerceu a 

advocacia de 1987 até 
1991, quando ingressou 
na magistratura. 
Promovida a juíza de 
Direito de 2º Grau em 
2012 e, em 2017, a 
desembargadora. É a 
relatora do processo.

Sônia  
Maria Schmidt  

Sim

De Jaguaruna, 
ingressou na 
magistratura 

catarinense em maio 
de 1987. Como juíza 
substituta, atuou na 
Capital. Em 2002, 
chegou ao TJSC como 
juíza substituta de 2º 
grau. Foi promovida a 
desembargadora em 2010.

Luiz Antônio 
Fornerolli

Sim

Natural de 
Florianópolis, 
ingressou na 

magistratura catarinense 
com lotação no Tribunal 
de Justiça em 1993. 
Promovido ao cargo de 
juiz de direito em 1996, 
atuou no interior e na 
Capital. Foi empossado 
desembargador em 2018.

Luiz  
Zanelato

Sim

Catarinense 
de Anita 
Garibaldi, 

estreou como juiz 
substituto de Chapecó em 
1988. Foi promovido a 
juiz titular em 1990. Em 
2012, passou a exercer a 
função de juiz de 2º grau 
do TJSC e foi empossado 
desembargador em 2017.

Roberto  
Lucas Pacheco

Sim

De 
Florianópolis, 
iniciou na 

magistratura catarinense 
em 1988 como juiz 
substituto em São José. 
A partir de 2007, ocupa 
vaga de juiz substituto 
de 2º grau, sendo 
promovido ao cargo de 
desembargador em 2010.

Laércio Schuster 
(PSB)

Sim

Ex-prefeito 
de Timbó, 
participou 

do primeiro processo de 
impeachment, votando 
por afastar Moisés mas, 
depois, na votação 
final, votou contra o 
impeachment. No segundo 
processo, foi o único 
deputado contra Moisés. 

Fabiano da 
Luz (PT)

Não

Ex-prefeito de 
Pinhalzinho, 
o líder da 

bancada do PT tem 
participação ativa em 
oito comissões. É vice-
presidente da comissão 
de Direitos Humanos. 
Também participou do 
julgamento do primeiro 
pedido de impeachment.

José Milton 
Scheffer (PP)

Não

Ex-prefeito 
de Sombrio e 
ex-presidente 

da Fecam, era o líder do 
governo na Alesc até o 
afastamento de Moisés do 
cargo. Sempre teve boa 
relação com o Executivo e 
votou contrário também 
no primeiro processo 
de impeachment.

Marcos Vieira 
(PSDB)

Não

Líder do 
bloco social 
democrático 

republicano, formado por 
PDT, PSDB e Republicanos, 
é um dos mais experientes 
parlamentares da Alesc, 
e teve atuação crítica 
em relação ao governo 
Moisés nos dois primeiros 
anos do mandato.

Valdir Cobalchini 
(MDB)

Não

Líder da 
bancada 
MDB/Novo, 

foi relator da comissão 
especial que levou ao 
plenário o entendimento 
de que Moisés cometeu 
crime de responsabilidade, 
argumentado pelo 
segundo pedido de 
impeachment. 

Desembargadores

Deputados

Sim   Votou a favor do 
impeachment

Como votou no 
dia 26 de março:

Não   Votou contra o 
impeachment
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Cobertura ao vivo 
pelo Grupo ND

O Grupo ND organiza uma 
ampla cobertura da sessão do 
Tribunal de Julgamento que 
vai definir se o governador 
Carlos Moisés (PSL) cometeu 
crime de responsabilidade no 
âmbito do segundo processo 
de impeachment. A sessão 
está marcada para às 9h.

A Record News Santa Cata-
rina transmite o julgamento 
ao vivo, a partir das 9h. O 
portal ND+ também transmite 
a sessão, junto ao tempo real 
com os principais detalhes. 
Durante todo o andamento do 
processo, o Grupo ND cum-
priu o dever de trazer infor-
mação plural e de qualidade.

A cobertura da Record News 
contará com a apresentação 
de Osvaldo Sagaz e comentá-
rios de Moacir Pereira e Paulo 
Alceu. O julgamento também 
ganhará destaque nos tele-
jornais da NDTV – SC no Ar, 
Balanço Geral, Cidade Alerta 
e ND Notícias, detalha Mar-
celo Campanholo, diretor de 
programação do Grupo ND.

Os leitores do impres-
so poderão conferir todos 
os detalhes, assim como 
a repercussão do julga-
mento, na edição de fim 
de semana do jornal ND.



Longe da verdade
Existe uma fórmula para calcular o grau de 

liberdade de imprensa de um país. Quem a criou foi 
uma Organização não Governamental. Seu nome, 
Repórteres sem Fronteiras, tem um quê da arrogância 
globalista. Todo poder para meter o bedelho onde 
quiser, desde sua sede em Paris. Ninguém quer 
saber mesmo de soberania nacional, se há uma 
ordem mundial, né? Sempre para o bem de todos, o 
coletivo. É sem fronteiras, ou, como diria um amigo 
meu, “é geral”. E esse é só um dos problemas.

Não há fórmula para calcular o grau de liberdade 
de coisa alguma, se o conceito de liberdade é 
relativizado, deturpado, personificado. Depende de 
quem, não do quê? Com seu olhar, seus ouvidos, 
todos os seus sentidos enviesados, tortos, seletivos, 
carregados de ideologia, a ONG juntou seus 
números e rebaixou o Brasil no Ranking Mundial de 
Liberdade de Imprensa. Foi uma queda de quatro 
posições, para o 111º lugar num total de 180 países.

A culpa é do Bolsonaro. A ONG afirma que, desde 
que ele assumiu o poder, “o ambiente para o trabalho 
de profissionais do jornalismo se tornou tóxico”. 
Fala de “insultos, estigmatização e orquestração 
de humilhações públicas de jornalistas, uma marca 
registrada do presidente”. É assim: uma fórmula, 
um resultado, uma interpretação. E, tenha certeza, 
o Gilmar Mendes mandando um repórter “enfiar 
uma pergunta na bunda” não entrou no cálculo.

Tentarei refazer as contas, dando peso maior 
ao principal. Prepare-se, a posição do Brasil no 
Ranking Mundial de Liberdade de Imprensa ficará... 
pior! Na minha fórmula vou incluir “reinações” 
do STF: a censura a veículos de comunicação, a 
prisão do jornalista Oswaldo Eustáquio, o bloqueio 
e o banimento de contas nas redes sociais... Sobre 
o Bolsonaro, vamos ver... Ele falou alguma vez 
em regular a mídia? Não, foram os governos 
petistas que sempre falaram disso. Bolsonaro 
comprou a imprensa, com verba publicitária? 
Financiou blogs e portais? Tentou extraditar um 
correspondente internacional? Não, não e não.

Minha fórmula não procura culpados porque 
eles não se escondem, mas quer dar a cada um o 
peso correto. E o peso do fato é: os jornalistas já não 
amam a liberdade. Carregados de interesses pessoais, 
corporativos e ideológicos, escolhem as histórias que 
vão contar, a maneira como vão contá-las. Absolveram 
políticos corruptos, apoiaram agressões à Constituição, 
escolheram um lado, não querem mais saber de “todos 
os lados da história”. Manifestações pró-governo? 
Deixa isso para lá. É preciso saber sempre a quem 
a informação interessa, não importam a verdade, 
a relevância real. Somos os editores do Brasil.

Não é uma conta confusa, e o resultado é este: não 
temos uma imprensa livre no Brasil principalmente 
porque boa parte dos jornalistas passou a atuar 
como um partido político derrotado nas eleições. Um 
jornalismo militante, que só pensa em derrubar um 
governo, não tem como ser livre. Esse jornalismo é 
refém, é prisioneiro dele próprio. Tem barulho ou 
tem silêncio. Abriu mão do equilíbrio, desapegou-se 
dos fatos, das indagações, de permitir indagações. 
E nunca haverá liberdade longe da verdade.

LUÍS ERNESTO 

Lacombe

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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O que nós vamos ter para 
2022? Alguma surpresa?

Fui, por duas vezes, prefeito de 
Blumenau, o prefeito mais jovem 
e o mais votado da história de 
Blumenau. Passado este perío-
do das duas gestões de prefeito, 
voltei à exatamente o que eu 
fazia: a vida privada. Sou advoga-
do, sou professor universitário, 
voltei à sala de aula duas vezes: 
para lecionar direito, já que sou 
professor titular da universidade 
em Blumenau, e como aluno de 
doutorado. Agora, é claro, quem 
tem vocação e quem tem ideal 
em relação à transformação da 
vida pública, sempre pretende 
estar no jogo. Eu tenho percor-
rido Santa Catarina, estado em 
cada município, ouvido lide-
ranças nos setores estratégicos 
para o desenvolvimento de Santa 
Catarina, e hoje tenho sido muito 
incentivado, não só pelo meu 
partido, mas por líderes da socie-
dade civil a ser, eventualmente, 
pré-candidato a governador, 
para apresentar uma alternativa 
de um novo ciclo de desenvol-
vimento para Santa Catarina.

E como o senhor atuaria caso 
já estivesse governando o Estado 
numa situação como a que nos 
encontramos, de pandemia.

Em primeiro lugar: duas 
grandes missões, e duas grandes 
convicções que eu tenho. Um 
conselho da sociedade civil, de 
gente representativa do que há 
de melhor em termos de pensa-
mento de saúde, não só do Brasil, 
mas do mundo. Se cercar dos 
melhores catarinenses, altamen-
te especializados nessa área, no 
Brasil e no mundo, para auxiliar o 
governador na tomada de decisão 
em termos de enfrentamentos à 

saúde e, em paralelo, é absoluta-
mente natural que uma crise de 
saúde dessas proporções tenha 
efeitos em termos econômicos, 
da manutenção das empresas, 
notadamente das micro e peque-
nas, dos prestadores de serviços 
e em termos de empregos, então, 
seriam duas grandes comissões, 
as dos melhores especialistas de 
Santa Catarina, selecionados para 
assessorar diretamente o gover-
nador na tomada de decisão nas 
questões de saúde e nas questões 
de desenvolvimento econômico. 
Por outro lado, tem coisas que 
não tem que “inventar a roda”. 
Muitos falam: “a pandemia foi 
uma surpresa”. Ela começou no 
mundo primeiro na China, depois 
na Itália, e quando chegou ao 
Brasil, já havia certa experiência 
no mundo e, mesmo em termos 
de Brasil, começou mais feio no 
Amazonas, e veio vindo. Ou seja, 
o Brasil e Santa Catarina tiveram 
um delay em relação ao mundo 
e em relação ao Amazonas para 
acertar mais, então não é ficando 
preso em gabinete que a gente 
vai acertar nas decisões. Outro 

aspecto fundamental, e é o que 
eu tenho defendido, é a trans-
parência. A gestão pública, para 
se acertar, precisa ter coragem, 
para fazer as medidas necessá-
rias a serem tomadas. Inovação, 
em termos de processo, para ter 
ideias que possam ser inovado-
ras, para poder gerar diferença e 
transparência, porque isso gera 
credibilidade e engajamento. 

Qual a sua opinião em relação 
a esse processo todo de com-
pras que acabou gerando esse 
problema de um impeachment? 
Como o senhor avalia isso?

São duas situações distin-
tas. Quanto ao impeachment, 

esse entra e sai é terrível para o 
Estado, só quem perde é Santa 
Catarina, porque num momento 
de crise, mais a gente precisa 
do timoneiro seguro. É preciso 
ter estabilidade. Quem que vai 
investir e empreender, quem vai 
ter confiança? E tudo isso é uma 
questão de gerar autoestima, um 
motor da prosperidade e do de-
senvolvimento. Confiança é um 
motor dos investimentos. Isso 
só acontece quando há estabili-
dade, previsibilidade. Por outro 
lado, em relação ao desastre total 
que foi a compra dos respira-
dores, inclusive gato por lebre, 
porque era para comprar um e 
veio outro, e o ND tem noticiado 
isso, inclusive, da impossibili-
dade de uso, mas isso demonstra 
o que eu disse: quando se tem 
transparência, isso está aberto, 
porque eventualmente, existem 
erros de boa fé, mas quando tu 
tens transparência, quando tu 
tens mais olhos, mais ouvidos, 
a chance do equívoco é muito 
menor. Mas um equívoco de 
R$ 33 milhões é muito grave.

Entrevista Napoleão Bernardes

Ex-prefeito de Blumenau, Na-
poleão Bernardes (PSD) não 
descarta concorrer ao governo do 
Estado na próxima eleição. Ele diz 
que tem sido incentivado por líde-
res de dentro e de fora do partido. 

Em entrevista ao jornalista 
Paulo Alceu, para a NDTV, o polí-
tico criticou ainda as trocas no 
comando do governo do Estado 
nos últimos meses, com a en-
trada e saída de Carlos Moisés 
e de Daniela Reinehr do cargo 
de governador/governadora. 
Mas ele ressalta que se houves-
se mais transparência e “tudo 
às claras”, não sumiriam R$ 33 
milhões dos cofres públicos. 

“O Estado precisa do timoneiro 
seguro. É preciso ter estabilidade”

Hoje tenho sido muito 
incentivado, não só 
pelo meu partido, 
mas por líderes da 
sociedade civil a 
ser, eventualmente, 
pré-candidato a 
governador.”

Napoleão Bernardes,
Ex-prefeito de Blumenau

Jornalista Paulo Alceu com o ex-prefeito Napoleão Bernardes 

NDTV/ND
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A CCJ (Comissão de Consti-
tuição de Justiça) da Câmara 
dos Deputados rejeitou, por um 
voto, o substitutivo da deputa-
da Chris Tonietto (PSL-RJ) ao 
projeto de lei 4.754 de 2016, que 
inclui na Lei de Impeachment a 
previsão de crime de responsa-
bilidade por ministros do STF 
(Supremo Tribunal Federal). 
Dos quatro deputados federais 
catarinenses que fazem parte 
da CCJ, três votaram a favor do 
PL: Daniel Freitas (PSL), Ca-
roline de Toni (PSL) e Gilson 
Marques (Novo); enquanto Darci 
de Matos (PSD) votou contra.

O PL, que tipifica crime de 
responsabilidade dos ministros 

do STF a usurpação de compe-
tência dos Poderes Legislativo e 
Executivo, foi protocolado em 16 
de março de 2016 pelo deputado 
Sóstenes Cavalcante (PSD-RJ) e, 
desde então, enfrentava resis-
tência no parlamento por se 
tratar de tema polêmico. O texto 
transformava o ato de “usurpar 
a competência do Congres-
so Nacional” em um crime de 
responsabilidade de ministros 
do Supremo. Isso facilitaria 
processos de impeachment 
contra integrantes da Corte.

ARGUMENTOS
Para a deputada Caroline de 

Toni, Caroline de Toni, a não 
aprovação é uma derrota para 
a democracia brasileira, anco-
rada na tripartição de poderes, 

e derrota para o Parlamento 
eleito pelo povo para legislar. 
“A intenção desse projeto é 
justamente barrar esse agi-
gantamento do Poder Judi-
ciário que tem sido verificado 
muito hoje em dia”, disse.

 Daniel Freitas disse que por 
um voto de diferença os mem-
bros titulares da CCJ decidiram 
rejeitar o projeto de lei que 
“oprime o danoso ativismo 
judicial e resgata a autoridade do 
Parlamento”. “O PL 4754/16 que 
propõe o equilíbrio e harmonia 
entre os Poderes da República, 
aos olhos destes, é inconstitu-
cional. Meu voto, evidentemen-
te, foi favorável”, salientou.

Durante a votação, o deputado 
Gilson Marques disse que consi-
derava o projeto um instrumento 

para evitar uma interferência de 
um poder no outro. “Ele preten-
de evitar a usurpação. E usur-
pação é óbvio que é extrapolar, 
demasiadamente, e com dolo a 
sua própria competência. Esse 
projeto pretende auxiliar a har-
monia e a independência harmô-
nica entre os poderes”, avaliou.

Darci de Matos, o único voto 
contrário entre os catarinenses, 
justificou o posicionamento 
contrário. “Votei contra por uma 
razão muito clara: a última coisa 
que o Brasil precisa nesse mo-
mento é de confusão, de conflito 
entre os poderes”, disse. Segun-
do ele, esse projeto, se aprovado, 
seria nulo, já que uma proposta 
dessa natureza deveria partir de 
uma PEC (Emenda à Constitui-
ção) e não de um Projeto de Lei.

Deputados rejeitam projeto 
de impeachment de ministros
Por 33 votos a 32, CCJ da Câmara dos Deputados não aprovou matéria que permitiria 
afastar integrantes do STF em casos de interferência nos poderes Executivo e Legislativo
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Darci de Matos 
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Sputnik
O presidente da Fecam, Clenilton Pereira, esteve reunido na 
Capital com representantes da empresa russa que fornece a 
vacina Sputnik, tratando da compra de um lote de 3.700.000 
doses. O Fundo Russo e o Instituto Gamaleya convidaram a Fecam 
e o médico Jailson Lima da Silva, que conduz as negociações, 
para uma reunião na próxima semana em Moscou. A Sputnik já é 
aplicada em 64 países. Jailson Silva informou que os russos estão 
lançando agora a Sputnik light, que exige apenas uma dose.

moacir.pereira@ndmais.com.br
MOACIR PEREIRA

As sessões de julgamento dos dois 
pedidos de impeachment contra o 
governador Carlos Moisés da Silva 
tiveram um componente extra: as 
surpresas. Primeiro, com o voto do 
deputado Sargento Lima, excluindo 
a vice-governadora Daniela Reinehr 
do processo que tratava da isonomia 
dos procuradores. Voto que, enfatize-
se, mudou o cenário do legislativo.   O 
resultado veio com a virada de jogo, 
favorável a Carlos Moisés, depois 

do afastamento temporário, com 
deputados revertendo os votos.

O segundo aconteceu no dia 26 de 
março. Quando nos meios políticos a 
notícia corrente era de que os cinco 
deputados iriam votar contra a 
admissibilidade do pedido de cassação 
de Carlos Moisés, aos 45 minutos do 
segundo tempo, o último voto, do 
deputado Laércio Schuster, resultou no 
afastamento do governador Moisés.

Estes precedentes recomendam, 

portanto, cautela no julgamento desta 
sexta-feira em relação a resultados.  

O cenário previsível, contudo, favorece 
o governador Carlos Moisés. Os quatro 
deputados não emitiram qualquer sinal 
de que podem dar voto diferente no 
julgamento definitivo. Além disso, os 
aliados de Daniela Reinehr recorreram a 
reclamações e atos visando a protelação 
do julgamento, em esforço para criar 
algum fato novo ou para ganhar tempo 
visando a conquista do sétimo voto.

Neste contexto, as decisões do 
presidente do Tribunal Especial 
de Julgamento, desembargador 
Ricardo Roesler, indeferindo o pedido 
de transferência do julgamento, 
formulado pelo deputado Ivan 
Naatz, e a rejeição da reclamação do 
deputado Laércio Schuster, pleiteando 
o depoimento de Moisés, representam 
vitórias judiciais do governador.

Fatos que podem até contribuir para 
reverter os votos dos magistrados.

Cenário favorece Moisés

Acompanhe 
meus 
comentários 
no Balanço 

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

Sem promoções
A Aprasc (Associação dos 
Praças de Santa Catarina) está 
criticando a decisão do governo 
de promover 91 oficiais (11%) da 
Polícia Militar e apenas 28 praças 
(0,18%). Com base em parecer da 
Procuradoria-Geral do Estado, 
assegura que 200 sargentos 
poderiam ser promovidos nos 
186 anos da PM. Pela negativa 
e diante às frustrações, a 
negativa das promoções 
está sendo questionada 
na Justiça pela Aprasc.

Cannes
Titular da cadeira 17 da 
Academia Catarinense 
de Letras, Gilberto 
Gerlach dirigiu durante 
muito tempo o cinema 
do Centro Integrado de 
Cultura, pesquisando 
e oferecendo uma 
programação de 
clássicos, uma raridade 
no Estado. Com sua 
esposa Carmem Lúcia 
Cruz Lima, comparecia 
todos os anos no 
Festival de Cinema de 
Cannes, convivia com 
notáveis do cinema 
e trazia para Santa 
Catarina o que existia 
de melhor no evento.

Gilberto 
Gerlach
O inesperado 
falecimento do 
escritor, historiador 
e acadêmico Gilberto 
Gerlach abre um 
imenso vácuo entre 
os incentivadores, 
críticos e amantes 
do cinema em Santa 
Catarina. De igual 
forma, ele deixou um 
legado impressionante 
de obras com resgate 
inédito e pesquisas 
profundas sobre 
as colonizações 
portuguesas em São 
José e Desterro e 
alemã em Blumenau.  
Seus livros são os 
mais completos 
em iconografia e 
documentos históricos.
Milhares de 
catarinenses ganham 
estímulos como 
apreciadores da 
sétima arte pela 
programação de 
qualidade e incentivos 
de Gerlach.

Voto decisivo
O projeto que 
viabilizaria processos 
de impeachment contra 
ministros do Supremo 
Tribunal Federal que 
praticassem atos abusivos 
ou inconstitucionais foi 
rejeitado na Comissão de 
Constituição e Justiça da 
Câmara Federal por 33 
votos a 32. O deputado 
Darci Matos (PSD), que 
presidiu a sessão, deu 
voto decisivo contra a 
aprovação da matéria. 
Os três deputados 
catarinenses que votaram 
pela aprovação foram 
Caroline De Toni e Daniel 
Freitas, do PSL, e Gilson 
Marques, do Novo.

Abandono -  
Um contundente 
pronunciamento contra o 
estado de abandono pelo 
governo estadual dos 
municípios do Planalto 
Norte catarinense foi feito 
da tribuna da Assembleia 
pelo deputado Ricardo 
Alba (PSL). Trata-se de 
um descaso histórico. 
Visitando Porto 
União, Rio Negrinho, 
Mafra e Canoinhas, o 
parlamentar constatou 
que os serviços de energia 
são fornecidos pela 
Copel e de saneamento 
pela Sanepar, ambos 
do Paraná. E criticou a 
Celesc que não garante 
energia segura e de 
qualidade em vários 
municípios em que atua.

A nota
Darci Matos emitiu nota: “Votei contra por uma 
razão muito clara. A última coisa que o Brasil 
precisa nesse momento é de confusão, de conflito 
entre os poderes. Assim como não precisa de CPI da 
Covid, nem de discussões sobre o impeachment de 
Bolsonaro. Enquanto estivermos nessa guerra política 
sem fim, os problemas do país só vão se agravar. 
O momento exige responsabilidade e o mínimo de 
estabilidade para que possamos vencer a pandemia 
e as mazelas econômicas provocadas por ela”.
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A pandemia da Covid-19 colocou os holofotes 
na saúde e a importância da chamada epide-
miologia, ramo da saúde pública capaz de ana-
lisar os fatores que interferem na disseminação 
de doenças, como elas se propagam e como de-
vem ser prevenidas e/ou tratadas.  
 
É nesta “fatia” da saúde pública que conseguimos, 
através do olhar atento dos epidemiologistas no 
dia a dia de trabalho, juntamente com os demais 
trabalhadores da saúde, como médicos, enfermei-
ros, biólogos, agentes comunitários, entre outros, 
identificar, por exemplo, possíveis epizootias que 
podem levar à febre amarela, identificar agentes 
infecciosos até então desconhecidos que podem 
trazer prejuízo à sociedade e, assim, conseguir 
oferecer aos gestores informações e ferramentas 
para que decisões importantes possam ser toma-
das no controle de surtos, epidemias e pandemias. 
 
A Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa 
Catarina (Dive/SC) vive atualmente um dos seus 
maiores desafios (senão, o maior), e vem traba-
lhando continuamente e ativamente no combate 
à pandemia da Covid-19. Desde a identificação do 
primeiro caso de coronavírus no mundo, a equipe 
iniciou atividades de alerta e planejamento para o 
combate deste agente que vem causando estragos 
irreparáveis a milhares de famílias, sem escolher 
idade, raça ou classe social. 
 
Desde janeiro de 2021, com a liberação no Brasil 
das vacinas contra Covid-19, a real esperança 

de controle da pandemia bateu à nossa porta. 
Desde então, a equipe da Vigilância Epidemio-
lógica do estado, em especial, a equipe respon-
sável pela imunização, tem dedicado seu tempo 
integralmente ao planejamento e distribuição 
das vacinas ofertadas pelo Ministério da Saúde, 
permitindo que todos os municípios recebam e 
realizem essa imunização.  
 
Mas, infelizmente, temos nos deparado com 
grupos “antivacinas” que levam informações 
errôneas à população, e isso tem gerado uma 
falta de adesão a determinadas vacinas dispo-
níveis. Deixo aqui a minha indignação e faço 
apelo à população catarinense para que VACI-
NE-SE. Todas as vacinas contra Covid-19 dispo-
níveis em nosso país têm aprovação da Agência 
Nacional de Vigilância em Saúde (Anvisa), uma 
entidade responsável e conhecedora do tema, 
que foi responsável, por exemplo, pela aprova-
ção de vacinas disponíveis atualmente em nosso 
calendário vacinal nacional (contra difteria, 
tétano, coqueluche, gripe, meningite, hepatites, 
varicela, febre amarela, entre outras).  
 
Somente com a vacinação em massa e a manu-
tenção das medidas de precaução (máscaras, dis-
tanciamento social e higienização das mãos) con-
seguiremos vencer esse mal chamado Covid-19. 

Vacinas, as doses de esperança
Ligia Castellon Figueiredo Gryninger
infectologista da Dive/SC

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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Somos todos Saudades

O cartaz “Somos todos Saudades” carregado por crian-
cinhas com a mesma idade das que foram vítimas da 
chacina ocorrida na terça-feira na cidade de Saudades, 
no Oeste catarinense, em uma homenagem póstuma, 

reflete o sentimento de comoção que tomou conta de todos dian-
te da violência inexplicável e sem limites provocada por alguém 
que até então aparentava ser uma pessoa de boa conduta. 

Ironicamente, a tragédia se abateu sobre a cidade no dia em 
que o ND ostentava manchete informando que os órgãos de 
segurança pública comemoravam a queda nos índices de cri-
minalidade no primeiro quadrimestre deste ano. O que mais 
chamava atenção era o número de homicídios, o menor refe-
rente ao mês de abril dos últimos 12 anos. E justamente cinco 
foram registrados no decorrer de dez minutos no município 
que em dez anos havia contabilizado sete assassinatos. 

Às vésperas do pior Dia das Mães que a cidade enfrentará, 
afinal, não foram 
somente as mães 
das cinco vítimas da 
tragédia que estão 
“órfãs”. Milhares de 
mães de outros alu-
nos, as professoras, 
avós, bisavós, tias, 
amigas, conhecidas, 
colegas de trabalho 
estão nesta situação. 
E a pergunta que 
não quer calar é a 
mesma... Por quê? 
Resposta que somen-
te a mente doentia 
poderá responder, 
se o autor de tama-
nha barbárie, hospitalizado, sobreviver para dar a sua versão.

Impossível não se sensibilizar diante dos três pequenos tú-
mulos lado a lado no cemitério da cidade. Saudades está órfã 
de seu futuro, de sua inocência, de sua fama de cidade pacata. 
Tudo isso perdido em dez minutos. Bastaram dez minutos de 
insanidade, planejados, segundo o bombeiro que ouviu o agres-
sor enquanto o conduzia ao hospital, ao longo de dez meses. 

Mas em dias sombrios, que ficaram mais sombrios ain-
da com a morte, ontem, na Grande Florianópolis, do enge-
nheiro, escritor, historiador e cinéfilo Gilberto Gerlach; e no 
mesmo dia da tragédia, do ator Paulo Gustavo, além de to-
das as mais de 417 mil vítimas da pandemia, a lição que a in-
sanidade de Saudades nos traz é que as famílias, professores 
e todo o círculo social precisam ficar muito atentos aos pe-
quenos sinais de perigo emanados por uma mente doentia. 
Saber ouvir, interpretar os atos e até os longos silêncios. 

“Impossível não se 
sensibilizar diante dos 
três pequenos túmulos 
lado a lado no cemitério 
da cidade. Saudades 
está órfã de seu futuro, 
de sua inocência, de sua 
fama de cidade pacata.”
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O presidente da Ampe (Associação Metropolitana de 
Micro e Pequenas Empresas e dos Empreendedores 
Individuais), Piter Santana, alertou para a 
demora na aplicação prática do programa 
emergencial de crédito a juro zero do governo 
estadual, em benefício das micro e pequenas 
empresas e MEIs. “Não podemos admitir que 
as instabilidades e disputas políticas interfiram 
na vida dos empreendedores afetados pela 
crise econômica e pela pandemia”, afirmou. 
A Ampe consultou cerca de 700 empresários nas 
últimas semanas e, de acordo com Piter Santana, 
a percepção generalizada é de que o governo faz 
muito pouco pelos pequenos negócios. Na última 
quarta-feira, o presidente da Ampe e o diretor 
geral da Escola de Gestão Pública Municipal, 
Dionei Silva, estiveram com o deputado estadual 
Milton Hobus, relator da proposta governamental 
sobre o programa emergencial, que tramita na 
Assembleia Legislativa. “O parlamentar apoia nossa 
luta, mas infelizmente a discussão está parada na 
Comissão de Finanças”, lamentou Piter Santana. 
Contudo, o presidente da Ampe explicou que, como 
se trata de Medida Provisória, o auxílio emergencial 
já tem validade de lei. “O Badesc deveria ter 
definido como operar o crédito e os empréstimos já 
tinham que estar sendo feitos. Se o próprio nome é 
emergencial, é porque a situação exige agilidade. 
Mas não é o que estamos vendo”, criticou.

Ampe alerta 
para demora  
na aplicação de 
crédito emergencial 

Reforma 
Tributária
Em um sinal de alinhamento com o 
presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-
AL), o chefe do Senado, Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG), afirmou que a forma como a 
reforma tributária irá seguir no Congresso 
deverá ser uma decisão política entre as 
duas Casas. Pacheco disse que a comissão 
mista da reforma tributária, que reúne 
deputados e senadores, deve concluir 
seus trabalhos com a apresentação 
do parecer final do relator Aguinaldo 
Ribeiro (PP-PB) na semana que vem.

Estudo da Firjan revela 
retração econômica
Estudo divulgado pela Firjan (Federação das Indústrias do 
Estado do Rio de Janeiro) revela que a atividade econômica 
no Brasil experimentou retração de 6,7% no período de 12 
meses, iniciado em março de 2020, com o surgimento da 
pandemia, até fevereiro de 2021. No Brasil, a atividade do 
comércio caiu 1,9% entre março de 2020 e fevereiro. Pará 
teve o melhor desempenho no comércio (+8,1%), explicado, 
principalmente, pelas vendas no e-commerce. O setor 
evoluiu de forma positiva também em Pernambuco e Mato 
Grosso (+0,1% cada), Santa Catarina (+1,9%), Amazonas 
(+2,4%), Minas Gerais (+2,8%) e Espírito Santo (+3,6%).

Poupança volta a 
captar recursos
Após três meses de retiradas líquidas, a 
aplicação financeira mais tradicional do 
Brasil voltou a captar recursos. Em março, 
os brasileiros depositaram R$ 3,84 bilhões a 
mais do que sacaram da poupança, informou 
o Banco Central. Apesar do desempenho 
positivo, a captação é inferior à registrada 
em abril de 2020. Naquele mês, os brasileiros 
tinham depositado R$ 30,46 bilhões a mais 
do que tinham retirado da poupança.

Câmbio

Inflação (%) Ibovespa Selic

CUB-SC

Salário mínimo

Ouro

PoupançaDólar Euro Peso

Indicadores
Confira a variação das moedas, os índices de inflação e da 
poupança, além do comportamento do mercado financeiro.

Mês R$/m² Variação (mês)
FEVEREIRO 2.140,56 1,31%

MARÇO 2.171,33 1,44%

NACIONAL
REGIONAL DE SC R$ 1.281 A R$ 1.467

COMERCIAL

COMPRA VENDA

TURISMO

COMPRA VENDA COMPRA VENDA COMPRA VENDA

2,75% R$ 311,42

R$ 1100,00

Data Pontos Variação

Data fi nal Rendimento

04/MAI 117.712,00 -1.26%

03/MAI 119.209,48 0.27%

30/ABR 118.893,84 -0.98%

6/MAIO 0,1590%

5/MAIO 0,1590%

4/MAIO 0,1590%R$ 5,428 R$ 5,417 R$ 6,546 R$ 0,0575R$ 5,43 R$ 5,593 R$ 6,549 R$ 0,058

+0,1845% +0,0537% +0,397% +0,346%
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IBGE
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IBGE

IGP-DI/
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FGV
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-

0,93%

0,86%

0,25%

-0,43%

6,1%

ABRIL
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FEVEREIRO

JANEIRO

ACUM. ANO
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-

0,86%

0,82%

0,27%

-0,18%

6,94%

-

2,17%

2,71%

2,91%

2,74%

30,64%

1,51%

2,94%

2,53%

2,58%

6,97%

32,03%

0,33%

0,90%

0,87%

0,70%

2,83%

7,10%

Edifício “lego” fica pronto em 100 dias
Quem acompanhou pelo lado de fora uma construção em Tubarão viu, em poucos dias, oito 
andares se erguerem, mudando a paisagem de forma radical. Na verdade, foram 20 dias 
para que grandes peças - uma espécie de "legos gigantes" - fossem acopladas e formassem 
o empreendimento. Popular no mundo, a construção "off-site" (ou seja, longe do local 
onde ficará de forma permanente) começa a ficar mais conhecida no Brasil, em especial 
porque, em tempos de Covid-19, é necessário construir hospitais em tempo recorde.
O empreendimento de Tubarão é o primeiro prédio com esse tipo de construção na 
América Latina - ele funcionará como edifício corporativo. Além dos 20 dias para que 
os módulos fossem devidamente unidos no lugar da construção, foram necessários 
mais 80 dias para a finalização. Para se ter uma ideia, os banheiros do empreendimento 
já chegaram prontos ao local - sendo só "montados" cada um em seu andar.

DIVULGAÇÃO/ND

Mercadoredacao@ndmais.com.br



GILBERTO GERLACH Escritor e cinéfilo

Editor: FELIPE ALVESfelipe.alves@ndmais.com.br

PERFIL 14 FLORIANÓPOLIS, SÁBADO E DOMINGO, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2020O catarinense Gilberto Gerlach frequenta há quase 20 anos o Festival de Cannes, na França, 

onde já conheceu os atores Clint Eastwood e Elizabeth Taylor e o diretor japonês Akira Kurosawa

PAULO CLÓVIS SCHMITZEspecial para o ND

M uitos são os que gos-tam de cinema, mas dá para contar nos dedos quantos já apertaram as mãos de Elizabeth Taylor, trocaram palavras com Clint Eastwood ou sentaram numa fila de poltronas onde esta-vam nomes cruciais da Nou-velle Vague. O melhor mês do ano para Gilberto Gerlach, ci-neclubista, cinéfilo, escritor e pesquisador, é maio, quando se muda para a Europa, com a mulher Carmen Lúcia, e des-fruta as maravilhas do Festi-val de Cannes, onde tem pre-sença cativa há quase duas décadas.
Membro da Academia Ca-tarinense de Letras, Gilberto Gerlach é autor de livros im-portantes como “São José da Terra Firme” (2007), “Desterro” (2010), “Ilha de Santa Catarina – Florianópolis” (2015) e “Colô-nia Blumenau no Sul do Brasil” (2019). No segundo semestre deste ano, vai lançar “Memó-rias de um Cineclube”, no qual mostrará todo o seu vínculo com o cinema, em particular o cineclubismo, que começou há quase 52 anos, em 1968.Em abril, o Theatro Adol-pho Mello será reaberto, oca-sião em que Gilberto pretende fazer o relançamento do livro “São José”, com atualizações, e exibir um documentário que mostra a história do município natal entre 1750 e 1950. O filme tem duração de 45 minutos e a edição é de seu sobrinho Tim Gerlach. Em fevereiro de 2021, Gerlach vai levar o documen-

tário “Colônia Blumenau no Sul do Brasil” para o Festival de Berlim.
Citando o filme “Feios, Su-jos e Malvados”, de Ettore Sco-la, Gerlach diz que “o cinema me ensinou a compreender a vida e o mundo”.

Você é um homem umbilicalmente ligado ao cinema, como cinéfilo inveterado e cineclubista. Onde nasceu esse apego à chamada sétima arte?Vivo nesse meio desde os oitos anos, e acho que o cinema está no sangue, porque tive um tio-avô, Arthur von Gerlach, que foi diretor de teatro em Viena, na Áustria, na década de 1910, e cineasta na Alemanha. Ele estudou cinema em Berlim e fez dois filmes mudos, “Vanina oder Die Galgenhochzeit” (Vanina), em 1922, e “Zur Chronik von Grieshuus” (A Crônica da Casa Cinzenta), em 1925. Neste último, filmado entre 1922 e 1923, teve como assistente de direção ninguém menos que Alfred Hitchcock. Em sua fase inglesa, Hitch, como é chamado, não escondeu as influências que teve do expressionismo alemão.
Você praticamente introduziu o cineclubismo em Florianópolis. Fale desse pioneirismo.Desde cedo, em São José, junto com o historiador Osni Machado e outras pessoas, discutíamos cinema e projetávamos cenas de forma amadora. O ano de 1968 foi muito importante: recebi da distribuidora Polifilmes, de São Paulo, uma relação de mais de 200 películas de arte em 35 milímetros e senti que precisava 

criar um cineclube para ter acesso ilimitado a essa produção. O primeiro clube de cinema que criei foi no curso de engenharia da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina). Depois, com o pintor Rodrigo de Haro, passei a exibir filmes na casa de seu pai, o também pintor Martinho, na rua Altamiro Guimarães. Aí comecei a atuar no Theatro Adolpho Mello, em São José – época em que o jornal “O Estado” nos dava páginas inteiras para divulgar os filmes em cartaz.
Mas você também exibiu filmes em outros espaços da cidade...Uma boa experiência foi a do cine Jalisco, no Estreito. Em 1979, recebi uma carta da Polifilmes oferecendo 11 longas metragens do japonês Akira Kurosawa, com cópias de 35 milímetros. Não 

consegui exibi-los no cine Roxy, no Centro da cidade, porque as salas da rede de Jorge Daux estavam sendo vendidas para o empresário Mário Santos, de Lages. No Estreito, o Jalisco só exibia filmes pornográficos, mas arrisquei e dei sorte: aluguei as cópias e a sala e nenhum dos filmes deu prejuízo. Depois fiquei dois anos no Theatro Adolpho Mello, usei o auditório da Biblioteca Pública do Estado e em 1984 surgiu a possibilidade de abrir o cineclube Nossa Senhora do Desterro no CIC (Centro Integrado de Cultura), na Trindade. Isso era necessário, porque 98% dos frequentadores do cinema de São José eram de moradores da Ilha.
Muita gente sente falta do cineclube no CIC. Sua saída de lá foi um tanto traumática.Fiquei doente quando me tiraram de lá, depois de 25 anos de trabalho. Foi uma grosseria do superintendente, que me chamou e deu uma semana para tirarmos todos os equipamentos da sala. O Estado não gastava um centavo, porque tudo era coberto pela bilheteria. Passávamos 50 filmes por semestre, com um clube de sócios e ingressos bem acessíveis. Em 1998 construí o Cine York, no centro histórico de São José, que 

Histórias de  um cinéfilo de carteirinha

Casa de Gerlach, em São José, é recheada de referências a clássicos do cinema mundial

Nas viagens que faço, vejo que a Europa produz muita coisa boa que não chega aqui e nem está na internet. Quando chegar aos 80, daqui a quatro anos, vou só ver filmes”.

B R U N A T E S S A R O . C O M . B R
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Plural

Paulo Clóvis Schmitz
Especial para o ND

Ficaram inconclusos alguns 
dos projetos que Gilberto Gerla-
ch vinha realizando, incansável 
como sempre foi na valorização 
e defesa da história, da arte e 
da cultura. Ontem, um infarto 
matou o engenheiro, cinéfi-
lo, cineclubista, historiador e 
escritor nascido e morador de 
São José. Ele estava preparan-
do a reedição atualizada dos 
livros Desterro e São José da 
Terra Firme, este publicado em 
parceria com o pesquisador Osni 
Machado em 2007, finalizava 
um documentário com fotos e 
iconografia sobre sua cidade, 
fundada em 1750, e tinha o pla-
no de abrir uma pequena sala de 
projeções no Centro da Capital, 
talvez na sede da Academia 
Catarinense de Letras, da qual 
era membro. Ele deixa a mulher 
Carmen Lúcia e dois filhos.

Aos 77 anos, ainda ativo, 
Gilberto era um entusiasta dos 
cinemas de rua e dos cineclubes, 
que exibem filmes ignorados 
pelo circuito comercial. “Nas 
viagens que faço, vejo que a 
Europa produz muita coisa boa 
que não chega aqui e nem está 
na internet”, disse em entre-
vista ao ND em janeiro de 2020, 
justificando a ideia de ofere-
cer uma opção diferenciada, 
alcançando também o público 
jovem, no Centro de Floria-
nópolis. Na ocasião, além dos 

projetos que estava tocando, ele 
fazia outros planos. “Quando 
chegar aos 80, daqui a quatro 
anos, vou só ver filmes – te-
nho 1.500 DVDs, incluindo os 
clássicos do expressionismo e 
muitos faroestes das décadas 
de 1940 e 1950”, afirmou.

Nos livros Desterro – Ilha de 
Santa Catarina (2010) e Ilha de 
Santa Catarina – Florianópolis 
(2015) Gerlach fala de perso-
nagens da história local, dos 
grandes exploradores e navega-
dores que aportaram na região 
e de lendas e manifestações da 
cultura e do folclore que acom-
panharam a ocupação humana 
no litoral catarinense. E ainda 
teve tempo e disposição para 
escrever uma obra de grande 
amplitude e profundidade sobre 
Blumenau, cidade onde passou 
parte da adolescência, depois 
transformada em documentário.

Exemplo de 
amor ao cinema 
e à história
Um infarto calou ontem o cinéfilo Gilberto Gerlach, que 
há anos se dedicava à sétima arte em Santa Catarina

ANDERSON COELHO/ARQUIVO/ND

Gilberto Gerlach em sua casa cheia de referências à sua paixão pelo cinema

Saiu no ND
Gilberto Gerlach em 
entrevista ao ND 
em janeiro do ano 
passado falou sobre 
suas paixões pelo 
cinema, história 
local e por São José, 
sua cidade natal.

Cineclube e Akira Kurosawa
O currículo de Gilberto 

Gerlach é extenso e inclui 
iniciativas que marcaram 
Florianópolis e região. No 
final de década de 1960, 
criou um cineclube no curso 
de engenharia da UFSC 
(Universidade Federal de 
Santa Catarina), depois 
passou a exibir filmes na 
casa do pintor Martinho 
de Haro e mais tarde no 
Theatro Adolpho Mello, em 
São José. Em 1979, exibiu 

11 longas metragens do 
japonês Akira Kurosawa no 
cine Jalisco, no Estreito, que 
só projetava filmes por-
nográficos. Também usou 
o auditório da Biblioteca 
Pública do Estado e marcou 
época com a Sala de Cinema 
do CIC (Centro Integrado de 
Cultura), onde o Cineclube 
Nossa Senhora do Desterro 
mantinha uma programação 
de grande qualidade e um 
público numeroso e fiel.

Em Cannes, com Elizabeth 
Taylor e Clint Eastwood

Gilberto e a mulher Carmen 
Lúcia iam todos os anos a 
Cannes, na França, a convi-
te dos organizadores de um 
dos principais festivais de 
cinema do mundo. Lá, eles 
viam os melhores filmes 
produzidos e esbarravam em 
grandes nomes da sétima 
arte. Gerlach chegou a apertar 

as mãos de Elizabeth Taylor 
e a trocar palavras com Akira 
Kurosawa e Clint Eastwood. 

“São duas semanas inten-
sas, vendo filmes e pales-
tras e conversando sobre 
cinema das 7h às 24h. Em 
Cannes, faz-se amizades 
até nas filas para as sessões 
dos filmes em cartaz”.

O salvador do Theatro Adolpho Mello
O Theatro Adolpho Mel-

lo, a mais antiga casa de 
espetáculos do Estado, 
inaugurada em 1856, foi 
usada como sede do Cine-
clube Nossa Senhora do 
Desterro nos anos de 1980, 
atraindo um público seden-
to por bons filmes – 98% 
dos usuários eram pessoas 
de Florianópolis. Por isso, 
o clube de cinema foi para 
o CIC, embora São José 
continuasse com sua sala 
e depois com o Cine York, 
aberto em 1998 e que fazia 
referência a um cinema com 
o mesmo nome que fun-
cionou a partir de 1925. O 
prédio do teatro estava para 
ser vendido, até Gilberto 
Gerlach entrar no circuito. 

Ele narrou assim o episódio:
“Em 1979, fechado havia 

dois anos, o Adolpho Mello 
foi colocado à venda pelo 
município. Nasci ali ao lado, 
e acharam que eu devia 
fazer alguma coisa para 
evitar o pior. Apelei para um 
amigo que era assessor do 
governador Jorge Konder 
Bornhausen. Por decreto, 
Bornhausen tornou o teatro 
de utilidade pública, me 
pediu para fechar as por-
tas da casa e ficar com as 
chaves. Naquele ano estava 
sendo criada a Fundação 
Catarinense de Cultura, e fui 
lá pedir recursos para a re-
forma do teatro. Não havia 
dinheiro, mas conseguimos 
manter o prédio de pé”.



sexta-feira, 7 de maio de 2021      15 

DIVULGAÇÃO/RECORD TV

Terá prometeu a filha de Harã, Milca, a Naor. 
Era comum que houvesse acordos de casamento? 
O casamento arranjado, em que a iniciativa de 
selar a união não parte dos noivos, e sim de seus 
pais, ou outra pessoa responsável, era um costu-
me e era feito muitas vezes por motivos políticos 
ou financeiros dos pais. É comum na história, 
ocasiões em que reis casavam seus filhos com fi-
lhas de nobres vizinhos, ou até mesmo de um ini-
migo, para celebrar uma aliança entres os reinos.

Em geral, os jovens nos tempos bíblicos não 
escolhiam com quem iriam se casar. Normalmen-
te, os pais do jovem ou da jovem arranjavam o ca-
samento. Assim, quando as crianças tinham idade 
suficiente para se casar, os pais do noivo e da 
noiva se encontravam para resolver a questão, ge-
ralmente sem consultar nenhum dos dois jovens.

Além das uniões arranjadas, os casamentos 
entre membros da mesma família também eram 
comuns naquela época. 

Capítulo de hoje
A caravana de Abrão retorna ao acampamento. 

Agar fala mal de Sarai para Abrão. A presença de 

Massá incomoda a todos no acampamento. Ló 
decide partir para Sodoma. Abrão tranquiliza Sa-
rai. Deus fala com Abrão. Sarai faz uma proposta a 
Agar. Deus pede um sacrifício a Abrão. Abrão avisa 
que fará uma aliança com Deus. 
“Gênesis” é apresentada de segunda à sex-
ta-feira, às 21h, após o Jornal da Record. 
Aos sábados, assista no mesmo horá-
rio aos melhores momentos da trama.

Casamentos arranjados  
faziam parte dos costumes 

BELAVENTURA 

Joniel diz a  
Gonzalo que  
enfrentará o rei

 Cedric está tenso, Otoniel segue com 
a espada em seu peito. Pietra questiona 
e Cedric responde que apenas cumpriu 
ordens ao levar sua mãe que era pro-
curada pela Ordem. Arturo discute com 
Severo por ter colocado Gonzalo para 
comandar a tropa. Joniel diz a Gonzalo 
que não tem escolha e terá de enfrentar o 
rei. Tácitus e Gregor conversam e dizem 
que encontraram os Errantes que falavam 
sobre um ataque. Severo diz a Joniel e 
Gonzalo que precisa resgatar sua esposa 
e sua mãe. Severo sugere que Gonzalo 
entre no castelo disfarçado. Jacques 
entra e diz que o plano não dará certo. 

Otoniel proíbe Cedric de sair do cas-
telo. Lizabeta pede a Enrico que inter-
ceda por Jacques para que não pague 
pelos erros da família. Carmona discu-
te com Otoniel e diz que está chocada 
com a notícia do casamento de Enrico. 
Carmona pega uma trouxa de rou-
pa e diz a Otoniel que vai embora.

“Belaventura” vai ao ar de segun-
da à sexta-feira, às 15h, na Record 
TV. Em Santa Catarina, pela NDTV.

Novelas  / Serviço 

Milca e Naor 
se casaram em 

razão de acordo 
firmado pelos 

pais deles 

Acordos de matrimînios eram comuns e, em alguns casos, 
eram celebrados por motivos políticos ou financeiros dos pais

Sol

Sol com nuvens

Nublado

Sol com chuva

Chuva leve

Chuva

tempo

Manhã Tarde Noite

Chapecó
Blumenau

Criciúma

Lages
Florianópolis

Itajaí

 14°C 23°C
 15°C 23°C

 16°C 22°C

 10°C 21°C

 5°C 17°C

 8°C 17°C

Pôr do sol: 06:42

  Segunda 
 Min. 23°C

Máx. 28°C       

Nascer do sol: 17:38

  Sábado 
Min. 21°C
Máx. 30°C 

  Domingo 
Min. 20°C
Máx.  30°C

SANTA CATARINA

Joinville

15°C 23°C 20°C

Áries 21/3 a 20/4 
As coisas não se acertam por si sós, mas com 
a ajuda das pessoas pertinentes, que ficam 
ao seu lado na luta atual. Procure valori-
zar essas pessoas, porque sem a ajuda de-
las tudo seria muito mais difícil. É assim.

Touro 21/4 a 20/5
É muito bom experimentar a leveza da 
alegria, mas melhor ainda é quando 
esse sentimento provoca força suficien-
te para você se atrever a tomar atitu-
des que, de outra maneira, seriam im-
pensáveis. Mas, sem imprudência.

Gêmeos  21/5 a 20/6 
Busque as companhias adequadas para 
compartilhar seus momentos de alegria, 
e se de imediato não conseguir pensar 
em ninguém, então faça dessa sua prin-
cipal missão, encontrar as companhias 
adequadas. Alegria compartilhada.

Câncer   21/6 a 22/7 
Considere a vida com realismo, por-
que as coisas são como são, e não como 
deveriam ser. Pratique você tudo que 
lhe brindar com leveza e alegria, mas 
não espere receber aplausos e elo-
gios por isso. Muito pelo contrário.

Leão 23/7 a 22/8  
As ideias são boas, mas se não forem 
praticáveis o mais rapidamente possí-
vel, melhor será você as substituir por 
outras, que tenham aplicação prática de 
imediato. Este é um momento de exe-
cução, só valem as ideias práticas.

Virgem  23/8 a 22/9 
Ainda que tudo esteja fora da ordem e do lu-
gar certo, mesmo assim sua alma encontrará 
oportunidades de progresso, e mais ainda, 
porque encontrará também pessoas que se 
tornarão referências no futuro. Em frente.

Libra  23/9 a 22/10
Aquilo que você enxerga as pessoas fazerem 
é o exemplo que você seguirá. Por isso, é 
muito importante que você escolha à dedo as 
pessoas que servirão de referência exemplar, 
porque elas orientarão seus passos e destino.

Escorpião 23/10 a 21/11 
Talvez você tenha de se esforçar um pouco 
para celebrar o sucesso alheio como se fos-
se o próprio, mas saiba de antemão que o 
esforço que você investir nesse sentido será 
amplamente recompensado no futuro.

Sagitário  22/11 a 21/12 
Trabalho e brincadeira não precisam ser 
opostos, pelo contrário, se você se envol-
ver nas tarefas e compromissos com ale-
gria, verá que tudo se resolve com muito 
mais facilidade e eficiência. Experimente.

Capricórnio 22/12 a 20/1 
Deixe para trás a necessidade de mostrar ao 
mundo que você é uma pessoa séria e com-
petente, porque o mundo reconhecerá seu 
valor quando perceber que você cumpre to-
dos seus compromissos com alegria e leveza.

Aquário 21/1 a 19/2
Para você desfrutar de tudo que de bom 
anda acontecendo, você precisa tomar a 
iniciativa de reclamar para si o direito de ser 
livre. Porém, você sabe, a liberdade é cobiça-
da por todos e criticada quando praticada.

Peixes  20/2 a 20/3
Esses planos e estratégias que enquanto são 
idealizados provocam regozijo em sua alma, 
são os que você precisa se atrever a colocar 
em marcha, porque os idealizar é apenas 
o primeiro passo de um longo caminho.

Horóscopo
Oscar QuirOga/ EstadãO cOntEúdO



Há uma semana, Leandro Zago 
fez as malas, deixou a família no 
Sudeste e se mudou para Joinville 
com um objetivo bem traçado: dar 
o acesso ao JEC e conquistar um tí-
tulo que o Tricolor ainda não tem, 
o de campeão da Série D. 
Antes sonho, hoje o acesso se 
tornou obrigação para o clube e se 
engana quem pensa que o jovem 
treinador se intimida com a pres-
são. “A meta é buscar o título, falei 
que não tem como avaliar bem o 
nosso trabalho se não chegarmos a 
isso. Se tiver o acesso, todo mundo 
vai ficar satisfeito, mas se pode-
mos brigar pelo título e serão qua-
tro partidas a mais que temos total 
condição de vencer, por que não? 
Por que se contentar com o bom 
se temos acesso ao ótimo?”, diz.

Com menos de uma semana de 
trabalho com o grupo, o treinador 
garante que o elenco é qualificado 
e, embora ainda precise de ajustes 
e adição de algumas característi-
cas de jogo, tem totais condições 
de fazer um bom campeonato. 
“Um dos motivos que me fez vir 
aqui foi observar que o nível de 
qualidade do grupo já o habilita-
va para jogar uma série D, talvez 
ainda não 100% preparado para 
ser o melhor, mas com muito 
potencial para se tornar, sabendo 
que podemos com três ou quatro 
acertos e escolhas pontuais elevar 
ainda mais o nível da equipe”, fala.

Zago fecha a primeira semana de 

trabalhos com avaliação positiva. 
“As sessões de treino foram muito 
boas, eu percebi uma receptivi-
dade muito grande por parte dos 
atletas. Em relação ao método de 
trabalho existem algumas coisas 
diferentes das convencionais, para 
desenvolver o jogador e construir 
uma equipe sólida”, explica.

Na segunda semana de treinos 
Zago quer colocar os atletas em 
espaços maiores, criando formas 
de pressão ao adversário e alterna-
tivas para sair da pressão, aspectos 
que serão realidade na série D.

REFORÇOS
O JEC contabiliza a saída de 

Alison Mira e, não se descarta que 
outros atletas possam deixar o 
clube, porém nenhuma proposta 
formal foi colocada na mesa do 
diretor de futebol. Os reforços, 
no entanto, já são monitora-
dos e o treinador garante que o 
clube busca características e não 
posições. Para Zago, é fundamen-
tal que o time tenha variedade de 
características dentro do grupo, 
criando a chance de variações e 
possibilidade de se adaptar com 
qualidade ao que cada adversá-
rio deve impor nesta série D.

Entre as características que o JEC 
procura em reforços está a veloci-
dade. “Nós temos bons jogadores 
em todas as posições. Mas no 
futebol atual é preciso de opções 

de velocidade, de jogadores que 
tenham isso tanto no biotipo como 
no comportamento, que pode ser 
útil em vários cenários”, ressalta.

Além disso, Zago também sa-
lienta que os jogadores precisam 
ter perfil de liderança pelo exem-
plo, comportamento e interesse 
no clube, no projeto e no objetivo.

Aos apegados a um esquema tá-
tico, o treinador já deixa o recado: 
o time vai jogar de acordo com a 
necessidade da partida, se adap-
tando ao adversário e às condições 
impostas por toda a estrutura 
que envolve o jogo. “Associamos 
muito a forma de jogar ao esque-
ma tático quando, na verdade, eu 
posso manter minha identidade 
de jogo em qualquer esquema. 
Se eu achar que preciso jogar em 
uma estratégia extremamente 
defensiva porque isso vai trazer 
o acesso, eu vou fazer. Vou fazer 
o que precisa ser feito”, destaca.

Zago tem um objetivo, que 
é o mesmo da diretoria, do 
clube e da torcida e, para isso, 
quer uma equipe com perso-
nalidade. “Temos que jogar 
o campeonato com uma ideia 
de jogo muito rica. Se quere-
mos ser campeões temos que 
nos portar como uma equipe 
grande. Por que eu vou ficar 
mais preso à minha filosofia 
do que ao objetivo do clube? O 
objetivo do clube tem que estar 
acima de todos nós”, finaliza.
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Recopa de Futsal 
tem data marcada

EvariniDrika

adrieli.evarini@ndmais.com.br

Zago diz que a meta é 
ser campeão da Série D 
Técnico afirma que além do acesso, a conquista do título seria 
uma forma de confirmar o bom desempenho do JEC na competição

Esporte

A decisão da Recopa Catarinense de Futsal tem data para 
acontecer. Depois de ser adiada devido à pandemia, a Recopa, 
que coloca frente a frente o JEC/Krona, atual campeão estadual, 
e o Joaçaba, último campeão da Recopa, acontecerá nos dias 
10 e 17 de maio. A primeira partida acontece no Meio Oeste e, 
a grande final, será no Centreventos Cau Hansen, às 18h30. 

Pedidos absurdos à FCF 
O grupo de times que disputa a série B do Campeonato 
Catarinense protocolou uma série de pedidos à FCF (Federação 
Catarinense de Futebol). Pedidos absurdos. Entre eles, os 
que mais chamam a atenção dizem respeito à completa 
falta de sensibilidade e responsabilidade no âmbito da 
pandemia da Covid-19. Fluminense e Nação assinaram o 
documento que pede, entre outras coisas, a volta do público 
com liberação de 30% da capacidade do estádio e a não 
obrigatoriedade de testes para a Covid-19. O pedido repercutiu 
nas redes sociais. Repercutiu mal, como deveria ser.

Jogos-treinos como preparação  
O diretor de futebol do JEC, Léo Roesler, falou sobre a 
realização de jogos-treinos durante esse mês de preparação 
para a série D. A comissão avalia a possibilidade de realizar 
três “testes”, mas o terceiro pode ser colocado de lado devido 
ao tempo de adaptação e a estreia na competição. O martelo 
ainda não foi batido quanto aos adversários e datas, mas 
o diretor garante que já houve contato com o Barra para o 
primeiro e, o segundo, deve ser realizado contra um time do 
Paraná. Coritiba e Athletico-PR são os possíveis adversários.

Calendário de maio fechado 
Com as datas da decisão definidas, o Tricolor conhece todo 
o calendário do mês de maio. Amanhã (8), às 18h, o JEC/
Krona enfrenta o Carlos Barbosa, pela Liga Nacional, no Rio 
Grande do Sul. De lá, viaja para Joaçaba para o primeiro jogo 
da Recopa na segunda-feira (10). Depois, o Tricolor volta 
para casa, onde recebe o time do Meio Oeste na segunda-
feira (17) e fecha o mês recebendo o Juventude (MS), no dia 
21 de maio, às 17h, no Centreventos, pela Liga Nacional.

FOTO VITOR FORCELLINI/DIVULGAÇÃO/ND

Técnico gostou do resultado da primeira semana de trabalhos, 

mas admite que o grupo ainda precisa de reforços

 Editor: Mauro Geres mauro.geres@ndmais.com.br
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Premiação Ganhadores Prêmio

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

2223

Federal Concurso
Quarta e sábado
Premiação Bilhete Prêmio

5559

   

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

Premiação Ganhadores Prêmio

5557

   

2369Mega-Sena Concurso
Quarta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio

Lotomania Concurso
Terça e sexta

Premiação Ganhadores Prêmio

2175

   

   

Primeiro sorteio

Segundo sorteio

Dupla Sena Concurso
Terça, quinta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio 

2219
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Premiação Ganhadores Prêmio 
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Timemania Concurso
Terça, quinta e sábado

DESPORTIVA      ES
TIME DO CORAÇÃO

1634

06 16 25 26 28 43 59

Premiação Ganhadores Prêmio

Time coração Ganhadores Prêmio

Dia de Sorte Concurso
Terça, quinta e sábado

MÊS DA SORTE: 

452

02 10 14 17 20 21 26

Premiação Ganhadores Prêmio

FEVEREIRO        

LOTERIAS

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

15 acertos Acumulado R$ 3.500 mil
14 acertos 297 R$ 1.393,24
13 acertos 9808 R$ 25,00
12 acertos 112349 R$ 10,00
11 acertos 584895 R$ 5,00

1 acertos 039568 R$ 500 mil
2 acertos 003949 R$ 27 mil
3 acertos 028200 R$ 24 mil
4 acertos 005904 R$ 19 mil
5 acertos 068828 R$ 18.329,00

Quina Acumulado R$ 2.600 mil
Quadra 50 R$ 9.450,34
Terno 4369 R$ 162,63

10 28 39 44 62

Sena Acumulado R$ 20 milhões
Quina 47 R$ 30.966,61
Quadra 3447 R$ 603,18

04 09 17 19 37 60

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$ 1.400 mil
Quina 8 R$ 5.874,49
Quadra 605 R$ 88,77

Sena 0 R$ 0,00
Quina 4 R$ 10.574,08
Quadra 368 R$ 145,95

7 acertos Acumulado R$ 2.300 mil
6 acertos 1 R$ 56.587,41
5 acertos 76 R$ 1.063,67
4 acertos 1200 R$ 9,00

DESPORTIVA      ES 1758 R$ 7,50

7 acertos Acumulado R$ 900 mil
6 acertos 56 R$ 1.805,80
5 acertos 1781 R$ 20,00
4 acertos 21623 R$ 4,00
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LIBERTADORES
  GRUPO A 

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

  4ª RODADA 
 11/5, 21h30 Ind.del Valle  x  Palmeiras
12/5, 23h Universitario  x  Def. y Jus. 

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

1º
2º
3º
4º

  3ª RODADA 
 5/5, 21h Internacional 6 x 1 Olimpia
6/5, 19h Always Ready 2 x 0 Dep. Táchira 

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

1º
2º
3º
4º

  4ª RODADA 
 11/5, 19h15 The Strongest  x  Barc.-EQU
11/5, 19h15 Santos  x  Boca Juniors 

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

1º
2º
3º
4º

  3ª RODADA 
 6/5, 21h Santa Fe 0 x 0 River Plate
6/5, 21h Junior B. 1 x 1 Fluminense 

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

1º
2º
3º
4º

  4ª RODADA 
 11/5, 21h30 Sport.Cristal  x  Racing
12/5, 19h Rentistas  x  São Paulo 

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

1º
2º
3º
4º

  3ª RODADA 
 5/5, 23h Uni. Católica 3 x 1 Nacional-URU
6/5, 19h At.Nacional 0 x 2 Argentinos Jrs 

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

1º
2º
3º
4º

  4ª RODADA 
 11/5, 21h30 Un. La Calera  x  Flamengo
13/5, 19h Vélez Sarsfi eld  x  LDU 

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

1º
2º
3º
4º

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

Palmeiras 9 3 3 0 0 10 3 7 100
Def. y Jus. 4 3 1 1 1 5 3 2 44.4
Ind.del Valle 4 3 1 1 1 5 6 -1 44.4
Universitario 0 3 0 0 3 2 10 -8 0

Internacional 6 3 2 0 1 10 3 7 66.7
Always Ready 6 3 2 0 1 5 2 3 66.7
Olimpia 3 3 1 0 2 5 10 -5 33.3
Dep. Táchira 3 3 1 0 2 3 8 -5 33.3

Barc.-EQU 9 3 3 0 0 7 0 7 100
Boca Juniors 6 3 2 0 1 3 1 2 66.7
Santos 3 3 1 0 2 5 4 1 33.3
The Strongest 0 3 0 0 3 0 10 -10 0

Fluminense 5 3 1 2 0 4 3 1 55.6
River Plate 5 3 1 2 0 3 2 1 55.6
Junior B. 2 3 0 2 1 3 4 -1 22.2
Santa Fe 2 3 0 2 1 2 3 -1 22.2

São Paulo 7 3 2 1 0 5 0 5 77.8
Racing 5 3 1 2 0 3 2 1 55.6
Rentistas 2 3 0 2 1 1 3 -2 22.2
Sport.Cristal 1 3 0 1 2 1 5 -4 11.1

Argentinos Jrs 9 3 3 0 0 6 0 6 100
At.Nacional 4 3 1 1 1 6 6 0 44.4
Uni. Católica 3 3 1 0 2 3 5 -2 33.3
Nacional-URU 1 3 0 1 2 5 9 -4 11.1

Flamengo 9 3 3 0 0 10 5 5 100
LDU 4 3 1 1 1 7 6 1 44.4
Vélez Sarsfi eld 3 3 1 0 2 5 6 -1 33.3
Un. La Calera 1 3 0 1 2 3 8 -5 11.1

Atlético-MG 7 3 2 1 0 7 2 5 77.8
Cerro Porteño 4 3 1 1 1 2 4 -2 44.4
La Guaira 3 3 0 3 0 1 1 0 33.3
América Cali 1 3 0 1 2 1 4 -3 11.1

 SUL-AMERICANA 
  GRUPO A 
  3ª RODADA 
 5/5, 19h15 Huachipato 1 x 1 Rosario Central
6/5, 21h30 San Lorenzo  x  12 de Octubre 

    GRUPO B 
  4ª RODADA 
 11/5, 21h30 Montevideo C.T.  x  Independ.
13/5, 19h15 Guabirá  x  Bahia 

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

    GRUPO D 
  4ª RODADA 
 11/5, 19h15 Metropolitanos  x  Athletico-PR
13/5, 21h30 Aucas  x  Melgar 

    GRUPO E 
  3ª RODADA 
 6/5, 21h30 Sp. Huancayo 0 x 3 Corinthians
6/5, 21h30 Peñarol 3 x 0 R. Plate-PAR 

    GRUPO F 
  3ª RODADA 
 4/5, 23h Palestino 0 x 1 New. Old Boys
6/5, 19h15 Libertad 1 x 2 Atlético-GO 

    GRUPO G 
  3ª RODADA 
 5/5, 21h30 Bragantino 0 x 1 Talleres
7/5, 21h Tolima  x  Emelec 

    GRUPO H 
  3ª RODADA 
 6/5, 19h15 Grêmio 8 x 0 Aragua
6/5, 23h La Equidad  x  Lanús*   

Em um jogo pegado, tenso 
e com arbitragem confusa, o 
Fluminense saiu com um pon-
to de Guayaquil, no Equador, 
ao arrancar um empate por 1 
a 1 com o Junior Barranquilla 
na noite de ontem. No duelo 
da terceira rodada da fase de 
grupos da Libertadores, o time 
tricolor não foi bem tecnica-
mente, mas, mesmo cansado 
pela saga para chegar ao local 
da partida depois de ter viaja-
do à Colômbia, compensou na 
luta em campo e evitou o revés 

fora de casa. O jogo em Gua-
yaquil teve clima de guerra, 
muita tensão e pouca técnica, 
especialmente no primeiro 
tempo, em que os dois times 
mais brigaram do que joga-
ram. O Fluminense ficou muito 
nervoso depois que o árbitro 
chileno Julio Bascuñán marcou 
pênalti aos oito minutos. No 
lance, Kayky tocou apenas a 
bola, Fuentes se atirou e o juiz 
considerou falta. Na cobrança, 
Borja, ex-Palmeiras, bateu 
com força e abriu o placar.

Os jogadores da equipe 
tricolor sentiram o gol e se 
irritaram com a confusa e 
polêmica arbitragem. Nervoso, 
o Fluminense teve dificul-
dade para criar, mas chegou 
ao empate na bola aérea. 
Após escanteio da direita, a 
bola foi desviada na primei-
ra trave por Luccas Claro e 
sobrou para o jovem Kayky, 
bem colocado, dominar e 
mandar para as redes aos 19’. 
Com o resultado, o Trico-
lor virou líder do Grupo D.

Fluminense garante um ponto
Em jogo complicado, Tricolor saiu atrás no placar e conseguiu o empate com Kayky
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Grêmio aplica goleada na Sul-Americana
O Grêmio precisou de apenas 45 minutos. Foi o suficiente 
para atropelar o Aragua com muita naturalidade, em ritmo 
de treino, na noite de ontem, pela terceira rodada da Sul-
Americana. O Tricolor venceu os venezuelanos por 8 a 0 em 
uma goleada histórica na Arena. Com o resultado, o Tricolor se 
isolou ainda mais na liderança do grupo H da Sul-Americana 
e se aproximou da classificação às oitavas de final.  
No primeiro tempo, Ferreira e Luiz Fernando marcaram 
duas vezes cada um. Diego Souza, de pênalti, e Hernández, 
contra, também anotaram. Na etapa final, Maicon, 
também de pênalti e Churín fecharam o placar.

Vitória corintiana

Pela terceira rodada da Sul-
-Americana, fora de casa, 
diante do Sport Huancayo, 
do Peru, o Corinthians saiu 
na frente com Luan, em 
belo chute de chapa, aos 
4 minutos. Aos 30’, Cauê 
ampliou aproveitando 
cruzamento. Na segun-
da etapa, Luan, de novo, 
acertou um belo chute no 
ângulo para marcar o 3 a 0.

Paulistão

O Palmeiras venceu o Santos 
por 3 a 2, no Allianz Parque, em 
partida válida pela 11ª roda-
da do Campeonato Paulista. 
A vitória do Verdão elimina o 
Peixe do Estadual e ainda deixa 
o Alviverde vivo na competição, 
enquanto o rival ainda corre o 
risco de ser rebaixado. Os gols 
dos mandantes foram marca-
dos por Viña, Willian e Lucas 
Esteves, enquanto Kaio Jorge 
marcou os dois do Alvinegro.

O primeiro tempo foi ele-

trizante, com as duas equipes 
se lançando ao ataque. Com 
22 minutos de bola rolando, 
o placar já estava 2 a 1 para 
o Verdão, com os sistemas 
ofensivos sendo eficien-
tes e as defesas falhando.

Logo no retorno do intervalo, 
o Peixe deixou tudo igual, após 
Wesley cometer pênalti infantil. 
Mesmo pressionado, o Alviverde 
conseguiu chegar ao terceiro 
gol com Lucas Esteves e ganhou 
um respiro na competição.

Palmeiras faz 3 a 2  
no Santos e segue vivo
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Concessão da marca Oktoberfest 
Blumenau vira polêmica
Após gerar polêmica, a Secretaria de Turismo 
e Lazer de Blumenau vai relançar o edital 
que prevê a concessão da marca “Oktoberfest 
Blumenau” para produtos licenciados. 
A decisão atende um parecer do TCE/SC 
(Tribunal de Contas de Santa Catarina). 
A representação questionando o edital foi 
protocolada pelo MPC-SC (Ministério Público 
de Contas de Santa Catarina). O órgão alegou 
excesso de subjetividade durante análise 
da proposta técnica, uma vez que a Lei de 
Licitações exige total clareza e objetividade 

A Record News fechou mais um mês 
em crescimento na audiência no 
ranking PNT, da Kantar Ibope, que 
engloba todos os mercados medidos 
pela empresa. Com 0,16 de média, 
a emissora de jornalismo do Grupo 
Record diminuiu a distância para 
GloboNews, que está em oitavo lugar 
com 0,23. A CNN está em trigésimo 

lugar, com 0,07 de média. Apenas três 
posições atrás da líder, isso representa 
uma subida de mais de 15 posições no 
ranking, se formos analisar os dados 
de um ano atrás. Em abril de 2020, a 
GloboNews estava em sexto lugar no 
ranking geral e já era líder do segmento. 
A CNN era a segunda entre as News, 
em vigésimo terceiro lugar no geral, 

e a Record News ocupava o vigésimo 
sexto lugar geral e era a terceira 
entre as emissoras de jornalismo.
A Record News, vale lembrar, 
tem crescido desde a chegada 
do executivo Reinaldo Gilli e de 
um novo diretor responsável 
pelo jornalismo e programação, 
o jornalista Thiago Feitosa.

+notícias
RICARDO WOLFFENBÜTTEL/SECOM/ND

G20 promete esforço para 
vacinação em massa
Líderes de nações do G20 se comprometerão, pela 
primeira vez, a financiar totalmente um esquema da 
OMS (Organização Mundial da Saúde) para distribuir 
vacinas e remédios contra a covid-19 a nações mais 
pobres, mostra esboço das conclusões de uma cúpula do 
bloco. A medida desbloquearia quase US$ 20 bilhões.

Novas doses de vacina 
chegam ao Estado
O avião com uma remessa de 138.900 doses 
da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca, 
produzidas pela Fiocruz (Fundação Oswaldo 
Cruz), pousou por volta das 15h20 de ontem no 
terminal de cargas de Florianópolis – antigo 
Aeroporto Internacional Hercílio Luz.
As vacinas vieram embaladas em 15 caixas e 
serão distribuídas para as 17 centrais regionais do 
Estado. Com mais essa remessa, Santa Catarina 
soma um total de 2.468.990 doses recebidas. Os 
imunizantes serão transportados até a Central 
Estadual de Rede de Frio, em São José, de onde serão 

Tatiana Weston-Webb avança para as 
semifinais - A brasileira Tatiana Weston-Webb 
brilhou na madrugada desta quinta-feira (6) 
e derrotou a bicampeã mundial Tyler Wright, 
garantindo vaga nas semifinais da etapa de Margaret 
River (Austrália) do Circuito Mundial de Surfe.A 
gaúcha, que já foi vice-campeã na etapa de 2019 em 
Margaret River, mandou muito bem nas ondas de 
Main Break e superou a australiana por 16,23 a 14,17 
pontos. Agora, ela disputa a vaga na decisão com a 
australiana Bronte Macaulay. A próxima chamada 
acontece às 20h15 (horário de Brasília) de sexta-feira.

Seca avança no Oeste 
de Santa Catarina
Dados do Boletim Hidrometeorológico Integrado 
do Estado mostram que Santa Catarina registrou 
expansão da área de estiagem principalmente no 
Oeste e Meio-Oeste. De acordo com o documento, 
divulgado ontem, 15 municípios estão em estado 
crítico frente à seca. Os dados se referem aos últimos 
15 dias, ou seja, entre a última semana de abril e a 
primeira de maio.  No último relatório apresentado 
em abril, havia 11 cidades neste patamar.

O crescimento da Record News
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Confirmada a estreia do 
Brasil nas Eliminatórias 
A Conmebol (Confederação Sul-Americana de 

Futebol) anunciou que a partida 
entre Brasil e Equador, válida 
pelas Eliminatórias Sul-

Americanas para a Copa do 
Mundo do Catar (2022), 

acontecerá às 21h30 do 
dia 4 de junho 

no estádio 
Beira Rio, em 
Porto Alegre. Além disso, foi 
confirmado que quatro dias depois 
(8 de junho), a equipe comandada 
pelo técnico Tite medirá forças com 
o Paraguai em Assunção a partir 

das 20h30. As duas partidas 
acontecem antes do início 
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