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CRUZ E SOUSA PARA TODOS

Projeto leva história do 
escritor a surdos e cegos 
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ATAQUE À 
LIBERDADE  

DE IMPRENSA

Equipe da NDTV Record Joinville é agredida em frente a uma 
choperia no Centro da cidade enquanto exercia o trabalho 

jornalístico. Polícia já identificou os autores da agressão.  
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O desrespeito ao  
exercício de informar

Texto da Região 
Metropolitana  
na reta final 
A Comissão Especial da Região 
Metropolitana da Câmara de 
Vereadores de Joinville deve 
apresentar amanhã o seu 
relatório final. Foram ouvidas 
representantes do Executivo e 
outros órgãos da região para 
abordar o assunto. Pontos como 
transporte urbano integrado 
entre municípios e a possibilidade 
de mais recursos estão entre as 
vantagens de quem defende a 
criação da região metropolitana.

Prefeitura de  
Massaranduba já recebe 
tributos municipais via Pix 
Massaranduba é a primeira cidade 
catarinense e a segunda do Brasil a permitir 
os pagamentos dos tributos municipais via 
Pix. O sistema foi homologado em março 
para clientes do Banco do Brasil e, com a 
nova funcionalidade, o contribuinte não 
precisa mais emitir a guia com código de 
barras padrão. Basta acessar o aplicativo do 
banco e efetuar o pagamento. 
 
O secretário municipal de Finanças, 
Dalmo Hamann, destaca a praticidade da 
ferramenta, que dá a possibilidade aos 
contribuintes de quitarem os débitos com a 
administração pública sem sair de casa, a 
qualquer hora do dia. 
 

A coluna já havia divulgado a 
proposta da vereadora Nina Santin 
Camello, que tinha sido aprovada 
na Câmara de Vereadores de 
Jaraguá do Sul. E agora ela foi 
sancionada pelo prefeito Antídio 
Lunelli. Com isso, mulheres que 
estão em situação de violência 
doméstica poderão contar com 
mais um dispositivo legal como 
ajuda para reconstruir sua vida 
pela oportunidade de acesso ao 
emprego.   
 
Com a sanção da Lei 8630/2021, 
o município passa a ter critérios 
para que a mulher em situação 
de violência doméstica possa 
garantir a busca de emprego, 
por meio do Sistema Nacional 
de Emprego (Sine), que deverá 
priorizar até 10% das vagas mensais 
de emprego disponíveis a estas 
mulheres. Para isso, a vítima deverá 
procurar o Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social 
(Creas), que fará o acolhimento e 
acompanhamento da situação. 
 
A lei também garante que a 
empresa manterá o sigilo da 
identidade da mulher vítima de 
violência que se candidatar a vaga. 
A empresa realizará a contratação 
de acordo com os critérios de 
admissão internos. Importante 
conquista para mulheres que 
pela violência perdem sua 
autonomia de vida, principalmente 
econômica, e muitas vezes não 
se separam por essa razão.

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

SABRINA AGUIAR

Prioridade em 
vagas de emprego a 
mulheres vítimas  
de violência  

Sempre que leio ou assisto qualquer ato de agressão a jornalistas, sou tomada pelo sentimento de tristeza. 
Nos últimos anos, infelizmente, isso tomou proporções maiores, por puro e simples ato de desrespeito. 
Ano passado foram 428 agressões a jornalistas no Brasil, o maior registro até então. A cada ato eu me 
pergunto: E se alguém fosse no ambiente do trabalho do outro e fizesse o mesmo? O que aconteceu neste 
fim de semana foi mais uma demonstração - e dessa vez criminosa - contra dois colegas com quem 
compartilho o dia a dia. O medo, a angústia e revolta pairaram assim que o fato chegou a todos colegas e 
amigos do Grupo ND. Dois profissionais no exercício da profissão, o cinegrafista Ricardo Alves e o repórter 
Ronaldo Daros, que tem justamente a missão de esclarecer fatos e levar informação para a comunidade. 
Tentar entender tamanha ignorância é difícil. 
 
Nas palavras da gerente de jornalismo da NDTV e portal NDmais, Drica Fermiano, “...os socos atingem a todos 
profissionais que se expõem todos os dias, durante uma pandemia no cumprimento do dever”. 
Entre tantos colegas da imprensa, a solidariedade. O secretário de Comunicação da Prefeitura de Joinville, 
Thiago Boeing, em seu perfil na rede social, também lamentou. Chamou de inadmissível tentar calar a voz da 
imprensa, sem tolerância ou respeito com o ofício de informar. 
Em uma pauta que já começou com pessoas aglomeradas, sem máscara, numa pandemia jamais 
vivida na história, terminar com as cenas horríveis de agressão é fazer pensar na famosa afirmação: 
para onde caminha a humanidade? Quantos de nós estão evoluindo? Para nós, jornalistas, 
segue a missão de não nos calarmos e continuarmos unidos na jornada de informar.

 FOTOS DIVULGAÇÃO/ND

O sistema Pix foi criado pelo Banco Central em novembro de 2020 
e dá ao cidadão o poder de efetuar pagamentos pela Internet sem 
precisar pagar tarifas bancárias. Com a digitalização dos serviços, que 
iniciou em 2011, a prefeitura, segundo o secretário, já é 70% digital.
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Equipe de jornalismo da 
NDTV Record é agredida 

Jornalista Ronaldo Daros afirma nunca ter vivido situação 
parecida na profissão, assim como o repórter cinematográfico 

Ricardo Alves, que relatou momentos de grande tensão 
em frente a uma choperia no Centro da cidade

JEAN BALBINOTTI/ND

Polícia Militar identifica autores da agressão
Os agressores da equipe de reportagem 

da NDTV Record Joinville, que estava traba-
lhando no sábado à noite e foi covardemen-
te atacada, já foram identificados tanto pela 
Polícia Militar quanto por testemunhas.

João, garçom da choperia, foi o primeiro a partir 
para cima da equipe. Depois disso, Jonathan Borges 
Pereira, de 22 anos, agrediu o repórter Ronaldo 
Daros com socos no rosto e no estômago dentro 
do carro. Já Jakson Fabiano Veiga da Silva, de 23 
anos, foi quem destruiu o parabrisa do veícu-
lo e já tem passagens policiais por agressão.

Ruy Teixeira, capitão da Polícia Militar, confir-
mou que os agressores foram identificados e que 
agora o trabalho de investigação ficará a cargo 
da Polícia Civil. A equipe de reportagem registrou 
Boletim de Ocorrência e o repórter Ronaldo fará 
exame de corpo de delito nesta segunda-feira. 

O Grupo ND teve acesso a vídeos gravados 
dentro e fora da choperia por frequentado-
res. Um deles, gravado por uma cliente do es-
tabelecimento, mostra o momento em que o 
repórter Ronaldo Daros está sendo coagido e 

agredido dentro do carro. Ele levou socos e tapas 
e foi obrigado a apagar as imagens feitas no ce-
lular que, posteriormente, foram recuperadas.

Não contente, um dos envolvidos – Jak-
son Fabiano Veiga da Silva – pulou em cima 
do carro da equipe de reportagem, danifi-
cando o capô e quebrando o parabrisa.

Após a saída da NDTV Record do local, a briga 
teve continuidade no estacionamento. Em um 
dos relatos, uma testemunha diz que o agres-
sor Jonathan Borges Pereira apanhou de outras 
pessoas. Ele teria sido conduzido até um hos-
pital particular da cidade, mas fugiu quando 
soube que a Polícia Militar estava a caminho 
do hospital. A reportagem entrou em contato 
com a assessoria do hospital, mas não obte-
ve retorno até o fechamento desta edição. 

A reportagem também entrou em contato com a 
Choperia Dona Francisca, que informou que todos 
os funcionários da casa estavam tentando conter 
os agressores. Sobre o garçom identificado apenas 
como João, a choperia ficou de conversar com o 
jurídico antes de passar um posicionamento oficial.

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

A agressão sofrida pela equipe da 
NDTV Record Joinville, sábado à noite, 
em frente à Choperia Dona Francisca, 
na rua Visconde de Taunay, no Centro 
de Joinville, deixou marcas no jor-
nalista Ronaldo Daros, 35 anos, e no 
repórter cinematográfico Ricardo Alves, 
31. Os dois foram atacados enquanto 
faziam o registro de uma confusão que 
acontecia dentro do estabelecimento, 
que depois tomou a calçada da rua.

“Foram momentos terríveis. Eu 
estava dentro do carro, gravando com 
o meu celular, quando um garçom se 
aproximou e deu um tapa no vidro da 
porta. Na sequência, ele me deu so-
cos no rosto e no estômago e rasgou a 
minha máscara na tentativa de pegar o 
meu celular. A cena foi de terror”, diz 
Ronaldo, que vai fazer exame de cor-
po delito nesta segunda-feira, no IGP 
(Instituto Geral de Perícias) de Joinville.

Segundo Ronaldo, ao ver o ataque 
do garçom, algumas pessoas que es-
tavam no estabelecimento saíram à 
rua e continuaram a agressão à equipe 
da NDTV. O repórter cinematográfi-
co Ricardo Alves, que tentou separar 
o agressor de Ronaldo pelo lado de 
fora do carro, também foi agredido.

Ele levou um empurrão pelas cos-
tas de um dos clientes. Chegou a ser 
prensado contra o veículo. Depois, 
entrou no carro para tentar sair dali 
e chamar a polícia. “A gente só que-
ria sair dali em segurança, mas as 
pessoas que nos agrediram queriam 
brigar mesmo”, destaca Ricardo.

O pior momento que já viveu
Com 35 anos de idade e seis de profis-

são, Ronaldo diz que a agressão foi, sem 
dúvida, o pior momento que já viveu na 
profissão. “Eu só pensava em sair dali. 
A gente não sabia quem estava do nosso 
lado ou contra. Pareciam uns bichos ata-
cando a gente. Temi pela minha vida”.

Para Ronaldo, o olhar das pes-
soas que atacaram a equipe era muito 
agressivo. Ele acredita que a situação 
só não se transformou em tragédia 
porque um outro agressor subiu no 
capô do carro e pulou no parabri-
sa, destruindo-o completamente.

“Aquilo ali, de certa forma, nos 
ajudou, porque causou grande im-
pacto e afastou um pouco outros 
agressores. Foi nessa hora que con-
seguimos sair dali”, conta Ronaldo.

Ronaldo (D) e Ricardo foram atacados no sábado 
à noite durante uma filmagem. Carro da emissora 
foi alvo dos agressores e teve danos no capo e no 
parabrisa, além do vidro de uma das portas

JAKSON

 JOÃO

JONATHAN
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“Nunca fui atacado dessa forma”
Para Ricardo, que atua há cerca 

de dez anos no jornalismo policial, 
a agressão sofrida pela equipe foi a 
mais tensa e traumática que já viveu 
na carreira. “Já tentaram bater na 
minha câmera, me tirar do local, 
me xingaram, mas nunca fui ataca-
do dessa forma. Foi a situação mais 
tensa que já vivi no jornalismo”, diz.

Passado o susto, Ronaldo e Ri-
cardo tentam agora retomar a 
rotina de vida e trabalho. Ronaldo, 
ainda com medo, diz que demo-
rou algumas horas para assimilar a 

agressão e que só se sente melhor 
porque recebeu muitos telefonemas 
e mensagens de apoio da direção da 
NDTV e de colegas de profissão.

“Ainda é muito cedo para ava-
liar tudo o que passei. É uma 
mistura de sentimentos e te-
nho procurado entender tudo o 
que aconteceu. Fiquei perplexo, 
paralisado, com muito medo e 
só consegui me acalmar per-
to das 5 horas da manhã. Graças 
ao apoio dos amigos, estou me 
acalmando”, conclui Ronaldo.

GRUPO ND REPUDIA AGRESSÕES E PEDE  
IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

O Grupo ND repudia e lamenta as agressões sofridas pela equipe de repor-
tagem da NDTV Joinville, ocorrida na noite de sábado, 15 de maio, quando 
tentava registrar uma briga de frequentadores de uma choperia no centro da 
cidade e pede às autoridades policiais a apuração rigorosa dos atos criminosos.

O Grupo ND se solidariza com seus colaboradores vítimas destes atos covar-
des, colocando todos os recursos disponíveis para o atendimento dos profissio-
nais e familiares de forma a reparar os danos materiais e psicológicos sofridos.

Pedimos providências às autoridades policiais na identificação dos autores 
das agressões para que possam responder por seus crimes. A imprensa tem o 
relevante papel de informar a sociedade. Não podemos permitir que o trabalho 
dos profissionais do jornalismo seja tolhido ou calado mediante a violência. 

ACI e Acaert repudiam agressão à equipe 
A agressão ao jornalista Ronaldo 

Daros e ao repórter cinematográfi-
co Ricardo Alves, da NDTV Record 
TV de Joinville, foi repudiada por 
entidades de imprensa e de mídia de 
Santa Catarina. A ACI (Associação 
Catarinense de Imprensa) e a Acaert 
(Associação Catarinense de Emis-
soras de Rádio e Televisão) emiti-
ram notas lamentando o ocorrido.

Em nota, a diretoria da ACI afir-
mou que o ato “trata-se de mais 
uma tentativa de intimidar pro-

fissionais e cercear o trabalho da 
imprensa, fato que vem se repe-
tindo com uma frequência inacei-
tável. Esperamos que a polícia aja 
com rigor, para identificar e punir 
exemplarmente os responsáveis”.

Já a Acaert “lembra que qual-
quer tentativa de constranger a 
imprensa em sua missão de in-
formar a população configura 
atentado contra a liberdade de 
expressão e o direito fundamen-
tal do acesso à informação”.

NOTA DA ACI
A diretoria da Associação 

Catarinense de Imprensa 
(ACI) tomou conhecimento, 
na manhã deste domingo, 16, 
da agressão a dois jornalistas 
da equipe da NDTV que 
registravam, no sábado à noite, 
uma briga generalizada entre 
clientes de um restaurante, 
no Centro de Joinville. 

Ao perceber que estavam 
sendo filmados, alguns 
frequentadores se exaltaram 
e avançaram sobre o veículo 
da equipe, quebrando vidros 
e tentando forçar a saída 
dos jornalistas. O repórter da 
emissora foi agredido com socos 
no rosto e no estômago, além 
de sofrer ameaças de morte. 

A ACI repudia a violência. 
Trata-se de mais uma tentativa 
de intimidar profissionais e 
cercear o trabalho da imprensa, 
fato que vem se repetindo com 
uma frequência inaceitável. 
Esperamos que a polícia aja com 
rigor, para identificar e punir 
exemplarmente os responsáveis.

NOTA DA ACAERT
A Associação Catarinense de 

Emissoras de Rádio e Televisão 
– ACAERT vem a público 
manifestar o seu repúdio contra 
a agressão sofrida pela equipe 
de reportagem do Grupo ND 
de Joinville na noite deste 
sábado, 15 de maio de 2021.

O repórter Ronaldo Darós 
e o cinegrafista Ricardo 
Alves foram agredidos 
enquanto registravam uma 
briga em um bar, na região 
central da cidade. O carro de 
reportagem teve o para-brisa 
danificado pelos agressores, 
e um dos profissionais 
foi atingido com socos e 
sofreu ameaças de morte.

A ACAERT lembra que 
qualquer tentativa de 
constranger a imprensa em 
sua missão de informar a 
população configura atentado 
contra a liberdade de expressão 
e o direito fundamental 
do acesso à informação.

Esperamos que as 
autoridades conduzam 
uma rigorosa investigação 
para identificar e punir os 
responsáveis pelos atos de 
violência e a tentativa de 
intimidação dos profissionais 
da comunicação, sob pena 
de serem coniventes com 
esse tipo de atitude. 

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

Ronaldo (E) ficou assustado com a agressividade 
das pessoas que cercaram o veículo da NDTV e diz 
que quase não conseguiu se defender dos golpes

 A ÍNTEGRA 
DAS NOTAS

REPERCUSSÃO 
NAS REDES

JEAN BALBINOTTI/ND
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Plural

Uma iniciativa inédita do ator e professor de tea-
tro Robson Benta está levando o poeta catarinense 
Cruz e Sousa à comunidade surda e a pessoas cegas 
e de baixa visão – e chamando a atenção para a ne-
cessidade de acessibilidade dos produtos culturais a 
todos independentemente de suas especificidades. 

É o projeto “Cruz e Sousa para Todos: Últimos Sone-
tos para ver e ouvir”, que conta com a tradução de 48 
poemas selecionados do escritor e a produção de um 
videobook bilíngue (Português/Libras) para apresen-
tar Cruz e Sousa e sua obra para a comunidade surda, 
além de um audiobook para permitir que pessoas cegas 
e de baixa visão também tenham acesso ao poeta. 

O projeto foi lançado sábado e prevê seis lives de di-
vulgação, que serão realizadas até outubro. O projeto é 
realização do governo do Estado, por meio da Fundação 
Catarinense de Cultura, com recursos do Prêmio Elisa-
bete Anderle de Estímulo à Cultura/Artes – edição 2020.

“Cruz e Sousa para Todos: Últimos Sonetos para 
ver e ouvir” nasceu do entendimento de que, ape-
sar do poeta ser referência brasileira na literatu-
ra mundial, muitas pessoas que vivem em Santa 
Catarina não conhecem seu trabalho, em especial 
pessoas surdas e cegas que enfrentam mais ainda 
dificuldades de acessibilidade à produção cultural.

Os 48 poemas foram selecionados do livro “Úl-
timos Sonetos”, obra póstuma de Cruz e Sousa, 
publicada em 1905. O audiobook e o videobook, 
com cerca de 60 minutos, poderão ser utiliza-
dos em práticas pedagógicas inclusivas.

“UM PROJETO EMOCIONANTE”
“O projeto ‘Cruz e Sousa para Todos’ representa 

o Arte para Todos melhor que qualquer outro. E não 
só porque é acessível, mas porque dá oportunidade 
para as pessoas com deficiência terem horizontali-
dade nas conversas e nos conhecimentos artísticos 
e poéticos”, afirma Nathielle Wougles, atriz, tera-
peuta ocupacional e presidente do Impar (Instituto 
de Pesquisa da Arte pelo Movimento), instituição 
parceira do projeto e que desenvolve desde 2012 o 
Programa de Formação Cultural Arte para Todos.

Um dos grandes diferenciais do projeto é a tradução 
da poesia simbolista para Libras. Para dar conta do 
desafio, o projeto reúne equipe técnica que há cerca 
de nove anos trabalha com inclusão por meio da arte. 

A interpretação e locução em português será do ator 
negro Robson Benta, criador do “Arte para Todos”, 
cuja trajetória artística se encontra com Cruz e Sousa 
desde 1993, em audiovisuais e espetáculos teatrais. A 
direção de fotografia está a cargo do jornalista, cine-
grafista e diretor de imagem Hilton Maurente, parceiro 
do Impar. E as artes do designer gráfico João Carlos Ta-
vares. O ator surdo, tradutor e consultor Darley Goulart, 
do Grupo de Teatro Libração, tem o desafio de traduzir 
o simbolismo de Cruz e Sousa para Libras com a intér-
prete Núbia Amorim, mulher negra que luta por direi-
tos da comunidade surda. Ao grupo também se soma 
Paulo Suldóvsky, consultor em audiodescrição e refe-
rência na defesa da acessibilidade cultural para cegos.

Cruz e Sousa para Todos, uma 
iniciativa inédita de acessibilidade
Videobook em Libras e audiobook apresentam poemas do escritor catarinense a surdos e cegos. Projeto lançado  
no sábado tem distribuição gratuita e prevê mais apresentações contemplando as principais regiões do Estado

Inclusão, 
racismo e 
desenvolvimento 
sustentável

O projeto “Cruz e Sousa 
para Todos: Últimos Sone-
tos para ver e ouvir” está 
embasado em um concei-
to abrangente de combate 
ao preconceito racial e de 
defesa da democratiza-
ção do acesso e dos direitos 
culturais de pessoas surdas 
e cegas. A escolha do escri-
tor não ocorreu por acaso. 

Negro, filho de escravos 
alforriados, o poeta cata-
rinense viveu cercado pela 
opressão escravista e encon-
trou na escrita um lugar de 
liberdade que se coloca para 
além da cor da sua pele e das 
dificuldades. Quase um século 
depois, o racismo se mostra 
ainda muito presente na so-
ciedade brasileira, o que tor-
na a produção artística ainda 
inacessível para um grande 
contingente de pessoas; e 
mais ainda para pessoas 
pretas surdas, cegas ou com 
alguma outra deficiência.

Dentro dessa perspecti-
va, o projeto também está 
alinhado aos princípios dos 
Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável – ODS/Agenda 
2030, com ênfase no ODS 
10 - Reduzir a desigualdade 
dentro dos países; ODS 03 - 
Assegurar uma vida saudável 
e promover o bem-estar para 
todos, em todas as idades; 
ODS 04 - Assegurar a edu-
cação inclusiva e equitativa 
e de qualidade, e promover 
oportunidades de aprendi-
zagem ao longo da vida para 
todos; e ODS 16 - Promover 
sociedades pacíficas e inclu-
sivas para o desenvolvimento 
sustentável, proporcionar o 
acesso à justiça para todos e 
construir instituições efica-
zes, responsáveis e inclu-
sivas em todos os níveis.
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Encontro literário e oficina para professores
O projeto tem como contra-

partida cultural a realização 
de duas atividades que serão 
conduzidas pelo ator e pro-
fessor de teatro Robson Benta 
e pela intérprete de Libras, 
Núbia Amorim: uma oficina 
de acessibilidade literária 
para professores de língua 
portuguesa e estudantes de 
letras e pedagogia; e um en-
contro literário, com leitura 
dramática de poemas da obra 
“Últimos Sonetos”, de Cruz 
e Sousa, destinadas a pes-
soas idosas com deficiência, 
acompanhadas de familiares 
ou tutores. As duas atividades 
serão realizadas em parcei-
ra com o Comde (Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência) de 

Joinville, durante a progra-
mação do Setembro Inclusivo.

A coordenação executiva é 
da jornalista, atriz e produ-
tora cultural Iraci Seefeldt, 
que tem mais de 25 anos 
de experiência e é uma das 
fundadoras do Impar e pro-
dutora do Arte para Todos. 
As seis lives de lançamento 
contarão com a participa-
ção de artistas, educadores, 
profissionais do setor inclu-
sivo, integrantes de conse-
lhos de defesa dos direitos 
da pessoa com deficiência 
e representantes de asso-
ciações de surdos e cegos de 
cidades das seis mesorregiões 
do Estado: Norte, Grande 
Florianópolis, Oeste, região 
Serrana, Vale do Itajaí e Sul.

Ele representa o Arte para 
Todos melhor que qualquer 
outro. É um dos projetos 
mais emocionantes que já 
promovemos e terá vida longa.

Nathielle Wougles, presidente do Impar

No alto, Robson 
Benta, Rúbia 

Amorim e Hilton 
Maurente. Abaixo, 

Iraci Seefeldt, 
Darley Goulart, 

João Carlos Tavares 
e Paulo Suldóviski
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Fotos de Emili quando tinha menos de dois anos de idade e vivia com a mãe, em Jaraguá do Sul
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Cidade  Editor: Jean Balbinotti jean.balbinotti@ndmais.com.br

O nosso Biden
Uma das ideias fixas preferidas do noticiário político do momento é 

descobrir, em algum canto do Brasil, um “Joe Biden” brasileiro, capaz 
de arrumar uns 70 milhões de votos, ou por aí, e derrotar o presidente 
Jair Bolsonaro nas eleições do ano que vem - como se um Biden, 
aquele que está em Washington, já não fosse mais do que suficiente 
para as necessidades atuais da humanidade. O que se vai fazer? Biden 
virou, para os altos mestres da ciência política, o presidente ideal para 
qualquer país do mundo de hoje - procura-se, desesperadamente, 
um Biden paraguaio, um Biden esquimó, e por aí vamos. Por que 
não, nesse caso, um Biden brasileiro? É onde viemos parar.

Os Bidens made in Brazil, até agora, incluem alguns dos nomes 
mais inesperados, ou francamente esquisitos, que alguém poderia 
imaginar; na verdade, pelo jeito como vão as coisas, e com um 
mínimo de trato, qualquer um pode ser um Biden brasileiro 
hoje em dia. Por exemplo: que tal, nos seus quase 81 anos de 
idade, o ex-presidente Michel “Fora” Temer? Acredite se quiser, 
mas ele é um dos personagens citados na galeria de possíveis 
candidatos à posição de salvador do Brasil em 2022. Na mesma 
linha, foram capazes de ressuscitar um político cearense do qual 
não se falava seguramente há anos, talvez nem no Ceará - o 
senador Tasso Jereissati. E o atual presidente do Senado Federal, 
então? A soma total de suas realizações, até agora, teria sido 
uma visita do ex-presidente Lula - mas acabou não rolando.

Sumiram de vista e das listas de Biden brasileiro, como numa 
miragem, gente como o governador João Doria, o apresentador 
de televisão Luciano Huck e, por mais surpreendente que possa 
ter sido a lembrança do seu nome, o ex-futuro presidente reeleito 
da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que caiu em exercício 
findo depois que o seu projeto presidencial virou suco; não deu 
certo nem na Câmara. Até algum tempo atrás, eram citados 
entre as grandes esperanças de um Brasil de centro, civilizado 
e social-democrata. Hoje, coitados, ninguém se lembra mais 
deles - ficaram para trás, imaginem, até do senador Tasso.

O mais curioso dessa história toda é que, apesar de continuar 
a intensa procura pelo nome mágico, o Biden brasileiro já foi 
encontrado há pelo menos dois meses inteiros - é o ex-presidente 
Lula. Desde o último dia 8 de março, quando o ministro Fachin, 
com o apoio em massa do STF, anulou de uma vez só as quatro 
ações penais contra Lula, inclusive a sua condenação em terceira 
e última instância pelos crimes de corrupção passiva e lavagem 
de dinheiro, o ex-presidente passou a ser o candidato único 
da oposição a Jair Bolsonaro. É ele e ninguém mais. Podem 
ficar procurando, pelo resto da vida, um candidato “contra 
os extremos” - não vão encontrar e, aí, o antiextremista vai 
ser Lula. É a velha história: se não tem tu, vai tu mesmo.

Tanto faz o que aconteça com Lula em sua campanha. É 
100% certo que ele será apresentado como um fenômeno de 
equilíbrio, moderação e bondade - um Biden para ser elogiado 
pelo próprio Joe Biden. Mais cedo ou mais tarde vai cair a ficha 
indicando que só Lula pode disputar as eleições de 2022 com 
chance real de vitória. Desse momento em diante, todos vão fazer 
de conta que não há nada de errado em colocar na Presidência 
da República um político legalmente condenado pela justiça 
como ladrão. Ele vai ser o homem do “centro”; tudo resolvido.

Lula é a garantia que nada mudará no Brasil velho que manda 
na vida pública. É bom para 99% do mundo político, da elite e de 
todos aqueles, das empreiteiras de obras às estrelas do Petrolão, 
cujo maior sonho é deixar errado tudo o que está errado.

GuzzoJ.R.

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

Prestes a completar sete anos, 
o desaparecimento de Emili 
Miranda Anacleto, à época com 
um ano e 11 meses, continua um 
sendo mistério para a Polícia 
de Santa Catarina. A menina 
desapareceu no dia 21 de maio 
de 2014 após ser levada pelo 
pai da casa onde morava com 
a mãe, em Jaraguá do Sul.

Os pais eram separados e 
viviam em conflito, segun-
do a Polícia. Naquele dia, o 
pai, Alexandre Anacleto, de 
31 anos, tinha direito a visitas 
monitoradas de duas horas e 
esteve na casa da mãe. Ele teria 
aproveitado um momento de 
distração da mãe da menina, 
que foi buscar uma mama-
deira, para fugir com ela.

“Eu corri atrás dele, mas 
ele jogou a criança dentro 
carro feito um animal e saiu 
correndo”, contou a mãe da 
menina, Josenilda Alves de 
Miranda, de 21 anos, à época.

Familiares de Alexandre 
teriam dito à Polícia, mais 
tarde, que ele teria ligado para 
outro parente dizendo que 
a menina estaria em lugar 
seguro. Mas até hoje a meni-
na Emili não foi encontrada.

Dois dias depois do sumi-
ço da menina, no dia 23 de 

maio, o carro de Alexandre foi 
encontrado na praia de Itaju-
bá, em Barra Velha, queimado 
com um corpo carbonizado 
dentro. Dias depois, o exa-
me confirmou que o corpo 
tratava-se de Alexandre.

Segundo o delegado Caleu 
Henrique Gomes de Mello, hoje 
à frente da Delegacia de Prote-
ção à Criança, ao Adolescente, 
à Mulher e ao Idoso (DPCAMI) 
de Jaraguá do Sul, o caso Emili 
foi exaustivamente investi-
gado na época, inclusive com 
a participação da Delegacia de 
Desaparecidos de Florianópolis.

INVESTIGAÇÃO
“A apuração exauriu todas as 

linhas de investigação na época 
e checava todas as informações 
que surgiam, mas em determi-
nado momento essas informa-
ções pararam de chegar e não 
houve mais linha de investi-
gação para seguir”, explica.

Sempre que a possibilidade 
de investigação é esgotada, o 
inquérito é arquivado, com-
plementa o delegado, mas 
basta uma notícia de prova 
nova para desarquivá-lo e 
retomar as investigações. 
A família, entretanto, não 

procurou mais a Polícia.
O delegado Wanderley 

Redondo, da Delegacia de 
Polícia de Pessoas Desapa-
recidas (DPPD) em Santa 
Catarina, lembra que este foi 
o primeiro caso de criança 
desaparecida no Estado após 
a inauguração da DPPD.

“É, de fato, um caso emble-
mático em razão do trabalho 
efetivo da DPDP e DPCAMI de 
Jaraguá. Foram meses de inves-
tigação ininterrupta”, lembra 
Redondo. Nas interceptações 
telefônicas feitas pela Polícia 
à época, comenta o delegado, 
a mãe não comentava sobre 
o desaparecimento da filha, 
“o que é muito estranho.”

Wanderley Redondo acredita 
que a menina está viva e que 
algum parente deve estar com 
ela. Assim como o responsá-
vel pela DPCAMI de Jaraguá, 
ele disse que no momento que 
surgir alguma nova infor-
mação sobre o caso será feita 
uma diligência e investigada.

A reportagem tentou en-
contrar Josenilda Alves de 
Miranda, mãe de Emili, sem 
sucesso. Também ligou para 
o número de telefone que 
ela tinha na época, mas não 
pertence mais a Josenilda .

Sete anos de 
um mistério
Emili Miranda Anacleto desapareceu quando tinha um ano e 11 
meses, em Jaragua do Sul, e até hoje não foi localizada pela Polícia
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Novo lote de vacinas é 
aguardado no Estado
Portal ND+ teve acesso ao cronograma de entrega de vacinas do Ministério da Saúde. Expectativa é que mais de 250 
mil doses das vacinas AstraZeneca, CoronaVac e Pfiser sejam enviadas para Santa Catarina nos próximos dias
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Saúde Editor: Jean Balbinotti jean.balbinotti@ndmais.com.br

Santa Catarina recebe-
rá 250.230 doses de vacinas 
contra a Covid-19 nos pró-
ximos dias. Serão 144.800 da 
Astrazeneca/Fiocruz, 83.200 da 
CoronaVac/Butantan e 22.230 
da Pfizer. A informação cons-
ta no 18º informe técnico do 
Plano Nacional de Operacio-
nalização da Vacinação contra 
a Covid-19 do Ministério da 
Saúde, que o ND teve acesso.

A data da chegada das va-
cinas ao Estado, no entanto, 
ainda não foi divulgada. “Es-
clarece-se que não há previsão 
de entrega de novas doses das 
vacinas Astrazeneca/Fiocruz 
e Sinovac/Butantan, além 
destas apresentadas”, infor-
mou o Ministério da Saúde. 

É interessante observar que 
o cronograma do Ministério da 
Saúde para a chegada de vaci-
nas até o fim deste mês é bem 
animador. Ali estão previstas 
a chegada de 1,25 milhão de 
doses da Pfizer e 12 milhões de 
doses da AstraZeneca/Fiocruz. 

Na sexta-feira, Santa Ca-
tarina recebeu 35.600 novas 
doses da vacina CoronaVac. Na 
quinta-feira, outras 152.550 
doses de vacinas desembarca-

ram em Florianópolis - 79.750 
da Astrazeneca/Fiocruz e 
72.800 da Sinovac/Butantan. 

Até sexta-feira,  Santa Ca-
tarina tinha aplicado mais de 
2 milhões de doses na popu-
lação. Deste total, 1.319.788 
correspondiam à primeira 
dose e 685.309 à segunda dose, 
que completa o ciclo vacinal.

“Santa Catarina atin-
ge uma marca importante 
na vacinação, entretanto, é 
fundamental que as equi-
pes municipais continuem 
vacinando de forma célere 
os grupos prioritários elen-
cados no plano estadual de 
vacinação neste momento”, 
salienta João Augusto Bran-
cher Fuck, diretor da Dive.

No sábado, a Prefeitura de 
Joinville disponibilizou 3,5 mil 
novos horários para o agen-
damento de vacinação contra 
a Covid-19 para pessoas de 
40 a 59 anos de idade com 
alguma comorbidade e ido-
sos A Secretaria da Saúde de 
Joinville reforça que, quando 
necessário, é permitido apenas 
um acompanhante por pes-
soa, evitando a aglomeração 
nos locais de vacinação.

Na sexta-feira, mais de 35 mil doses da CoronaVac 
chegaram em Florianópolis para serem distribuídas 
para as unidades regionais de Santa Catarina

O ministro da Saúde, Marcelo Queiro-
ga, informou ontem que está em estu-
do na pasta uma ampla campanha de 
testagem da população brasileira para 
o novo coronavírus, causador da co-
vid-19. A declaração foi dada em Botu-
catu, no interior paulista. O município 
começou a vacinar ontem a população 
entre 18 e 60 anos contra a covid-19, em 
uma iniciativa que faz parte de estudo 
inédito sobre a eficácia do imunizan-
te desenvolvido pela Universidade de 
Oxford, em parceria com a AstraZeneca 
e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). 

Sobre a interrupção na produção de 
vacinas contra o coronavírus pelo Ins-
tituto Butantan pela falta do ingredien-
te farmacêutico ativo (IFA), Queiroga 
ressaltou que a carência da matéria-
-prima é mundial. “É importante passar 
uma mensagem positiva para a socie-

dade brasileira, e não essa cantilena de 
que está faltando IFA. O Brasil precisa 
de tranquilidade para superarmos jun-
tos essa dificuldade sanitária”, disse.

Ainda sobre a dificuldade na aquisição 
de vacinas, o ministro lembrou que o 
Brasil faz parte do acordo Covax Facility, 
que alocou US$ 150 milhões para garantir 
a cobertura vacinal de 10% da sua popula-
ção. “A prova dessa dificuldade de doses é 
que mesmo a OMS [Organização Mundial 
da Saúde] tem dificuldade de entregar as 
doses que se comprometeu conosco e nem 
por isso nós ficamos criticando a OMS.”

Queiroga acrescentou que o Brasil 
tem um trabalho diuturno para ter mais 
vacinas. Ele disse que, nesse sentido, o 
país é o quinto que mais distribui doses. 
“O Brasil está indo bem na campanha de 
vacinação. Poderia ir melhor? Claro que 
sim, se tivéssemos mais doses”, ressaltou. 

Covid-19

Campanha de testagem na população



moacir.pereira@ndmais.com.br
MOACIR PEREIRA

Novos movimentos dentro e 
fora dos partidos políticos estão 
a indicar início  da caminhada de 
candidatos para as eleições de 2022. 

O MDB continuará esta semana com os 
encontros regionais que para mobilizar 
as bases sobre as prévias para escolha 
dos candidatos. A consulta será no dia 
15 de agosto com três nomes na disputa: 
senador Dário Berger, prefeito Antídio 
Lunelli e deputado Celso Maldaner.

No fim de semana, o MDB do Alto 
Vale definiu a dobradinha para a eleição 

proporcional. O deputado estadual Jerry 
Comper, que ocupa o espaço do falecido 
deputado Aldo Schneider, fará campanha 
com o jornalista Rafael Pezenti, assessor 
de Peninha, que vai concorrer pela 
primeira vez à Câmara Federal.

O ex-prefeito Napoleão Bernardes 
é o nome do PSD. Está viajando pelo 
interior em contatos com as lideranças 
municipais. Pela mesma legenda, o 
ex-governador Raimundo Colombo 
também circula por Santa Catarina. 
Pelas informações, postularia o 

Senado ou uma proporcional.
Nome considerado forte nesta pré-

campanha é do senador Jorginho 
Mello, presidente do PL. Tem o apoio 
total do presidente Bolsonaro, vem se 
destacando no Senado com projetos 
de impacto durante a pandemia e 
continua articulando novas adesões 
para fortalecer o PL no Estado.

Outra candidatura que está no páreo 
é do prefeito Gean Loureiro, do DEM. Ele 
está focado na vacinação e na gestão, 
mas o comando nacional não abre mão 

de sua candidatura ao governo estadual.
O Progressista só fala no prefeito 

de Tubarão, Joares Ponticelli, na 
hipótese de o senador Esperidião 
Amin não entrar no jogo.

Pelo PSDB, o nome que mais 
circula e articula é do ex-deputado 
Gelson Merisio, que teve atuação 
forte nos bastidores durante a 
interinidade de Daniela Reinehr. E o 
PT aposta fichas em Décio Lima.

O desinteresse popular, contudo, 
continua grande no Estado.

Começou a campanha de 2022  

Ivo Knoll -  
Foi cremado no 
Jardim da Paz, em 
Florianópolis, o ex-
deputado estadual Ivo 
Knoll (91 anos). Natural 
de Rio do Sul, no Vale 
do Itajaí, Knoll foi um 
dos fundadores do 
MDB em SC. Deputado 
constituinte, também 
atuou como diretor na 
Casan e Celesc. Presidiu 
a Imprensa Oficial do 
Estado e assessorou a 
Casa Civil do governo. 
Ivo Knoll teve 7 filhos 
(4 vivos e 3 falecidos), 
16 netos e 7 bisnetos.

8 segunda-feira, 17 de maio de 2021
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Acompanhe meus 
comentários no 
Balanço Geral, na 
NDTV, de segunda 

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

Pesar
O prefeito Gean Loureiro manifestou 
sentimento de pesar pelo falecimento 
do prefeito de São Paulo, Bruno 
Covas. Destacou em mensagem 
a preocupação do tucano pela 
agilização no plano de vacinação da 
população paulista e sua participação 
no Consórcio Nacional de Prefeitos-
Conectar, visando a compra de 
doses no exterior.  Já o secretário de 
Turismo do governo de São Paulo, 
o catarinense Vinicius Lummertz 
destacou: “Num momento tão difícil 
da vida nacional, o Brasil perde uma 
de suas referências, um político com 
P maiúsculo, ser humano dedicado 
a fazer o bem e cuidar do seu 
semelhante. Bruno era uma pessoa 
diferenciada, iluminada com sorriso 
perene no rosto e leveza no olhar.”

Casildo internado
O ex-senador Casildo Maldaner, do MDB, está internado 
em estado grave em Florianópolis. Ele luta há algum 
tempo contra um linfoma. Seu irmão e presidente do 
diretório estadual do MDB, deputado federal Celso 
Maldaner, publicou nota nas redes sociais informando 
que “infelizmente seu quatro de saúde é muito grave”.  
Esteve visitando o irmão na quinta-feira passada e 
pediu orações a familiares, amigos e correligionários.

TSE incoerente
O Tribunal Superior Eleitoral é contra o voto impresso, 
sob a alegação de que a identificação eletrônica 
do voto “é confiável”. Mas o mesmo TSE exige 
assinaturas físicas na criação de um novo partido, 
argumentando que a identificação eletrônica do 
eleitor “não é confiável”. Tem gato na tuba.

Kale no Conexão -  
O delegado e advogado 
Alexandre Kale é o 
entrevistado de hoje 
do “Conexão ND”, 
que será exibido na 
Record News, a partir 
das 22h35, e depois 
disponível na íntegra 
no portal ND+. Diretor 
de Inteligência da 
Secretaria de Segurança 
Pública, concluiu 
curso de mestrado na 
Udesc sobre inclusão 
social no maciço do 
Morro da Cruz com 
pesquisas sobre as 
favelas brasileiras.

Cravil: 50 anos - Fim de semana marcou mais uma 
data histórica no excepcional movimento cooperativista 
catarinense: o transcurso dos 50 anos da Cravil-
Cooperativa Regional Agropecuária Vale do Itajaí, 
criada em 15 de maio de 1971. Teve como primeiro 
presidente o ex-deputado Ivo Vanderlinde. A expansão 
e consolidação como defensora dos agricultores e 
transformação em potência econômica e social foi 
sob a liderança do atual presidente Harry Dorow.
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Você consegue perceber como o contexto so-
cial onde você vive e trabalha impacta nas 
suas escolhas e na forma como você se rela-
ciona com o mundo?  
 
No Arte para Todos, programa de formação 
cultural promovido pelo IMPAR – Instituto de 
Pesquisa da Arte pelo Movimento –, desenvol-
vemos essa percepção e buscamos sensibilizar 
e capacitar os participantes, suas famílias e 
a sociedade a agir assertivamente na cons-
trução da autonomia e do protagonismo das 
pessoas com deficiência. 
 
Desse aprendizado, nasceu o projeto “Cruz e 
Sousa para Todos: Últimos Sonetos para Ver 
e Ouvir”. Com ele, experimentamos juntos 
olhar para a inclusão e propor práticas que 
possam contribuir para que a produção ar-
tística possa ser acessível para todos.  
 
O poeta catarinense é uma das grandes re-
ferenciais mundiais do Simbolismo, corren-
te literária que, no final do século 19, rom-
peu com padrões conservadores e propôs uma 
nova forma de escrever.  
 
Propor mudanças sempre é desafiador e 
encontra resistências. Nos poemas de Cruz 
e Sousa aparecem os reflexos da sociedade 

escravocrata brasileira e do modo de vida 
que lhe foi imposto: aos negros de seu tem-
po, era negado o direito de aprender a ler e 
escrever. Então, ele transgrediu e se fez ar-
tista da palavra. 
 
O momento atual também exige ousadia 
e um olhar ampliado para a coletividade 
e sustentabilidade do planeta. A equidade 
social, a garantia dos direitos humanos, os 
objetivos do desenvolvimento sustentável 
parecem cada vez mais impossíveis de se-
rem alcançados.  
 
Mudar essa perspectiva depende da atitude 
de todos. Com este projeto, propomos am-
pliar a percepção coletiva sobre o valor da 
diversidade humana.  
 
E o que experimentamos com Cruz e Sou-
sa e sua obra artística, sob um olhar conec-
tado com a vida contemporânea, resultou 
no que oferecemos para você, na forma de 
um audiobook em Português e um video-
book bilíngue – Português e Libras -, com-
postos por 48 poemas selecionados da obra 
Últimos Sonetos, que estrearam no sábado 
e tiveram transmissão gratuita pelo YouTu-
be - Canal Robson Benta – Arte para Todos. 

Cruz e Sousa para todos

Repúdio à 
violência gratuita 

Iraci Seefeldt
 jornalista, atriz e 
produtora cultural

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

OpiniãoND
E D I T O R I A L

A agressão sofrida pela equipe da NDTV Record Join-
ville, no último sábado, exige ações pontuais das 
autoridades de segurança e punição aos culpados. 
Nada justifica uma agressão gratuita, seja ela ver-

bal ou física, com profissionais de diferentes áreas de atua-
ção no exercício do trabalho.   
      O Grupo ND lamenta profundamente as agressões sofridas 
pelo jornalista Ronaldo Daros e pelo repórter cinematográ-
fico Ricardo Alves, sábado à noite, em frente a uma choperia 
no centro da cidade. Ambos tentavam registrar uma briga 
que envolvia frequentadores da casa e foram covardemente 
atacados na rua.  
      Por isso, pedimos às autoridades uma apuração rigorosa dos 
atos criminosos e punição aos responsáveis. Daros foi atingido 
com socos no rosto e no abdômen enquanto buscava prote-
ção dentro do veículo 
da emissora e sofreu 
ameaças de morte dos 
agressores caso não 
apagasse as imagens 
do seu celular. Alves 
também foi agredido 
pelas costas enquanto 
tentava afastar um dos 
homens que estavam 
em cima de Daros.  
       A violência foi teste-
munhada por diversas 
pessoas e ocorreu em 
local público, o que ajuda 
a identificar os respon-
sáveis pela tentativa 
de intimidar os profissionais da imprensa em pleno exercício 
profissional. Importante destacar a conduta dos profissionais da 
NDTV Record Joinville durante o ataque. Em momento algum, 
Daros e Alves reagiram às agressões gratuitas. Eles se manti-
veram firmes, buscando meios para sair daquela situação, sem 
usar dos mesmos recursos. 
      O Grupo ND se solidariza com seus colaboradores que foram 
vítimas destes atos covardes e coloca todos os recursos disponí-
veis para o atendimento dos profissionais e familiares de forma 
a reparar os danos materiais e psicológicos sofridos. 
      Mais uma vez, contamos com o trabalho relevante das polí-
cias Civil e Militar de Santa Catarina, que já tomam providências 
para punir os autores das agressões e seus crimes. Ressaltamos 
que a imprensa tem o relevante papel de informar a socieda-
de e não podemos permitir que o trabalho dos profissionais do 
jornalismo seja tolhido ou calado mediante a violência. 

Pedimos às 
autoridades uma 
apuração rigorosa 
dos atos criminosos 
e punição aos 
responsáveis.”  

10 segunda-feira, 17 de maio de 2021
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Produtores rurais de diversos 
Estados brasileiros realizaram 
uma marcha de apoio ao presi-
dente Jair Bolsonaro e contra as 
medidas de isolamento social. 
O presidente Jair Bolsonaro 
participou do ato, na Esplanada 
dos Ministérios, em Brasília. 
Em discurso em cima de um 
carro de som, ele defendeu a 
aprovação do voto impresso nas 
eleições de 2022, cuja proposta 
de emenda à Constituição (PEC) 
teve a comissão especial ins-
talada na última quinta-feira 
(13) na Câmara dos Deputados.

O presidente também voltou 
a defender o afrouxamento 
das medidas de restrição social 
impostas por governadores 
e prefeitos para enfrentar a 
pandemia de Covid-19. Bol-
sonaro sobrevoou a Esplanada 
dos Ministérios de helicóptero, 
voltou ao Palácio do Planalto 
e foi para o meio dos apoia-
dores montado a cavalo.

Ele estava acompanhado dos 
ministros do Meio Ambiente, 
Ricardo Salles, e da Agricultura, 
Tereza Cristina, entre outros, 
além de seguranças. Antes de 
subir no trio elétrico, Bolsona-
ro cumprimentou apoiadores. 
Mais cedo, o presidente tinha 
almoçado no Centro de Tradi-
ções Gaúchas de Brasília, com 
representantes do agronegócio 
que organizaram o protesto. 

“Minha campanha, na verda-
de, começou pelo Centro-oeste. 
Foi também pelo agro, pelo 
Brasil todo. Vocês produzem, 
vocês trabalham. Vocês não 
pararam. Vocês não aceita-
ram o ‘fique em casa’. Mais do 
que manter a economia viva, 
vocês alimentaram dentro do 
Brasil e fora, mais de 1 bilhão 
de pessoas”, disse Bolsona-
ro em vídeo registrado pelo 
deputado major Vitor Hugo 
(PSL-GO) nas redes sociais.

“Toda e qualquer manifes-

tação pelo presidente, esta-
rei. Mais do que fisicamente, 
também de alma, junto com 
vocês. Não são vocês que estão 
comigo, eu que estou com 
vocês. Vocês dão um norte 
ao destino brasileiro”, com-
pletou Bolsonaro, no vídeo 
divulgado pelo parlamentar.

EM FLORIANÓPOLIS
Em Florianópolis, cerca de 

200 pessoas, segundo a Po-
lícia Militar, participaram da 
Marcha da Família Cristã pela 
Liberdade. Segundo o coman-
dante do 4º BPMSC (Batalhão de 
Polícia Militar de Santa Cata-
rina), tenente-coronel Dhiogo 
Cidral, por volta das 16h, o mo-
vimento começou no trapiche 
da Beira-Mar Norte e seguiu 
até a Catedral Metropolitana, 
no Centro de Florianópolis. Em 
frente da igreja, eles realizaram 
uma oração pelas pessoas mor-
tas em decorrência da Covid-19.

Manifestações de apoio a Bolsonaro
Produtores rurais foram às ruas em diversos Estados para atos 
pró-presidente e protestos contra medidas de isolamento social
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Jair Bolsonaro falou, do alto de um carro de som, aos 
manifestantes que saíram às ruas em defesa do governo



Está em tramitação em caráter conclusivo um projeto de lei que pretende 
criar um novo auxílio no valor de R$ 500 com duração até 31 de dezembro 
de 2021. O novo auxílio emergencial é originário do Projeto de Lei 527/21 
que pretende possibilitar um novo pagamento até o dia 31 de dezembro de 
2021. O texto supõe ainda outras medidas para financiar o novo benefício, 
como a cobrança do Imposto de Renda sobre dividendos empresariais. 
Conforme o texto da medida que está em fase de análise pela 
Câmara dos Deputados, o novo auxílio emergencial será viabilizado 
para quem for maior de 18 anos de idade, não possuir emprego 
formal, que não seja titular de benefício previdenciário ou 
assistencial ou seguro-desemprego; e não tenha recebido no ano 
anterior rendimentos tributáveis abaixo da faixa de isenção. Vale 
ressaltar que o  direito  será limitado a dois integrantes do núcleo 
familiar, e a mãe chefe de família terá direito a duas cotas.

Câmara estuda novo  
auxílio emergencial

Mercadoredacao@ndmais.com.br
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Recorde de 
vendas de  
diesel S-10 
A Petrobras bateu o recorde de vendas 
de diesel S-10 com baixo teor de 
enxofre, no mês de abril, alcançando 
a marca de 437 mil barris por dia 
(bpd), o que representa aumento de 
4,4% em relação ao recorde anterior 
de 418 mil bpd, registrado em março 
de 2021. O crescimento das vendas de 
S-10 gerou receita de US$ 4,6 bilhões 
no primeiro trimestre de 2021, 24% 
a mais do que no quarto trimestre 
do ano passado.  De acordo com o 
diretor de Comercialização e Logística, 
Cláudio Mastella, “essa ampliação 
da oferta de diesel S-10 é um dos 
projetos da companhia para oferta 
de produtos de maior valor agregado 
e com menos emissões. Desta forma, 
buscamos melhor performance 
operacional e mais competitividade 
no novo mercado de refino”, avaliou.

SC e RS apostam em novos cultivares de grãos 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul estão unidas na busca de novos cultivares e 
para incentivar os produtores rurais a investirem no plantio de trigo, triticale, 
centeio, aveia e cevada. A produção de cereais de inverno e o andamento 
dos projetos nos dois estados foram temas do encontro do secretário da 
Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, Altair Silva, com lideranças 
gaúchas e catarinenses na sede da Embrapa Suínos e Aves, em Concórdia. 
“Aqui no estado criamos o Projeto de Incentivo ao Plantio de Cereais de 
Inverno Destinados à Produção de Grãos, que subvenciona 50% do valor 
das sementes de cereais de inverno destinadas à fabricação de ração. Na 
outra ponta, a Embrapa Suínos e Aves, em conjunto com a Embrapa Trigo, 
está trabalhando no desenvolvimento de cultivares adaptados para a 
produção de cereais voltados à fabricação de ração. São passos importantes 
para diversificarmos ainda mais a economia dos dois estados”, destaca o 
secretário Altair Silva. Em Santa Catarina, a Secretaria da Agricultura está 
investindo R$ 5 milhões para incentivar o cultivo de cereais de inverno.

Perspectivas de 
cargas aéreas e 
debate na Fiesc
A situação atual e as perspectivas 
da rota de carga aérea Miami-
Florianópolis serão debatidas em 
reunião conjunta da Câmara de 
Transporte e Logística da Fiesc e 
do Conselho de Infraestrutura. O 
encontro virtual será amanhã (18), às 
14h, com transmissão pelo canal da 
Fiesc no You Tube. 
A abertura do encontro será feita 
pelo presidente da Fiesc, Mario 
Cezar de Aguiar. Na sequência, estão 
programadas as participações do 
vice-presidente de vendas América 
do Norte da Latam Airlines, Andrés 
Varela; do diretor-executivo da 
Zurich Airport Brasil, Ricardo Gesse; 
do diretor de Operações da Zurich 
Airport Brasil, Fábio Marques; 
do gerente de vendas de cargas 
internacionais no Brasil da Latam, 
Alexandre Silva, e do coordenador 
logístico da Zurich Airport Brasil, Davi 
Vinicius de Toledo Piza. O executivo 
da Câmara de Transporte e Logística 
da FIESC, Egídio Martorano, vai 
apresentar as contribuições da FIESC 
ao Plano Nacional de Logística (PNL).

FOTOS DIVULGAÇÃO/ND

Pix Cobrança já está 
liberado - Os bancos 
e as demais instituições 
financeiras que aderiram 
ao Pix, serviço de 
pagamento instantâneo 
do Banco Central (BC), 
passaram a oferecer o Pix 
Cobrança desde ontem 
(14). Semelhante ao boleto 
bancário, esse serviço 
permite o pagamento 
imediato a empresas e 
prestadores de serviços por 
meio do código QR. Assim 
como no boleto bancário, 
o Pix Cobrança permitirá 
a inclusão de juros, multas 
e descontos. Bastará o 
cliente abrir o aplicativo 
da instituição financeira, 
fotografar o código QR 
com a câmera do celular 
e fazer o pagamento pelo 
Pix com a data atual, com 
encargos e abatimentos 
calculados. Por enquanto, 
o serviço não permitirá 
agendar vencimentos 
futuros. O BC adiou para  1º 
de julho o agendamento 
para datas futuras.

SC investe R$ 243 milhões 
para combater a estiagem
O Governo do Estado está investindo R$ 243,5 
milhões em ações de planejamento hídrico contra os 
efeitos da estiagem em Santa Catarina. As medidas 
incluem a instalação de reservatórios, implantação 
de novas redes e adutoras para reforço de 
abastecimento, em especial de áreas periféricas ou 
rurais, a perfuração de novos poços, além de linhas 
de crédito e fomento para auxiliar agricultores a 
enfrentar o período. Mais de 74,1 mil famílias de 
produtores rurais e 76 municípios serão atendidos 
pelas ações. “Estamos atentos e com nossas equipes 
mobilizadas para acompanhar a estiagem que 
afeta principalmente os municípios do Grande Oeste 
catarinense. Nosso plano é investir R$ 1,7 bilhão 
justamente para ampliar a infraestrutura hídrica e 
preservar mananciais, o que irá tornar o Estado mais 
resiliente a períodos de baixo volume de chuvas. 
Os investimentos vão ajudar as famílias mais 
carentes e os produtores rurais a enfrentar esses 
momentos e construir um planejamento hídrico 
para o futuro”, afirmou o governador Carlos Moisés.

Câmbio
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O corpo do prefeito licen-
ciado de São Paulo, Bruno 
Covas, seguiu em cortejo pelas 
ruas do Centro da capital 
paulista após ter sido velado, 
ontem, na sede da prefeitura, 

no Viaduto do Chá. Parentes 
seguiram de carro o cami-
nhão do Corpo de Bombeiros 
e apoiadores e simpatizantes 
acompanharam a passagem 
pelas vias da cidade. Um grupo 

maior ficou concentrado na 
avenida Paulista. O enterro foi 
no Cemitério do Paquetá, em 
Santos, cidade natal de Covas. 
A prefeitura local decretou 
três dias de luto oficial. 

Bruno Covas morreu na 
manhã de ontem, aos 41 anos, 
em decorrência do câncer 
da transição esôfago-gás-
trica e de complicações do 
tratamento. Ele foi diag-
nosticado em novembro de 
2019 e sempre falou de forma 
transparente sobre o trata-
mento, e demonstrou força 
e resiliência na luta contra 
a doença. Bruno deixou um 
filho, Tomás, de 15 anos.

"Sua partida prematura 
interrompe uma promissora 
trajetória e sua gestão à frente 
da prefeitura o credenciava a 
desafios maiores", afirmou 
em nota a bancada do PSDB, 

partido de Covas, na Câmara 
dos Deputados. "Mais do que 
o sobrenome do avô Mário, 
referência para o PSDB e para 
a política, Bruno trazia muitas 
das suas qualidades: retidão 
de caráter, compromisso com 
a coisa pública, excepcional 
capacidade de gestão e de 
articulação e, acima de tudo, 
um democrata, que nunca 
abriu mão de seus princípios 
e do respeito aos adversários, 
mesmo em meio a eleições 
acirradas, como a última 
que disputou", completou.

Pelas redes sociais, po-
líticos de diversos matizes 
partidários lamentaram a 
morte precoce do prefeito. 
Ex-presidentes da República, 
como Michel Temer, Dilma 
Rousseff, Luiz Inácio Lula da 
Silva e Fernando Henrique 
Cardoso escreveram men-

sagens públicas de pesar.
Em sua conta no Twitter, 

o presidente Jair Bolsonaro 
manifestou solidarieda-
de à família e aos amigos 
de Covas e citou a longa 
batalha do prefeito licen-
ciado contra o câncer.

RICARDO NUNES 
ASSUME CARGO

Com a morte do prefeito 
Bruno Covas, o vice, Ricardo 
Nunes, assume em definiti-
vo a prefeitura de São Paulo. 
O combate à pandemia e a 
revisão do plano diretor do 
município estão entre os 
principais desafios de Nu-
nes, que é filiado ao MDB. Ele 
havia assumido a prefeitura 
interinamente em 2 de maio, 
quando Covas se licenciou, 
a princípio por 30 dias, para 
tratamento do câncer.
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De perfil conciliador, Bruno Covas 
deixa exemplo para além da política
Prefeito licenciado de São Paulo morreu vítima de um câncer, ontem de manhã. O sepultamento foi 
acompanhado por familiares e amigos. Santos, cidade natal de Covas, decretou luto oficial de três dias

D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O
/G

O
V

ER
N

O
 D

E 
SÃ

O
 P

A
U

LO
/N

D

Bruno Covas lutou por quase dois anos contra um câncer. Neto 
de Mário Covas, prefeito deixa legado, afirmam políticos

Luto nos palcos

Personalidades lamentam morte  
de Eva Wilma, vítima de câncer 

A morte da atriz Eva Wilma 
comoveu amigos e colegas 
de trabalho, que se mani-
festaram em homenagem à 
artista em suas redes sociais. 
Eva morreu no sábado, aos 87 
anos, em São Paulo, vítima 
de um câncer no ovário que, 
disseminado, levou a uma 
insuficiência respiratória. A 
artista estava internada desde 
o dia 15 de abril, inicialmente 
para tratar problemas car-
díacos e renais. O câncer foi 
descoberto no dia 7 passado. 

"Vivinha, é assim (sorri-

dente) que vamos lembrar de 
você. Obrigado pelos momen-
tos maravilhosos que vivemos 
juntos e estarão eternamente 
em nossos corações", escre-
veram os agentes da atriz.

A atriz Lilia Cabral, que 
contracenou com a "Vivinha" 
na novela Fina Estampa, em 
reprise atualmente, relem-
brou as dicas de atuação que 
recebia da veterana. "Ela 
me pegava pelo braço e me 
direcionava orientando como 
me posicionar na luz certa. 
Não me deixava sozinha em 

nenhuma situação", escreveu.
O autor Walcyr Carrasco 

lamentou a partida da atriz. 
"Perde-se uma estrela da 
maior grandeza. Sem dúvida, 
uma das artistas mais talen-
tosas do país, que dedicou 
sua vida à arte", escreveu.

Aos 14 anos, Eva Wilma 
iniciou-se na carreira artística 
como bailarina clássica. No 
Corpo de Balé do Teatro Mu-
nicipal chamou a atenção do 
diretor José Renato, que a con-
vidou para integrar a primeira 
turma do Teatro de Arena.
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Eva iniciou a carreira aos 14 anos e trabalhou até os dias atuais

Nem Eva nem Wilma
Simplesmente Vivinha, como 

no título de um programa em 
que interpretava a si mesma, 
em 1975. Vivinha nunca pa-
rou de fazer principalmente TV, 
e novelas, algumas séries. 

Casada por 21 anos (1955/76) 
com John Herbert, separou-se dele 
para viver mais 23 anos, de 1979 
a 2002, até a morte do segundo 
marido, Carlos Zara. Eva deixa dois 
filhos do primeiro casamento.



É tudo ou nada para o JEC/
Krona na noite de hoje. O 
Tricolor das quadras recebe o 
Joaçaba, às 18h30, no Centre-
ventos Cau Hansen e precisa 
vencer para forçar a prorro-
gação e senhora em levan-
tar a primeira taça do ano.

A decisão da Recopa co-
meçou na semana passada, 
quando o Joaçaba conseguiu 
superar o JEC/Krona de virada, 
jogando em casa. O placar 
de 3 a 2 para o time do Meio 
Oeste o coloca em vantagem 
e um empate já garante mais 
um título do Joaçaba dentro 
do Centreventos. A equipe já 
comemorou a conquista do 
Campeonato Catarinense de 
2019 na casa do Joinville.

Para brigar pelo título, o 
Tricolor precisa vencer no 
tempo normal para forçar a 
prorrogação. Em caso de em-
pate no tempo extra, o título 
será decidido nos pênaltis e, 
uma vitória simples de qual-
quer um na prorrogação dá a 
primeira conquista de 2021.

O técnico Daniel Jr. foi duro 
com a equipe após a derrota 
que veio, inclusive, depois 
de uma péssima atuação em 
Carlos Barbosa pela Liga 

Nacional, quando o JEC/Krona 
também perdeu de virada. Em 
Joaçaba, novamente o time 
saiu na frente, foi extrema-
mente ofensivo, mas errou 
muito no setor defensivo e 
facilitou a vida do adversário.

A defesa vem sendo um dos 
pontos mais fortes do Tricolor 
nas últimas temporadas. Além 
do melhor goleiro do Brasil, 
Willian, a equipe costuma ter 
uma marcação muito forte 
e muita segurança na qua-
dra de defesa, características 
que não foram vistas no Rio 
Grande do Sul e no Meio Oeste.

ERROS INFANTIS
Com falhas individuais, o 

JEC/Krona viu a virada e pre-
cisa reverter o placar. “Foi um 
jogo difícil, não podemos errar 
tanto, ter tantos erros infantis 
na defesa, um fundamento em 
que nos propomos a ser um 
dos melhores da Liga Na-
cional. Precisamos melhorar 
muita coisa do que apresen-
tamos nos dois últimos jogos. 
Uma defesa que pretende ser 
forte não pode ser assim”, 
avaliou o comandante tricolor.

Com uma semana cheia de 

trabalho, o time foi preparado 
exaustivamente para corri-
gir as falhas que custaram 
dois resultados negativos em 
sequência. Daniel ressaltou 
que a equipe está preparada 
tecnicamente, taticamen-
te e emocionalmente para 
a decisão desta noite.

“Corrigimos algumas falhas 
em relação a postura defensiva 
dos dois últimos jogos. O time 
está ajustado tecnicamente, 
taticamente e emocionalmente 
para jogar uma final de grande 
importância contra um grande 
adversário. Preparado saben-
do que precisamos reverter no 
tempo normal e a prorrogação é 
válida para os dois. Não que-
remos chegar nas penalida-
des, então precisamos vencer 
também na prorrogação. Nosso 
time está bem preparado para 
conquistar esse título que o clu-
be ainda não tem”, finalizou.

Para a partida, a única dúvi-
da é o fixo Machado, que sen-
tiu a panturrilha e não treinou 
com a equipe nos últimos três 
dias. Ele passará por um teste 
na manhã de hoje e só de-
pois do resultado a comissão 
técnica decidirá se Machado 
pode ou não ir para a quadra. 
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Basquete Joinville 
avança no Brasileiro

EvariniDrika

adrieli.evarini@ndmais.com.br

JEC/Krona e Joaçaba 
decidem título hoje
Tricolor precisa vencer no tempo normal para forçar 
a prorrogação no Centreventos Cau Hansen

Esporte

Jogando a repescagem para garantir vaga nas quartas 
de final do Campeonato Brasileiro, o Basquete 
Joinville superou o Vila Nova no sábado por 80 a 74 e 
carimbou a passagem para a fase de mata-mata do 
torneio que dá vaga ao Novo Basquete Brasil (NBB). 
Com uma noite mágica de Lucas Brito, que anotou 
um double-double, a equipe joinvilense passou 
pela equipe goiana. Foram 38 pontos, 14 rebotes e 
o troféu de melhor da partida para Lucas Brito.

Braga deve deixar o Tricolor 
O JEC já havia anunciado que monitora e busca reforços 
para a Série D e, para que alguns cheguem, outros devem 
sair. Para o equilíbrio financeiro do clube, a diretoria fará 
o processo de contratar com a liberação de atletas e um dos 
jogadores é o volante Braga, que já foi comunicado que não 
faz parte dos planos do time para o Campeonato Brasileiro. 
Com contrato até o fim do ano, ele deverá ser emprestado. 

Joinville faz jogo-treino  
contra o Athletico-PR 
O Tricolor confirmou o primeiro jogo-treino antes da 
estreia na Série D. A partida acontece neste sábado, às 
15h, na Arena Joinville. O adversário já é conhecido e tem 
boa parceria com o clube: o Athletico-PR. A equipe Sub-
20 do time paranaense enfrenta o JEC como preparação 
para a continuidade da temporada. Esse será o primeiro 
“teste” do Tricolor sob o comando de Leandro Zago.

Blackstar ficou pelo caminho 
Se teve equipe joinvilense vencendo, também teve 
time perdendo e ficando pelo caminho. O Blackstar foi 
superado pelo Londrina, também no sábado, e deu adeus 
à competição. O Blackstar perdeu por 83 a 79 apesar da 
boa atuação de Mauro Jr., que anotou um double-double 
com 17 pontos, 13 rebotes e quatro assistências. Com a 
derrota, a equipe joinvilense se despediu da competição 
e o Londrina enfrenta o Osasco nas quartas de final.

Próxima parada 
O time não tem tempo para descansar e já volta à quadra 
hoje, às 14h, para a primeira partida das quartas de 
final. O adversário é o Flamengo Blumenau, que tem 
jogadores que os joinvilenses conhecem bem. Um dos 
destaques do time do Vale do Itajaí é o armador Deonta 
Stocks, que já vestiu a camisa do Basquete Joinville. A 
segunda partida acontece amanhã, também às 14h. Se 
necessário, o terceiro jogo será na quarta-feira. Todas 
as partidas serão disputadas na Arena Brusque.
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JEC teve dificuldades para se impor e adversário manteve o tabú 
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Terça, quinta e sábado
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Premiação Ganhadores Prêmio

MAR��O            

LOTERIAS

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

15 acertos 2 R$ 677.519,41
14 acertos 203 R$ 1.399,61
13 acertos 7862 R$ 25,00
12 acertos 88225 R$ 10,00
11 acertos 508033 R$ 5,00

1 acertos 068352 R$ 500 mil
2 acertos 026407 R$ 27 mil
3 acertos 058394 R$ 24 mil
4 acertos 040843 R$ 19 mil
5 acertos 097116 R$ 18.329,00

Quina Acumulado R$ 3.400 mil
Quadra 92 R$ 5.314,29
Terno 5857 R$ 125,52

05 23 38 56 75

Sena Acumulado R$ 40 milhões
Quina 128 R$ 28.213,14
Quadra 7636 R$ 675,61

03 19 25 44 46 57

20 acertos Acumulado R$ 2.400 mil
19 acertos 5 R$ 54.186,92
18 acertos 74 R$ 2.288,30
17 acertos 628 R$ 269,64
16 acertos 3962 R$ 42,73
15 acertos 17236 R$ 9,82
0 acertos 0 R$ 0,00

02 15 20 23 30
34 39 40 54 56
62 75 81 83 86
87 89 90 91 95

Sena Acumulado R$ 2.300 mil
Quina 10 R$ 5.546,96
Quadra 469 R$ 135,16

Sena 0 R$ 0,00
Quina 5 R$ 9.984,53
Quadra 462 R$ 137,21

7 acertos Acumulado R$ 3.100 mil
6 acertos 1 R$ 64.962,71
5 acertos 85 R$ 1.091,81
4 acertos 1734 R$ 9,00

GOIAS           GO 6158 R$ 7,50

7 acertos Acumulado R$ 400 mil
6 acertos 22 R$ 3.865,72
5 acertos 1054 R$ 20,00
4 acertos 15831 R$ 4,00
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GAÚCHO
 FINAL  

 JOGOS DE IDA 
 16/5, 16h Internacional 1 x 2 Grêmio   

 JOGOS DE VOLTA 
 23/5, 16h Grêmio  x  Internacional  v

ESPANHOL
 TIME P J V E D GP GC SG %
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L. CAMP. L. EURO. REBAIX..

  37ª RODADA 
 16/5, 13h30 Real Sociedad 4 x 1 Valladolid
16/5, 13h30 Alavés 4 x 2 Granada
16/5, 13h30 Athl.Bilbao 0 x 1 Real Madrid
16/5, 13h30 Villarreal 4 x 0 Sevilla
16/5, 13h30 At.de Madrid 2 x 1 Osasuna
16/5, 13h30 Getafe 2 x 1 Levante
16/5, 13h30 Betis 1 x 0 Huesca
16/5, 13h30 Barcelona 1 x 2 Celta
16/5, 13h30 Valencia 4 x 1 Eibar
16/5, 13h30 Cádiz 1 x 3 Elche  

  38ª RODADA 
 21/5, 16h Levante  x  Cádiz
23/5, 13h Huesca  x  Valencia
23/5, 13h Granada  x  Getafe
23/5, 13h Valladolid  x  At.de Madrid
23/5, 13h Real Madrid  x  Villarreal
23/5, 13h Elche  x  Athl.Bilbao
23/5, 13h Celta  x  Betis
23/5, 13h Osasuna  x  Real Sociedad
23/5, 13h Sevilla  x  Alavés
23/5, 13h Eibar  x  Barcelona  

At.de Madrid 83 37 25 8 4 65 24 41 74.8
Real Madrid 81 37 24 9 4 65 27 38 73
Barcelona 76 37 23 7 7 84 38 46 68.5
Sevilla 74 37 23 5 9 52 33 19 66.7
Real Sociedad 59 37 16 11 10 58 38 20 53.2
Betis 58 37 16 10 11 47 48 -1 52.3
Villarreal 58 37 15 13 9 59 42 17 52.3
Celta 53 37 14 11 12 53 53 0 47.7
Athl.Bilbao 46 37 11 13 13 46 40 6 41.4
Granada 45 37 13 6 18 47 65 -18 40.5
Osasuna 44 37 11 11 15 37 47 -10 39.6
Cádiz 43 37 11 10 16 34 56 -22 38.7
Valencia 42 37 10 12 15 49 53 -4 37.8
Levante 40 37 9 13 15 44 55 -11 36
Alavés 38 37 9 11 17 36 56 -20 34.2
Getafe 37 37 9 10 18 28 43 -15 33.3
Huesca 33 37 7 12 18 34 53 -19 29.7
Elche 33 37 7 12 18 32 55 -23 29.7
Valladolid 31 37 5 16 16 33 55 -22 27.9
Eibar 30 37 6 12 19 29 51 -22 27

MINEIRO
 FINAL 
  JOGOS DE IDA 
 16/5, 16h América-MG 0 x 0 Atlético-MG 

   JOGOS DE VOLTA 
 22/5, 16h30 Atlético-MG  x  América-MG  O Grêmio venceu o Inter, 

por 2 a 1, de virada, na tarde 
de ontem, no estádio Bei-
ra-Rio, e largou em vanta-
gem na disputa do título do 
Gauchão 2021. Diego Souza e 
Ricardinho, aos 43 minutos 
do segundo tempo, marca-
ram os gols do Tricolor que 
garantiu a primeira vitória 
da equipe sob o comando 
de Tiago Nunes no prin-
cipal clássico do Estado. 
Edenilson abriu o placar.

Com a vantagem, o Grêmio 
garante o tetracampeonato 
Gaúcho com um empate na 
Arena, no próximo domingo. 
Para o Inter reverter a situa-
ção precisa vencer com dois 
gols de diferença no tem-
po normal. No caso de uma 
vitória colorada por um gol, 
a decisão será nos pênaltis.

O jogo começou com as 
duas equipes trocando pas-
ses no meio de campo para 
analisar o adversário. Como 
sempre ocorre em clássicos, 
muitas jogadas eram trava-
das com falta. Rapidamente, 
o Inter passou a ter a posse 
e circulando a bola. Já Grê-
mio a marcava a partir do 
meio de campo para con-
tra-atacar em velocidade.

Com 25 minutos, o Colorado 
tinha 62% de posse de bola 
e, um minuto depois, abriu o 
placar com Thiago Galhardo. 
Cuesta lançou da defesa, nas 
costas de Ruan, Edenilson 
dominou, invadiu a área, e 

deu um toquinho por cima de 
Brenno. Antes da bola cruzar 
a linha da meta e de Gero-
mel afastar, Thiago Galhardo 
empurrou para o fundo das 
redes. Inter 1 a 0 Grêmio.

BOLA AÉREA
A etapa final começou com 

o Grêmio propondo e o Inter 
aguardando para contra-
-atacar. O gol de empate do 
Grêmio saiu aos 13. Lucas 
Silva cobrou falta da esquer-
da de ataque, Diego Sou-
za saltou mais alto que Zé 
Gabriel e cabeceou no canto 
inferior esquerdo de Lomba. 
Inter 1 a 1 Grêmio. O Grêmio 

virou o placar aos 43 min. 
Léo Pereira no bico da área 
cruzou para Ricardinho, na 
marca do pênalti, marcado 
por Lucas Ribeiro. O jovem 
atacante do Tricolor cabeceou 
e a bola passou por cima de 
lomba. Inter 1 a 2 Grêmio.

No último lance da partida, 
Caio Vidal fez a jogada pela 
direita de ataque e cruzou 
rasteiro para Marcos Guilher-
me, que entrava no segundo 
poste. Muito perto da meta do 
Grêmio, o atacante conseguiu 
chutar, a bola subiu e acer-
tou o travessão de Brenno. 
Sem mais tempo, Anderson 
Daronco encerrou o Gre-Nal.

Grêmio vira e abre 
vantagem na final
No Beira-Rio, sob o comando de Tiago Nunes, o Tricolor se 
valeu do jogo aéreo para fazer 2 a 1; situação delicada no Inter

Aos 13 minutos do segundo tempo, o centroavante  
Diego Souza subiu e cabeceou para empatar a partida

G
R

ÊM
IO

/D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O
/N

D

Galo e Coelho empatam sem gols
Em um jogo burocrático, com poucas oportunidades 
de gol, América e Atlético ficaram no empate sem 
gols na tarde de domingo, na Arena Independência, 
pela partida de ida da final do Campeonato 
Mineiro. O time da casa foi ligeiramente melhor, 
mas não conseguiu transformar a superioridade 
em gol, deixando a decisão totalmente em aberto.
Com a igualdade, quem vencer o duelo de volta, a 
ser realizado no sábado, às 16h30, no Mineirão, 
será campeão. Vale lembrar que o clube alvinegro 
tem a vantagem de dois resultados semelhantes 
por ter feito melhor campanha na primeira fase.

Suárez deixa Atlético próximo do título
Quando contratou o atacante Luiz Suárez do Barcelona, a 
direção do Atlético de Madrid justificou que estava na hora de o 
clube acabar com o jejum de títulos no Campeonato Espanhol. O 
uruguaio, que foi cobrado por não brilhar na Liga dos Campeões, 
está muito perto de concretizar a profecia dos dirigentes. E sendo 
decisivo. Ontem, um gol salvador dele no fim, decretou a virada 
sobre o Osasuna, por 2 a 1, e deixou o time muito perto do título 
espanhol restando uma rodada. Apenas os rivais de Madri têm 
chance de título na rodada final. O Atlético soma dois pontos 
a mais, mas não pode terminar igual ao Real, pois perderia a 
taça no confronto direto. Para garantir o 11° troféu espanhol 
que não vem desde 2013/14, basta ganhar na casa do Valladolid. 
Os merengues hospedam o Valencia e só um triunfo interessa.
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Festa no Sul do Estado é 
interditada com 400 pessoas
Cerca de 400 pessoas estavam em uma 
festa clandestina encerrada na madrugada 
de ontem em Urussanga, no Sul do Estado. 
Segundo os organizadores do evento, a festa 
havia sido pensada para apenas 20 pessoas, 
mas outras, que não haviam sido convidadas, 
começaram a chegar, causando a aglomeração.
O dono da casa e outros organizadores da 
festa assinaram um termo circunstanciado por 
infringir as regras de enfrentamento à Covid-19.

Copacabana Palace é 
multado por sediar festa
A prefeitura do Rio de Janeiro multou o Copacabana 
Palace em R$15.466,81 por infração sanitária 
gravíssima devido à constatação de aglomeração 
em festa ocorrida na noite da última sexta-feira 
(14). Também foi determinada a interdição para 
realização de festas no hotel, localizado na orla 
de Copacabana, por um período de 10 dias. A 
secretaria informou que após análise de imagens, 
a vigilância sanitária constatou desobediência às 
medidas determinadas por decreto municipal.

Produtores rurais recebem  
apoio contra efeitos da estiagem
O governo do Estado está investindo R$ 243,5 milhões 
em ações de planejamento hídrico contra os efeitos da 
estiagem em Santa Catarina. As medidas incluem instalação 
de reservatórios, implantação de novas redes e adutoras 
para reforço de abastecimento, em especial de áreas 
periféricas ou rurais, a perfuração de novos poços, além 
de linhas de crédito e fomento para auxiliar agricultores a 
enfrentar o período. Mais de 74,1 mil famílias de produtores 
rurais e 76 municípios serão atendidos pelas ações.
A estiagem se iniciou há um ano, mas a chuva extremamente 
escassa em abril de 2021 contribuiu para agravar a crise hídrica. 
Os acumulados foram baixos na maior parte do Estado e não 
chegaram a 50 milímetros nas regiões do Extremo oeste, 
Oeste, Meio oeste, Planaltos, Alto e Médio Vale do Itajaí. 

Israel mantém ofensiva  
de guerra na Faixa de Gaza
Ataques aéreos de Israel na 
cidade de Gaza derrubaram três 
edifícios e mataram ao menos 33 
pessoas no domingo, marcando 
o dia mais violento desde que o 
conflito entre o país e o Hamas 
começou, há quase uma semana. 
Autoridades de saúde no território 
dizem que pelo menos dez 
mulheres e oito crianças estão 
entre os mortos, com outros 
50 feridos nos bombardeios.
Militares israelenses disseram 
que destruíram a casa do líder do 
Hamas em Gaza, Yahiyeh Sinwar, 
em um ataque separado na cidade 
de Khan Younis, no sul. O ataque 
atingiu a casa de Sinwar e de 
seu irmão Muhammad, outro 
membro sênior do Hamas.
No sábado, os bombardeios 
israelenses na região mataram 
outras dez pessoas de uma mesma 
família palestina, entre elas oito 
crianças e duas mulheres. Um 
bebê de cinco meses sobreviveu. 
No mesmo dia, os ataques 
aéreos também destruíram o 

edifício al-Jalaa, de 12 andares, 
onde ficavam apartamentos 
residenciais e escritórios de 
meios de comunicação, como da 
agência de notícias Associated 
Press e da rede de TV Al-Jazeera.
Protestos palestinos ocorreram na 
sexta-feira (14), na Cisjordânia, 
em que as forças israelenses 
atiraram e mataram 11 pessoas, 
segundo os palestinos.

Nos últimos dias, Israel intensificou 
ataques para causar o maior dano 
possível no Hamas enquanto 
mediadores internacionais tentam 
negociar um cessar-fogo. Um 
diplomata norte-americano, Hady 
Amr, está na região para apaziguar 
as tensões desde sexta-feira.
Essa última etapa de  violência 
entre israelenses e palestinos 
começou no início do mês.

+notícias

Leicester é 
campeão na 
Inglaterra -  
O Leicester 
é o grande 
campeão 
da Copa da 
Inglaterra. 
Num sábado 
histórico no lendário Wembley, que marcou o retorno do 
público aos estádios ingleses, ganhou por 1 a 0 do Chelsea 
diante de 21 mil torcedores. Cinco anos após brilhar e 
erguer a taça do Campeonato Inglês, agora comemora pela 
primeira vez a conquista do torneio mais antigo do mundo.
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