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FO
TO

 D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O
/N

D

JOINVILLE, QUINTA-FEIRA, 13 DE MAIO DE 2021
ANO 11 | Nº 3.322 | NDMAIS.COM.BR 

Pedalando 
juntos há 
40 anos 

Noemi e Domingos 
Carvalho se conheceram 

por meio de uma 
carona de bicicleta e 

hoje celebram a melhor 
idade em aventuras 
sob duas rodas que 
fogem à regra e à 

normalidade. PÁGINA 3

COVID-19 Vacinação de gestantes e puérperas é retomada no Estado.  PÁGINA 5
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O Marco Legal 
das  Startups 
representa 
inovação, 
com regras 
diferenciadas 
para o setor ter 
menos burocracias e facilitar a vida 
de quem quer empreender. Startups 
são mais presentes e úteis nas nossas 
vidas do que imaginamos, a exemplo 
de quando pedimos um delivery 
ou um carro por aplicativo”.

Rodrigo Coelho, deputado federal

2     quinta-feira, 13 de abril de 2021

A votação, destaque na mídia nacional, conta com a co-autoria 
do deputado federal daqui de Joinville, Rodrigo Coelho. O projeto 
de lei complementar 146/19 prevê regras diferenciadas para o 
setor que nos últimos anos só cresce. São empresas e sociedades 
cooperativas atuantes na inovação de produtos, serviços ou 
modelos de negócios. 
 
Ao todo, sete emendas foram incluídas. O projeto exige que 
as startups tenham receita bruta de até R$ 16 milhões no 
ano anterior e até dez anos de inscrição no CNPJ. Além disso, 
precisam declarar, em seu ato constitutivo, o uso de modelos 
inovadores ou se enquadrarem no regime especial Inova Simples, 
previsto no Estatuto das Micro e Pequenas Empresas. Outra 
emenda aprovada retirou do texto a aplicação ao Sistema S dos 
princípios e diretrizes definidas pelo projeto para atuação perante 
startups. O projeto aguarda apenas a sanção presidencial

Marco Legal das Startups

Governo quer investir  
em segurança
A decisão foi tomada em reunião do colegiado estadual. 
O governador Carlos Moisés e o secretário de Estado 
da Educação, Luiz Fernando Vampiro, anunciaram 
investimento para que todas as 1.064 escolas da rede 
estadual de ensino tenham vigilância humana. Também 
foi apresentado o Programa Aprendizagens na Cultura 
Digital, que prevê a distribuição de notebooks para uso 
pedagógico aos professores da rede estadual. 
 
A decisão de reformular a licitação e intensificar 
a segurança nas unidades escolares foi tomada 
após a tragédia na creche municipal Aquarela, 
de Saudades, no Oeste do Estado.

Rodrigo Coelho comemorou a aprovação e o resultado 
obtido graças ao empenho da bancada da Frente Digital.   

Audiência pública sobre o Ipreville
A proposta foi colocada em pauta para que todos os lados pudessem ser ouvidos, sejam 
favoráveis ou contrários. No plenário foi permitida a presença reduzida de público e a grande 
maioria acompanhou pelo Youtube. 
 
Os discursos não foram nada diferente do esperado. A presidente do Sindicato dos Servidores 
de Joinville (Sinsej), Jane Becker, pediu a retirada dos projetos ou a suspensão da tramitação 
na Câmara de Vereadores. 
 
Já a procuradora-geral do município, Christiane Schramm Guisso, disse que a reforma da 
Previdência é necessária para adaptar o Ipreville para equalizar o déficit atuarial, que é 
pago mensalmente pelo município. O atuário do Ipreville, Luiz Claudio Kogut, apresentou 
dados do instituto mostrando que o número de servidores ativos vem diminuindo em 
relação aos inativos há anos. Os projetos seguem em tramitação e vai ficar mesmo 
para o plenário a hora da verdade. Qual voto será o voto de cada parlamentar?

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

SABRINA AGUIAR

 
Comissão de Ética define relator
Ainda sobre a Câmara de Vereadores de Joinville, a comissão definiu o 
relator do Processo Político Disciplinar do ex-vereador Maycon Cesar. 
O presidente Adilson Girardi (MDB) escolheu o vereador Neto Petters 
(Novo), que tem um prazo de 30 dias para apresentar o seu parecer. A 
ideia é avaliar os fatos para buscar a mais justa possível relatoria final.
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Movidos pelo 
amor à bicicleta 
Noeli e 
Domingos 
Carvalho se 
conheceram há 
quatro décadas 
por causa de 
uma carona 
dada por ele, 
em sua bike, à 
futura esposa

Casal, que reside em Balneário Barra do Sul, 

percorreu 90 quilômetros para fazer uma surpresa 

ao filho, que mora em Ilhota, no Vale do Itajaí
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Depois do 
quinto pedal 
que fizemos, 
veio a coragem 
e eu falei para a 
minha esposa: 
vamos nos 
preparando 
para ir até 
Gaspar.”
Domingos Carvalho, 
aposentado 

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

Há quatro décadas, a bicicle-
ta é parte da rotina da costureira 
Noeli Carvalho, de 65 anos, e do 
aposentado Domingos Carvalho, 
de 62. O casal mora em Balneá-
rio Barra do Sul desde a aposen-
tadoria de Domingos e revive, 
diariamente, o amor pelas duas 
rodas, que determinou a união 
de ambos e rendeu frutos.

Na juventude, uma carona de 
bicicleta deu início a uma linda 
história de amor. “Eu e minhas 
amigas estávamos indo para uma 
discoteca a pé e vi ele (Domingos) 
andando de bicicleta com um grupo 
de amigos. Peguei uma carona com 
ele e ali começou uma amizade que 
depois se tornou um grande amor. 
Neste ano, faz 40 anos que casa-
mos, temos sete filhos, oito netos 
e estamos muito felizes. Então, é 
um grande amor que nasceu em 
uma bicicleta”, lembra Noeli.

Esse amor provocado por uma 
bicicleta começou em Gaspar, mu-
nicípio do Vale do Itajaí, e se conso-
lidou com a mudança do casal para 
o Litoral Norte catarinense, quando 
Domingos se aposentou. Com o mar 
de pano de fundo, o casal vislum-
brou oportunidades e começou a se 
aventurar em passeios de bicicleta.

Depois de ganhar duas bicicletas 
de presente de um filho, os dois 
percorreram 90 quilômetros para 
surpreender a família em Gaspar. 
Domingos conta que no início das 
pedaladas, Noeli dizia: “daqui a 
pouco nós vamos parar Gaspar” 
e ele afirmava que essa distância 
para ciclistas da idade deles não 
daria certo. O filho, então, ajudou 

a acreditar que era possível e que 
eles dariam conta, o que acabou 
mudando aquela baixa autoesti-
ma. “Depois do quinto pedal que 
fizemos, veio a coragem e eu falei 
para a minha esposa: vamos nos 
preparando para ir até Gaspar. 
Graças a Deus, conseguimos fazer 
o trajeto e estamos prontos para 
ir de novo”, ressalta Domingos.

A aventura ficou na memória 
do casal. O sol mal tinha nascido 
quando eles pegaram a estrada e 
surpreenderam o filho, o empre-
sário Josué Carvalho, que pegou 
o carro e foi ao encontro dos pais. 
Só que quando isso aconteceu, 
eles já estavam quase no fim do 
trajeto. “Foi demais. Na verda-
de, eu fui ao encontro deles e os 
achei em Ilhota. Eles nos dei-
xaram com o coração acelerado 
porque ninguém tinha notícia e 
quando deram (notícia), já esta-
vam em Navegantes. Quando vi, 
estavam em Ilhota. A sensação 
foi emocionante”, resume Josué.

Noeli lembra que o pedal e a 
paisagem, além de surpreender os 
filhos, transformaram a viagem. 
“Ficamos deslumbrados, passamos 
em vários lugares e havia muita na-
tureza. Foi maravilhoso”, recorda.

Agora, o casal se prepara para 
se desafiar ainda mais. A aventu-
ra ganhou as redes sociais e eles 
traçam um novo plano: criar um 
grupo de pedal para idosos. Os 
primeiros 90 quilômetros já foram 
percorridos e, a partir de agora, o 
amor que nasceu sobre as rodas 
promete ir ainda mais longe e per-
correr outras cidades catarinenses.
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Uso da cloroquina é decisão 
consensual, sentencia juiz  
Roberto Lepper, titular da 2ª Vara da Fazenda Pública, rejeitou liminar de ação que pedia o fim da divulgação de medidas 
a favor do tratamento precoce para a Covid-19 em Joinville. Para o magistrado, decisão cabe ao médico e ao paciente

FO
TO

: D
IEG

O
 V

A
R

A
/ A

G
ÊN

CIA
 B

R
A

SIL

Guaramirim terá Centro de Reabilitação Pós-Covid e Cardiopulmonar
A Prefeitura de Guarami-

rim, por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde, está 
preparando a abertura de 
Centro de Reabilitação Pós-
-Covid e Cardiopulmonar 
para atender aos pacientes 
que apresentam sequelas do 
coronavírus e cardiorres-
piratórias e que necessitam 
de reabilitação através dos 
exercícios de fisioterapia. 

O espaço será implanta-
do nas dependências da Se-
cretaria de Saúde. A ideia do 
projeto foi apresentada pela 
fisioterapeuta e servidora 
municipal Andressa Schmidt 
e abraçada pela administração 
municipal que resolveu fazer 
os investimentos necessários 
para a abertura do espaço.

Andressa explica que o 
acompanhamento especiali-
zado tem o intuito de atender 
as necessidades do paciente, 

trabalhando em prol do res-
tabelecimento do seu estado 
de saúde e evitando sequelas.

O Centro de Reabilitação 
também conta com parceria 
com médico cardiologista e 
pneumologista. A fisiotera-
peuta enfatiza que a reabilita-
ção para pacientes que foram 
vítimas do coronavírus tem 
como objetivo aliviar os sinto-
mas da dispneia, função física 
e qualidade de vida e reforça 
a importância do trabalho de 

equipe multiprofissional, me-
lhorando assim a participação 
do paciente na reabilitação.

Já a Reabilitação Cardior-
respiratória tem ênfase nos 
exercícios físicos para propi-
ciar uma melhora dos com-
ponentes da aptidão física, 
tanto aeróbico quanto exercí-
cios neuromusculares (força/
potência muscular, flexibilida-
de, equilíbrio), algo que exige 
a combinação de diferentes 
modalidades de treinamento.

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

O juiz Roberto Lepper, titular 
da 2ª Vara da Fazenda Pública 
da comarca de Joinville, negou 
liminar em ação popular impe-
trada por um grupo de pessoas 
que solicitava a proibição do 
Município de Joinville em di-
vulgar ações a favor do “trata-
mento precoce” da Covid-19.

No processo, os autores 
queriam que a Prefeitura não 
divulgasse, por qualquer meio, 
que o uso dos fármacos Hi-
droxicloroquina e Ivermectina 
seria eficaz. Também pediam 
a proibição de distribuição, 
utilização e compra dos referi-
dos medicamentos no âmbito 
da rede pública de saúde.

O magistrado negou o pleito. 
“Apesar de não terem a eficácia 
comprovada no tratamento 
de quem tiver sido infectado 
por coronavírus, o Ministé-
rio da Saúde deixou a critério 
dos médicos a escolha em 
prescreverem os fármacos 
hidroxicloroquina e ivermec-
tina”, explica o magistrado.

Em sua decisão, Lepper 
citou que a disponibilização 
dos medicamentos é padro-
nizada pelo Ministério da 
Saúde e que a sua aquisição, 
segundo o município, é fei-
ta diretamente pela União.

O juiz ponderou em sua de-
cisão que “não há ilegalidade 
ou irregularidade no fato do 
município de Joinville seguir as 
diretrizes emanadas do Ministé-
rio da Saúde, ainda mais quando 
isso vem ao encontro de orien-
tação médica, com o paciente 
cientificado dos efeitos colate-
rais e da tão propalada possível 
ineficácia desse tratamento”. 
A prescrição medicamentosa, 
reforçou Lepper, é sempre do 
médico, não do paciente, a quem 
cabe aceitar (ou não) receber 
o(s) fármaco(s) prescrito(s). 
“Além disso, a distribuição 
das drogas não é franqueada 
a todos, sendo necessária a 
exibição de receituário médico 
para a retirada dos remédios na 
Farmácia Escola”, ponderou.

Segundo o magistrado, 
parecer do Conselho Fede-
ral de Medicina anexado aos 

autos reforça que “a prescrição 
dos referidos remédios fica a 
critério do médico assistente, 
em decisão compartilhada com 
o paciente, sendo ele obrigado 
a relatar ao doente que não 
existe até o momento nenhum 
trabalho que comprove o 
benefício do uso da droga para 
o tratamento da Covid- 19, 
explicando os efeitos cola-
terais possíveis, obtendo o 
consentimento livre e esclare-
cido do paciente ou dos fami-
liares, quando for o caso.”

O magistrado conclui dizen-
do que nada viu que o convença 
que o município de Joinville 
queira, por qualquer dos seus 
representantes ou interlocu-
tores, incentivar a população 
joinvilense a valer-se desse 
tratamento no enfrentamen-
to da Covid-19. Ainda cabe 
recurso ao Tribunal de Jus-
tiça, embora a ação prossiga 
sua tramitação até decisão de 
mérito no âmbito do 1º Grau.

Em sua decisão, Lepper citou que a disponibilização 
dos medicamentos é padronizada pelo Ministério 
da Saúde e que a sua aquisição, segundo o 
município, é feita diretamente pela União

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria 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 113/2021 destinado a aquisição de ração para os animais criados na 
Escola Agrícola Municipal Carlos Heins Funke, na Data/Horário: 25/05/2021 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, 12 de maio de 2021.

Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento
Silvia Cristina Bello – Diretora Executiva
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CORONAVÍRUS EM NÚMEROS

SC 884.282 recuperadosrecuperados da Covid-19

+2.519 ontem

918.127 casos confirmadosconfirmados

+3.181 ontem

14.243 óbitosóbitos pela Covid-19

+58 ontem

BRASIL 13.924.217 recuperadosrecuperados da Covid-19

+77.026 ontem

15.359.397 casos confirmadosconfirmados

+76.692 ontem

428.034 óbitosóbitos pela Covid-19

+2.494 ontem

MUNDO 95.944.462 recuperadosrecuperados
159.899.053 casos confirmadosconfirmados
3.322.008 óbitosóbitos pela Covid-19

Em audiência para tratar 
da possibilidade de um novo 
hospital público em Criciú-
ma, o prefeito Clésio Salvaro 
e o Secretário Municipal de 
Saúde, Acélio Casagran-
de, ouviram do Secretário 
de Estado da Saúde, André 
Motta Ribeiro, um alerta para 
o risco de uma nova onda de 
Covid-19 em Santa Catarina. 

A conversa reuniu duas 
autoridades em saúde do 
Estado, já que o hoje secre-
tário municipal de Criciúma, 
Acélio Casagrande, já ocu-
pou a cadeira de André Mota 
Ribeiro. Ambos consideram 
a possibilidade de uma nova 
onda, mas admitem que ela 
pode ser menos letal que as 
que tivemos até o momento. 

Acélio relatou que apesar 
de ter diminuído o número 
de internados em Criciúma, o 
índice de letalidade não dimi-
nuiu e que o número de inter-
nados, nos três hospitais da 
cidade, mantém médias acima 
do que se viu na onda anterior.

Motta Ribeiro explicou 
que tecnicamente este mo-
mento é considerado de 

“estabilidade elevada”.
Segundo o epidemiologista 

e professor da Unisul (Uni-
versidade do Sul de Santa 
Catarina), Jefferson Traebert, 
“não há motivos para rela-
xar” nas medidas restritivas.  

NÚMEROS 
Entre os dias 30 de abril a 

7 de maio, o Estado regis-
trou 18.762 novos casos e 458 
mortes. Em relação à semana 
anterior, a média de casos 
aumentou 19%. O número de 
mortes, por sua vez, teve um 
recuo de 12% na última sema-
na, com 65 mortes diárias – o 
que representa uma queda de 
14% em relação aos últimos 14 
dias. Isso indica uma tendên-
cia de estabilidade, mas em 
um patamar ainda elevado.

Os dados são do último 
boletim do Necat (Núcleo de 
Estudos de Economia Cata-
rinense), vinculado à UFSC 
(Universidade Federal de 
Santa Catarina), assinado 
pelo professor Lauro Mattei.

“Precisamos que tanto os 
índices de incidência quan-
to os de mortalidade caiam 

bastante, e não fiquem em 
estabilidade alta. Não esta-
mos em um período de rela-
xamento”, alerta Traebert. 

Segundo o levantamento, 
no período analisado foram 
registrados 30 mil novos casos 
a cada 12 dias. Isso coloca 
Santa Catarina com o 4ª maior 
coeficiente de incidência da 
doença do País, medido a cada 
100 mil habitantes (12.654,9). 
O valor é 1,76 vezes o coefi-
ciente registrado em todo o 
território nacional (7.177,1).

“Em síntese, o cenário atual 
representado pelo comporta-
mento do conjunto dos indica-
dores acima mencionados 
revela que a pandemia con-
tinua em uma situação ainda 
gravíssima no Estado de Santa 
Catarina”, aponta o boletim.

Risco de uma nova 
onda de Covid-19
Secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro, alerta para a 
possibilidade de alta de casos especialmente na região Sul de Santa 
Catarina, apesar da queda de mortes registradas nos últimos dias

Vacinação

Imunização de gestantes e puérperas com doenças crônicas  
é retomada em SC após orientação do Ministério da Saúde

A Secretaria de Saúde de 
Santa Catarina, em reunião 
realizada ontem com pro-
fissionais de diversas áreas 
da saúde, decidiu retomar 
a vacinação de gestantes e 
puérperas com comorbidades 
com as vacinas dos labora-
tórios Sinovac/Butantan e 
Pfizer. Permanece suspensa 
apenas a aplicação de doses da 
vacina AstraZeneca/Fiocruz.

Para as gestantes e puér-
peras sem comorbidades, a 
imunização, com qualquer 
vacina contra a Covid-19, 
fica temporariamente sus-

pensa. A decisão segue 
orientação do PNI (Progra-
ma Nacional de Vacinação), 
do Ministério da Saúde. 

Ontem, o Ministério da 
Saúde publicou uma orien-
tação para que os Estados 
prossigam a vacinação das 
gestantes e puérperas com 
comorbidades. Entretanto, 
o grupo deve ser imunizado 
apenas com as vacinas Pfizer 
e Coronavac. A aplicação da 
Astrazeneca segue suspensa.

O documento orienta que 
a imunização das grávidas 
sem comorbidades conti-

nue suspensa. A pasta deve 
publicar uma nota técnica 
com as orientações quanto 
à vacinação das gestantes 
que já tomaram a primeira 
dose da vacina Astrazeneca.

As informações estão no 
informe técnico referente à 
distribuição da 19ª remessa de 
vacinas. Santa Catarina rece-
berá hoje 152.550 novas doses 
– 79.750 são do imunizante 
Astrazeneca e outros 70 mil 
doses são da vacina produzi-
da pelo Instituto Butantan.

“A vacinação de gestantes e 
puérperas com comorbidades 

deverá prosseguir com as de-
mais vacinas Covid-19 em uso 
no país visto que o perfil risco/
benefício da vacinação neste 
grupo é altamente favorável 
(Sinovac/Butantan e Pfizer)”.

JOINVILLE RETOMA 
A Prefeitura de Joinvil-

le retoma hoje a vacinação 
contra a Covid-19 de gestantes 
e puérperas (mulheres com 
bebês de até 45 dias) com mais 
de 18 anos e comorbidades. A 
decisão segue as orientações 
da Diretoria de Vigilância 
Epidemiológica (Dive) da 

Secretaria de Estado da Saúde, 
que se reuniu para tratar do 
tema após o anúncio de uma 
ocorrência envolvendo uma 
gestante que recebeu a vacina 
da AstraZeneca/Fiocruz.

Para receber a vacina da 
Covid-19, é necessário que a 
gestante ou a puérpera tenha 
realizado agendamento no 
site da prefeitura e apresente 
documento que comprove a 
comorbidade prevista nesta 
fase. Além disso, será pre-
ciso autorização do médico 
que acompanha a gestação, 
prescrevendo a vacina.

19%
foi o aumento do número 
de casos de coronavírus em 
SC entre 30 de abril e 7 de 
maio, enquanto o número 
de mortes recuou 12%

Proteção

O presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem 
a lei que que garante à empregada gestante 
o afastamento do trabalho presencial du-
rante o período da pandemia de Covid-19, 
sem prejuízo do recebimento do salário. 
O projeto de lei sobre o assunto, de au-
toria da deputada federal Perpétua Al-
meida (PCdoB-AC), foi aprovado pelo 
Congresso Nacional no dia 15 de abril.
Conforme o texto, a funcionária gestante 
deverá permanecer à disposição do em-
pregador em trabalho remoto até o fim do 
estado de emergência em saúde pública. 
Segundo o Planalto, a sanção “é uma im-
portante medida à preservação da enti-
dade familiar e representa uma medida 
saudável para proteção das gestantes e, 
ao mesmo tempo, para utilização de sua 
força de trabalho de forma segura”.
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Ex-presidente da  
Pfizer será ouvido hoje

A CPI ouve hoje o 
ex-presidente da Pfizer 
no Brasil, Carlos Muril-
lo. Ele comandava a re-
presentação brasileira 
da empresa farmacêu-
tica norte-americana 
quando se iniciaram 
as negociações com o 
governo brasileiro para 
a compra de vacinas 
contra o coronavírus.

A CPI também pode 
aprovar nesta semana 
novos requerimentos. 
Entre eles, o pedido de 

Randolfe Rodrigues que 
solicita ao ex-minis-
tro da Saúde Eduardo 
Pazuello o resultado de 
exame para detecção 
do coronavírus. Tam-
bém deve ser votada a 
convocação de Mayra 
Pinheiro, secretária 
de Gestão do Traba-
lho no Ministério da 
Saúde. Ela é conhecida 
por sua posição fa-
vorável ao chamado 
"tratamento precoce" 
contra a Covid-19.

Os ministros da Edu-
cação e do Turismo es-
tarão em Santa Catarina 
nesta sexta-feira em 
roteiros diferentes. 

O Ministro da Educação 
Milton Ribeiro deve passar 
por, pelo menos, duas cida-
des: Blumenau, no Vale do 
Itajaí, e Saudades, no Oeste.

No Vale o ministro vai 
participar da entrega do 
CEI (Centro de Educação 
Infantil) Prof.ª Elisabete 
Nunes Anderle, no bair-
ro Passo Manso. O CEI 
faz parte de um pacote de 

obras que seriam construí-
das com recursos fede-
rais, mas que precisaram 
receber aporte da prefei-
tura para serem concluí-
das por conta do atraso 
no repasse das verbas.

O ministro será rece-
bido pelo prefeito Mário 
Hildebrandt e pela secre-
tária de Educação Patrí-
cia Lueders. O evento está 
marcado para às 9h.

A nova estrutura tem 
capacidade para 94 va-
gas de período integral e 
188 vagas parciais. Foram 

investidos R$ 1.207.381,15 
mil oriundos de recursos 
próprios e R$ 381.884,59 
do governo federal.

SAUDADES
Após a solenidade em Blu-

menau, o ministro Milton 
Ribeiro segue para o muni-
cípio de Saudades, no Oeste 
catarinense. Ele deve visitar 
a escola infantil Pró-In-
fância Aquarela, vítima de 
um atentado no dia 4 de 
maio, quando um homem 
de 18 anos invadiu a creche 
e matou a golpes de espada 

cinco pessoas, sendo três 
crianças e duas educadoras.

Já o ministro do Turis-
mo, Gilson Machado Neto, 
virá a Santa Catarina para 
inaugurar as passarelas 
que interligam as praias 
de Bombas, do Ribeiro e 
do Centro, além da obra de 
pavimentação de acesso 
à praia de Bombinhas, no 
município de Bombinhas. 

Além disso, o ministro 
realizará também visitas 
técnicas a obras em an-
damento no Estado com 
recursos do Ministério do 

Turismo. Ao todo são 95 
obras no Estado em anda-
mento, tendo recebido mais 
de R$ 110 milhões nos últi-
mos dois anos para melhoria 
da infraestrutura turística. 

O ministro fará, ainda, a 
entrega simbólica de quatro 
cheques para instituições 
financeiras do Estado que 
oferecem a linha de cré-
dito do Fungetur (Fundo 
Geral do Turismo). O mi-
nistro atenderá a imprensa 
após a cerimônia realizada 
no Centro de Convenções 
de Balneário Camboriú.

Roteiros diferentes

Ministros da Educação e do Turismo estarão amanhã em Santa Catarina

O presidente da CPI (Comis-
são Parlamentar de Inquérito) 
da Covid, Omar Aziz (PSD-AM) 
enviará ao Ministério Públi-
co Federal o depoimento do 
ex-secretário de Comunicação 
da Presidência Fabio Wajngar-
ten prestado à comissão ontem. 
Wajngarten chegou a sofrer 
ameaça de prisão durante o 
depoimento em que prestou. 
Senadores consideraram que 
ele mentiu à comissão — na 
condição de testemunha, o de-
poente assume o compromisso 
de dizer a verdade. O pedido de 
prisão provocou uma discussão 
entre Renan Calheiros (MDB-
-AL) e Flavio Bolsonaro (Re-
publicanos-RJ), que chamou de 
“vagabundo” o relator da CPI.

Um dos principais fatores 
de estresse entre os senadores 
foi quando Wajngarten de-
clarou à CPI que a campanha 
“O Brasil não pode parar”, 
produzida em março de 2020, 
circulou sem autorização. 

O discurso da campanha 
incentivava que a população 
brasileira continuasse a tra-
balhar normalmente durante 
a pandemia de Covid-19, com 
isolamento apenas para os 
idosos. Wajngarten admitiu que 
a campanha foi produzida pela 
Secom, mas afirmou que ela es-
tava “em fase de testes” quando 
foi tornada pública por um “va-
zamento”, atribuído ao minis-
tro Luiz Eduardo Ramos, então 
chefe da secretaria de Governo.

“Em nenhum momento 

essa campanha teve autori-
zação de veiculação. De fato, 
as peças foram concebidas e 
estavam em fase de avalia-
ção. Ela circulou no grupo do 
WhatsApp de ministros. O 
ministro Ramos assumiu esse 
disparo acidental”, disse ele.

O teor da campanha foi alvo 
da CPI por representar um 
endosso do governo federal à 
pressão contra o isolamento 
social, medida sanitária para 
impedir a disseminação da 
Covid-19. Wajngarten disse que 
o governo não chegou a vei-
cular as peças de propaganda. 
No entanto, o senador Renan 
Calheiros (MDB-AL), relator 
da CPI, mostrou postagens nas 
redes sociais do Planalto e da 
própria Secom com a marca 
“O Brasil não pode parar”.

“Vossa Senhoria, com todo 
o respeito, mente, porque está 
aqui a postagem oficial. Este é 
o primeiro caso de alguém que 
vem à CPI e, em desprestígio da 
verdade e do Congresso, men-
te”, disse Renan Calheiros.

TESTEMUNHA
O senador chegou a pedir a 

prisão em flagrante de Wajn-
garten, pois ele falava na con-
dição de testemunha. A medida 
foi negada pelo presidente da 
CPI, senador Omar Aziz (PSD-
-AM). O presidente da comissão 
acolheu a sugestão do senador 
Humberto Costa (PT-PE) de en-
caminhar o depoimento ao Mi-
nistério Público Federal. Além 

disso, ponderou que, apesar 
das contradições, Wajngarten 
terminou por fornecer à CPI um 
documento importante: a carta 
do laboratório Pfizer, endereça-
da à cúpula do governo, ofere-
cendo a vacina contra Covid-19.

Após a fala de Renan, Flavio 
Bolsonaro, que não é integran-
te da CPI, pediu a palavra. Ao 
mencionar o fato de Renan ter 
defendido a prisão de Fabio 
Wajngarten, Flavio declarou: 
“Imagina a situação: um cida-
dão honesto ser preso por um 
vagabundo como Renan Calhei-
ros. Olha a desmoralização.”

CPI tem bate-boca e ameaça de prisão
Acusado de mentir, ex-secretário de Comunicação da presidência da República, Fabio Wajngarten, teve 
depoimento contestado por senadores e gerou discussão entre Renan Calheiros e Flávio Bolsonaro
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Fabio Wajngarten falou sobre 
campanhas de comunicação sobre 
a pandemia e da carta enviada ano 
passado pela Pfizer ao governo 
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Médico detalha 
atendimento 
dado ao jovem

O médico Jonathan 
Caon de Souza, cirur-
gião geral responsável 
pelo atendimento ao 
jovem, disse que ele foi 
internado com graves 
ferimentos, na tarde da 
terça-feira, 4 de maio. 
Segundo o cirurgião, 
ele chegou ao hospital 
sedado e com intuba-
ção orotraqueal e foi 
levado para o centro 
cirúrgico apresentando 
risco de vida iminente.

O médico explicou 
que entre os cortes 
que o jovem tinha pelo 
corpo, uma lesão na 
artéria femoral na perna 
esquerda poderia ter 
o levado a morte. “A 
lesão estava em sangra-
mento ativo e tivemos 
que controlar”, disse.

Após estabilização, ele 
passou por cirurgia ab-
dominal em decorrência 
de  perfuração no intes-
tino e regiões próximas. 
Depois da cirurgia foi le-
vado para a UTI (Unida-
de de Terapia Intensiva) 
onde permaneceu seda-
do cerca de quatro dias.

O cirurgião relatou 
que a partir do momen-
to que o jovem saiu da 
sedação,  a relação com 
o paciente “foi estri-
tamente profissional”.  
Ele afirmou que não 
houve qualquer inda-
gação da equipe médica 
com relação ao ataque.

“A princípio não teve 
interação para demons-
trar algum sentimen-
to. As perguntas eram 
objetivas. O foco era ver 
os sinais e sintomas dele 
clinicamente, a parte 
pós-operatória. Como 
ele evoluiu muito bem 
não teve nada nesse 
sentido”, salientou. 
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Moisés anuncia reforço  
na segurança de escolas
Governador decide reformular licitação para que todas as 1.064 
unidades educacionais do Estado passem a ter vigilância humana

Fabiano Kipper Mai, de 18 anos, deixou o hospital 

após ficar oito dias internado; ele recebeu 

alta no começo da manhã de ontem(12)
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Autor de ataque a creche em Saudades já está em presídio
O autor da chacina 

na creche de Saudades 
deixou o HRO (Hospital 
Regional do Oeste), de 
Chapecó , por volta das 
7h30 de ontem (12). Ele 
esteve escoltado du-
rante todo o período em 
que ficou hospitalizado. 
O jovem, que já estava 
com o uniforme peni-
tenciário de cor laranja, 
foi encaminhado di-
reto para o presídio.

O boletim médico do 
HRO consta que a alta 
hospitalar aconteceu às 
6h30. Ele ficou oito dias 
internado e precisou 
passar por cirurgias. O 
rapaz ficou um período 
sedado na UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva) até 
apresentar melhora e ir 
para um leito normal. 
O jovem desceu até a sede 

administrativa do hospi-
tal em uma cadeira de ro-
das já algemado. Ele não 
esboçou nenhuma reação 
ao entrar em uma viatura 
do Deap (Departamento 
de Administração Pri-
sional), que aguardava 
ao lado de fora do HRO.

Quando questionado 
pelo jornalista do Grupo 
ND, Felipe Kreusch, 
sobre o que motivou 
o ataque à creche e se 
estava arrependido do 
que fez, o jovem per-
maneceu com um olhar 
frio e em silêncio. A 
viatura deixou a uni-
dade de saúde às 7h38.

Às 7h59, Kipper Mai 
chegou ao Complexo 
Prisional de Chapecó, 
onde está à disposição da 
Justiça. Em nota, o Deap 
informou que ele “está 

em isolamento cum-
prindo os protocolos de 
prevenção à Covid-19”. 
Interrogatório 
O autor da chacina foi 
interrogado por uma 
hora na terça-feira (11) 
pelo delegado Ricardo 
Casagrande. O jovem 
prestou as declarações 
de forma espontânea, 
dispensando a presen-
ça de um advogado. O 
conteúdo do depoimen-
to, no entanto, só será 
revelado pela polícia após 
a conclusão do inquérito.

O jovem teve a prisão 
preventiva decretada 
pela Justiça. Ao longo 
desta semana, a polí-
cia ouviu mais de 20 
pessoas e encontrou 
na casa de Kipper Mai 
dinheiro e duas emba-
lagens de facas novas.

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

O governador Carlos Moisés e o secretá-
rio de Estado da Educação, Luiz Fernando 
Vampiro, anunciaram, ontem, investi-
mento para que todas as 1.064 escolas da 
rede estadual de ensino tenham vigilância 
humana. “É fundamental para o Gover-
no do Estado manter a presença física de 
vigilantes em todas as escolas catarinen-
ses, principalmente a partir das notícias 
mais recentes de violência contra alunos 
e professores. Buscamos uma educação 
de qualidade, aliado a isso, é necessário 
que as unidades sejam ainda mais se-
guras e acolhedoras para todos. Isso é o 
que faremos”, reforçou o governador. 

Um processo licitatório estava em curso e 
previa a contratação de vigilância humana 
em 566 escolas de Santa Catarina. Mas o go-
verno do Estado decidiu reformular a licita-
ção para dotar de vigilância humana as 1064 
escolas da rede para reforçar a segurança de 
alunos, professores e demais servidores. 

Atualmente, o sistema de seguran-
ça da rede estadual conta com 234 pos-
tos de vigilância humana em escolas 
localizadas em áreas de vulnerabilidade 
social. Todas as unidades possuem vi-
deomonitoramento, sistema de alarme 
e sensores de presença em ambientes 
onde estão guardados objetos de valor. 

DISTRIBUIÇÃO DE NOTEBOOKS
No mesmo encontro, o secretário tam-

bém entregou ao governador uma proposta 
de projeto de lei para instituir o Progra-
ma Aprendizagens na Cultura Digital, 
que prevê a distribuição de notebooks e 
acesso gratuito à internet aos docentes 
da rede estadual. A ação tem como objeti-
vo melhorar as condições de trabalho dos 
professores e, consequentemente, a qua-
lidade do ensino remoto em Santa Cata-
rina durante a pandemia de Covid-19.

Os computadores distribuídos devem 
ser usados exclusivamente para ativida-
des de docência. Com os equipamentos, 
os professores poderão fazer atendi-
mentos remotos, participação em cursos 
de formação continuada, planejamento 
e execução de atividades pedagógicas e 
outras responsabilidades profissionais. 

“Com a pandemia, viramos uma chave em 
Santa Catarina, com a adoção de tecnologias 
na rotina escolar. Ainda temos muitos profes-
sores que dividem os equipamentos usados 
para as atividades remotas entre a família”, 
explicou o secretário. Com esse projeto de 
lei, mais de 30 mil profissionais da educação 
podem ter acesso aos equipamentos para o 
trabalho pedagógico, reforçando esse proces-
so de aprendizagem digital na rede estadual.



moacir.pereira@ndmais.com.br
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Verdadeiras batalhas política e 
judicial travam-se neste momento 
entre grupos empresariais que 
participam da licitação na SC-Saúde 
para contratação milionária de seus 
serviços pelos próximos dois anos.

São três as licitações em andamento: 
1. Atendimento dos segurados do SC-
Saúde, contrato de R$ 16 milhões, 
vencido pela Infoway Tecnologia e Gestão 

em Saúde, mas desclassificada por não 
cumprir dispositivos do edital. Alegação 
de conflito de interesse. A empresa 
tem uma rede de hospitais e planos de 
saúde no Brasil. Com a eliminação, está 
sendo examinada a proposta da Saúde 
Suplementar Soluções em Gestão de 
Consultoria e Treinamento, a Qualirede, 
investigada na Operação Hemorragia, 
na 2ª fase Operação Alcatraz.  

2. Contrato de regulação médica, 
vencido pela empresa True, contrato de 
R$ 9 milhões. Tem recurso em exame.

3. Licitação de tecnologia, vencida pela 
empresa catarinense JTI Processamento 
de Dados, no valor de R$ 5 milhões.

A documentação da Qualirede está 
sendo analisada pela comissão de 
licitação, inclusiva às investigações 
policiais. O governo estadual 

informou que, legalmente, não há 
veto pelo envolvimento na Operação 
Hemorragia. A Infoway entrou já 
com três mandados de segurança 
no Tribunal de Justiça contra sua 
eliminação do processo, sem sucesso.

A SC-Saúde é vinculada à Secretaria 
da Administração e responsável 
hoje pela assistência médica e 
hospitalar de 205 mil vidas.

A licitação milionária da SC-Saúde

Praças públicas - O grupo W/Koerich e o prefeito 
Gean Loureiro inauguraram a nova praça Nossa 
Senhora de Fátima, no centro histórico do Continente, 
que recebeu revitalização com novos equipamentos 
de lazer adulto e infantil. Ali, o principal 
monumento do expedicionário, em homenagem 
aos mortos da 2ª Guerra Mundial. Presentes os 
empresários Walter Koerich, pai e filho com as 
mulheres, o prefeito e os secretários Valter Galina, 
Guilherme Pereira e Michel Mittmann. Loureiro 
anunciou que em sua gestão foram revitalizadas 
183 praças, das quais 40 na área continental.
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Curtas
 – Exercício simulado inédito será 
realizado hoje na retroárea 
do Complexo Portuário de 
Itajaí. Será o maior já efetuado 
nos portos catarinenses.

 – Presidente da Comissão de 
Saúde da Assembleia, Neodi 
Saretta, manifestou apoio à 
aprovação do piso salarial dos 
profissionais de enfermagem 
pelo Congresso Nacional.

Acompanhe 
meus 
comentários 
no Balanço 

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

Ministro
O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério 
Marinho, estará em Santa Catarina no fim deste 
mês para participar da Semana da Indústria, a ser 
realizada pela Fiesc. A confirmação deu-se durante 
audiência que Marinho concedeu ao presidente 
da Fiesc, Mario Cezar de Aguiar, presente o 
superintendente do Senai, Fabrizio Pereira. Durante 
o encontro, Aguiar tratou do grave problema de 
aplicação do Código Florestal, em áreas urbanas, 
que terá consequências no Estado e no Brasil.

Reforma
Durante reunião da Comissão 
de Constituição e Justiça da 
Câmara Federal para tratar 
da reforma administrativa, 
o deputado Darci de Matos 
(PSD), anunciou que na próxima 
semana pretende entregar o 
relatório final para análise de 
todos os membros. Antecipou 
que a reforma vai modernizar 
o serviço público, sem retirar 
direitos dos atuais servidores. 
A reunião teve a presença do 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes, que elogiou o trabalho 
do parlamentar catarinense. Turismo

Ganhando adesões em vários 
segmentos econômicos os estudos 
iniciais do governo federal de 
criação de polos turísticos no 
litoral brasileiro. O projeto piloto 
prevê quatro regiões principais: 
Florianópolis, Angra dos Reis (RJ), 
Maragogi (AL) e Cairu-Morro de 
São Paulo (BA). Seriam concedidas 
áreas da União para incentivos 
a construção de complexos 
hoteleiros com infraestrutura 
para cruzeiros marítimos.

Filmografia
Já o cineasta Sylvio Back, catarinense de Blumenau, 
dirigiu cerca de 40 filmes, vários deles premiados em 
festivais nacionais e internacionais. Foi pioneiro em 
produção sobre a Guerra do Contestado, com “A Guerra 
dos Pelados”. Dirigiu filmes sobre vários episódios com 
a temática catarinense, como o resgate no “Cruz e Sousa 
- o Poeta do Desterro” e “Contestado - Restos Mortais”.

Lançamentos
O professor e escritor 
Celestino Sachet está 
lançando este ano a 
mais completa obra 
sobre a literatura de 
Santa Catarina, fruto 
de pesquisa de décadas. 
Colaborou com os quatro 
volumes da coleção 
seu irmão, o professor 
e advogado Sérgio 
Sachet. O trabalho, 
inédito, teve a primeira 
edição limitada. Mas 
deverá futuramente ter 
lançamento público.

Prêmio Centenário - Expressões da literatura e do cinema 
estão entre os principais homenageados hoje, às 19h, na 
Casa José Boiteux, pela Academia Catarinense de Letras, 
durante a solenidade de entrega do Prêmio Catarinense de 
Literatura. O professor Celestino Sachet, maior conhecedor 
das letras estaduais, receberá o Prêmio Centenário da 
Academia. E ao cineasta Sylvio Back será conferido o 
Prêmio Othon Gama D’Eça pelo conjunto da obra.
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Exatos 30 anos atrás, as pessoas com defi-
ciência do Brasil conquistavam um de seus 
principais avanços sociais, a Lei Nº 8.213, de 
24 de julho de 1991, que entre outras pro-
vidências, instituiu cotas de trabalhadores 
com deficiência nas empresas que possuíssem 
mais de 100 empregados contratados. 
 
Em sua época, apenas a aprovação da lei, de 
imediato não trouxe muitos avanços na in-
clusão de pessoas com deficiência no mer-
cado de trabalho, ficando até o início dos 
anos 2000 como uma legislação que popu-
larmente costumamos dizer “que pegam e 
que não pegam”. 
 
Muitos eventos, capacitações, conscientiza-
ções aconteceram, mas a efetividade da re-
ferida legislação só veio quando a auditoria 
fiscal do Trabalho - ligada ao extinto Minis-
tério do Trabalho - iniciou as fiscalizações e 
notificações acerca da contratação de traba-
lhadores com deficiência. 
 
Paralelo ao início da aplicação da lei, tam-
bém vieram os projetos nas casas legisla-
tivas, as ações judiciais e outras iniciativas 
que tinham na prática o objetivo descons-
truir ou extinguir a Lei de Cotas. Entretan-

to, os diversos movimentos sociais de pessoas 
com deficiência resistiram pela sua efeti-
va permanência e, em 2021 ela está aí, com 
muitos desafios em sua implementação. 
 
Cabe afirmar, que segundo os dados do IBGE 
de 2010, 23,9% da população brasileira pos-
sui algum tipo de deficiência, sendo que ape-
nas 1% está incluída no mercado de trabalho. 
 
Outro dado importante é que mais de 90% das 
pessoas empregadas com deficiência, só estão 
nesta condição, pois ocupam espaços dentro das 
empresas submetidas à Lei de Cotas. 
 
Em Joinville, grande polo empresarial, uma 
das cidades que mais gera empregos em todo 
o País, infelizmente apesar de todos os es-
forços, pouco mais da metade das vagas que 
deveriam estar sendo ocupadas nas empresas 
por trabalhadores com deficiência ainda se 
encontram abertas. 
 
Por fim, temos absoluta certeza que 30 anos 
após sua criação, nós pessoas com e sem 
deficiência que acreditamos na inclusão, e 
queremos vivenciar uma sociedade inclusi-
va de fato, devemos defender com intransi-
gência a Lei Nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Ainda é necessária a lei de cotas para 
trabalhadores com deficiência?

Paulo Suldovski
Presidente do Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência de Joinville

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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Um reforço muito 
bem-vindo

A morte de três crianças com menos de dois anos 
e de duas auxiliares que trabalhavam na cre-
che infantil Pró-Infância Aquarela, em Sau-
dades, no Oeste catarinense, na terça-feira 

passada, deixou muitas pessoas preocupadas com a se-
gurança nas unidades escolares de Santa Catarina. 

Nas redes sociais, os questionamentos continua-
ram se multiplicando a ponto de, ao que tudo indi-
ca, terem sensibilizado rapidamente as autoridades.

Ontem, o governo do Estado deu uma resposta à in-
quietação de pais e responsáveis e anunciou que de-
cidiu refazer uma licitação para garantir que todas 
as 1.064 escolas da rede estadual de ensino pas-
sem a contar com vigilância humana diariamente.

A princípio, o governo do Estado tinha a intenção de con-
tratar vigilantes para apenas 566 escolas de Santa Catarina. 
Atualmente, a rede 
estadual conta com 
apenas 234 postos de 
vigilância humana 
e todos eles estão 
localizados em áreas 
de maior vulnera-
bilidade social.

Vale lembrar que, 
infelizmente, outros 
atos de violência, 
como agressões a 
professores e saques 
em escolas, são re-
gistrados de tempos 
em tempos. Mas para 
evitar estas ocorrências, todas as unidades têm também 
videomonitoramento, sistema de alarme e sensores de pre-
sença em ambientes onde estão guardados objetos de valor. 

O governador Carlos Moisés, no anúncio da medida, con-
siderou fundamental dotar todas as escolas catarinenses 
da presença física de vigilantes, para evitar a repeti-
ção dos tristes acontecimentos como o da semana pas-
sada no Oeste. E afirmou que o investimento vai ajudar 
também a colocar o ensino num patamar mais elevado. 
“Buscamos uma educação de qualidade, aliado a isso, é 
necessário que as unidades sejam ainda mais seguras e 
acolhedoras para todos. Isso é o que faremos”, reforçou. 

O que se espera, agora, é que o processo de licitação, dentro 
do que determinam as normas, seja o mais célere possível, 
para que, em breve, todas as escolas se tornem um ambien-
te seguro, onde alunos e professores e funcionários pos-
sam seguir no caminho da evolução, sem novos traumas.

O que se espera  é que 
o processo de licitação, 
dentro do que pregam 
as normas, seja o 
mais célere possível, 
para que as escolas se 
tornem mais seguras.”
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Porto de São Francisco é 
destaque em eficiência
Resultados financeiros, operacionais, de gestão e administrativos colocaram o terminal portuário francisquense 
como um dos melhores do País. Prêmio Porto +Brasil criado pelo governo federal em 2019 e é um estímulo para o setor

Porto teve um crescimento de mais de 41% no faturamento e um aumento de 5,87% na movimentação geral em 2020
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Em crescimento constante
A realidade é que o Porto de São Francisco tem 

uma representatividade forte no cenário nacional 
e muito desse crescimento e eficiência passam 
pelo trabalho dos operadores portuários que 
têm relação direta com o porto, trabalhando no 
carregamento e descarregamento de cargas.

“Percebo um esforço muito grande em efi-
ciência, melhoria de resultados e transparên-
cia. Conseguimos enxergar um interesse pela 
melhoria constante”, frisa Roberto Lunardelli, 
diretor da Litoral Soluções em Comércio Exterior.

O prêmio, diz Lunardelli, mostra a impor-
tância que o porto tem no cenário nacional, 
haja vista que, mesmo em um ano de pande-
mia, atípico para o mercado internacional, 
apresentou crescimento. A Litoral é um ope-
rador portuário e cumpre com a legislação e 
requisitos específicos para fazer o carrega-
mento e descarregamento dos navios,  ati-
vidade que desenvolve há mais de 34 anos. 

A empresa também tem outras atuações 
complementares relacionadas a comér-
cio exterior, como serviço de despachante 
e agenciamento de navios. Para Lunardelli, 
o porto francisquense tem muito potencial 
e está em crescimento constante.

“Há movimentos recentes e investimentos 
planejados. O porto está no caminho certo para 
cada vez mais entregar melhoria de produtivi-
dade e movimentação, índices relevantes para 
o crescimento e atratividade. Do nosso lado, 
como operador portuário, também buscamos 
melhoria contínua, como giro maior das car-
gas e dos navios no porto”, afirma Lunardelli, 
lembrando que recentemente a Litoral bateu 
recorde histórico em descarga de navio a granel.

Movimentação de 70% da economia do município
O porto movimenta a econo-

mia e atrai trabalhadores desde 
o início dos anos 1950, quando 
iniciou as suas operações. O qua-
dro de funcionários conta hoje 
com 185 servidores públicos, 68 
contratados com carteira assina-
da e 673 prestadores de serviço.

Segundo entidades que repre-
sentam os trabalhadores e as 
empresas do município, o porto 
movimenta cerca de 70% da 
economia de São Francisco do 
Sul. “As empresas gravitam em 
torno do porto, não só aquelas 
que trabalham diretamente com 
atividade portuária, mas os ope-
radores portuários, os despa-
chantes, os tribunais de cargas 
transportadores, toda economia, 

desde o pequeno empresário 
até o grande empresário, su-
permercados e tudo mais. Se o 
porto está bem, São Francisco 
está bem”, diz João Ricardo de 
Andrade Chaves, presidente 
da Associação Empresarial de 
São Francisco do Sul (Acisfs).

Segundo Antônio Luiz Battisti, 
presidente do Sindicato dos Tra-
balhadores do Serviço Público de 
Santa Catarina, é possível dizer 
que o porto movimenta direta-
mente e indiretamente mais de 
10 mil trabalhadores. “Não só 
dentro de São Francisco do Sul, 
mas ele tem capacidade de en-
volver produtores, trabalhado-
res, fornecedores e carregadores 
de toda região”, complementa. 

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

Com área aproximada de 244 mil metros 
quadrados, o maior terminal portuário 
de Santa Catarina, situado em São Fran-
cisco do Sul, no Norte do Estado, teve sua 
eficiência reconhecida, no final do ano 
passado, com o prêmio Porto +Brasil. Criado 
pelo governo federal em 2019, o prêmio 
é um  estímulo para classificar e destacar 
os melhores portos públicos brasileiros 
referente ao desempenho no Índice de 
Gestão das Autoridades Portuárias (IGAP). 

O Porto de São Francisco do Sul conta 
com sete berços de atracação de navios e 
é reconhecido nacionalmente pela efi-
ciência que alavanca o crescimento tanto 
do porto quanto do Estado. Em 2019, a 
movimentação de cargas entre os por-
tos de Santa Catarina foi de 38 milhões 
de toneladas e São Francisco do Sul ficou 
responsável por 50% deste volume. 

O porto e a cidade, aliás, têm uma his-
tória de vida juntos. Prestes a completar 
66 anos de existência no dia 1° de julho, 
netos e bisnetos dos primeiros trabalha-
dores hoje então no porto. “Ele (o porto) 
está inserido em uma baía maravilhosa 
(da Babitonga), que tem um calado que 
oferece segurança de navegação que pouco 
se vê ao redor do País. Além disso, é um 
porto que tem uma localização estratégica 
dentro do comércio exterior e que conseguiu 
conciliar crescimento com eficiência da 
operação”, diz Fabiano Ramalho, presi-
dente do Porto de São Francisco do Sul.

Segundo ele, atualmente há uma fila mui-
to pequena de navios para atracar no termi-
nal e isso se deve à eficiência operacional. 

TRÊS PILARES
O prêmio concedido ao porto leva em 

consideração resultados financeiros, opera-
cionais, gestão e eficiência administrativa. 
É um conjunto de índices que formam o 
ranking e medem a qualidade de gestão dos 
portos. Entre os diferenciais do Porto de São 
Francisco do Sul, estão a gestão de pessoal 
(identificar competências corretas para 
os cargos); a revisão de contratos e pro-
cedimentos a fim de identificar eventuais 
ajustes; e o fortalecimento da governança 
corporativa, ou seja, como empresa o porto 
precisa seguir processos corporativos.

Tudo isso para dotar o porto de gestão 
e eficiência operacional. “O porto vive de 
carga. Então, todo o planejamento tem 
como finalidade resultar em uma opera-
ção mais eficiente, menos custosa para 
operadores portuários, para o exportador 
e ágil no embarque e desembarque a fim 
de não formar filas como se vê em ou-
tros portos”, conclui Fabiano Ramalho.

OS NÚMEROS HISTÓRICO

   FATURAMENTO

R$ 100.627.473,93 (2020)

R$ 70.901.781,80(2019) 

   MOVIMENTAÇÃO

11.924.787  toneladas (2020)

11.263.902 toneladas (2019)

   No começo das atividades do porto, os produtos 
que lideravam as exportações eram madeira e erva 
mate. Hoje, o que se destaca são os grãos seguidos por 
produtos siderúrgicos, fertilizantes, adubos e celulose.

   O porto teve um crescimento de mais de 41% 
no faturamento e um aumento de 5,87% na 
movimentação geral em 2020, comparando 
com o mesmo período de 2019 . Entre as 
principais mercadorias, destaque para a soja, 
que teve um crescimento de 33,13%.
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A Caixa Econômica anunciou a adesão ao programa Adote um 
Parque, do Ministério do Meio Ambiente. O banco controlado pelo 
governo federal se comprometeu a investir R$ 150 milhões para 
proteção de 3,5 milhões de hectares de floresta na Amazônia. O 
programa Adote um Parque foi lançado em fevereiro deste ano para 
permitir que pessoas físicas e jurídicas, nacionais e estrangeiras, doem 
bens e serviços que serão destinados a atividades de preservação de 
unidades de conservação. O valor inicial de cada doação é de R$ 50.   

Caixa repassará verba  
para preservação

Brasil deve ter 
safra recorde
A safra brasileira de grãos, 
cereais e leguminosas 
deve atingir o recorde 
de 264,5 milhões de 
toneladas em 2021. Com 
isso, a produção deve 
superar em 4,1% a de 
2020, que somou 254,1 
milhões de toneladas.
Os dados constam da 
estimativa de abril 
do Levantamento 
Sistemático da Produção 
Agrícola, divulgado 
pelo IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia 
e Estatística). Apesar 
do recorde, a projeção 
de abril para a safra de 
2021 é 0,2% menor do 
que a feita em março, 
o que representa 409,9 
mil toneladas a menos.
“É a primeira vez 
que temos queda na 
estimativa mensal 
neste ano. Isso ocorreu 
porque há três safras no 
Brasil e houve atraso no 
plantio da primeira safra, 
conhecida como safra 
verão ou ‘das águas’. Isso 
atrasou a colheita da soja 
e, consequentemente, 
o plantio da segunda 
safra”, disse, em nota, 
o gerente da pesquisa, 
Carlos Barradas.

Mercadoredacao@ndmais.com.br

Inflação americana 
faz dólar subir
O aumento na inflação dos 
Estados Unidos provocou 
impactos no mercado 
financeiro. O dólar reverteu 
a queda dos últimos dias e 
voltou a ficar acima de R$ 
5,30, e a bolsa de valores 
retornou aos 119 mil pontos e 
teve o pior desempenho diário 
desde março. O dólar comercial 
fechou o dia vendido a R$ 
5,306, com alta de R$ 0,083 
(+1,58%). A moeda norte-
americana chegou a operar 
em queda durante a manhã, 
mas reverteu o movimento 
quando foi divulgada a 
inflação dos EUA em abril. 

Novo marco do saneamento
As entidades representativas do setor de resíduos 
sólidos brasileiro e o Grupo Voto realizam o seminário 
Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável da 
Indústria de Resíduos Sólidos no Brasil. Líderes dos 
setores público e privado participarão do evento, 
nas modalidades online e presencial, no próximo 
dia 19, em Brasília, para conhecerem os desafios e 
soluções do segmento em face do novo marco legal 
do saneamento. O Ministro do Desenvolvimento 
Regional, Rogério Marinho, fará a palestra de 
abertura, na qual abordará a contribuição da nova lei 
para o desenvolvimento sustentável da atividade.

BRF tem lucro de 
R$ 22 milhões
A BRF, uma das maiores 
companhias de alimentos 
do mundo, apresentou no 
primeiro trimestre de 2021 
resultados que demonstram 
um ótimo momento da 
empresa. A companhia 
manteve o foco em vantagens 
competitivas, como gestão de 
grãos, eficiência operacional, 
marcas e inovação, para 
mitigar impactos adversos 
de curto prazo. No período, 
o lucro líquido foi de R$ 22 
milhões, revertendo prejuízo 
de R$ 38 milhões apresentado 
no mesmo período de 2020. 

DIVULGAÇÃO/ND

Endividamento de restaurantes aumenta na pandemia 
- Depois de um ano de efeitos da pandemia no negócio, sete 
a cada dez restaurantes do Brasil carregam hoje dívidas que 
representam, em sua maior parte, entre um mês a mais de 
um ano de faturamento. O endividamento, junto com a baixa 
disponibilidade de recursos para pagamento de fornecedores 
no curto prazo, o chamado capital de giro, tornou-se o maior 
desafio apontado pelas empresas que prestam serviços de 
alimentação, conforme mostra pesquisa encomendada 
pela Associação Nacional de Restaurantes e pelo Instituto 
Foodservice Brasil à consultoria Galunion, especializada no 
mercado de foodservice. De acordo com o levantamento, 71% 
dos restaurantes do País dizem ter dívidas, sendo que a maior 
parte (79% dos entrevistados endividados) deve a bancos e 
fornecedores (37%). Mais da metade das empresas do setor 
(54%) revelou também estar com impostos em atraso.
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Com foco na preparação para o mer-
cado de trabalho e na formação técnica 
para atuação estratégica na indústria, os 
cursos técnicos têm despertado a atenção 
de quem procura por formação completa 
aliando a prática à teoria. Para atender este 
público, o Senai/SC abriu processo seletivo 
com mais de 2.800 vagas para os cursos 
técnicos no Estado, distribuídos na moda-
lidade presencial, semipresencial e EAD.

“Há um aumento de pessoas na procura 
por cursos técnicos, bem como das indús-
trias que buscam por profissionais com 
esta qualificação. Os índices de emprega-
bilidade dos concluintes ultrapassam 85%, 
ampliando a atratividade dos cursos, por 
isso esperamos preencher todas as vagas 
ofertadas. O número de vagas está condi-
cionado à demanda por formação indus-
trial”, destaca o especialista de Ensino para 
os cursos técnicos, Rodrigo Brandelero.

No portal https://cursos.sesisenai.org.
br/ o interessado busca o curso dis-
ponível em mais de 28 unidades, bem 
como EAD, que pode ser realizado em 
qualquer cidade do Estado. As inscri-
ções e matrículas podem ser feitas no 
portal de cursos ou diretamente em 
uma das unidades ofertantes até o dia 
9 de agosto, data de início das aulas.  

Senai/SC abre 2,8 mil  
vagas em cursos técnicos

 Serviço 

Além do técnico em design de calçados, o Senai oferece outras 27 opções de cursos

Processo seletivo está aberto nas 28 unidades no Estado e tem cursos 
com um a dois anos de duração voltados a profissionais de nível médio
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Manhã Tarde Noite
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Florianópolis
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 10°C 22°C
 12°C 22°C

 14°C 22°C

 9°C 21°C

 9°C 19°C

 8°C 20°C

Pôr do sol: 06:46

  Domingo 
 Min. 23°C

Máx. 28°C     

Nascer do sol: 17:34

  Sexta 
Min. 21°C
Máx. 30°C 

  Sábado 
Min. 20°C
Máx.  30°C

SANTA CATARINA

Joinville

12°C 22°C 20°C

CURSOS  
DISPONÍVEIS 

  Técnico em Administração 
  Técnico em Automação Industrial 
  Técnico em Celulose e Papel 
  Técnico em Desenvolvimento  

      de Sistemas 
  Técnico em Design de Calçados 
  Técnico em Edificações 
  Técnico em Eletromecânica 
  Técnico em Eletrônica 
  Técnico em Eletrotécnica 
  Técnico em Logística 
  Técnico em Manutenção Automotiva 
  Técnico em Manutenção de  

      Aeronaves - Célula 
  Técnico em Mecânica 
  Técnico em Mecatrônica 
  Técnico em Metalurgia 
  Técnico em Modelagem do Vestuário 
  Técnico em Móveis 
  Técnico em Plástico 
  Técnico em Processamento de Madeira 
  Técnico em Qualidade 
  Técnico em Refrigeração e Climatização 
  Técnico em Segurança do Trabalho 
  Técnico em Sistemas de  

      Energia Renovável 
  Técnico em Têxtil 
  Técnico em Vestuário 

Áries 21/3 a 20/4 
As melhores coisas demoram muito tem-
po para amadurecer, e requerem cuida-
dos constantes, e provavelmente sacrifí-
cios para não serem importunadas com 
intervenções inconvenientes. Cuide dos 
seus melhores projetos, cuide bem.

Touro 21/4 a 20/5
As boas companhias são muito importantes, 
porque desde sempre e para sempre, o ser 
humano é influenciado, para o bem e para o 
mal, pela natureza dos contatos sociais que 
estabelece e sustenta. Preste atenção, isso sim.

Gêmeos  21/5 a 20/6 
Ainda que a melhor estrela brilhe alto no 
céu, se você não se dispuser a tê-la como 
orientadora e, a seguir, fazer tudo o ne-
cessário para trilhar o caminho, então sua 
beleza será desperdiçada. Seria uma pena.

Câncer   21/6 a 22/7 
O mais importante para os próximos 
tempos de sua existência é você se dis-
por a ampliar seus pontos de vista so-
bre a vida e os principais acontecimen-
tos do mundo, se fazendo perguntas 
melhores e dando respostas sinceras.

Leão 23/7 a 22/8  
O atrevimento será a chave alquími-
ca que abrirá todas as portas que você 
deseja, mas sem garantia de suces-
so, como sempre, porque nunca se sabe se 
você se atreve por intuição ou por sim-
ples capricho. Mesmo assim, vale.

Virgem  23/8 a 22/9 
A aproximação de pessoas que você con-
sidera importantes é também a medi-
da de sua própria importância. E o que 
importa não é isso, mas o estabeleci-
mento de uma reciprocidade de interes-
ses, que cimente o bom relacionamento.

Libra  23/9 a 22/10
São inúmeras as potencialidades que estão 
se abrindo a você, mas talvez você esteja com 
um pouco de preguiça de ter de iniciar tudo 
de novo, como se nada demais nem de me-
nos tivesse sido feito até aqui. Em frente.

Escorpião 23/10 a 21/11 
Resgate em você o princípio do empreende-
dorismo, porque sua alma está faminta de 
novos projetos, de dar o pontapé inicial em 
algo que lhe provoque entusiasmo e ale-
gria. Celebrar a vida é essencial. Em frente.

Sagitário  22/11 a 21/12 
Coloque ponto final nas questões que com-
plicam seu caminho, porque você não precisa 
e nem deveria desejar arrumar encrencas que 
se alastrem ao longo do tempo futuro. Você 
precisa de espaço para crescer e aparecer.

Capricórnio 22/12 a 20/1 
Muitos assuntos novos se desenham por aí, 
que podem não ser nada do que você espe-
rava nem tampouco do tamanho desejado, 
mas são os que a vida dispõe e que, se olhados 
com objetividade, mostrarão seu real valor.

Aquário 21/1 a 19/2
Cultive os talentos que você já conhece e se 
aventure a explorar novos talentos, se atre-
vendo a praticar coisas que você quis no pas-
sado, mas que foram sendo deixadas de lado, 
como resultado da força das circunstâncias.

Peixes  20/2 a 20/3
Pratique a generosidade, mas cuide para que 
essa nobre atitude não caia nas mãos erradas, 
daquelas pessoas que se aproveitariam de 
você enquanto lhes seja útil, e depois dispen-
sariam você quando não precisarem mais.

Horóscopo
Oscar QuirOga/ EstadãO cOntEúdO
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“Ele deixou claro que  
tinha interesse em sair” 

EvariniDrika

adrieli.evarini@ndmais.com.br

Esporte

A saída do meia Diego ainda provoca discussão em Joinville. 
Com uma transferência que rendeu ao JEC R$ 250 mil 
por 30% dos direitos do atleta e, ainda, a manutenção 
de 35% do passe para o Tricolor, a saída de DG para o 
Brusque irritou a torcida. No entanto, o presidente Charles 
Fischer continua explicando a situação e reforça que a 
saída foi um pedido do próprio jogador, que tinha contrato 
até maio de 2022. “O que mais pesou na negociação foi 
o interesse do jogador. Conversei com ele três vezes e 
em todas ele deixou claro que tinha interesse em sair. 
Ele tem um sonho de disputar uma série B”, falou.

Atletismo com 10 medalhas de ouro 
O atletismo joinvilense também brilhou no Campeonato 
Estadual Sub-20 da modalidade no último fim de semana. 
Foram 10 medalhas de ouro, duas de prata e cinco de 
bronze para a Associação Corville. O time feminino ficou 
com o título geral e o masculino terminou com o vice 
geral. Entre os destaques está Lays Cristina Rodrigues 
da Silva, campeã nos 100 metros com barreira. Otávio 
Henrique Vicente ficou com o título dos 10 mil metros 
de marcha atlética. Além dos resultados, a equipe 
joinvilense classificou 10 atletas para a etapa nacional da 
Gymnasíade – Jogos Mundiais Escolares – que acontece 
entre os dias 26 de julho e 16 de agosto, em Recife (PE).

Série B na Arena? 
Exatamente. A CBF divulgou a tabela da Série B do 
Campeonato Brasileiro e, devido às obras que devem 
ocorrer no estádio Augusto Bauer, o Brusque quer 
usar a Arena Joinville para mandar seus jogos. Em 
princípio, os confrontos contra Brasil e CSA serão na 
Arena. O Augusto Bauer deve receber nova iluminação 
e, enquanto isso não acontece, os jogos noturnos serão 
por aqui. As partidas à tarde seguem em Brusque.

Enquanto uns saem, outros chegam 
E hoje é dia de apresentação oficial. Depois de anunciar, 
nas redes sociais, a permanência de Davi Lopes, foi a 
vez do Tricolor confirmar a contratação do lateral-
direito Alison. Com propostas de outros times, inclusive 
os catarinenses Marcílio Dias e Criciúma, o lateral 
escolheu o JEC para dar continuidade à temporada. 
Ele chega depois de um bom Campeonato Catarinense 
pelo Concórdia e será apresentado à imprensa e à 
torcida na manhã de hoje, no CT do Morro do Meio.

Presidente deve falar 
Com toda a repercussão, o presidente Charles Fischer deve 
falar sobre a transferência, condições, valores e tentativas 
de renovação em coletiva de imprensa hoje, no CT do Morro 
do Meio. A saída de Diego irritou os torcedores, muito se 
especulou sobre os valores e as negociações e o presidente 
deve falar oficialmente sobre a saída do camisa 10.
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O Caxias já é velho 
conhecido do JEC e é mais 
um time que deve ser uma 
“pedra no sapato” trico-
lor nesta Série D. Nova-
mente dividindo o grupo com 
o Joinville, o Grená quer mais 
do que conquistou na tempo-
rada passada, quando parou na 
segunda fase da competição.

Em 2020, o Caxias deixou o 
JEC para trás e se classificou em 
terceiro no grupo A-8. Com 50% 
de aproveitamento, o time gaúcho 
terminou a primeira fase com uma 
campanha de cinco vitórias, seis 
empates e três derrotas. Além dis-
so, teve o segundo melhor ataque 
do grupo, com 18 gols marcados.

Apesar disso, não conseguiu 
superar a forte equipe do Miras-
sol e, depois de vencer a primeira 
partida, foi eliminado na segunda 
fase. Neste ano, o time da Serra 
gaúcha quer mais. No Gauchão, 
foi eliminado pelo Grêmio na 
semifinal, o que culminou com 
a saída do técnico Lacerda.

A diretoria do Caxias não de-
morou para trazer o substituto 
que tem a missão de levar o Grená 
ao acesso. Rafael Jaques já era 
desejo do time gaúcho e desem-
barcou na Serra para iniciar os 
trabalhos de preparação para a 
Série D. O novo treinador estava 
no Pelotas, que ficou na lan-
terna do Gauchão deste ano.

O término do Estadual 
foi o ponto de partida para 
a montagem do elenco 
para a quarta divisão do 
Campeonato Brasileiro. 

Com orçamento menor do que no 
ano passado, a diretoria do Caxias 
planeja, neste mês, contratar de 
seis a sete atletas para compor a 
equipe que disputa a Série D, além 
de renovações importantes que já 
começaram a acontecer. Entre os 
critérios que a diretoria grená ga-
rante que serão levados em conta 
para a contratação estão o conhe-
cimento do formato da competi-
ção e do futebol da região Sul, uma 
vez que o grupo é regionalizado.

 
PONTO FORTE

As primeiras renovações do 
Grená foram no setor defensivo, 
muito forte na equipe gaúcha. Os 
zagueiros Henrique e Erik esten-
deram os vínculos para disputar 
a Série D. Além disso, a diretoria 
corre para renovar o contrato do 
titular da zaga, Guilherme Mattis.

Enquanto pensa em renovações 
e contratações, o time gaúcho 
também vê peças importantes 
se despedirem, como o arti-
lheiro da equipe no Estadual. O 
atacante Gustavo Ramos con-
tratado por empréstimo junto 
ao Sampaio Corrêa teve bom 
desempenho o que provocou o 

interesse de outros clubes com 
os quais o atleta ainda negocia.

Sem contar com o artilhei-
ro, o Caxias já abriu negociação 
para um novo “homem gol”. 
Nem tão novo assim, o centroa-
vante Michel já vestiu a camisa 
Grená em 2019 e começou a 
negociar com o clube ontem.

O Caxias estreia contra o Juven-
tus, em Jaraguá do Sul, em data 
e horário ainda a serem defini-
dos pela CBF, mas como toda a 
rodada, o jogo deve acontecer 
entre os dias 5 e 6 de junho.

Caxias quer ir além 
da segunda fase 
Time Grená, tradicional “pedra no sapato” do JEC, mesmo com 
orçamento mais enxuto quer superar a campanha do ano passado

FOTOS VITOR FORCELLINI/DIVULGAÇÃO/ND

Na Série D do ano 
passado, com 

aproveitamento 
de 50%, o Caxias 
ficou em 3o lugar 

em seu grupo

Raio-X

S.E.R. CAXIAS 
• Cidade: Caxias do Sul 

• Estádio: Centenário 

• Fundação: 10/04/1935 

• Colocação no Gauchão em 2021: 4º 

• Técnico: Rafael Jaques, contratado 

após o Campeonato Gaúcho 

• Presidente: Paulo Cesar dos Santos 

• O Caxias ainda trabalha na 

montagem do elenco e, além 

das renovações que continuam, 

deve contratar de seis a sete 

jogadores para a Série D
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Premiação Ganhadores Prêmio

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

2228

Federal Concurso
Quarta e sábado
Premiação Bilhete Prêmio

5561

   

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

Premiação Ganhadores Prêmio

5562

   

2371Mega-Sena Concurso
Quarta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio

Lotomania Concurso
Terça e sexta

Premiação Ganhadores Prêmio

2177

   

   

Primeiro sorteio

Segundo sorteio

Dupla Sena Concurso
Terça, quinta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio 

2221
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Premiação Ganhadores Prêmio 
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Timemania Concurso
Terça, quinta e sábado

ATLETICO        GO
TIME DO CORAÇÃO

1636

04 20 30 37 40 50 74

Premiação Ganhadores Prêmio

Time coração Ganhadores Prêmio

Dia de Sorte Concurso
Terça, quinta e sábado

MÊS DA SORTE: 

454

03 04 10 11 13 16 17

Premiação Ganhadores Prêmio

JULHO            

LOTERIAS

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

15 acertos 2 R$ 1.851.143,62
14 acertos 350 R$ 1.344,03
13 acertos 11771 R$ 25,00
12 acertos 154202 R$ 10,00
11 acertos 850390 R$ 5,00

1 acertos 052913 R$ 500 mil
2 acertos 033197 R$ 27 mil
3 acertos 072623 R$ 24 mil
4 acertos 033730 R$ 19 mil
5 acertos 007660 R$ 18.329,00

Quina 1 R$ 743.725,46
Quadra 117 R$ 3.450,74
Terno 5525 R$ 109,88

11 13 31 51 69

Sena Acumulado R$ 33 milhões
Quina 53 R$ 56.726,39
Quadra 3480 R$ 1.234,19

04 15 30 36 39 48

20 acertos Acumulado R$ 1.600 mil
19 acertos 5 R$ 47.385,47
18 acertos 53 R$ 2.793,96
17 acertos 467 R$ 317,08
16 acertos 2933 R$ 50,48
15 acertos 13543 R$ 10,93
0 acertos 0 R$ 0,00

06 07 08 24 29
31 34 36 43 50
51 52 57 65 68
87 88 91 96 97

Sena Acumulado R$ 1.800 mil
Quina 14 R$ 3.709,90
Quadra 472 R$ 125,75

Sena 0 R$ 0,00
Quina 6 R$ 7.790,79
Quadra 527 R$ 112,63

7 acertos Acumulado R$ 2.700 mil
6 acertos 0 R$ 0,00
5 acertos 100 R$ 891,20
4 acertos 1400 R$ 9,00

ATLETICO        GO 4547 R$ 7,50

7 acertos Acumulado R$ 1.500 mil
6 acertos 50 R$ 2.726,48
5 acertos 2297 R$ 20,00
4 acertos 31252 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 0 x 1 Palmeiras
12/5, 23h Universitario  x  Def. y Jus.* 

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

1º
2º
3º
4º

  4ª RODADA 
 11/5, 19h15 Dep. Táchira 2 x 1 Internacional
13/5, 21h Always Ready  x  Olimpia 

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

1º
2º
3º
4º

  5ª RODADA 
 18/5, 19h15 The Strongest  x  Santos
20/5, 21h Boca Juniors  x  Barc.-EQU 

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

1º
2º
3º
4º

  4ª RODADA 
 12/5, 21h Fluminense 2 x 1 Santa Fe
12/5, 21h Junior B. 1 x 1 River Plate 

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

1º
2º
3º
4º

  4ª RODADA 
 11/5, 21h30 Sport.Cristal 0 x 2 Racing
12/5, 19h Rentistas 1 x 1 São Paulo 

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

1º
2º
3º
4º

  4ª RODADA 
 12/5, 19h Argentinos Jrs 0 x 1 Uni. Católica
12/5, 23h At.Nacional  x  Nacional-URU* 

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

1º
2º
3º
4º

  4ª RODADA 
 11/5, 21h30 Un. La Calera 2 x 2 Flamengo
13/5, 19h Vélez Sarsfi eld  x  LDU 

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

1º
2º
3º
4º

  4ª RODADA 
 12/5, 21h La Guaira 0 x 1 Cerro Porteño
13/5, 21h América Cali  x  Atlético-MG   

Palmeiras 12 4 4 0 0 11 3 8 100
Def. y Jus. 4 3 1 1 1 5 3 2 44.4
Ind.del Valle 4 4 1 1 2 5 7 -2 33.3
Universitario 0 3 0 0 3 2 10 -8 0

Internacional 6 4 2 0 2 11 5 6 50
Always Ready 6 3 2 0 1 5 2 3 66.7
Dep. Táchira 6 4 2 0 2 5 9 -4 50
Olimpia 3 3 1 0 2 5 10 -5 33.3

Barc.-EQU 9 4 3 0 1 7 2 5 75
Santos 6 4 2 0 2 6 4 2 50
Boca Juniors 6 4 2 0 2 3 2 1 50
The Strongest 3 4 1 0 3 2 10 -8 25

Fluminense 8 4 2 2 0 6 4 2 66.7
River Plate 6 4 1 3 0 4 3 1 50
Junior B. 3 4 0 3 1 4 5 -1 25
Santa Fe 2 4 0 2 2 3 5 -2 16.7

São Paulo 8 4 2 2 0 6 1 5 66.7
Racing 8 4 2 2 0 5 2 3 66.7
Rentistas 3 4 0 3 1 2 4 -2 25
Sport.Cristal 1 4 0 1 3 1 7 -6 8.3

Argentinos Jrs 9 4 3 0 1 6 1 5 75
Uni. Católica 6 4 2 0 2 4 5 -1 50
At.Nacional 4 3 1 1 1 6 6 0 44.4
Nacional-URU 1 3 0 1 2 5 9 -4 11.1

Flamengo 10 4 3 1 0 12 7 5 83.3
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 2 4 0 2 2 5 10 -5 16.7

Atlético-MG 7 3 2 1 0 7 2 5 77.8
Cerro Porteño 7 4 2 1 1 3 4 -1 58.3
La Guaira 3 4 0 3 1 1 2 -1 25
América Cali 1 3 0 1 2 1 4 -3 11.1

PAULISTA
 QUARTAS DE FINAL 
  QUARTAS DE FINAL 
 11/5, 16h Corinthians 4 x 1 Inter Limeira
12/5, 21h Mirassol 0(4x3)0 Guarani
14/5, 19h30 Bragantino  x  Palmeiras
14/5, 21h30 São Paulo  x  Ferroviária   

 

Com a semana livre de treinamentos 
por conta de um imbróglio no mata-mata 
do Campeonato Catarinense, o Avaí está 
usando o 'tempo extra' para se preparar 
ainda mais para o duelo de volta das se-
mifinais contra o Brusque, que acontece 
na próxima quarta-feira (19), na casa no 
adversário, no Estádio Augusto Bauer. Na 
visão do meia Valdívia, um dos líderes do 
elenco, esse período tem que ser valo-
rizado já que estão acontecendo alguns 
trabalhos específicos para a parte física, 
importante nesta maratona de jogos.

"Preparação muito importante vi-
sando esse jogo diante do Brusque, que 
é uma decisão para nós. Importante, 
não só para esse jogo, mas para a tem-
porada inteira. Temos uma sequência 
pela frente e estamos focados na parte 
tática e física. A nossa equipe está bem 
preparada", disse o meio-campista.

Valdívia comemora 
tempo de preparação
Meia do Avaí celebrou 
a pausa para realizar 
ajustes na parte tática
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No Uruguai

O São Paulo manteve a 
liderança do Grupo E da 
Libertadores, mas deixou de 
garantir antecipadamente 
a vaga nas oitavas de final, 
ao empatar por 1 a 1 com o 
Rentistas, ontem à noite, 
em Montevidéu. Mesmo com 

um time reserva, o time do 
técnico Hernán Crespo só 
não venceu graças ao golei-
ro Rossi. Com oito pontos, o 
São Paulo supera o Racing, 
seu adversário na próxi-
ma terça-feira, no saldo de 
gols (5 a 3). O gol Tricolor 

foi do estreante Orejuela.
Crespo optou por escalar 

um time reserva e deixar 
os titulares na capital trei-
nando, e também descansa-
do, porque os jogadores já 
vinham acusado o desgaste 
das partidas seguidas.

São Paulo para no goleiro Rossi

Valdívia deve ser titular na partida contra o Brusque

Sul-Americana

Corinthians joga 
pela sobrevivência

Apesar da partida poder custar a eliminação da Copa 
Sul-Americana, o Corinthians poupará jogadores no 
duelo com o Peñarol, hoje, às 21h30, no Uruguai. O 
técnico Vagner Mancini divulgou a lista de relaciona-
dos sem nove jogadores, entre eles Fagner, Jemer-
son, Gabriel, Ramiro e Luan. O time chega embalado 
após a goleada por 4 a 1 sobre a Inter de Limeira, que 
garantiu vaga na semifinal do Paulistão. Mas toda 
alegria pode ir por terra em caso de derrota fora de 
casa. O Corinthians está em segundo lugar no Grupo 
E, com 4 pontos. O Peñarol lidera, com 9. Se vencer, 
o time uruguaio vai a 12 e a equipe brasileira não po-
derá alcançar mais com duas rodadas ainda para ser 
disputada. Na atual edição do torneio, somente o pri-
meiro colocado de cada chave avança à próxima fase.

Libertadores

Fluminense 
vence e vira líder

O Fluminense venceu o Santa Fe, da 
Colômbia, por 2 a 1, de virada, no Mara-
canã, e garantiu a ldierança do grupo D, 
com 8 pontos.  A segunda vitória na com-
petição veio com direito a marca histórica 
do capitão Fred. Aos 37 anos, o atacante 
chegou a 22 gols no torneio – 12 deles com 
a camisa do time carioca – e igualou Célio 
como o terceiro maior artilheiro brasileiro.  

Bola na rede, só na segunda etapa. E os 
colombianos marcaram primeiro. Jers-
son González aproveitou belo passe de 
Porras para abrir o placar aos 12 minu-
tos. Logo depois, aos 14, Fred igualou. 
Aos 31’, Caio Paulista fez o da virada.

*NÃO FINALIZADO ATÉ O FECHAMENTO DESTA EDIÇÃO



Já faz quase um mês que 
Rosângela da Silva Xavier 
não vê o marido. No dia 16 
de março, um sábado, Jocildo 
Vieira da Silva, de 53 anos, 
saiu para pescar com outras 
cinco pessoas, do trapiche 
de Porto Belo, e nunca 
mais voltou para casa.
Agora, Rosângela pede por 
respostas das autoridades. 
“Ninguém sabe, ninguém viu, 
como assim?”, questiona. Isso 
porque, quase um mês depois 
do desaparecimento misterioso, 
a Polícia Civil ainda não tem 

respostas sobre o caso.
Segundo a delegada responsável 
pelo caso, Luana Backes, todos 
os tripulantes que estavam 
no barco naquele dia já foram 
ouvidos. Agora, a investigação 
aguarda o resultado da perícia 
do barco, feita pelo IGP 
(Instituto Geral de Perícias).
“Não tem como fechar uma 
linha só ainda”, alega a 
delegada. Mesmo assim, ela 
não considera a hipótese de que 
Jocildo tenha sido assassinado.
A esposa dele questiona como 
a tripulação só percebeu que o 

pescador não estava mais no 
barco horas depois, quando 
já haviam voltado para Porto 
Belo. Além disso, segundo 
Rosângela, depois que Jocildo 
desapareceu, o barco foi lavado.
“Todo dia eu ligo para as 
autoridades. Eu imploro, 
eu quero respostas”, apela. 
Segundo ela, Jocildo era 
quem trazia renda para a 
casa. Ele e a esposa têm dois 
filhos pequenos. “Ele que 
pagava o aluguel, comprava 
comida, pagava a luz. Sem 
ele, o que eu vou fazer?”.
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Espanha decide por volta 
da torcida nos estádios
Os clubes de futebol espanhóis receberam luz verde 
nesta quarta-feira (12) para que os torcedores voltem 
aos jogos nas duas rodadas finais desta temporada em 
regiões com baixos níveis de infecções por covid-19.
O ministro do Esporte, José Manuel Uribes, anunciou que 
um máximo de cinco mil espectadores poderão assistir 
aos jogos em regiões com menos de 50 casos de covid-19 
por 100 mil habitantes, o que significa que as regiões de 
Valência e Galiza poderão receber os torcedores de volta. 
"A escolha dos espectadores será uma decisão dos clubes: 
uma loteria, um sistema de recompensa aos mais antigos", 
disse Uribes. "Este é um primeiro passo com vista a muitos 
mais - o segredo para nós era começar de novo."
A ministra da Saúde, Carolina Darias, acrescentou que outras 
equipes podem receber torcedores se a taxa de infecção de 
sua região cair para menos de 50 por 100 mil habitantes.

Esposa cobra respostas sobre 
morte de marido pescador

+notícias

Anderson 
Silva confirma 
aposentadoria do 
MMA - O lutador Anderson 
Silva anunciou que não voltará 
a competir no MMA (sigla 
em inglês para "Artes 
Marciais Mistas"). 
Em entrevista 
ao programa 
Ariel 
Helwani's 
MMA Show, 
o paulistano 
confirmou que 
não mais atuará 
na modalidade e 
que pretende migrar 
para o boxe ou jiu-
jítsu profissio-nais.

Frente fria ganha intensidade
Devido ao avanço de uma frente fria, a Defesa Civil 
do Estado alerta para o risco de alagamentos em 
nove regiões de Santa Catarina. A Epagri/Ciram 
também alerta para o risco de maré alta – aviso que 
se estende até a noite de hoje. A frente fria provoca 
trovoadas e chuva volumosa, que começa pelas áreas 
de divisa do Rio Grande do Sul e se estende para as 
demais regiões de Santa Catarina. Os acumulados 
podem passar dos 70mm em algumas regiões. 
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