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Postos envolvidos em 
cartel são condenados   

COVID-19

Novo lote 
de vacinas 
chega a SC
Mais de 152 mil doses de 
CoronaVac e AstraZeneca 
desembarcaram em 
Florianópolis e começam 
a ser distribuídas hoje aos 
municípios. Página 5
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18 bairros de Joinville 
estão infestados por 
escorpiões-amarelos 
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Adriano Silva interrompe reunião 
em seu gabinete e vai para a rua 

em frente à Prefeitura de Joinville 
para dar assistência a vítimas de um 
acidente. Ação foi instintiva porque 

o prefeito atua há 17 anos como 
bombeiro voluntário.  

Página 7

Prefeito 
SOCORRISTA

Conselho Administrativo de Defesa Econômica condenou 17 postos, 18 pessoas físicas, 
duas distribuidoras e uma entidade pela prática de cartel de preços em Joinville. Página 3
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Em Joinville, mais pessoas com idade 
entre 50 e 59 anos com comorbidades 
podem fazer o agendamento no site da 
prefeitura (joinville.sc.gov.br). Foram 
disponibilizadas cinco mil doses. 
 
Já em Jaraguá do Sul, desde ontem(12), 
pessoas a partir dos 45 anos, com 
comorbidades ou com deficiência 
permanente (mental/ intelectual/ sensorial 
e física) podem agendar a imunização 
(jaraguadosul.sc.gov.br). Nos dois casos há 
critérios e, por isso, é importante observar 
a lista completa nos respectivos sites.

Ampliada a  
vacinação de  
pessoas com  
comorbidades 

Duplicação  
da BR-280 
Reportagem do Balanço Geral 
Joinville de ontem, 13 de maio, 
mostrou a importância do porto 
para a economia catarinense. 
A duplicação, sonhada, da 
BR-280 faz parte do pacote 
de ações para garantir mais 
desenvolvimento. Numa reunião 
on-line, representantes de 
diversos órgãos deram mais um 
passo. Eles trataram das ações de 
desapropriação para a obra de 
duplicação da BR-280 em São 
Francisco do Sul. 
 
O prefeito Godofredo Gomes 
Moreira Filho (MDB) pediu 
agilidade dos processos e 
destinação de recursos para a obra 
do lote 1 da duplicação (foto). 
A Procuradoria do Município 
fará, agora, um trabalho interno 
para facilitar e dar celeridade 
aos processos de desapropriação 
das áreas para viabilizar a 
duplicação da BR-280.

Poucos dias, muitas conquistas
Durou pouco, 10 dias, mas para Dolores 
Tomaselli, os dias à frente da Fundação 
Catarinense de Cultura serviu para deixar 
história. Ela exerceu o cargo em parte do período 
da ex-governadora Daniela Reinehr e, assim que 
Moisés retornou ao posto, foi exonerada. 
 
Dolores destacou a sanção da lei do 
mecenato que era aguardada desde 2019 e a 
assinatura do tombamento de fortalezas em 
Santa Catarina. A aprovação do mecenato 
definiu critérios para artistas catarinenses 
apresentarem e executarem seus projetos. 
A cultura ainda é a bandeira que ela 
vai continuar empunhando mas, neste 
momento, sem ocupar um cargo público.

Ciclioturismo na região 
Foram instaladas placas de sinalização do Circuito Vale 
dos Encantos de Cicloturismo. A prática ganhou muitos 
participantes desde a pandemia. Seja pela qualidade de 
vida ou mesmo a prática esportiva. O trecho abrange 
500 km pelas paisagens de Jaraguá do Sul, Corupá, 
Guaramirim, Massaranduba, Schroeder, São João do 
Itaperiú e Barra Velha.  As 300 placas contam ainda 
com QR Code e foram instaladas graças a emenda 
parlamentar do deputado estadual Vicente Caropreso.

Judiciário repassa 
quase R$ 350 mil 
para a saúde 
O valor é referente a última 
semana e foi repassado pelas 
comarcas catarinenses. O 
dinheiro vem do cumprimento 
de penas de prestação 
pecuniária, transação penal 
e suspensão condicional 
de processo, as quais são 
destinadas por comarcas 
de toda Santa Catarina a 
iniciativas desenvolvidas por 
entidades públicas e privadas 
com finalidade social.  
 
Os valores são encaminhados 
para a compra de 
equipamentos e insumos 
de uso exclusivo contra a 
Covid-19. 
 
Desde o início da pandemia, as 
contribuições do Tribunal de 
Justiça já passam  
de R$ 20,6 milhões. É a segunda 
maior quantia registrada entre 
os tribunais  estaduais do país.

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

SABRINA AGUIAR
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Cade condena acusados 
de cartel de combustíveis
Ao todo, 17 
postos, 18 
pessoas e duas 
distribuidoras 
de combustíveis 
estavam 
envolvidos no 
esquema
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Donos de postos sofriam pressão

No processo também foi 
constatado que uma das 
distribuidoras pressionava 
donos de postos que não 
estavam cumprindo o que 
havia sido acertado pelas 
lideranças do cartel.Além 
disso, o dono de uma loja 
de conveniência e o com-
panheiro da proprietária de 
um posto também teriam 
envolvimento no crime, 
auxiliando na estruturação 
e manutenção do arranjo 
anticompetitivo. Por isso, 
os dois também foram 
condenados no processo.

O processo conta com 
interceptações telefônicas 
e gravações ambientais 
autorizadas pelo Poder 
Judiciário do Estado de 
Santa Catarina, depoimen-
tos prestados pelos acusa-

dos ao MPSC (Ministério 
Público de Santa Catarina), 
além de outras evidências 
reunidas durante a ins-
trução do caso no Cade.

Ao longo do processo, 
o conselho celebrou dois 
acordos com postos e pes-
soas físicas investigadas. 
No primeiro, seis postos e 
um dos envolvidos tive-
ram que pagar uma multa 
de R$ 6,76 milhões e, com 
isso, o caso foi arquivado.

Já o segundo envolve 
oito postos que tiveram 
que pagar uma multa de 
R$ 7,13 milhões. Esta ação 
também deve ser arquivada 
após o Cade comprovar o 
cumprimento do acordo.

O Sindipetro disse que 
não concorda e que vai 
recorrer da decisão do Cade.

Preço do gás de cozinha 
continua subindo

 Além do combustível, o preço do 
gás de cozinha também subiu em 
Joinville nos últimos meses. Confor-
me pesquisa divulgada pelo Pro-
con, em fevereiro, o preço médio do 
produto comprado no balcão era de 
R$ 81,90, passando para R$ 89,33 no 
levantamento deste mês. O aumen-
to, no período, foi de mais de 9%.

Já o gás de cozinha entregue em 
casa teve aumento ainda maior: 
em fevereiro, custava em média R$ 
90,50. Agora, sai por R$ 101, o que 
corresponde a uma alta de 11,5%.

O levantamento do Procon foi feito 
em 15 revendedores distribuídos em 
vários bairros da cidade, mostra di-
ferença de até R$ 15 entre eles para o 
botijão entregue em casa. 
 
       Confira a pesquisa completa no ND+ 

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

O Conselho Administra-
tivo de Defesa Econômica 
(Cade) condenou os envolvi-
dos na prática de cartel e de 
influência à conduta comer-
cial uniforme no mercado 
de distribuição e revenda de 
combustíveis em Joinville.

A decisão foi divulgada 
ontem (13) e, ao todo, duas 
distribuidoras, 17 postos de 
combustíveis, 18 pessoas 
físicas e uma entidade repre-
sentativa são alvos do processo 
no Cade, que já aplicou mais de 
R$ 38,7 milhões em multas.

O processo administrativo 
foi instaurado em outubro de 
2015, após conhecimento, por 
parte da Superintendência-
-Geral do Cade, da abertura de 
um processo criminal contra 
proprietários de postos de 
combustíveis da cidade. De 
acordo com as investigações, 
os crimes ocorreram entre 
junho e novembro de 2013.

Segundo o processo, o cartel 
era liderado por um núcleo 
formado por donos de postos 
de combustíveis. Eles foram 
responsáveis por determinar 
os preços a serem praticados 
nas bombas e por conven-
cer os demais revendedores a 
integrarem o conluio, inclu-
sive, intermediando a reso-
lução de conflitos entre eles.

O grupo teria contado, ainda, 
com a participação do presi-
dente do Sindipetro/SC (Sin-
dicato do Comércio Varejistas 
de Derivados de Petróleo do 
Estado de Santa Catarina) na 
época dos fatos e de funcioná-
rios de duas distribuidoras de 
combustíveis. O objetivo era 
facilitar e monitorar a realiza-
ção de acordos concorrenciais.

Além da condenção pela prática de cartel, 
o Cade aplicou multas aos donos de postos 
envolvidos de mais de R$ 37,8 milhões
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Joinville sofre infestação 
de escorpiões-amarelos 
Levantamento da Vigilância Ambiental mostra que 18 bairros estão infestados pelos aracnídeos. Picada  
pode causar acidentes graves e até levar à morte. Neste ano, 66 animais já foram capturados no município

Nova Brasília, América, Espinheiros e Fátima são os bairros 

mais afetados pela infestação dos escorpiões-amarelos
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O que fazer em caso de acidentes
A pessoa que se deparar com 

um escorpião em sua residên-
cia ou ambiente de trabalho, 
pode acionar a Vigilância 
Ambiental de Joinville, pelo 
telefone (47) 3432-2337. 
A orientação é não tentar 
matar o aracnídeo, evitando 
o risco de picadas. Se houver 
condições, é possível cap-
turar o animal e mantê-lo 
em um recipiente fechado.

Em caso de picadas, o 
indivíduo deve limpar bem 
o local com água e sabão, 
aplicar compressa morna no 
local e buscar atendimen-
to imediato o mais perto 
possível da ocorrência do 
acidente, podendo optar pelo 

Hospital São José, Hospital 
Regional Hans Dieter Sch-
midt ou Hospital Infantil 
Dr. Jeser Amarante Faria 
(no caso de acidentes com 
crianças). Se for possível, o 
animal deve ser capturado e 
levado ao serviço de saúde.

Como orientações de como 
não proceder em casos de 
picada, o Serviço de Vigilân-
cia Ambiental destaca: não 
amarrar ou fazer tornique-
te, não aplicar qualquer tipo 
de substância sobre o local 
da picada (álcool, querose-
ne, fumo, ervas), nem fazer 
curativos que fechem o local e 
também não cortar, perfurar 
ou queimar o local da picada.

Os escorpiões-amarelos 
se reproduzem por 
partenogênese, ou 
seja, as fêmeas não 
precisam de machos 
para fecundá-las. Por 
isso, basta a captura 
de um exemplar em 
determinado bairro, 
para considerar a 
região infestada.”

Ailton Santana 
Benevenutti, biólogo

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

Além da pandemia do coronavírus e 
da epidemia de dengue, Joinville  tem 
mais um motivo para se preocupar: 
de acordo com a Vigilância Ambien-
tal, 18 bairros são considerados in-
festados por escorpiões-amarelos.

Em 2020, a Secretaria da Saúde cap-
turou 133 exemplares do aracnídeo, 
enquanto neste ano já foram 66, a 
maioria da espécie Tityus serralatus, 
popularmente conhecido como escor-
pião-amarelo, causador de aciden-
tes graves e, até mesmo, de mortes.

Embora eles sejam nativos de regiões 
de clima mais quente, adaptaram-se 
bem a Joinville, o que favorece a rapidez 
na reprodução. O acúmulo de entulhos, 
vegetação seca e lixo em terrenos é a 
principal causa da proliferação. As loca-
lidades mais afetadas são os bairros Nova 
Brasília, América, Espinheiros e Fátima.

“Os escorpiões-amarelos se reproduzem 
por partenogênese, ou seja, as fêmeas não 
precisam de machos para fecundá-las. 
Por isso, basta a captura de um exemplar 
em determinado bairro, para considerar a 
região infestada”, explica o biólogo Ailton 
Santana Benevenutti, agente de Combate a 
Endemias da Vigilância Ambiental. 

COMO EVITAR A PROLIFERAÇÃO
De acordo com Benevenutti, a me-

lhor forma de prevenir o surgimento de 
escorpiões é manter jardins e quintais 
limpos, sem lixo, entulhos, folhas secas 
e materiais de construção nas proxi-
midades das casas; evitar folhagens 
densas e manter a grama aparada.

É importante também manter mu-
ros e paredes rebocadas para evi-
tar a formação de frestas e buracos 
que possam servir de esconderijo.

Ao contrário de outros animais, não 
é recomendado o uso de inseticidas e 
venenos. Isso porque o escorpião possui 
um sistema de defesa em que, quando 
se sente ameaçado, bloqueia parte do 
seu sistema respiratório e apenas volta 
a respirar ao passar o período de risco.

Para evitar acidentes, também re-
comenda-se sacudir roupas e sapatos 
antes de usá-los; não colocar as mãos 
em buracos, sob pedras e troncos po-
dres; usar telas em ralos do chão, pias 
e tanques; afastar camas e berços das 
paredes; e acondicionar lixo domiciliar 
em sacos plásticos ou outros recipientes 
que possam ser mantidos fechados para 
evitar baratas, moscas ou outros insetos 
dos quais os escorpiões se alimentam.

BAIRROS  
AFETADOS

   América 
   Boa Vista 
   Boehmerwald 
   Comasa 
   Espinheiros 
   Fátima 
   Floresta 
   Guanabara 
   Jardim Iririú 
   Morro do Meio 
   Nova Brasília 
   Paranaguamirim 
   Petrópolis 
   Pirabeiraba 
   Profipo 
   Saguaçú 
   Vila Nova 
   Zona Industrial Norte
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Mais de 152 mil doses 
de vacinas chegam a SC
Remessa que desembarcou em Florianópolis ontem inclui imunizantes da AstraZeneca e da CoronaVac e será 
distribuída hoje para todas as cidades do Estado. Governo diz que total de doses recebidas já supera os 2,56 milhões 

Número de pessoas internadas nas UTIs diminuiu 

nas últimas semanas, mas índice ainda é 

preocupante porque continua acima dos 90%
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Prefeitura abre agendamento de 
vacinas para nova faixa etária

Foi aberto ontem à tarde o agenda-
mento para pessoas com comorbidades, 
com idade entre 50 e 59 anos, recebe-
rem a vacina contra a Covid-19 em Jo-
inville. O horário deve ser marcado no 
site https://vacinajoinville.com.br.

Para receber a vacina, é necessário 
apresentar um documento que com-
prove a condição. Estão sendo aceitos 
atestados médicos ou relatórios que in-
diquem a comorbidade ou, ainda, pres-
crição médica, exame ou receita médica 
em que fique clara a natureza da con-
dição. As receitas devem ter sido emi-
tidas, no máximo, há um ano atrás.

Já pessoas com doenças imunossupres-
soras, exceto os que convivem com HIV, 
devem apresentar laudo médico autorizan-
do a receber o imunizante. Pacientes onco-
lógicos, transplantados e renais crônicos, 
assim como gestantes e puérperas, também 
precisam apresentar recomendação médica.

As comorbidades elencadas nesta fase 
seguem o estabelecido pelo Ministério 
da Saúde, por meio do Plano Nacional de 
Imunização. É importante que, ao reali-
zar o agendamento, a pessoa confira se o 
seu caso está contemplado nesta fase.

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

Uma nova remessa de 152.550 
doses de vacinas contra a 
Covid-19 desembarcou ontem 
à tarde no Aeroporto Hercí-
lio Luz, em Florianópolis. São 
79.750 doses da AstraZeneca/
Fiocruz e 72.800 da CoronaVac/
Butantan, que serão distribuí-
das a partir de hoje para todos 
os municípios catarinenses.

Santa Catarina já recebeu 
2,56 milhões de doses de 
imunizantes desde o iní-
cio da vacinação, em ja-
neiro. Destas, mais de 1,44 
milhão foram produzidas 
pelo Instituto Butantan; 
1,06 milhão pela Fundação 
Oswaldo Cruz; e 57,3 mil 
pela farmacêutica Pfizer.

No momento, há 921.340 
casos confirmados de Covid-19 
em Santa Catarina, sendo que 
886.820 estão recuperados e 
20.226 continuam em acom-
panhamento. O número foi 
divulgado nesta quinta-fei-
ra, 13. O coronavírus causou 
14.294 óbitos no estado até 
agora. Esses números colocam 
a taxa de letalidade em 1,55%.

Há casos confirmados 
em todos os 295 municí-
pios catarinenses, e há 292 
com pelo menos um óbito. 
Nos últimos sete dias, 213 
municípios não registra-
ram óbitos. Entre eles estão 
São Bento do Sul, Gaspar, 
Imbituba, Rio Negrinho 
e São Miguel do Oeste.

O Governo do Estado estima 
que haja 282 municípios com 
casos ativos. A região com a 
maior quantidade de casos 
ativos hoje, proporcionalmente 
à população, é Meio-Oeste, que 
tem 677 para cada 100 mil ha-
bitantes. Na sequência, apare-
cem Planalto Norte (469) e Alto 
Uruguai Catarinense (449).

A taxa de ocupação dos leitos 
de UTI Adulto pelo Siste-
ma Único de Saúde (SUS) em 
Santa Catarina é de 93,9%. 
Isso significa que, dos 1.535 
leitos existentes no esta-
do para adultos, 1.442 estão 
ocupados, sendo 955 por 
pacientes com confirmação 
ou suspeita de Covid-19.

CASOS NA REGIÃO
PLANALTO NORTE 
Casos confirmados: 28.839 (7.567 por 100 mil habitantes)
Casos ativos: 1.789 (469 por 100 mil habitantes)
Óbitos: 515 (135 por 100 mil habitantes)
Recuperados: 26.535 

NORDESTE 
Casos confirmados: 144.612 (13.676 por 100 mil habitantes)
Casos ativos: 2.679 (253 por 100 mil habitantes)
Óbitos: 2.184 (206 por 100 mil habitantes)
Recuperados: 139.749 

ARAQUARI 
3.139 confirmados, 68 ativos, 3.005 recuperados e 66 óbitos 

BALNEÁRIO BARRA DO SUL
1.296 confirmados, 23 ativos, 1.243 recuperados e 30 óbitos 

BARRA VELHA
3.673 confirmados, 55 ativos, 3.537 recuperados e 81 óbitos 

GARUVA
1.757 confirmados, 57 ativos, 1.673 recuperados e 27 óbitos 

ITAPOÁ
2.586 confirmados, 16 ativos, 2.515 recuperados e 55 óbitos 

JOINVILLE
87.796 confirmados, 1.455 ativos, 84.979 recuperados e 1.362 óbitos 

SÃO FRANCISCO DO SUL
6.330 confirmados, 103 ativos, 6.106 recuperados e 121 óbitos 

SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ 
597 confirmados, 1 ativo, 584 recuperados e 12 óbitos 
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Candidata a vereadora usou 
dinheiro de campanha para  
pagar contas pessoais
Juiz eleitoral desaprovou as contas da campanha de candidata e determinou devolução de R$ 706,50 ao Tesouro Nacional

Decisão que desaprovou 

as contas de candidata 

é do juiz eleitoral de 

Joinville Yhon Tostes
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 A reportagem procurou Roza-
ne de Oliveira Campos. Ela destacou 
que o Partido Novo não recebe di-
nheiro público e que todo o dinhei-
ro usado em campanha é recurso do 
próprio candidato ou de apoiadores.

Em relação ao pagamento de despesas 
pessoais com dinheiro de campanha, Luis 
Irapuan, advogado de Rozane de Oliveira 
Campos e do Partido Novo, disse que esse 
valor (R$ 1.396,29) foi utilizado inicial-
mente pela candidata por um equívoco, 
mas que no dia seguinte foi devolvido. 
“Ela havia pago as despesas com o di-
nheiro da conta pessoa jurídica (da cam-
panha) e não como pessoa física. Mas no 
dia seguinte percebeu o equívoco e já de-
volveu o dinheiro para a conta da campa-
nha”, sublinhou o advogado Luis Irapuan.

Sobre receber doações de pessoa física 
beneficiária de auxílio emergencial, Ira-
puan sustentou que o candidato não tem 
o dever de verificar se o doador recebe ou 
não o auxílio emergencial. Isto precisa 
ser conferido por órgãos de controle.

Inclusive, acrescenta, o próprio ma-
gistrado na sentença pede ao MPF 
para que adote providências quanto 
às informações existentes acerca dos 
beneficiários do auxílio emergencial 
que fizeram doações para campanha 
eleitoral, por representar indício de 
fraude na declaração instituídos na lei.

“Portanto, deve apurar se foi in-
devido por parte do doador e não 
por parte do candidato”, finaliza. 

O advogado Luis Irapuan já en-
trou com um recurso no Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE) alegan-
do que as irregularidades apon-
tadas na sentença são meramente 
formais, não suscitam a desapro-
vação das contas da candidata.

A então candidata Rozane de Olivei-
ra Campos declarou R$ 25.169,00 de 
bens na campanha eleitoral de 2020.

A reportagem também procu-
rou o presidente do Partido Novo, 
mas não recebeu retorno até o fe-
chamento desta reportagem.

O conjunto de 
irregularidades 
identificadas 
ostenta 
 gravidade 
suficiente 
para ensejar a 
desaprovação 
das contas.”

Yhon Tostes, juiz eleitoral

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

A candidata a vereadora por Jo-
inville Rozane de Oliveira Cam-
pos, 42 anos, pelo partido Novo, 
teve as contas da campanha 
reprovadas pelo juiz eleitoral de 
Joinville Yhon Tostes. Isto por-
que, segundo apurou o Ministé-
rio Público Eleitoral, a candidata 
usou recursos de campanha para 
pagar despesas pessoais, como 
locação de imóvel residencial (R$ 
981,58); condomínio (R$ 312,87) 
e conta de energia elétrica (R$ 
101,84), os quais não se classi-
ficam como gastos eleitorais. Os 
pagamentos foram efetuados 
em 30 de setembro de 2020.

Durante o processo, a can-
didata admitiu a destinação 
irregular e justificou ter de-
volvido esses recursos (R$ 
1.396,29) à conta da campanha 
em 10 de novembro de 2020. 
“Isto, no entanto, não afasta 
a irregularidade do emprego 
dos recursos de campanha para 
pagamento de despesas pes-
soais”, disse trecho da decisão.

O Ministério Público Eleitoral 
apurou também que a conta de 
campanha recebeu doações de 
recursos de pessoa física com 
indício de ausência de capacidade 
econômica por ser beneficiária de 
auxílio emergencial com soma-
tório no valor total de R 1.470,50.

“O conjunto de irregularida-
des identificadas ostenta gra-
vidade suficiente para ensejar 
a desaprovação das contas. 
Inclusive, nesse sentido fo-
ram as manifestações do órgão 
técnico do Ministério Público 
Eleitoral”, escreveu o juiz.

“Cabe ressaltar que a can-
didata deverá devolver R$ 
706,50 ao Tesouro Nacional, 
no prazo de 5 dias, em razão 
da utilização de recursos de 
origem não identificada.”

“Por fim, importante registrar 
que o julgamento das contas não 
afasta a possibilidade de apura-
ção por outros órgãos quanto à 
prática de eventuais ilícitos an-
tecedentes  e/ou vinculados veri-
ficados no curso de investigação 
em andamento ou futuras”, 
escreve o magistrado na decisão.

CONTRAPONTO
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Prefeito segue instinto de 
bombeiro e presta socorro

Há 17 anos prestando 
serviço voluntário em 
Joinville, Adriano Silva 
deixou reunião no 
gabinete para ajudar 
vítimas de capotamento 
em frente à Prefeitura

Na foto acima, 

Adriano, em 

traje civil, presta 

atendimentos a 

uma vítima do 

acidente em frente 

à Prefeitura. Ao 

lado, vestido 

como bombeiro, 

em plantão no 

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

O prefeito Adriano Silva viveu 
momentos de socorrista na tarde 
de ontem, em frente ao prédio da 
Prefeitura de Joinville. Por volta das 
16h, um veículo se envolveu em uma 
acidente na rua Hermann August 
Lepper e capotou, fazendo o prefeito 
descer do seu gabinete e, imedia-
tamente, ajudar a prestar socorro 
às vítimas que estavam no local.

Adriano tem experiência em 
situações de emergência por atuar 
como bombeiro voluntário há 17 
anos. Segundo a Polícia Militar, 
o motorista do veículo capotado 
informou que transitava na fai-
xa da direita da via quando foi 
cortado por um outro carro. Com 
isso, o condutor perdeu o con-
trole da direção e o veículo fi-
cou com as rodas para cima.

De acordo com a PM, cinco 
pessoas estavam dentro do carro, 
entre elas um recém-nascido, mas 
ninguém ficou gravemente feri-
do e todos passam bem. “Estava 
no meio de uma reunião e ouvi o 
barulho de um acidente. Quan-
do olhei pela janela e vi que havia 
ocorrido um capotamento, bem 
em frente à Prefeitura, não tive 
dúvida em ir prestar os primeiros 
socorros imediatamente. Como 
bombeiro socorrista, honrei meu 
juramento em ajudar o próximo 
em qualquer circunstância”, disse 
Adriano, por meio de sua assessoria.

Essa não é a primeira vez que o 
prefeito Adriano atua como so-
corrista no exercício do cargo. No 
início de janeiro, a reportagem 
do ND flagrou ele em uma am-
bulância do Corpo de Bombeiros 
dando assistência a vítimas de um 
acidente no bairro Atiradores, no 
período da noite. Apesar de estar 
vestido com as roupas de bombei-
ro, a presença do prefeito atraiu 
olhares curiosos na ocasião.

Segundo o ND apurou, Adria-
no continua fazendo plantões 
nos Bombeiros Voluntários em 
escalas e períodos alternados.  
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Pessoa de bem
Fui um repórter dedicado a pautas de polícia, no início da 

minha carreira, na década de 1980. Os traficantes, do jeito 
que os conhecemos hoje, surgiram nessa época. Dominaram 
territórios, e nunca mais houve paz. Acompanhei muitas 
operações policiais em favelas do Rio de Janeiro, correndo 
algum perigo. Os policiais avançavam. Estampidos, 
estilhaços, pólvora, o deslocamento de ar concentrado, 
breve e intenso. Sob tiros, os policiais avançavam.

Nunca confundi bandidos com mocinhos. Bandidos 
não são “vítimas da sociedade”. E, infelizmente, para 
muitos não há esperança de regeneração. É porque há 
um ponto em que não dá mesmo para voltar, em que o 
mal se instala, invade, toma os órgãos, principalmente 
os vitais. Espírito fraco, índole ruim, o olhar de quem 
olha e não vê, de quem não tem emoção, só frieza, 
cinismo, maldade... É de desprezo que se alimentam os 
traficantes, desprezo pelos outros e até por eles próprios.

É muito clara a situação numa favela. A estrutura de 
labirintos formados pelas construções improvisadas é 
um esconderijo quase perfeito, com muitas rotas de fuga. 
Um espaço sequestrado, com toda sua gente de bem. São 
milhões de reféns de traficantes por todo país. No Rio, 
essa situação se consolidou quando Leonel Brizola foi 
governador. Ele proibiu as operações policiais em favelas, o 
uso de algemas. Bandido deveria ser chamado de “senhor”. 
O tráfico de drogas criou seus feudos, seus castelos, se 
fortaleceu. A população de bem como escudo, a população de 
bem amedrontada e oprimida. A ela resta dizer que a culpa 
é sempre da polícia, ou que não sabe de nada, que nada viu.

Em junho do ano passado, o STF resolveu também 
proibir as operações policiais nas comunidades do 
Rio durante o combate à covid, numa “política de 
segurança pública”, além de tudo, sem amparo na 
lei. O combate à criminalidade deve se dar em várias 
frentes, no trabalho de inteligência, no policiamento 
ostensivo, nas operações policiais... Não dá para aceitar 
que nas favelas prevaleçam as leis dos traficantes.

A operação no Jacarezinho teve autorização judicial. 
As investigações e o planejamento da ação demoraram 
quase um ano. Se houve excessos, se houve erros, que isso 
seja apurado. O que não dá é para demonizar a polícia. 
O que não podemos é chamar de vítimas aqueles que 
reinam pelo terror. Traficantes são opressores cruéis, 
massacram as pessoas de bem, agridem, humilham, 
praticam extorsão, invadem casas, aliciam menores.

Nas forças de segurança temos heróis que cumprem 
seu dever legal. Suas vidas têm sacrifícios e riscos que 
pouca gente poderia suportar. Saem de casa, em sua 
grande maioria, numa entrega absoluta, pensando 
em proteger e salvar vidas. Imagino o quanto a 
inversão de valores pode provocar neles uma dor 
imensa, mais do que a que porventura já sentem... 

Penso em todas as pessoas que vivem em áreas 
conflagradas, dominadas por gente muito ruim, e penso 
nas forças de segurança. Neste momento, em especial na 
família do policial André Leonardo Frias porque, sim, toda 
vida importa, mas a da pessoa de bem importa mais.

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

O senador Esperidião Amim (PP) foi en-
trevistado em outra oportunidade e inda-
guei se ele iria disputar o governo do Estado 
em 2022. Ele deixou no meio do caminho 
o seu nome. Ele disse: ‘temos grandes no-
mes no PP, um deles é Joares Ponticelli, pre-
feito de Tubarão’. Está nos seus planos?

Ele sabe que eu sonho com isso. Então o 
legal de tudo isso é que sempre tratei esse 
assunto com muita transparência. Na campa-
nha de 2020, em Tubarão, esse assunto veio 
muito à tona. Claro que o adversário explora 
isso. Dizia: ‘se ganhar só vai ficar um ano e 
três meses’. E a gente conversou muito com 
a nossa equipe de campanha e chegamos à 
conclusão: não dá para enganar a popula-
ção. Então eu nunca me esquivei de tratar 
desse assunto durante a campanha. Sonho 
com isso desde o tempo em que estava na 
Assembleia. Espero que o partido me dê essa 
oportunidade num determinado momento. 
Se vai ser em 2022, melhor, eu me considero 
preparado, mas se não for pode ser em 2026.

Se o senhor estivesse no governo do Esta-
do nesse momento crítico de Covid-19, o que 
Joares Ponticelli faria que não foi feito?

Todos estamos aprendendo a lidar com 
isso ainda. Nós estamos há quase 15 meses, 
acertando e errando. Se eu pudesse voltar no 
tempo hoje, olhando para 2020, eu não teria 
fechado escola. Todos nós fechamos escolas 
naquele primeiro momento, porque a gente 
tinha medo (da contaminação). Então acho 
que a gente tem que dialogar sempre. Acho 
que faltou isso para os governos lá atrás, mas 
faltou porque era coisa nova que não conhe-
cíamos. Então é importante quando os entes 
conversam entre si, e faltou isso em deter-
minado momento. Na atualidade, a gente 
tem mais espaço para dialogar com o próprio 
governador do Estado. Mas a gente teve um 
momento de dificuldade que faltou o diálogo.

O senhor no governo faria o que na 
economia de Santa Catarina?

Precisamos construir mais frentes de mão 
estendida para alguns setores. Principalmente 

para os setores de eventos, de entretenimen-
to, setor turístico. Em Tubarão encontramos 
uma solução que resolveu uma demanda nos-
sa e estendemos a um setor que sentiu muito, 
que foram as escolas infantis privadas, muitas 
delas fecharam. E nós resolvemos o problema 
de zeramento da fila de creche. O município 
tinha mais de 1,5 mil crianças fora das creches. 
Sabe como a gente resolveu isso? Comprando 
vaga da iniciativa privada, por praticamente 
um terço do custo de nossas vagas, nessas es-
colas que estavam fechando e hoje elas estão 
funcionando e nós zeramos a fila de creche. 
São essas soluções. O Poder Público não tem 
dinheiro para salvar toda a economia, extre-
mamente fragilizada. Você tem que criar par-
cerias com essa contraprestação de serviços

A Fecam (Federação Catarinense de 
Municípios) fez um consórcio para com-
pra de vacinas, ele vem para ajudar no 
sentido de acelerar a vacinação ou é um 
confronto com o governo federal?

Não acredito que o objetivo tenha sido 
esse. O meu município aderiu aos dois con-
sórcios, tanto o consórcio da Fecam quanto 
aquele presidido pelo prefeito Gean Lou-
reiro, que é coordenado pela Frente Nacio-
nal de Prefeitos. Eu não tenho dúvidas que 
o objetivo dos dois também foi de dizer: 
olha, nós precisamos que o governo federal 
acelere esse processo. Agora para ser ho-
nesto, embora eu tenha aderido aos dois, 
mas eu nunca criei essa expectativa de que 
a gente, efetivamente, pudesse comprar.

O senhor é crítico da CPI da Pandemia?
Ela é completamente inoportuna. Nós 

temos inúmeros mecanismos de controle, 
de fiscalização e de punição. Não estou aqui 
defendendo impunidade. Se vê vários focos 
na CPI, mas eu temo que o grande pano de 
fundo seja, efetivamente, a eleição de 2022.

Esse pós-pandemia, como Santa Ca-
tarina vai se comportar a partir daí?

Santa Catarina é vanguardeira e não tenho 
dúvidas que a gente vai se reinventar logo.

Entrevista Joares Ponticelli

Dentro da série de entrevistas com lide-
ranças políticas catarinenses para o tele-
jornal ND Notícias, o convidado de ontem 
do colunista e articulista Paulo Alceu foi 
o prefeito de Tubarão, Joares Ponticel-
li (PP). Ex-deputado estadual por qua-
tro mandatos seguidos, ele avaliou as 
chances de disputar o governo do Estado 
e as ações implantadas pelo Executi-
vo estadual no combate à pandemia.

Ele destacou ainda o que deve ser fei-
to para resgatar a economia catarinense 
no pós-pandemia. Ponticelli analisou as 
mudanças no comando do Estado, nos 
últimos meses, com os dois afastamen-
tos do governador Carlos Moisés (PSL). O 
prefeito de Tubarão também falou sobre 
vacinas e se disse contra a CPI da Pande-
mia. “Ela é completamente inoportuna”.

“A CPI da Pandemia é 
completamente inoportuna”

NDTV/ND

Joares Ponticelli concedeu entrevista 
ontem ao ND Notícias, da NDTV
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Roteiros pelo Estado

Dois ministros fazem roteiros por Santa Catarina 
hoje. O ministro da Educação Milton Ribeiro che-
gou ontem à noite a Blumenau. Ele participaria de 
um jantar com o governador Carlos Moisés da Sil-
va (PSL), o secretário de Estado da Educação, Luiz 
Fernando Vampiro (MDB), e lideranças locais. 

O ministro deve fazer um roteiro nesta sexta por 
Blumenau, no Vale do Itajaí, e Saudades, no Oeste. 
No Vale ele vai participar da entrega do CEI (Centro 
de Educação Infantil) Prof.ª Elisabete Nunes Ander-
le. O CEI faz parte de um pacote de obras que seriam 
construídas com recursos federais, mas que preci-
saram receber aporte da prefeitura para serem con-
cluídas por conta do atraso no repasse das verbas.

Após a solenidade em Blumenau, o ministro se-
gue para Saudades. Ele deve visitar a escola infantil 
Pró-Infância 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.

Já o ministro do Turismo, Gilson Machado deve 
participar de eventos em Bombinhas, além de co-
nhecer obras em Balneário Camboriú e em Itapema.

O roteiro começa pela manhã, em Governador 
Celso Ramos, na Grande Florianópolis. Depois, ele 
deve conhecer o projeto de alargamento da fai-
xa de areia da praia central de Balneário Camboriú. 
Em seguida visita o Centro de Eventos na cidade.

Machado segue para Itapema, onde vai conhecer as 
obras do calçadão da orla central. No final da tarde, o 
ministro participa da inauguração de três passarelas em 
Bombinhas. As estruturas conectam as praias de Bom-
bas, do Ribeiro e do Centro. As obras tiveram investi-
mento de R$ 2,6 milhões do Ministério do Turismo.

Ministros visitam SC
CPI da Pandemia

Governo não respondeu ofertas feitas em 
agosto de 2020, diz presidente da Pfizer

Presidente regional da Pfizer na 
América Latina, Carlos Murillo afir-
mou ontem em testemunho à CPI da 
Pandemia que os primeiros contatos 
da empresa com o governo brasileiro 
para apresentação de seu imunizan-
te aconteceram entre maio e junho 
de 2020. Ele também declarou que a 
empresa chegou a oferecer, na se-
gunda e na terceira propostas apre-
sentadas ao Ministério da Saúde em 
agosto do ano passado, 1,5 milhão 
de doses para serem entregues ainda 
em 2020, o que não ocorreu por não 
ter havido resposta governamental.

Segundo Murillo, a primeira oferta 
oficial, feita ao Ministério da Saúde, 
ocorreu em 14 de agosto, com duas 
possibilidades: 30 milhões de doses 
ou 70 milhões de doses, ambas com 
a entrega de 500 mil doses em 2020.

Na segunda oferta, em 18 de 
agosto, e na terceira, em 26 de 
agosto, também foram propos-
tos 30 milhões e 70 milhões, mas 
com uma nova possibilidade: 1,5 
milhão de doses para serem entre-
gues em 2020. O valor contratual 
seria de U$ 10 por dose, definido a 
todos os países de renda média.

“Nossa oferta de 26 de agosto 

tinha uma validade de 15 dias. Passa-
dos os 15 dias, o governo brasileiro 
não rejeitou, tampouco aceitou 
a oferta”, esclareceu Murillo.

Depois, novas ofertas foram 
feitas, mas só em 19 de março de 
2021 foi assinado contrato com a 
empresa para a oferta de 14 mi-
lhões no segundo trimestre de 2021 
e mais 86 milhões para o terceiro 
trimestre. O segundo contrato, que 
estaria para ser assinado, pre-
vê a entrega de mais 100 milhões 
no quarto trimestre deste ano.

O presidente da Pfizer confirmou 
que em 12 de setembro a Pfizer 
enviou uma carta a seis autoridades 
brasileiras sobre as ofertas, incluin-
do o presidente Jair Bolsonaro, o 
vice-presidente, Hamilton Mou-
rão, e os ministros Paulo Guedes 
(Economia) e Eduardo Pazuello.

CONTESTAÇÕES
Os senadores Marcos Rogério 

(DEM-RO) e Ciro Nogueira (PP-PI) 
contestaram que a Pfizer pudesse 
entregar as vacinas ainda em de-
zembro, diante do fato de que só em 
11 de dezembro essas vacinas foram 
autorizadas pela agência federal do 

Departamento de Saúde e Servi-
ços Humanos dos Estados Unido.

Os dois parlamentares alegaram 
que em dezembro não havia dispos-
to legal para aceitação contratual 
com a empresa no Brasil, o que só 
teria ocorrido após a publicação em 
março de 2021 da Lei 14.125, que 
dispõe sobre a responsabilidade 
civil relativa a eventos adversos 
pós-vacinação contra a Covid-19.

As colocações de Marcos Rogério 
e Ciro Nogueira foram contestadas 
por vários senadores. “Conversei há 
pouco com o Dr. Dimas Covas, que 
é presidente do Instituto Butantan. 
Perguntei: ‘Dr. Dimas, quando é 
que chegou a CoronaVac ao Bra-
sil?’. Ele falou: ‘Em novembro, nós 
tínhamos seis milhões de doses’. 
Aí, a aprovação na Anvisa só foi 
em janeiro. Tanto é que a Anvisa 
aprovou em janeiro, num domin-
go, ao que todos nós assistimos 
pela televisão, e dois dias depois já 
estavam distribuindo as vacinas. O 
caso específico em relação à Pfizer 
poderia ter sido no mesmo sistema. 
Teríamos as doses, esperaríamos a 
Anvisa aprovar, como foi feito com 
a CoronaVac”, argumentou Omar.

47 3419-8010
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Uma semana após a tragédia no 
município de Saudades, no Oes-
te catarinense – em que a creche 
Pró-Infância Aquarela foi invadida 
por Fabiano Kipper Mai, de 18 anos, 
que armado com uma adaga e um 
facão acabou matando cinco pes-
soas, entre elas três aluninhos com 
menos de dois anos – os morado-
res tentam retomar suas rotinas.

A chacina que parou a pacata 
cidade de menos de 10 mil habitan-
tes ganhou repercussão nacional. 
O ataque causou, além do luto, 
outros sentimentos, como medo 
e insegurança, além de modifi-
car a rotina das demais famílias. 
É o caso de Francielly Wickert e o 
marido, Ederson Wickert, que ainda 

não sabem se levarão os gêmeos, 
Miguel Antônio e Maria Helena 
Wickert, de 1 ano e 6 meses, de volta 
à creche. Os irmãos frequentavam 
a mesma sala que foi atacada.

De forma voluntária, o psicó-
logo e especialista em crises e 
grandes tragédias, Luis Picazio 
Neto, professor da PUC-São Paulo, 
ofereceu ajuda ao município ain-
da no dia da tragédia – 4 de maio. 
Por meio de um projeto totalmen-
te gratuito, Neto vem realizando 
aconselhamento psicológico.

O trabalho envolve terapia cogni-
tiva e comportamental, técnicas de 
neurociência para redução de trau-
mas e de estresse pós-traumático. 
“Já estou fazendo atendimentos 
online individuais e com casais, mas 
devo ir até Saudades, onde perma-
necerei por uma semana, para aten-
dimentos presenciais”, explicou.

Psicólogo especialista em tragédias 
atende aos moradores de Saudades 
Luis Picazio Neto desenvolve projeto voluntário 
com famílias afetadas pela chacina em creche 

Atendimento ajudará a evitar traumas e fobias no futuro
O projeto de apoio psico-

lógico foi desenvolvido em 
parceria com a Prefeitura de 
Saudades, por meio da Secre-
taria de Educação. A intenção, 
segundo o psicólogo, é evitar 
futuros traumas, pânicos, 
fobias e depressões graves. 
Neto atua de forma voluntária 
em grandes tragédia desde 
o ano de 2007. É especialista 
em ansiedade e depressão 
e trabalha com técnicas de 
neurociência, respiração, 
meditação o que facilita o 

trabalho em tragédias.
 “Com isso, fui me tornan-

do especialista em situações 
emergenciais, mas também 
atuo em tentativas de suicídio 
e sequestros, por exemplo. 
Além disso, ajudo profis-
sionais, como bombeiros 
e policiais, que atuam em 
grandes tragédias”, salientou.

Segundo o psicólogo, em 
momentos de tragédias o 
ideal é sempre buscar ajuda 
de profissionais qualificados. 

O trabalho do psicólogo 

durará de dois a três meses e, 
posteriormente, as pessoas 
serão encaminhadas para 
tratamentos psicoterápicos 
com outros profissionais 
para dar continuidade.

O psicólogo também 
auxiliará o município a 
desenvolver uma equipe 
posterior para trabalhar com 
crianças e dar continuidade 
ao trabalho com os adultos. 
Ontem, realizou palestra 
on-line para os profissio-
nais de educação da cidade.

Polícia de Jaraguá do Sul identifica homem   
que ameaçava repetir ataque a escola

A Polícia Civil de Jaraguá 
do Sul identificou um ho-
mem de 34 anos que vinha 
ameaçando atacar escolas 
na cidade, a fim de repetir 
o crime cometido em Sau-
dades, no último dia 4. 
Segundo o delegado Daniel 
Dias, da Divisão de In-
vestigação Criminal, o 

homem usava o Facebook 
para fazer as ameaças. 
“Há alguns dias, ele vinha 
ameaçando repetir o ata-
que, dizendo que acon-
teceria outro em Jaraguá, 
que estava preparando. 
Na quarta, ele postou que 
estava muito perto de 
acontecer”, explica Dias.

Diante da gravidade da 
situação, a polícia fez um 
levantamento para desco-
brir onde o homem mora 
e, nesta quinta-feira (13), 
esteve no local. O autor 
das postagens vive com os 
pais, é solteiro e trabalha, 
segundo o delegado. 
Equipamentos eletrônicos 

foram apreendidos a fim 
de confirmar se ele real-
mente tinha a intenção de 
praticar o crime ou apenas 
causar medo nos mora-
dores de Jaraguá do Sul.

De acordo com o de-
legado, um psicólogo e 
um psiquiatra também 
acompanharam a dili-

gência. “Por enquanto, 
não ouvimos nada que 
realmente levasse a crer 
que ele poderia fazer algo. 
Poderia estar só no plano 
imaginário”, afirma Dias.

O homem ainda será in-
terrogado e, como não co-
meteu nenhum crime, será 
monitorado em liberdade.

WILLIAN RICARDO/ND

Autor do ataque passará por 
avaliação antes de trocar de cela

Uma das madrugadas mais 
frias do ano em Chapecó, com 
temperaturas perto de zero, foi 
de isolamento total para o autor 
do ataque à escolinha Pró-In-
fância Aquarela. Fabiano Kipper 
Mai, 18 anos, que está preso no 
Complexo Prisional de Chapecó.

Ontem, ele passou a primeira 
noite na prisão desde o dia do 
ataque, após receber alta médica 
do HRO (Hospital Regional do 
Oeste), por conta das lesões 
graves que se auto provocou 
no dia do ataque. Segundo a 
PM, após atacar as vítimas, o 
jovem teria desferido golpes 
contra o próprio corpo. Ele 
teve ferimentos no tórax e no 
pescoço ficou em estado grave.

O Deap (Departamento de 
Administração Prisional) 
revelou que Kipper Mai ficará 
em isolamento por alguns dias, 
como protocolo de controle à 
Covid-19, mas não repassou 

detalhes da cela onde o rapaz 
está. Ele teve a prisão preventiva 
decretada um dia após o crime 
e foi indiciado por cinco homi-
cídios triplamente qualificados 
e uma tentativa de homicídio.

O diretor do complexo prisio-
nal, Alecsandro Zani, contou que 
após o período de quarentena ele 
passará por avaliação da equipe 
técnica composta por psicóloga, 
psiquiatra e setor de segurança 
para definir se terá condições 
de ficar com demais apenados 
ou se será mantido isolado.

O inquérito policial sobre 
o caso foi concluído ontem 
pela Polícia Civil. O delega-
do regional, Ricardo Newton 
Casagrande, deve detalhar 
hoje, em entrevista coleti-
va, a que conclusão chegou 
a investigação e as alegadas 
motivações do agressor para 
tamanha barbárie contra ví-
timas indefesas e inocentes.

Fachada da 
escolinha 
Pró-Infância 
Aquarela ainda 
recebe flores 
e homenagens 
da população: 
espaço será 
reformado
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O prefeito Gean Loureiro (DEM) 
participou de reunião na residência 
do presidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco, com algumas das principais 
lideranças do Democratas. Entre elas, 
o presidente nacional do DEM, prefeito 
ACM Neto, o governador Ronaldo 
Caiado, o senador Davi Alcolumbre. 
Um grupo de apenas 11 participantes.

Assuntos diversos foram analisados, 
como a CPI da Pandemia, as medidas 

de combate ao coronavírus, as 
crises que atingem o Congresso 
Nacional e as eleições de 2022.

Loureiro era o único político da região 
Sul presente. Foi indagado como estava 
o cenário em Santa Catarina para as 
eleições ao governo estadual em 2022.  
Informou que está concentrando todos 
os esforços em torno das campanhas 
de vacinação, nas negociações do 
consórcio nacional para compra de 

novas doses e na gestão da prefeitura.
A CPI da Pandemia recebeu várias 

críticas dos lideranças, sobretudo a 
atuação do relator, senador Renan 
Calheiros, transformado em raposa 
para cuidar do galinheiro.

Em Brasília, círculos responsáveis 
condenam a atuação de Calheiros, que 
vem ultrapassando todos os limites, 
inclusive os éticos e os legais. A ameaça de 
prisão, feita por Renan Calheiros contra 

o ex-secretário de Comunicação revelou 
a face totalitária do político alagoano.

Constatação real: a chamada CPI 
da Vergonha provoca as mais pesadas 
críticas pelo comando e pela condução. 
Enquanto o Brasil está mobilizado para 
combater a Covid-19, ao invés de estarem 
incorporados em ações para salvar 
vidas, os senadores desta inoportuna CPI 
estão fixados em intimidar testemunhas 
para destruir o governo. São ridículos!

Gean Loureiro no circuito nacional

Guarujá -O mais antigo e tradicional prefixo radiofônico de 
Florianópolis está completando hoje 78 anos. Fundada pelo 
falecido ex-governador Aderbal Ramos da Silva, a Rádio Guarujá 
continua oferecendo variada programação, com muita informação 
e prestação de serviços. Mantém-se viva graças à tenacidade da 
empresária Silvia Hoepcke da Silva e seus familiares. O jornalismo 
ganhou força, aumentou a audiência e presença na Capital e 
no Estado depois que Vanderlei Peretti assumiu a direção geral. 
A Guarujá é um patrimônio da comunicação catarinense.

Convenções - O ministro do Turismo, Gilson 
Machado, visita o Centreventos de Balneário 
Camboriú hoje. Promete repassar recursos para 95 
obras turísticas no Estado, num total R$ 110 milhões. 
O Centreventos foi inaugurado no fim do governo 
Colombo pelo então ministro Vinicius Lummertz. 
Vai para dois anos e seis meses sem funcionar. Já o 
Centro de Convenções Luiz Henrique da Silveira, em 
Canasvieiras, foi inaugurado em novembro de 2015. 
Está lá como elefante branco, entregue às moscas.    
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Curtas
 – Diário Oficial Eletrônico 
traz 27 páginas só de 
multas aplicadas aos 
veículos em circulação 
em Santa Catarina na 
edição de 11 de maio.

 – Irmandade do Senhor 
dos Passos emitiu nota 
de pesar pela morte da 
senhora Maria Helena 
Berenhauser Capella, 
mulher do ex-provedor, o 
empresário e desportista 
Laudares Capella.

 – A empresa Quantum 
Engenharia incorporou-
se à campanha Maratona 
da Solidariedade, 
promovida pela NDTV 
e Record TV, fazendo a 
doação de cestas básicas 
para famílias em situação 
de vulnerabilidade.

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

A agenda
Os primeiros dias do terceiro tempo do governo Carlos Moisés 
revela claramente o propósito de deslanchar com uma agenda 
positiva que tenha repercussão popular. Liberação total da ponte 
Hercílio Luz, vacinação prioritária dos professores, articulações 
políticas, que demonstram que o governador procura neutralizar 
o desgaste dos dois processos de impeachment e as manchas 
que ficaram com os votos dos cinco desembargadores.

Homenagem
A Prefeitura de Blumenau 
presta esta semana uma 
merecida homenagem. O novo 
Centro de Educação Infantil no 
bairro Passo Manso leva o nome 
da professora Elizabete Anderle, 
que atuou como diretora 
e secretária da Educação e 
morreu com apenas 60 anos, 
em 2008, quando exercia 
a presidência da Fundação 
Catarinense de Cultura. Era, 
na época, viúva do professor 
e sociólogo Jacó Anderle.

Licenciamentos
Aprovada pela Câmara Federal nova 
lei que padroniza o licenciamento 
ambiental em todo o Brasil, criando 
padrões e definindo prazos. Segundo 
o deputado Darci de Matos (PSD), 
transfere autonomia a Estados 
e municípios para concessão de 
licenças ambientais. Empresas com 
projetos que não tenham grandes 
impactos ambientais não terão 
exigência de licenciamento. Hoje 
existem no Brasil 2.000 leis sobre 
licenciamento, com cenário confuso 
entre União, Estados e municípios.

Suspensão
O consórcio Ivaí/Setepe começou a emitir aviso prévio 
aos empregados que estão trabalhando na conclusão das 
obras da BR-285, que liga Timbé do Sul (SC) a São José 
dos Ausentes(RS). Faltam apenas três pequenos trechos, 
que totalizam somente 1 km. Paralisar as obras neste 
momento é um absurdo, um crime contra Santa Catarina. 
Sobretudo, quando o governo estadual luta para transferir 
R$ 350 milhões ao DNIT para executar estradas federais.
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Com o advento da pandemia de Co-
vid a população passou a experimentar 
o distanciamento social e sofreu com 
o isolamento e com a perda de pessoas 
muito próximas. Diante dessa catástro-
fe planetária, passou-se a refletir sobre 
a efemeridade da vida. No Brasil a pa-
lavra “reinvenção” tornou-se cotidia-
na e as pessoas perceberam mais do que 
nunca a importância da arte em suas 
vidas. Em 2020 nos deparamos na qua-
rentena com apresentações nas saca-
das, maratonas de séries e filmes, visi-
tas virtuais a museus, lives de músicas, 
apresentações teatrais, várias experiên-
cias virtuais. No teatro Lives de peças 
teatrais se multiplicaram, assim como a 
transmissão de peças gravadas.  
 
Na Univille, a temporada de dois espe-
táculos do Programa Institucional de 
Artes Cênicas recém estreados foi inter-
rompida. O programa precisou se rein-
ventar. As aulas de teatro foram vir-
tualizadas e outro projeto iniciou pela 
Companhia de Teatro da Univille: o Do-
ses de Poesia, vídeos com poemas e tex-
tos curtos, com o objetivo de minimizar 
os impactos psicológicos causados pela 
pandemia na população. O Mulheres – 
espetáculo teatral que dirijo, estreado 
em dezembro de 2019, passou a ser exi-

bido em vídeo, com debates online; na 
Companhia do Teatro do Colégio, que 
fazia 20 anos com espetáculos em car-
taz gratuitos para a comunidade esco-
lar, readaptou a temporada de A Moura 
Torta, outro espetáculo recém estreado 
em 2019, em um podcast, com o elen-
co gravando os textos de suas casas. O 
Palhaçoterapia virtualizou as visitas no 
Hospital Infantil, com vídeos produzi-
dos pelos integrantes sendo levados às 
crianças hospitalizadas pelos funcioná-
rios: O Delivery de Alegria. 
 
Compreendendo a importância da 
arte, sobretudo no contexto da pande-
mia, a Univille continua com as ações 
culturais e artísticas. Em 2021 criou 
o Viva Arte e Cultura, um calendário 
que busca valorizar e dar visibilida-
de às ações. Uma programação diver-
sificada que reúne vários programas e 
projetos: o Clube do Conto, o Clube do 
Romance e o Salve o Cinema que, por 
exemplo, mantém atividades de dis-
cussão de importantes obras literárias 
e cinematográficas com a comunida-
de. Palestras de arte e cultura também 
compõem o Viva Arte e Cultura, além 
de exposições. Este é o DNA da Univil-
le: promover o encontro das pessoas 
com a educação, a arte e a cultura.

Viva Arte e Cultura

Para superar o luto

 Ângela Finardi
 docente na Univille, coordenadora do Programa Institucional 
de Artes Cênicas e do Projeto Palhaçoterapia Univille

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

OpiniãoND
E D I T O R I A L

Compadecer-se com o sofrimento alheio, ter a 
sensibilidade de compreender e tentar amenizar a 
dor do outro e, sobretudo, estender a mão é, sem 
dúvida alguma, um ato louvável. Ainda mais neste 

momento de incertezas provocado pela pandemia e, mais 
recentemente, em Santa Catarina pela chacina de Saudades.

Sacudida pela atitude inexplicável do rapaz recluso 
que acabou de completar 18 anos e que aparentava ser 
uma pessoa normal, levando vida pacata de estudante 
e operário, até escolher a forma mais bárbara e covar-
de possível para mostrar sua verdadeira e monstruosa 
face, a população de Saudades precisa seguir em frente.

Em meio ao turbilhão de emoções e ao luto, a espe-
rança de dias melhores e de superação que se seguem a 
este tipo de tragédia, o apoio psicológico é fundamental. 

As pessoas, todas atingidas de uma forma ou outra, 
precisam retomar suas vidas que ficaram de certa for-
ma congeladas naquela manhã de 4 de maio. E neste 
sentido é mais do que bem-vinda a atuação dos pro-
fissionais voluntários de diferentes áreas que estão se 
colocando à disposição para resgatar a esperança e a 
fé na humanidade destroçadas pela mente doentia.

Especialista em situações emergenciais e com atua-
ção em tentativas de suicídio e sequestros, além de 
ajudar profissionais, como bombeiros e policiais, que 
atuam em grandes tragédias a manterem a sani-
dade mental, o professor da PUC de São Paulo, psi-
cólogo e especialista em crises e grandes tragédias, 
Luis Picazio Neto, é um dos voluntários dispos-
tos a ajudar Saudades a sair do luto imposto.

Ele orienta que em momentos de tragédias como este 
o ideal é sempre buscar ajuda de profissionais qualifica-
dos. E faz parte de todo o processo viver todas as fases, 
que vão do choque inicial à dor e ao luto. Mas, sobre-
tudo, as pessoas precisam falar sobre o que ocorreu, 
externar seu sofrimento, buscar ajuda médica e psico-
lógica e, se for necessário, recorrer ao uso de medica-
mentos e à psicoterapia para evitar danos posteriores.

Meditação, yoga, caminhadas, comer e dormir bem e 
estar perto de pessoas amadas são algumas das ações que 
auxiliam em situações como essa. “É importante reen-
contrar o equilíbrio. Um dia você vai estar bem, no outro 
vai falar mais, em outros menos. O importante é estar ro-
deado de pessoas que fazem bem”, explica o especialista.

E, alerta o especialista, é muito importante que 
as crianças sejam acompanhadas pelo menos por 
dois anos para que isso seja transformado em uma 
lembrança, uma saudade e não em um gran-
de trauma. E aos pais fica o alerta de que não são 
só os filhos hiperativos que merecem atenção es-
pecial. É preciso saber ler o silêncio dos reclusos.
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São Francisco do Sul 
mobilizada contra a 
privatização do porto
Entidades, empresários, poder público e população temem que o terminal portuário 
seja vendido e que os lucros operacionais da unidade não retornem em projetos de 
investimentos. Entidades locais e Prefeitura não veem motivos para a mudança de gestão

Renata Fossile é gerente de uma loja em frente ao porto e acredita 

que a privatização será ruim para o setor do comércio em geral
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Potencial e localização estratégica
“A gente vê ao longo dos 

anos uma crescente de em-
presas ampliando suas áreas 
terminais, ampliando seus 
espaços pensando nesse po-
tencial do Porto. Existe uma 
expectativa muito forte no 
crescimento e as empresas 
já estão vendo isso, se ins-
talando e trabalhando nesse 
sentido”, reforça João Ri-
cardo de Andrade Chaves.

O Porto de São Francis-
co do Sul é o maior terminal 
portuário de Santa Catarina. 
Só em 2018, foi responsável 
por 25,61% das cargas mo-
vimentadas pelos portos do 
Estado, recebendo em média 

38 navios por mês. O total da 
movimentação geral de cargas 
hoje é de R$ 11,5 milhões.

“É um porto que tem uma 
localização estratégica dentro 
do comércio exterior e que 
conseguiu conciliar cres-
cimento com eficiência da 
operação. Hoje, temos uma fila 
muito pequena e navios à es-
pera mesmo diante do volume 
expressivo de movimentação. 
Isso faz com que o porto seja 
uma escolha racional por parte 
de importadores e exporta-
dores”, disse o presidente do 
porto, Fabiano Ramalho.

Para o presidente do Sin-
dicato dos Trabalhadores 

do Serviço Público de San-
ta Catarina, Antônio Luiz 
Battisti, além dos lucros, o 
modelo usado na gestão do 
Porto de São Francisco do Sul 
justifica a permanência do 
Estado como administrador.

“As principais operações como 
movimentação, carregamento 
dos navios, berços, são feitas por 
operadores da iniciativa priva-
da. Então, segue uma  linha dos 
principais portos do mundo. 
Não entendemos como pode 
o governador ter uma carta do 
governo federal para prosseguir 
com a gestão até 2036 e ele quer 
entregar o papel do Estado”, 
critica Antônio Luiz Battisti. 

Necessidade de 
investimentos 
é de ordem de 
R$ 1 bilhão

O futuro do porto 
continua em dis-
cussão, mas a 
necessidade de 
investimentos para 
acompanhar as ten-
dências de logísticas 
do mercado no fu-
turo é uma certeza. 
A estimativa é de 
que seja necessário 
investir cerca de R$ 1 
bilhão em melhorias.

“Identificamos 
demandas de carga 
que são esperadas 
para os próximos 
anos e conjugamos 
isso com a nos-
sa infraestrutura 
atual existente. 
Isso resultou no 
aproveitamento de 
projetos antigos 
e no lançamento 
de projetos novos 
a fim de aumen-
tar a operação e 
torná-la ainda 
mais eficiente”, 
reforça Ramalho.

Para Roberto 
Lunardelli, diretor 
da Litoral Soluções 
em Comércio Ex-
terior Ltda, um dos 
operadores por-
tuários, a busca por 
melhoria constante 
é uma necessidade e 
deve fazer parte de 
qualquer empresa.

PROJETO DA 
DRAGAGEM

No Porto de São 
Francisco do Sul, 
há, por exemplo, o 
projeto da dragagem 
de aprofundamen-
to, canal externo e 
interno, melhoria 
de equipamentos no 
corredor de exporta-
ção, finalização dos 
portões e solução 
definitiva para a re-
troárea do berço 201. 

“São investi-
mentos que a gente 
enxerga como 
necessários, mas 
vemos que já estão 
em execução ou 
estão planejados 
no porto”, com-
plementa Roberto 
Lunardelli, diretor 
da Litoral Solu-
ções em Comércio 
Exterior Ltda. 

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

População, entidades, 
empresários locais e Poder 
Público temem que o Porto 
de São Francisco do Sul seja 
privatizado e que os lucros não 
retornem em investimentos, 
causando prejuízos ao municí-
pio, ao Estado e às pessoas que 
dependem direta ou indireta-
mente da alavanca econômica. 

No começo de fevereiro, o 
governo do Estado anunciou 
a extinção da SCPar Parcerias, 
que administrava os portos de 
São Francisco do Sul, Imbi-
tuba e Laguna. Os portos são 
da União, mas estão sob a 
concessão do governo catari-
nense. A extinção, inclusive, 
foi resultado de denúncias 
trazidas à tona pelo Grupo ND 
de irregularidades em licita-
ções e contratação de pessoal.

Ocorre que o governo do 
Estado decidiu privatizar os 
portos, o que causou gran-
de desconforto na cidade e 
trouxe insegurança a todos 
os setores, inclusive para a 
comunidade. Hoje, calcula-se 
que cerca de 70% da econo-
mia de São Francisco do Sul 
gire em torno do porto.

Um exemplo é o comér-
cio que pode ser fortemente 
impactado. Renata Rosana 
Fossile, gerente de uma loja 
que tem 50 anos de história e 
fica bem em frente ao porto, 
conta que a maioria dos clien-
tes é trabalhador portuário. 

Para tentar reverter a pri-
vatização, uma comissão 
foi formada pela Prefeitura 
e entidades locais, como a 
Associação Empresarial de São 
Francisco do Sul (Acisfs). João 
Ricardo de Andrade Chaves, 
presidente da Acisfs, acredita 
que a decisão foi precipitada, 
ressalta que o porto bate re-
cordes de movimentação e gera 
lucro, por isso não vê motivos 
para mudança na gestão. 

LUCROS

A apuração dos lucros só pode ser 
feita a partir de 2018. Antes desse 
período, como autarquia, o balanço 
era feito de forma diferenciada, 
pois o porto não pagava impostos.

VALORES LÍQUIDOS: 
2018: R$ 809.403,95 
2019: R$ 3.916.027 
2020: R$ 2.098.487,18 
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O BNDES (Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social) registrou lucro 
líquido, ou lucro contábil, de 
R$ 9,8 bilhões no primeiro 
trimestre de 2021, aumento de 
78% em comparação a igual 
período do ano passado, e um 
lucro recorrente (que exclui 
ganhos ou perdas com itens 
extraordinários) estável de 

R$ 2,4 bilhões. O lucro líquido 
foi impulsionado pela venda 
de participações societárias e 
pela intermediação financeira. 
Na avaliação do presidente do 
banco, Gustavo Montezano, 
“continuidade” é a melhor 
palavra para resumir o primeiro 
trimestre de 2021. “Um trimestre 
onde, mais uma vez, a gente 
entrega robustos resultados”.

BNDES registra lucro 
no primeiro trimestre

Aumento da 
atividade 
econômica
A atividade econômica no 
país registrou crescimento de 
2,3%, no primeiro trimestre 
deste ano, conforme apurou 
o IBC-Br (Índice de Atividade 
Econômica do Banco 
Central). A comparação é 
com os últimos três meses 
de 2020 e os dados são 
da série dessazonalizada 
(ajustado para o período). 
Segundo o Banco Central, na 
comparação com o primeiro 
trimestre do ano passado, a 
expansão ficou em 2,27%.
Em março, o IBC-Br recuou 
1,59% na comparação com 
o mês de fevereiro de 2021. 
O índice ficou em 140,16 
pontos em março, ante 
142,43 pontos registrados no 
mês precedente. A retração 
se dá após um período 
de dez altas seguidas.
Os dados do BC mostram 
que, na comparação com 
o mesmo período do ano 
anterior, sem o ajuste, o 
índice registrou variação 
positiva de 6,26%. Em 
relação ao primeiro 
trimestre de 2020, o IBC-Br 
registrou alta de 2,27%. Já 
no acumulado de 12 meses, 
o indicador, por sua vez, 
apresentou queda de 3,37%.

Mercadoredacao@ndmais.com.br

Crescem exportações 
em Santa Catarina
As exportações de Santa Catarina cresceram 30,9% em 
abril na comparação com o mesmo mês no ano passado. A 
alta foi puxada pelo aumento dos embarques de carne de 
aves (13,5%), carne suína (51,6%), motores e geradores 
elétricos (64,9%) e partes de motores (68,9%). Os dados 
são do Ministério da Economia e foram analisados pelo 
Observatório Fiesc. A análise da Fiesc mostra que em 
abril o setor de alimentos foi o mais representativo na 
pauta de exportações do Estado, com participação de 
31,6%. O principal comprador foi a China. Outro destaque 
foi o segmento de madeira e móveis, com crescimento 
de 68,2% em relação ao mesmo período de 2020. 

Consumo de energia 
sobe no Brasil em abril
O consumo de energia elétrica no País subiu 13,4% em abril, 
para 63.342 megawatts médios, registrando uma sequência de 
10 meses seguidos de crescimento, iniciada em julho de 2020, 
tendo como reflexo a resiliência de setores da economia na 
pandemia, de acordo com o boletim InfoMercado Quinzenal, 
da CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica).
Segundo a CCEE, o aumento do consumo de energia no sistema 
interligado nacional tem sido influenciado principalmente 
pelo mercado livre, no qual grandes consumidores, como 
indústrias, shoppings ou empresas, podem negociar contratos 
diretamente com geradoras ou comercializadoras.
No mercado livre, o consumo cresceu 31,3% no mês passado. 
Excluindo as novas cargas, que entraram nesse ambiente 
nos últimos 12 meses, a alta teria sido de 25,4%.

Prova de vida 
voltará a ser 
cobrada no INSS
O INSS vai retomar o 
bloqueio de benefícios de 
aposentados e pensionistas 
que não fizerem a chamada 
prova de vida. Os bloqueios 
estavam suspensos desde 
março de 2020 por conta da 
pandemia do coronavírus.
De acordo com portaria 
publicada no Diário Oficial 
da União, os bloqueios 
serão retomados a partir 
da competência de maio de 
2021. A comprovação de vida 
pode ser feita por biometria 
facial, nos aplicativos "Meu 
INSS" e "Meu gov.br" e 
também nos bancos em que 
o aposentado ou pensionista 
recebe o benefício.

Amazon  
anuncia 
expansão
A Amazon anunciou a 
abertura de um novo 
centro de distribuição 
em Cajamar, localizado 
na Grande São Paulo, 
como parte de sua 
expansão no Brasil. O 
lançamento conta com 
57 mil metros quadrados 
de área e pretende 
gerar 450 novos 
empregos diretos na 
região. Ricardo Pagani, 
diretor de operações 
da Amazon no Brasil, 
avalia que o lançamento 
reflete o compromisso 
da companhia com 
os consumidores 
brasileiros.
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Movida por paixões, a história de Adália, 
vivida pela atriz Carla Marins, em Gênesis, 
teve um triste capítulo com a perda do ma-
rido Tauro (Fernando Val). A viuvez preco-
ce resgatou antigas feridas da personagem, 
que, agora, se vê mais uma vez diante do 
enigmático sentimento em relação a Mas-
sá (Marcos Winter), que retornou ao acam-
pamento de Abrão (Zécarlos Machado).

Carla Marins comentou a emoção da cena em 
que Adália recebeu a notícia da morte do marido 
em batalha. “Foi muito duro. A morte do Tauro 
ficou misturada com o rancor, porque ela achou 
que Massá havia matado Tauro, até ela entender 
que eles não lutaram entre si”, comentou. 
Na avaliação dela, Adália e Tauro se uniram 
pelas dores vividas no passado, mas con-
seguiram se fortalecer juntos. “Acho que o 
encontro da Adália com o Tauro foi um oá-
sis na vida dela, um primeiro oásis. Acho que 
ela amou o Tauro, constituiu família. Ela se 
realizou naquele momento. Foi muito impor-
tante na trajetória dela ter, primeiro, rejeitado 
o Massá e optado por uma pessoa honesta, 
como ela disse, mais firme de caráter, e que 
dava uma segurança para ela”, afirmou.

Sem poder adiantar detalhes da trama, 
Carla Marins contou que mais transforma-
ções devem marcar a trajetória de Adália, 
que irá buscar forças no amor pelo filho.

De rejeitada por Naor (Jorge Pontual) a 
disputada por Massá (Marcos Winter) e Tau-
ro (Fernando Val), Adália passou por confli-
tos durante a trajetória dela que resultaram 
em uma mudança de postura na novela.

Para Carla Marins, a transformação de 
Adália teve início com a frustração em relação 
à expectativa de ser a segunda esposa de Naor, 
quando a personagem deixou a cidade de Ur 
dos Caldeus e partiu com a caravana de Abrão.

A atriz definiu a personagem com uma 
mulher forte e corajosa, que se beneficia da 
autocrítica e que enfrenta as consequên-
cias dos próprios atos. Para ela, Adália tem 
a capacidade de aprender com os erros e de 
mudar a si mesma. “Percebo na trajetória 
dela o erro, o entendimento e a mudança. 
Acho isso muito bonito”, declarou a atriz.

Após aquela experiência, Carla Marins disse 
acreditar que a personagem desenvolveu um 
senso de autoproteção, que foi fundamental para 
que Adália não se deixasse levar pelas investidas 
de Massá. “Ela se vê atraída por um fora da lei, 
uma situação que poderia deixá-la em vulne-
rabilidade de novo, e não segue esse caminho. 
Acho que isso fortalece muito ela”, disse. 

Capítulo de hoje
Deus diz a Abrão que todo homem deverá 

ser circuncidado. Sarai sente as palavras de 
Agar. Deus diz a Abrão que Sarai se chamará 
Sara. O Senhor avisa que ela dará um filho a 
Abraão. Em Sodoma, Ló e Ayla demonstram 
frieza um com o outro. Abrão dá início às 
circuncisões dos homens do acampamento. 
Abrão tem um encontro com os três anjos.

Relação de Adália com Tauro é 
“um oásis”, diz Carla Marins

Novelas  / Serviço 

Cena do casamento de Adália (Carla Marins) e  
Tauro (Fernando Val) na superprodução Gênesis

A atriz fala também sobre as transformações da personagem que sofre com a 
viuvez precoce e depois destina todo seu amor ao filho na superprodução Gênesis
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Áries 21/3 a 20/4 
É um dia desorientador, que merece cui-
dado, para não enfiar os pés pelas mãos 
com a alma convencida de não ter alter-
nativa disponível. Respire fundo, dei-
xe tudo acontecer com mínima inter-
venção de sua parte. Você consegue.

Touro 21/4 a 20/5
O que era seguro, hoje não parece tan-
to, são mudanças temporárias de pers-
pectivas que você não precisa tornar um 
drama, porque passarão e não deixa-
rão rastros, desde que você não prolon-
gue tudo fazendo dramas desnecessários.

Gêmeos  21/5 a 20/6 
Tomar atitudes não é o mesmo que reagir aos 
acontecimentos. As atitudes são produto de 
reflexões e escolhas, enquanto as reações são 
movimentos impulsivos que nem sempre pro-
vocam resultados melhores do que as causas.

Câncer   21/6 a 22/7 
Tome distância de tudo e de todos e prefira 
a solidão e o silêncio, porque qualquer des-
lize de palavras e atitudes correria o risco 
de produzir efeitos desproporcionais. É um 
dia delicado, tome distância, será melhor.

Leão 23/7 a 22/8  
O fator humano é delicado num dia como 
hoje, já que sempre complicado, por-
que cada pessoa tem ideias próprias e, 
em geral, não há um ímpeto de con-
gregação, muito pelo contrário. Porém, 
é com pessoas que se faz o destino.

Virgem  23/8 a 22/9 
Melhor você não se expor demais num dia 
como hoje, porque as reações das pessoas são 
imprevisíveis mas, contando com que a maior 
parte das pessoas anda angustiada, não se 
pode esperar nada muito positivo delas.

Libra  23/9 a 22/10
Aquilo que você pense ter entendido muito 
bem será melhor repassar e verificar se foi 
mesmo muito bem entendido, porque o dia 
de hoje é propenso a equívocos, daqueles que 
ocorrem por falta de verificação. Em frente.

Escorpião 23/10 a 21/11 
Quando deixam de funcionar bem as 
coisas que supostamente não merece-
riam atenção, porque deveriam funcio-
nar automaticamente, chegou a hora de 
repensar o automatismo e se dedicar a 
prestar atenção aos mínimos detalhes.

Sagitário  22/11 a 21/12 
O entendimento mutuo é o melhor dos ce-
nários possíveis em todo relacionamento, 
mas muito raramente esse estado de coisas 
se estabiliza, passando por momentos mui-
to confusos, como pode acontecer hoje.

Capricórnio 22/12 a 20/1 
São tantas coisas que precisam ser feitas 
ao mesmo tempo que, de início, dá pregui-
ça e desânimo. Muito bem, é possível deixar 
para depois, mas sem que isso se trans-
forme numa rotina de procrastinações.

Aquário 21/1 a 19/2
Satisfazer desejos sempre parece uma muito 
boa ideia, porém, nem sempre os resultados 
são satisfatórios como o imaginado. Hoje é 
um daqueles dias em que a distância entra 
a imaginação e a realidade fica enorme.

Peixes  20/2 a 20/3
Pratique a despreocupação, independente 
de tudo que anda acontecendo por aí e que 
alimenta a fogueira das preocupações. Tudo, 
no mundo humano, está submetido às esco-
lhas que, por própria vontade, sejam feitas.

Horóscopo
Oscar QuirOga/ EstadãO cOntEúdO



Oficialmente apresentado, o 
lateral-direito Alison é o primeiro 
reforço do JEC para a disputa da 
Série D do Campeonato Brasileiro. 
Destaque do Concórdia no Esta-
dual, o jogador, que disputou as 11 
partidas da competição, conhece 
bem o Tricolor, afinal, o primeiro 
título do Joinville no ano foi justa-
mente em cima do Galo do Oeste.

E esse “conhecer” pesou na 
decisão do atleta de 27 anos de es-
colher o JEC e não os outros clubes 
interessados. Só em Santa Catarina, 
Alison “rejeitou” Marcílio Dias e 
Criciúma para desembarcar em 
Joinville. Com passagens por Ma-
rau, União Frederiquense, América 
(PE), Guarani (RS), Atlético-RS, 
Inter de Limeira, Oeste e São Bento, 
além de Concórdia, o lateral-di-
reito comemorou a chegada ao 
Tricolor. “Eu acho que todo sonho 
e planejamento do jogador é subir 
de nível e eu fico feliz de ter con-
seguido isso. O JEC é uma equipe 
de camisa, de tradição nacional, 
foi um salto muito grande na 
minha carreira”, falou em entre-
vista coletiva de apresentação, 
ontem, no CT do Morro do Meio.

Alison chega para uma posição 
que tem um jogador experiente 
como titular absoluto, a faixa de 
capitão e o peso de conquistas na-

cionais, mas para ele, não há uma 
“disputa” com Edson Ratinho. “O 
Ratinho é um jogador que dispensa 
comentários, tem uma história 
incrível no clube. Eu não vejo como 
uma disputa, vejo como ajuda, 
não vim para disputar posição, 
vim para somar”, salientou.

Caracterizado por ser muito 
ofensivo e regular, Alison ressalta 
que tudo faz parte de um contex-
to, admite ser muito ofensivo, 
mas mira, também, na evolução 
que pode ter no setor defensivo.

O jogador elogiou, ainda, o 
trabalho do técnico Leandro Zago 
e aposta em amadurecimento ao 
lado do jovem treinador. “É uma 
mudança muito grande no fator 
de inteligência, ele é um treina-
dor muito inteligente, dinâmico, 
com treino focado no jogo e isso é 
muito importante para o jogador 
porque ele sabe que aquele treino 
será utilizado no jogo. Então, é 
muito bom trabalhar com ele, é 
jovem, mas com uma ambição 
muito grande. Isso ajuda muito no 
crescimento do jogador”, avaliou.

“EU ME VIA COM 
ESSA CAMISA”

O peso do Joinville Esporte Clube 
fez Alison desembarcar no Norte 
de Santa Catarina. Ele admitiu 

que recebeu outras propostas, 
mas que “o peso da camisa foi o 
diferencial na minha escolha”.

O jogador já conhecia o JEC dos 
embates neste ano e isso foi fun-
damental para que o lateral-direito 
escolhesse o Tricolor. “Eu me via 
no estilo de jogo, vestindo essa 
camisa, com essas pessoas. Dentro 
das propostas, a do Joinville foi 
disparada a melhor, pela camisa, 
clube e projeto”, falou. 
Alison é mais um jogador que che-
ga sabendo que o Tricolor não está 
no lugar que lhe é devido e ressal-
tou que o JEC entra para disputar 
título em qualquer competição 
que participe. A responsabilidade 
de conquistar o acesso ficou ainda 
maior pela falta de calendário que 
o clube pode enfrentar em 2022, 
mas para o lateral-direito isso é 
apenas um combustível a mais. 
“Em todo campeonato, pelo peso 
da camisa, o JEC entra para vencer. 
Sabemos que o clube precisa do 
acesso para ter calendário e isso 
é muito importante para nós, 
que temos essa responsabilidade. 
Creio que a Série D será boa para a 
equipe, vamos entrar para ga-
nhar. A grandeza que o time tem 
não é para disputar uma série D. 
Cabe a nós colocar o Joinville no 
devido lugar dele”, finalizou.
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Esvaziou o DM

EvariniDrika

adrieli.evarini@ndmais.com.br

Alison escolhe o JEC 
pelo “peso da camisa”
Lateral direito rejeitou propostas do Marcílio e do Criciúma para poder 
participar do projeto de recolocar o Joinville na Série C do Brasileiro

Esporte

Restando menos de um mês para a estreia na Série D, o 
JEC recupera os jogadores que terminaram o Estadual no 
Departamento Médico. Hoje, só o volante Braga está no 
DM após sentir a posterior da 
coxa e três atletas ainda não 
trabalham forte com o grupo 
comandado por Leandro 
Zago. O atacante Caio 
Monteiro, o volante Naldo 
(foto) e o zagueiro Charles 
já estão em fase de transição 
e devem estar 100% à 
disposição do comandante 
a tempo de participar dos 
jogos-treino que o time 
quer realizar antes da 
estreia diante do Cascavel.

Tentou, mas não deu 
O JEC até tentou, mas não conseguiu a contratação do 
atacante Tiago Marques, que está no Santo André. O atleta de 
33 anos também foi procurado por Caxias e Chapecoense. No 
caso do JEC, a negociação travou por questões financeiras. 

Ele quis sair 
O presidente Charles Fischer voltou a falar sobre a 
negociação do meia Diego, reiterou os valores e condições, 
ressaltou que a saída foi desejo do jogador e negou os 
boatos a respeito do contato da diretoria do Brusque 
diretamente com o empresário do atleta. As negociações 
foram tratadas de clube para clube, garantiu.

Isaac dá adeus ao Tricolor 
Aproveitado também no time principal, o atacante Isaac 
deixou o Tricolor. Formado na base, o contrato do atacante 
terminou no final de maio e o clube não pôde oferecer o 
que o jogador queria. Isaque exigiu algumas compensações 
financeiras para continuar no clube, coisas que o JEC não tem 
condições, especialmente, para atletas que ainda precisam de 
maturação e, por isso, Isaac deixou o time antes da disputa 
do Estadual Sub-20, que acontece no segundo semestre.

Contratações na mira 
O diretor de futebol Léo Roesler está trabalhando 
e os principais alvos são um atacante, um ponta 
e um goleiro. Os reforços, no entanto, não devem 
chegar sem que alguém deixe o elenco. Um entra e 
um sai, essa é a fórmula para a conta financeira do 
clube fechar e, para isso, alguns jogadores devem 
ser emprestados. O goleiro tem características 
bem definidas: idade entre 25 e 30 anos e com 
habilidade de jogar com os pés, o que encaixa com 
o que o técnico Leandro Zago busca na posição.

FOTOS VITOR FORCELLINI/DIVULGAÇÃO/ND

Alison diz que não veio para o JEC para disputar posição 

com Edson Ratinho, mas para contribuir com o grupo

 Editor: Mauro Geres mauro.geres@ndmais.com.br
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Lotofácil Concurso
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2229

Federal Concurso
Quarta e sábado
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TIME DO CORAÇÃO
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Time coração Ganhadores Prêmio

Dia de Sorte Concurso
Terça, quinta e sábado

MÊS DA SORTE: 

455
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Premiação Ganhadores Prêmio

AGOSTO           

LOTERIAS

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

15 acertos 1 R$ 1.098.450,21
14 acertos 268 R$ 1.227,71
13 acertos 9172 R$ 25,00
12 acertos 120409 R$ 10,00
11 acertos 630961 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 Acumulado R$ 1.500 mil
Quadra 45 R$ 8.277,46
Terno 3388 R$ 165,32

21 27 42 57 71

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$ 2 milhões
Quina 27 R$ 1.976,30
Quadra 878 R$ 69,45

Sena 0 R$ 0,00
Quina 6 R$ 8.004,00
Quadra 477 R$ 127,84

7 acertos Acumulado R$ 3 milhões
6 acertos 0 R$ 0,00
5 acertos 88 R$ 1.069,19
4 acertos 1558 R$ 9,00

SERGIPE         SE 2717 R$ 7,50

7 acertos 2 R$ 763.096,23
6 acertos 84 R$ 1.536,30
5 acertos 2465 R$ 20,00
4 acertos 31950 R$ 4,00

LIBERTADORES
  GRUPO A 

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

  5ª RODADA 
 18/5, 19h15 Palmeiras  x  Def. y Jus.
18/5, 21h30 Universitario  x  Ind.del Valle 

    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 1 x 2 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

  5ª RODADA 
 18/5, 21h30 Fluminense  x  Junior B.
19/5, 21h River Plate  x  Santa Fe 

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

1º
2º
3º
4º

  5ª RODADA 
 18/5, 21h30 São Paulo  x  Racing
19/5, 19h Sport.Cristal  x  Rentistas 

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

1º
2º
3º
4º

  5ª RODADA 
 18/5, 19h15 Nacional-URU  x  Uni. Católica
20/5, 19h Argentinos Jrs  x  At.Nacional 

    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 3 x 1 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 1 x 2 Atlético-MG   

Palmeiras 12 4 4 0 0 11 3 8 100
Def. y Jus. 5 4 1 2 1 6 4 2 41.7
Ind.del Valle 4 4 1 1 2 5 7 -2 33.3
Universitario 1 4 0 1 3 3 11 -8 8.3

Internacional 6 4 2 0 2 11 5 6 50
Always Ready 6 4 2 0 2 6 4 2 50
Olimpia 6 4 2 0 2 7 11 -4 50
Dep. Táchira 6 4 2 0 2 5 9 -4 50

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 5 4 1 2 1 6 6 0 41.7
Nacional-URU 2 4 0 2 2 5 9 -4 16.7

Flamengo 10 4 3 1 0 12 7 5 83.3
Vélez Sarsfi eld 6 4 2 0 2 8 7 1 50
LDU 4 4 1 1 2 8 9 -1 33.3
Un. La Calera 2 4 0 2 2 5 10 -5 16.7

Atlético-MG 10 4 3 1 0 10 3 7 83.3
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 4 0 1 3 2 7 -5 8.3

 SUL-AMERICANA 
  GRUPO A 
  5ª RODADA 
 19/5, 21h30 Rosario Central  x  Huachipato
20/5, 19h15 12 de Octubre  x  San Lorenzo 

    GRUPO B 
  4ª RODADA 
 11/5, 21h30 Montevideo CT 1 x 1 Independ.
13/5, 19h15 Guabirá 0 x 1 Bahia 

    GRUPO C 
  5ª RODADA 
 19/5, 19h15 Jorge Wil.  x  Ars. Sarandí
20/5, 19h15 Ceará  x  Bolívar 

    GRUPO D 
  4ª RODADA 
 11/5, 19h15 Metropolitanos 0 x 1 Athletico-PR
13/5, 21h30 Aucas 2 x 1 Melgar 

    GRUPO E 
  4ª RODADA 
 13/5, 21h30 R. Plate-PAR 2 x 1 Sp. Huancayo
13/5, 21h30 Peñarol 4 x 0 Corinthians 

    GRUPO F 
  4ª RODADA 
 12/5, 21h30 Atlético-GO 0 x 0 Palestino
13/5, 21h30 Libertad 1 x 0 New. Old Boys 

    GRUPO G 
  5ª RODADA 
 18/5, 21h30 Emelec  x  Tolima
18/5, 21h30 Talleres  x  Bragantino 

    GRUPO H 
  4ª RODADA 
 13/5, 19h15 Aragua 1 x 2 La Equidad
13/5, 19h15 Grêmio 3 x 1 Lanús   

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   
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Depois de abrir 3 a 1 no jogo 
de ida das quartas de final do 
Campeonato Catarinense no úl-
timo final de semana, o Figuei-
rense não conseguiu segurar 
a pressão da Chapecoense, foi 
derrotada por 2 a 0 no duelo de 
volta e acabou eliminado. Logo 
após a partida, o técnico Jor-
ginho tentou deixar o Estadual 
para trás e afirmou que a equipe 
estará pronta para a disputa do 
Campeonato Brasileiro da Série 
C, que começa no final do mês.

“Teremos uma reformulação 
para a sequência da tempora-
da. A ideia é que tenhamos de 
nove a dez reforços, para que 
possamos ficar mais fortes. 
Nosso elenco é muito jovem, 
então precisamos de jogado-
res mais rodados para com-
plementar e conseguirmos 
brigar pelo acesso no Brasi-
leiro”, disse o comandante, 
que também fez uma análise 
desse jogo de volta das semi-
finais e afirmou que a equipe 
sentiu falta do zagueiro Paulo 
Ricardo nas jogadas áreas.

“Tivemos possibilidades de 

matar o jogo, mas infelizmente 
não conseguimos e pagamos 
o preço. Nossa equipe com-
petiu muito bem. Eles não 
tiveram tantas chances claras 
assim. Nosso melhor jogador 
de bola parada não estava, 
que é o Paulo Ricardo. Nós 
temos alguns jogadores altos, 
mas sem a impulsão e o tem-
po de bola dele”, afirmou.

O Figueirense estreia na 
Série C do Brasileiro con-
tra o Novorizontino, fora 
de casa, no dia 29, às 16h. 

Jorginho fala em time 
preparado para Série C
Depois de duas frustrações no Catarinense, treinador do 
Figueirense aposta em reformulação para sequência de 2021

Grêmio a um 
empate da vaga
Pela Sul-Americana, o 
Grêmio fez o dever de casa. 
Voltou a vencer o Lanús, 
agora pelo placar de 3 a 1, 
com uma atuação segura, 
sem correr riscos. Com o 
resultado, o Tricolor mantém 
os 100%, vai a 12 pontos 
na Sul-Americana e está 
praticamente classificado: 
precisa apenas de um empate 
em dois jogos para garantir 
matematicamente vaga 
nas oitavas da competição. 
Os gols foram marcados 
por Matheus Henrique e 
Ferreirinha (duas vezes).

Grêmio

 3 X 1 

Lanús

Tensão tira  
foco da partida
 Antes da bola rolar para 
América de Cali e Atlético 
Mineiro, era possível escutar 
barulho de bombas do 
lado de fora do estádio. 
Os arredores do Romelio 
Martínez foram isolados, 
mas os manifestantes, 
insatisfeitos com o governo 
colombiano, protestavam 
fortemente. Com isso, o 
jogo foi paralisado várias 
vezes por conta do gás 
lacrimogênio que foi parar 
no campo. Hulk, Arana e 
Vargas fizeram para o Galo e 
Moreno para os colombianos.

A. de Cali

 1 X 3 

Atlético-MG

DIVULGAÇÃO/FFC/ND

Jorginho lamentou 
as chances 
desperdiçadas no 
jogo de volta da 
semifinal contra 
a Chapecoense



A decisão dos títulos de 2021 da Copa 
Libertadores e da Sul-Americana, 
principais competições de futebol 
do continente, serão realizadas no 
Estádio Centenário, em Montevidéu 
(Uruguai). A decisão foi anunciada 
nesta quinta-feira (13), após reunião 

virtual do Conselho da Conmebol. 
De acordo com o calendário, a final 
da Sul-Americana será em 6 de 
novembro, um sábado, e no dia 20 
do mesmo mês, ocorrerá o embate 
derradeiro da Libertadores 2021.
De acordo com a entidade, a 

escolha por Montevidéu ocorreu 
após avaliação das condições 
sanitárias do país, diante da 
pandemia de covid-19. O calendário 
de imunização estabelecido 
pelo Governo uruguaio até julho 
também pesou na decisão.
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Médico de Itajaí é indiciado 
por homicídio de pacientes
O médico Gustavo Deboni foi indiciado pela DIC 
(Divisão de Investigação Criminal) de Itajaí pela 
morte de oito pacientes do Hospital Marieta 
Konder Bornhausen, também em Itajaí. O médico 
é acusado de abreviar a vida dos pacientes.
De acordo com o delegado responsável pelo 
caso, Sérgio de Souza, o médico também teve a 
prisão preventiva solicitada e pode responder 
por homicídio qualificado das vítimas. A 
denúncia está com o MP-SC (Ministério 
Público de Santa Catarina) que poderá 
apresentar o pedido da Polícia Civil à Justiça.
As investigações contaram com laudos do IGP 
(Instituto Geral de Perícias), do Conselho Regional 
de Medicina (CRM), além de perícias dos materiais 
recolhidos na casa do médico e no Hospital Marieta.

Americanos vacinados 
voltam à normalidade
Os americanos totalmente 
vacinados — aqueles que receberam 
as duas doses do imunizante — 
contra a Covid-19 não precisarão 
mais usar máscaras ao ar livre 
ou em locais fechados, anunciou 
o Centro de Controle e Prevenção 
de Doenças dos EUA, antecipando 
que podem modificar suas 
recomendações se necessário. 
A decisão já está valendo.
"Todos os que estiverem 
completamente vacinados podem 
participar de atividades em 
ambientes fechados e abertos, 
pequenas ou grandes, sem 
usar máscara ou [respeitar] 
distanciamento social", declarou 
nesta quinta Rochelle Walensky, 
diretora do CDC, principal agência 
federal de saúde pública do país.

Enem não deverá ser 
realizado em 2021
O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 
deverá ser aplicado só em janeiro de 2022. 
A informação foi repassada pelo presidente 
do Inep (Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais), Danilo Dupas, ao 
CNE (Conselho Nacional da Educação).
Segundo a presidente do CNE, Maria Helena 
Guimarães de Castro, Danilo Dupas disse 
haver problemas no orçamento para a 
realização da prova. Uma portaria sobre o 
Enem deverá ser publicada ainda hoje.

Final da Liga dos Campeões 
é levada para Portugal
A final da Liga dos Campeões entre Manchester 
City e Chelsea no dia 29 de maio foi transferida 
de Istambul para Porto para permitir que os 
torcedores ingleses viajem em meio às restrições 
impostas por causa da pandemia de Covid-19, disse 
a Uefa, entidade que comanda o futebol europeu.
A final estava marcada para o Estádio 
Olímpico Ataturk, em Istambul, mas na 
semana passada a Turquia colocou o Reino 
Unido na "lista vermelha" de viagens, o que 
significa que nenhum torcedor inglês poderia 
ir ao jogo. A partida será agora disputada no 
Estádio do Dragão, que pertence ao Porto.

+notícias
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Porto Belo impõe proibição no Caixa d’Aço - A partir de 
hoje, quem estiver em uma embarcação de lazer ancorada na 
praia do Caixa d’Aço, em Porto Belo, depois das 19h, vai ter que 
desembolsar mais de R$ 1,6 mil. Isso porque um novo decreto foi 
assinado pelo prefeito Emerson Stein (MDB), depois que cenas 
de sexo ao vivo e perturbação do sossego foram flagradas na 
praia nos últimos meses. A proibição também se estende para 
o uso de equipamentos sonoros, como caixas de som, sendo 
usadas acima de 45 decibéis, tanto em veículos terrestres como 
em flutuantes. Essa proibição vale a partir das 18h. “Precisamos 
tratar com mais rigidez tudo aquilo que vem acontecendo. As 
fiscalizações vão ser reforçadas nos finais de semana, para 
que possamos coibir tudo aquilo que vem acontecendo para 
denegrir a imagem do Caixa D’Aço”, pontua o prefeito.

Libertadores e Sul-Americana 
serão decididas em Montevideo
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