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Consulta ao  
10 lote abre  
na segunda 
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Agressores 
dizem estar 
arrependidos   
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 Rafael Pascoal chega 
para fechar o gol do JEC
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PT e PSDB se unem 
para vencer a direita
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 Mais um ano de Dia 
do Abraço à distância
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Corredor da 
FELICIDADE

Adoralice Lopes Costa, funcionária do Hospital Bethesda, em Joinville, recebeu alta médica, nesta semana, após ficar 66 dias internada 
para se recuperar da Covid-19. Ao sair, ela foi homenageada pelos colegas de trabalho e se emocionou com o carinho genuíno. Página 7
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Tributo a 
Schwanke  

  
Artista joinvilense, já 

falecido, ganhou 
 exposição no Museu 
Oscar Niemeyer, em 

Curitiba. PÁGINAS 3 E 4
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Símbolo de tanto amor e carinho, mas de repente ele passou a ser condenado desde o início da 
pandemia. Como viver sem um abraço? Envolto em um plástico, de longe, com roupas especiais de 
proteção, máscara. Alternativas até foram encontradas para que ainda pudéssemos nos abraçar. 
Neste 22 de maio, dia do abraço, esse ato não pode ser esquecido.  
 
A data foi criada na Austrália, em 2004, numa campanha para distribuir abraços 
gratuitos. A moda pegou em vários países, inclusive por aqui. Em 2020,a data nos 
provocou a refletir sobre o verdadeiro valor de um abraço. Esse ano, 2021, abraçar virou 
ainda mais valioso. Ele significa superação, consolo, dor e alegria. Mais ainda, que possa 
sinalizar dias melhores. O “sinta-se abraçado” é o conforto para o “vai passar”.

Dia D de vacinação contra a gripe
A iniciativa é em Jaraguá do Sul. Todas as unidades de saúde com sala de vacinação vão 
atender até as 17 horas. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a expectativa é imunizar 
o maior número possível de pessoas que pertencem ao público-alvo composto de crianças 
menores de seis anos, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, idosos e profissionais 
da educação. Até 17 de maio, 12.617 pessoas foram imunizadas contra a gripe em Jaraguá 
do Sul. A expectativa é vacinar mais de 40 mil pessoas ao longo de toda a campanha.

BR-280 e a  
questão ambiental
Nas últimas semanas foi alvo de críticas de 
muitas lideranças a redução dos recursos 
a serem aplicados nas obras. Pensar na 
duplicação da BR-280, no trecho a São 
Francisco do Sul, parece um sonho distante 
ainda. Além de recursos, a questão ambiental 
afeta muito, como ocorre, por exemplo, 
com o próprio Canal do Linguado. 

Ontem (21), os biólogos da Prosul, empresa 
que promove a gestão ambiental das obras 
de duplicação da BR-280, Leandro Corrêa 
e Robson Siqueira Patrício, estiveram 
reunidos com o prefeito de São Francisco 
do Sul, Godofredo Gomes Moreira Filho 
(MDB), os secretários de Meio Ambiente, 
Renan Canuto, e de Infraestrutura, 
Tiago Furlan, para apresentar as ações 
ambientais que vêm ocorrendo em 
paralelo aos trabalhos na rodovia. 
 
O prefeito aproveitou para falar justamente 
da vinda de mais recursos ao lote 1 da 
obra, que abrange a região próxima 
ao porto e conversou também com 
representantes do DNIT para saber o 
andamento das ações dentro do município.

Judiciário debate 
o tema infância e 
juventude 
Nesta segunda-feira, 24 de 
maio, um encontro online 
irá debater o programa 
Experiências de Gestão Infância 
e Juventude e refletir sobre as 
estratégias do juízo da Infância 
e Juventude. O juiz-corregedor 
do Núcleo V da Corregedoria-
Geral da Justiça, Rodrigo Tavares Martins, será o moderador da live. Daqui de Joinville, o 
juiz Márcio René Rocha, da Vara da Infância e Juventude, estará participando. A live será 
aberta ao público e terá transmissão pelo canal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

SABRINA AGUIAR

Ah, o abraço!



Schwanke
sábado e domingo-feira, 22 e 23 de maio de 2021      3

No labirinto de

Museu Oscar Niemeyer (MON) promove 
exposição do artista autodidata 
joinvilense até 1º de agosto, em Curitiba

Schwanke posa para foto no Museu 

Fritz Alt, local que serviu de abrigo para 

muitos dos seus trabalhos artísticos

 FOTOS DIVULGAÇÃO/ND

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

“Não quero nada com a visualidade, 
quero exercício estético em nível men-
tal, na imaginação.” Assim escreveu 
o artista Luiz Henrique Schwanke por 
ocasião da 2 ª Exposição Internacional 
de Esculturas Efêmeras, em Fortaleza 
(CE), na obra “Percurso do Círculo”, 
em que se apropria de um lúdico car-
rossel de um parque de diversões. 

O espectador é convidado a partici-
par, fazendo o percurso do círculo no 
brinquedo infantil. Nascido em Join-
ville, Schwanke faleceu em 1992, aos 
41 anos. Formado em comunicação 
social pela Universidade Federal do 
Paraná (UFPR), em 30 anos de car-
reira artística como autodidata, criou 
uma poética densa e complexa. 

Vibrante, sua produção continua 
atraindo pesquisadores, curadores, ar-
tistas, estudantes e críticos de arte. Entre 
eles está a doutora Maria José Justino, 
curadora da mostra “Schwanke, uma 
Poética Labiríntica”, que se estende até 
1º de agosto, no Museu Oscar Niemeyer 
(MON), no célebre Olho, em Curitiba (PR).

Trata-se do maior conjunto de obras 
reunidas desde a morte do artista – 
aproximadamente 400, com expressiva 
parcela inédita. A exposição se reveste 
de significados uma vez que Schwan-

ke viveu 15 anos na capital paranaense, 
onde estudou e começou, no fim dos anos 
1970, uma pesquisa que se desdobra no 
avanço do tempo em procedimentos e 
linguagens distintas com uma unida-
de nas cintilações e sintomas em um 
sistema de enunciados que aproximam 
arte e história da arte, arte e ciência. 

Apropriação, acumulação, ironia, 
jogo, estranhamento, crítica so-
cial, repetição – formal e compulsi-
va, busca do claro-escuro são alguns 
aspectos marcantes e poderiam ser 
palavras-chave para uma possível 
leitura desta produção e trajetória. 

A curadoria de Maria José Justino, 
mestre em filosofia, doutora em Estética 
e Ciências das Artes e com pós-douto-
rado feitos em Paris, é idealizada à luz 
de teóricos como Umberto Eco, Mer-
leau-Ponty, Gaston Bachelard, Frie-
drich Nietzsche e Walter Benjamin. 

“Organizei a montagem como um labi-
rinto em rede (Eco), em núcleos (dentro do 
Olho e nos jardins), cada um falando por 
si só e dialogando com os outros”, conta 
Maria José, que vive e atua em Curitiba, onde 
tem larga contribuição no campo das artes 
visuais. Com vasta experiência curatorial, 
essa é desafiadora pelo volume de trabalhos e 
pela complexidade do pensamento do artista. 

Serviço
O QUÊ   
Mostra “Schwanke, 
uma Poética 
Labiríntica”

QUANDO   
até o dia 1 º de 
agosto de 2021, 
de terça-feira a 
domingo, das 10h 
às 18h (ingressos 
e acesso às salas 
até as 17h30). Nas 
quartas-feiras, a 
entrada é gratuita, 
das 10h às 18h.

ONDE   
Museu Oscar 
Niemeyer (MON), 
localizado na rua 
Marechal Hermes, 
999, Centro Cívico, 
em Curitiba (PR) 
- Telefone: (41) 
3350-4400

QUANTO   
R$ 20/R$ 10 
(professores e 
estudantes com 
identificação; 
doadores de sangue; 
pessoas com 
deficiência; titulares 
da ID Jovem; 
portadores de câncer 
com documento).

REALIZAÇÃO  
Museu Oscar 
Niemeyer (MON) 
e Museu de Arte 
Contemporânea Luiz 
Henrique Schwanke  
(MAC Schwanke)

INFORMAÇÕES:  
www.schwanke.org.br
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Nascido em Joinville, Schwanke deixou um 

legado histórico e, nessa exposição, terá 

cerca de 400 trabalhos apresentados 

Legado em sintonia com a história da arte
De modo bem simplificado, 

a produção de Schwanke pode 
ser sistematizada por décadas 
e três fases distintas: nos anos 
1970 sobressaem os desenhos 
e a sintonia com a história 
da arte, quando ressignifica 
obras renascentistas e bar-
rocas. Na década de 1980, 
diversifica. Inicialmente faz 
pinturas com uma gestua-
lidade expressiva e, depois, 
envereda para o conceitual. 

No bidimensional, com 
uma série de box art, e no 
tridimensional com obras a 
partir de objetos ordinários do 

cotidiano: mangueiras, baldes, 
bacias e outros materiais 
plásticos. Consagram-se os 
“Perfis” também conhecidos 
como “Carrancas” ou, ainda, 
“Linguarudos’, assim apeli-
dados pelo grande público. 

Neste período, conquis-
ta cerca de 30 premiações 
nacionais, sobretudo com 
pinturas e a série “Brasili-
dade”, prêmio aquisição do 
ambicionado 10° Salão Nacio-
nal de Artes Plásticas, promo-
vido pela Funarte, e realizado 
no Rio de Janeiro em 1988. 

Nos anos 1990, Schwanke 

aposta em instalações, um 
conjunto de sete trabalhos 
nos quais adota a energia 
elétrica como matéria-prima. 
Três estão no MON. Como 
legado, deixou cerca de 5 mil 
pinturas sobre papel, muitas 
das quais ainda inéditas. 

O acervo está sob a res-
ponsabilidade da família, em 
especial da irmã do artis-
ta, Maria Regina Schwanke 
Schroeder, que atualmente 
preside o Museu de Arte Con-
temporânea Luiz Henrique 
Schwanke, mantido pelo Ins-
tituto Schwanke desde 2002. 

Obras de forte impacto
A exemplo do que ocorre 

com “Percurso do Círculo” 
em que Schwanke quer só o 
exercício dos sentidos com a 
imaginação porque o enlevo 
no brinquedo infantil possi-
bilita o exercício do prazer. 
O evento artístico, para ele, é 
para quem consegue opera-
cionalizá-lo em nível mental. 

Ao buscar inspiração no 
claro-escuro, sobretudo 
em Caravaggio, marca por 

inteiro sua poética desen-
volvida em diferentes etapas 
e fases, tanto na represen-
tação como nos desenhos e 
no desejo da materialização 
da luz. Em 1978, Schwanke 
apropria-se do design para 
transformar personagens 
clássicos da pintura em me-
ras poltronas ou cadeiras. 

Ao representar “São José 
Carpinteiro de la Tour”, ele já 
evidencia a busca de trans-

parência e luminosidade. 
A apropriação e o gesto de 
acender se repete na obra 
“Apogeu do Claro-escuro 
Pós-Caravaggio”, apre-
sentada pela primeira vez 
numa individual, em 1980, 
na Galeria Sérgio Milliet, no 
Rio de Janeiro. A presença 
do arco voltaico, criado por 
um projetor de cinema, é a 
possibilidade de materializar 
a luz naquele tempo e espaço.

Construções que transitam entre o mistério e a perplexidade

Autor de uma produção 
inserida na história da arte 
brasileira, ao longo da car-
reira, estabelece construções 
capazes de instaurar mis-
tério e perplexidade. Fruto 
de uma imaginação febril, 
o acervo, em termos gerais, 
baseia-se na acumulação 
repetitiva de elementos, 
sobretudo na pintura, na 
escultura e nas instalações. 

Uma constante que ad-
mitiu inesperadas conjuga-
ções, tanto pela variedade 
das soluções formais como 
pelo ineditismo do material, 
como é o caso da energia 
elétrica. São apenas sete, 
dos quais três poderão ser 
vistas no Museu do Olho.

Interessante o arco tem-
poral que o artista estabe-
lece nesta produção entre a 
primeira obra, em 1980, e 
a última, em 1991, um ano 
antes de sua morte. Além de 
“Apogeu do Claro-escuro 

Pós-Caravaggio”, a cura-
doria inclui “Sem Título” 
(1990), apelidada de “Para-
lelepípedo de Luz” e lançada 
no Panorama Catarinense do 
Volume, no Museu de Arte 
de Santa Catarina (Masc). 

“Claro-escuro”, o terceiro 
trabalho, tem a singulari-
dade de ter sido montado só 
em 2003,  contando como 
base detalhada do pro-
jeto deixado pelo artista. 
“Apogeu do Claro-escuro 
Pós-Caravaggio” é uma 
instalação constituída por 
“A Casa Tomada (de Júlio 
Cortazar) por “Desenhos que 
Não Deram Certo” criados 
entre 1978 e 1980 e “Apogeu 
do Claro-escuro pós-Ca-
ravaggio”Nos desenhos, 
retoma as obras de Canova, 
Leonardo da Vinci, Renoir, 
La Tour e Caravaggio. Além 
dos desenhos emoldura-
dos nas paredes laterais, a 
instalação é criada com 500 

metros de papel branco e um 
velho projetor de cinema.

A construção da obra “S/ 
Título” incluída no Panora-
ma Catarinense do Volume 
envolve 20 spots de luz 
halógena de 300 watts cada, 
total 6 mil watts, 20 espetos 
de churrasco e 33 metros 
quadrados de cortina de al-
godão. “A obra tem ponto de 
partida conceitual e aborda 
o limite do sensível visível 
e seu exercício até a impos-
sibilidade. Esse exercício é 
relativo ao plano mental e 
não físico”, explica o artista.

“Claro-escuro”, vista 
pela primeira vez na mostra 
“Imagética”, em Curiti-
ba, foi concebida em 1990, 
composta de esquadrias 
de ferro, 24 lâmpadas a 
vapor de mercúrio de 330 
watts, 24 espetos de chur-
rasco e uma reprodução da 
pintura “A Deposição de 
Cristo”, de Caravaggio.

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

Não quero 
nada com a 
visualidade, 
quero 
exercício 
estético 
em nível 
mental, na 
imaginação”.

Luiz Henrique 
Schwanke,
artista plástico

 FOTOS DIVULGAÇÃO/ND
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CAMPANHA dO 

Um abraço conforta, aquece, incentiva. Por isso, se ainda não dá pra
distribuir abraços, distribua peças de roupa. Vale doar peças como calças,
jaquetas, moletons e também cobertores. Não deixe de participar.

ndmais.com.br/campanhadoagasalho
acesse e confira o ponto de coleta mais próximo.

Realização:

CADA PEÇA DE ROUPA
VALE POR UM ABRAÇO.

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

 O município de Joinville 
segue ampliando os horários 
de imunização. Neste sábado 
(22), a partir das 11h, a Pre-
feitura de Joinville abre novos 
horários para o agendamento 
da vacinação contra a Co-
vid-19, por meio do site join-
ville.sc.gov.br. Ao todo, serão 
disponibilizadas 2 mil doses.

Na segunda-feira (24/5), 
serão imunizadas pessoas 
com idade entre 35 e 59 
anos que possuem comor-
bidades. Na terça e na quar-
ta-feira (25 e 26/5), serão 
disponibilizados horários 
para o agendamento de 
profissionais da saúde.

Seguindo uma determina-
ção do Ministério da Saúde, as 
doenças neurológicas crônicas 
passaram a ser consideradas no 
grupo das comorbidades. Desta 
forma, estão contempladas 
pessoas com doenças neuro-
lógicas crônicas que impactam 
na função respiratória, pessoas 
com paralisia cerebral, esclerose 
múltipla ou condições similares, 
além de doenças hereditá-
rias degenerativas do sistema 
nervoso central ou muscular.

Pessoas com comorbida-

des devem apresentar um 
documento que comprove a 
condição. São aceitos ates-
tados ou relatórios médicos 
que indiquem a comorbidade 
ou, ainda, prescrição médica, 
exame ou receita médica em 
que fique clara a natureza da 
condição. As receitas médicas 
devem ter sido emitidas, no 
máximo, há dois anos atrás.

Já os profissionais da 
saúde precisam apresentar 
documento que comprove 
o vínculo ativo com estabe-
lecimentos de saúde, como 
crachá, holerite ou declara-
ção. Também serão aceitas 
carteiras profissionais das 
categorias. Para estagiários 
ou residentes, será necessá-
rio apresentar declaração do 
estabelecimento de saúde que 
está atuando no momento.

Pessoas com doenças imu-
nossupressoras, exceto os que 
convivem com HIV, devem 
apresentar laudo médico 
autorizando a receber o imu-
nizante. Pacientes oncológi-
cos, transplantados, renais 
crônicos, gestantes e puérpe-
ras também precisam apre-
sentar recomendação médica.

Abertos mais horários 
para tomar vacina
Prefeitura de Joinville disponibiliza mais 2 mil doses de imunizantes 
contra a covid-19. Na segunda-feira começa a vacinação de novos grupos

FOTO: JONATHAN ROCHA/NDTV

Pessoas com idade entre 35 e 59 anos com 

comorbidades vão ser imunizadas na segunda-feira

COMORBIDADES
As comorbidades que estão sendo 
consideradas pela Prefeitura de 
Joinville seguem o Plano Nacional de 
Imunização do Ministério da Saúde. 
Ao realizar o agendamento, a pessoa 
deve se certificar que o seu caso está 
contemplado nesta fase. 
 
PESSOAS COM IDADE 
ENTRE 18 E 59 ANOS: 
- Doença renal crônica em diálise 
- Fibrose cística 
- Pessoas com deficiência  
    permanente cadastradas no BPC 
- Síndrome de Down 
- Transplantados 
- Gestantes e puérperas  
    com comorbidades 
 
PESSOAS COM IDADE  
ENTRE 35 E 59 ANOS: 
- Anemia falciforme 
- Diabetes mellitus 
- Doença cerebrovascular 
- Doença neurológica crônica 
- Doença renal crônica 
- Doenças cardiovasculares 
- Hipertensão arterial 
- Imunossuprimidos 
- Pessoas com deficiência perma-
nente não cadastradas no BPC

Estratégia das tesouras
Lula e FHC tiveram um almoço articulado por Nelson 

Jobim. Muitos ficaram surpresos. Não entendi o motivo. Qual 
a grande surpresa? FHC já tinha até declarado que votaria 
em Lula num eventual segundo turno contra Bolsonaro, 
e não só isso: faz tempo em que ele elogia Lula e detona o 
atual presidente, por pura coerência ideológica. Ou alguém 
acreditou mesmo na farsa do PSDB neoliberal e de direita?

Os tucanos são petistas com perfume francês. A 
socialdemocracia é e sempre foi de esquerda. Fernando 
Henrique é um intelectual que bebeu do marxismo e esteve 
alinhado ao socialismo Fabiano, mais “light”. Os meios 
divergem, mas os fins são essencialmente os mesmos. A postura 
dos tucanos pode ser mais moderada, mas a visão do papel do 
estado em nossas vidas é similar. Um é esquerda carnívora e o 
outro herbívora, mas mais pela forma do que pelo conteúdo.

FHC entregou a faixa presidencial a Lula com evidente 
emoção. Endossando a visão estética de mundo, era o 
intelectual passando o poder ao metalúrgico, ambos unidos na 
luta por “justiça social”, o eufemismo esquerdista para justificar 
todo abuso de poder estatal. O fato de o PT sempre ter atacado o 
PSDB como até “fascista” só mostra como os rótulos usados pela 
esquerda não dizem nada: Stalin acusava Trotsky de ser fascista!

Foi o governo tucano que fortaleceu o MST com sua política 
agrária, que criou as cotas raciais, que avançou com seu 
“progressismo” nefasto aos valores tradicionais do Ocidente. 
Nos Estados Unidos, 
a esquerda se divide 
dentro do Partido 
Democrata, e há uma 
ala tipo PSOL e PT, e 
outra mais parecida 
com o PSDB. Mas todos 
entendem se tratar 
de esquerda, com 
mais convergências 
do que divergências. 
São primos ou mesmo 
irmãos, quiçá até 
gêmeos, ainda que 
heterozigotos. 

E nada mais natural, portanto, do que se unirem contra a 
direita, contra o estranho no ninho, a areia na engrenagem 
do sistema. PT e PSDB querem a volta da hegemonia de 
quando brigavam entre si, mas sem qualquer liberal ou 
conservador no caminho. Querem expurgar aquele que tanto 
incomoda por rejeitar toda essa agenda que só espalhou 
miséria, corrupção e opressão. Eles alegam que é para salvar a 
democracia, mas a farsa não resiste a um segundo de reflexão: 
Lula e seu PT defendem ainda hoje o modelo ditatorial 
venezuelano de Maduro, sem falar da tirania cubana. 

A simples presença de Bolsonaro foi suficiente para 
derrubar muitas máscaras. A principal foi a desse teatro 
das tesouras, desse simulacro entre petistas e tucanos. O 
destino de todo tucano é descer do muro sempre ao lado 
esquerdo, e cair no colo de um petista. Portanto, repito 
a pergunta: qual a surpresa então? Estranho seria FHC 
não se colar a Lula contra a única direita existente!

ConstantinoRODRIGO

Os tucanos são petistas 
com perfume francês. 
A socialdemocracia é e 
sempre foi de esquerda. 
Fernando Henrique 
é um intelectual que 
bebeu do marxismo

Escrevem neste espaço:  
Segunda J.R. Guzzo  Terça Guilherme Fiuza  Quarta Alexandre Garcia 
Sexta Luís Ernesto Lacombe  Fim de semana Rodrigo Constantino
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A celebração da vida  
em tempos de Covid

Apesar de internados, Fabíola e Marcelo puderam comemorar os 

20 anos de casados graças à ajuda dos funcionários do hospital
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Saúde Editor: Jean Balbinotti jean.balbinotti@ndmais.com.br

Quando Adoralice Lopes 
Costa ganhou alta da UTI 
(Unidade de Tratamento 
Intensivo) após 44 dias de 
internação para o tratamento 
contra a Covid-19, no dia 27 
de abril, um vídeo divulgado 
pelo Hospital Bethesda, de 
Joinville, emocionou mui-
ta gente nas redes sociais.

E, nessa semana, o hospi-
tal publicou imagens de um 
momento ainda mais espe-
rado por Dora, que trabalha 
na unidade: a alta definitiva 
após 66 dias de internação. 

Bastante emocionada, Dora 
saiu com direito a home-
nagem de todos os colegas de trabalho 
que a acompanharam durante esse 
período difícil. “Eu me senti em casa, 
à vontade. A gente tem medo, chora, 
mas só tenho que agradecer”, disse.

Ela contou que, mesmo internada, pôde 
sentir de perto o carinho da família com 
a ajuda dos profissionais. “Eu melhorei, 
fiquei mais forte, já estou falando bem. 
Vocês são tudo de bom na minha vida”, 
comentou com os colegas de trabalho.

A história de superação de Dora é 
apenas mais uma entre tantas outras 

vistas diariamente nos 
hospitais. Imagine, por 
exemplo, comemorar 20 
anos de casamento longe 
de quem você mais ama? 
Para evitar que a data 
tão importante passas-
se em branco para dois 
pacientes, o Hospital da 
Unimed, em Joinville, 
ajudou a unir um casal 
para comemorar esse 
momento especial.

Fabíola e Marcelo estão 
internados em tratamen-
to contra a Covid-19. Os 
dois passaram mais de 
30 dias na UTI e, agora, 

se recuperam no setor de internação 
da unidade, mas em alas diferentes.

Na última quinta-feira, eles comple-
taram 20 anos de casados e a equipe 
de profissionais de saúde do hospital 
deu um empurrãozinho para que os 
dois se encontrassem e festejassem, 
ainda que à distância, a data. Fabío-
la foi levada até o quarto de Marce-
lo e, acompanhados de profissionais 
emocionados, eles cantaram parabéns 
juntos. Homenagens simples, mas 
repletas de significados para eles.

Adoralice Lopes Costa

“Eu me senti 
em casa, à 
vontade. 
A gente 
tem medo, 
chora, mas 
só tenho que 
agradecer”.

As histórias 
de Dora e do 
casal Fabíola 
e Marcelo 
são prova de 
que mesmo 
em meio à 
pandemia é 
possível ter 
momentos 
de felicidade 
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Os dois partidos estão divididos 
em relação à efetiva participação 
na atual administração estadual. 
Mas o fato real é que PP e 
MDB mergulharam de cabeça 
no governo Carlos Moisés.

Como esta adesão se dá na 
véspera de um ano eleitoral com 
disputas majoritárias, sobram 
especulações sobre as estratégias.

Primeiro a ingressar no 
colegiado com a posse do deputado 
Altair Silva (PP) na Secretaria 
da Agricultura e a escolha do 
deputado José Milton Sheffer (PP) 
na liderança do governo, o PP 

está dividido até na família que 
o lidera há décadas no Estado. 
Esperidião Amin e Angela Amin 
participaram na reunião da 
executiva estadual que convalidou 
a entrada de Altair Silva e Zé 
Milton. Amin chegou a prestigiar 
a solene posse de Altair Silva no 
Teatro Pedro Ivo. Mas o filho, João 
Amin, líder do PP na Assembleia 
Legislativa, tem posição contrária.

A principal dúvida de Amin 
filho: estando no governo 
Moisés o PP abre mão da 
candidatura ao governo?

Indagação semelhante 

continuam fazendo dirigentes e 
líderes do MDB, que não aprovaram 
a posse do deputado Luiz Fernando 
Vampiro na Secretaria da 
Educação. A decisão foi da bancada 
na Assembleia, que assumiu 
o protagonismo no processo 
político. O ex-governador Eduardo 
Moreira, um dos que se opôs ao 
MDB no governo, tem reiterado 
que o partido não abre mão de 
cabeça de chapa ao governo.

PP e MDB já estiveram juntos 
na gestão Colombo. Mas foi em 
cargos periféricos. Agora, estão 
unidos no coração do governo.

Moisés une o PP e o MDB                

Leilão na Eletrosul
A hipótese de leilão do espaço de 25 mil m² hoje 
ocupado pela Elase (Associação dos Empregados 
da Eletrosul) é uma das possibilidades em 
estudos na estatal. Ocorre que a Elase não 
tem mais vínculos com a Eletrosul. O imóvel 
é da estatal federal. Previa no contrato de 
cessão contrapartidas que não estão sendo 
cumpridas. A Elase convocou assembleia 
geral para o dia 22 de fevereiro. No espaço 
funcionam ginásios cobertos, quadras de 
esporte e sede social. O quadro social hoje é 
integrado por sócios e pessoas fora da empresa.

Golpe - As redes sociais são usadas agora por 
criminosos para aplicação de golpes contra 
internautas. Esta semana, mensagens pelo 
WhatsApp foram enviadas a funcionários 
públicos, em nome de uma tal “UniãoCred”, 
dizendo-se credenciada pela Crefisa. A 
mensagem informa a aprovação de crédito 
de R$ 70.000 e pede autorização para 
liberação. E vem depois o débito nos salários, 
com juros elevados e taxas absurdas.

Tereza D’Avila - O premiado escritor 
catarinense Deonisio da Silva, que acaba 
de concluir a 18ª edição do best seller 
“De onde vêm as palavras”, teve outro 
lançamento neste início de 2021. Com o 
selo da Minotauro, começou a circular o 
livro “Tereza D’Avila”. Obra de grande 
repercussão que trata da primeira doutora da 
Igreja e premiada pela Biblioteca Nacional 
quando era inédito. Ganhou versões em 
teatro e vídeo. Foi escolhido em 2000 como 
o melhor romance brasileiro nos Estados 
Unidos. É texto referência sobre os direitos 
das mulheres. Conhecida como Santa Tereza 
de Jesus viveu no século XVI na Espanha.
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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+
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Vampiro: o MDB abraça o governo Moisés com o PP

Vacinação
A convocação do secretário da Saúde, André 
Motta, para explicar por que tanta lentidão na 
vacinação em Santa Catarina foi requerida na 
Assembleia pelo deputado João Amin (PP). Alega 
que o Estado recebeu 213 mil vacinas e só aplicou 
até agora apenas 75 mil. Outras perguntas 
estão sem respostas: por que o Rio Grande 
do Sul teve 1,60% da população vacinada, 
e o Paraná 1,31%, contra apenas 0,97% de 
Santa Catarina?  E por que foram vacinados 
158.780 no Paraná, 183.189 no Rio Grande do 
Sul e apenas 75.000 em Santa Catarina?

Retrocesso
A erradicação da paralisia infantil no Brasil 
teve participação decisiva de Santa Catarina. 
Em 1980, o Estado foi atingido por um surto 
de paralisia. O descobridor da vacina, dr. 
Albert Sabin, cumpria agenda no Brasil. Foi 
convidado pelo governador Jorge Bornhausen 
para vir ao Estado. Aqui, com a participação 
de médicos, liderados pelo pediatra Murilo 
Capella, foi montada uma operação de guerra, 
com um plano ambicioso. O sucesso catarinense 
foi depois executado em todo o Brasil.
A experiência mereceu destaque até 
no jornal “New York Times”.

Exclusão
O agronegócio foi responsável por 70% das 
exportações de Santa Catarina em 2020. O 
governo federal continua devendo melhorias 
na infraestrutura rodoviária. Agora, ignorou 
outra vez a importância estratégica da 
economia catarinense. O Banco do Brasil 
anunciou a abertura e 14 agências voltadas 
para o agronegócio em seis Estados.                     
Santa Catarina está fora.

Recurso
O advogado Cesar Abreu estuda neste fim 
de semana os termos de habeas corpus a ser 
impetrado em favor do deputado Julio Garcia. A 
defesa considera a decisão da juíza Janaina Cassol 
como “abuso de autoridade”, alegando que não 
cumpriu a decisão da Assembleia, que revogou a 
prisão preventiva do parlamentar, mas manteve 
a tornozeleira eletrônica, além de restrições 
familiares rejeitadas até pelo STJ. Alega que a 
tornozeleira é que caracteriza a prisão domiciliar.



Nova decisão
Desembargador Volnei Tomazoni, 2º vice-presidente do Tribunal de 
Justiça, acolheu recurso da defesa do ex-prefeito Elizeu Matos, de Lages, 
remetendo para o Superior Tribunal de Justiça a decisão sobre pedido 
de anulação da sentença que manteve condenação de primeiro grau.
Matos foi condenado na operação Águas Limpas a 24 anos de reclusão 
na primeira instância e a 31 anos no Tribunal de Justiça. A alegação da 
defesa é a de que o condenado não teve direito a duplo grau de jurisdição.
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Curtas
 – Do excepcional Millôr Fernandes:  “Democracia é quando eu 
mando em você. Ditadura é quando você manda em mim”.

 – Jornalista Margaret Waterkemper e Helena Meyer assumiram a 
direção geral da Fundação Cultural Badesc, sucedendo Eneléo Alcides.

 – A Associação Empresarial de Palhoça encaminhou expediente 
para a bancada federal catarinense pedindo empenho dos 
parlamentares na aprovação da reforma tributária.

 – Todos os profissionais da rede pública e privada de Criciúma 
serão testados para Covid-19. Decisão do prefeito Clésio Salvaro.

Memória apagada 

UTIs
A cidade de Florianópolis está 
entre as dez capitais brasileiras 
com taxas de ocupação das UTIs 
nos hospitais acima de 80%. 
A relação oficial é liderada por 
Porto Velho, com 100%, seguida 
de Manaus com 96%, em 
seguida Rio de Janeiro (87%), 
Recife (84%), São Luiz (84%) e 
Florianópolis (82%). O último 
lugar e em posição privilegiada 
está Maceió, com apenas 44% 
da taxa de ocupação das UTIs.

 MOACIR PEREIRA/ND

A desgraça que se abateu sobre 
as 40 famílias diretamente 
atingidas pelo desastre ecológico 
na Estação de Tratamento de 
Esgotos na Lagoa da Conceição, 
por responsabilidade direta da 
Casan, não se lamenta apenas pela 
dimensão dos prejuízos materiais. 
Eles são, sem dúvidas, relevantes 
e trazem grande apreensão em 
todos os atingidos até pela falta de 
decisão ágil da empresa estatal na 
justa indenização dos prejuízos.
O sofrimento é muito maior 
e nem sempre costuma ser 
contabilizado nestas tragédias 
climáticas ou provocadas pela 
displicência ou incompetência. 
O drama dos desabrigados é muito 
maior. As águas e a lama que 
invadiram as casas construídas 
com sacrifício de anos e décadas 
levaram para a Lagoa e destruíram 
a memória pessoal e familiar.

No interior das casas destruídas 
estavam os livros preferidos, as 
fotos históricas, os filmes e vídeos 
dos eventos familiares, as obras de 
arte, as esculturas, as lembranças 
das viagens inesquecíveis, enfim, 
os documentos das conquistas 
acadêmicas e profissionais, 
o inventário material com os 
acontecimentos mais positivos 
registrados na vida de cada um. 
Guardadas as devidas proporções, 
perder todas estas lembranças, 
é igual àquele intelectual que 
acabou de concluir a redação 
de um romance ou de um livro 
de contos ou de crônica e um 
problema técnico no computador 
ou a falta de energia exclui 
tudo o que foi produzido.
Ambos os casos - nas residências 
ou nos computadores - impossível 
resgatar a memória. São perdas não 
computadas, embora irrecuperáveis.   

Transparência
Deputado Felipe Estevão (PSL) fez 
indicação ao governador Carlos Moisés 
para que haja mais transparência na 
campanha de vacinação, articulando 
com as prefeituras divulgação 
atualizada e permanente sobre as 
pessoas vacinadas. O parlamentar 
está impressionado com o número 
de denúncias sobre violação das 
listas pelos fura-filas, o que gera 
mais inquietação social. Estevão vai 
sugerir fiscalização do Ministério 
Público de Santa Catarina.

BR-101 sul
O presidente da CCR Via Costeira, Fausto Camilotti, estará quarta-
feira, às 13h30, na reunião conjunta do conselho estratégico de 
infraestrutura e câmara de transporte e logística da Federação das 
Indústrias. Vai fazer uma exposição sobre as obras executadas pela 
concessionária do trecho sul da BR-101 e os projetos de melhorias para 
este ano. A partir de março a empresa inicia a cobrança de pedágios.

DIVULGAÇÃO/ND

Assessoria -  
O advogado e consultor 
catarinense Edson 
Moritz está assumindo 
a assessoria 
parlamentar da 
liderança do Partido 
Liberal no Senado 
da República. É o 
novo coordenador do 
Núcleo de Articulação 
Política. Foi convidado 
pelo senador Carlos 
Portinho, do PL do Rio. A bancada é integrada pelos senadores Jorginho 
Mello e Wellington Fagundes (MT). Com larga experiência como secretário 
de comunicação em Santa Catarina e diretor do grupo Portobello vai 
trabalhar nos projetos do marco legal das startups e da lei clube-empresa.



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.

E D I T O R I A L

Nas redes do 
A multa para quem comete crueldade contra ani-
mais pode custar até R$ 20 mil em Santa Catari-
na. Leia a opinião dos catarinenses sobre o assunto. 

/ndmais @ndmais

 Bruna Bittencourt: 
Isso aí, pega onde dói 
mais nos humanos, 
o bolso. Prisão pelo 
jeito não ligam, en-
tão tem de pegar no 
bolso mesmo, ain-
da acho baixo o va-
lor, mas está bom.

 Marmer: Ainda bem. 
Estava na hora de se 
dar conta de que te-
mos de respeitar os 
animais como se-
res vivos que sen-
tem dor. Cadeia e 
multa para quem 
não cumprir a lei.

Naza Machado:  
Essa arrecadação 
deveria ser usada 
para o recolhimen-
to e cuidado com cães 
e gatos abandona-
dos nas ruas. Ajudar 
as cuidadoras tam-
bém seria uma boa.

 Diego Schlichting: 
Uma notícia boa em 
meio a tanta tristeza.

 Indianara Fermino: 
Devem ser respeita-
dos mesmo, pois eles 
só querem um pouco 
de atenção e carinho 
e têm muito a ensi-
nar aos humanos.

 Roberta Althoff  
Colombo: Tem de 
melhorar o atendi-
mento para denúncias, 
aqui na região você 
quer denunciar algu-
ma coisa, mas pare-
ce aquela brincadeira 
de criança chamada 
batata quente, é um 
empurra-empurra, e 
no fim quer denunciar 
e acaba prejudicado.
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Esperança renovada

O avanço da vacinação contra a Covid-19 em 
Joinville renova a esperança de moradores em 
meio a uma pandemia que parece não ter fim. 
Já são 14 meses de angústia, de apreensão e de 

perdas por causa da doença. Nesse período, passamos por 
momentos muito difíceis, com o aumento do número de 
infectados, de mortes e a escassez de leitos de UTIs nos 
hospitais. Agora, com mais de 53 mil pessoas imunizadas 
(tomaram as duas doses da vacina) e outras cerca de 60 
mil imunizadas parcialmente (tomaram a primeira dose 
apenas), a situação começa a melhorar. Isso não significa, 
entretanto, passe livre para diminuir os cuidados. Pelo 
contrário. Se o índice de contágio está caindo é porque a 
população também entendeu a gravidade do problema e 
passou a seguir as regras mais rígidas de distanciamento 
e higienização. Obviamente que sempre haverá pessoas 
negligenciando a Co-
vid-19, se aglomeran-
do em locais públicos e 
não usando máscaras. 
Na verdade, estamos 
falando de comporta-
mento social e ele não 
pode ser regrado, pois 
trata-se de uma esco-
lha peculiar. O que não 
se pode é desconside-
rar os riscos oferecidos 
pela doença. Nessa 
semana, a Prefeitura 
de Joinville divulgou 
um levantamento 
que mostra que a média de idade das pessoas internadas 
em unidades de terapia intensiva (UTI) e em leitos de 
enfermaria teve uma redução de nove anos em 2021. Em 
janeiro, a média dos internados era de 63,5 anos e, no fim 
da primeira quinzena de maio, baixou para 54,5 anos. Em 
relação aos óbitos, a redução foi ainda mais significativa, 
caindo de 74 anos no início de janeiro, para 59,6 anos 
neste mês.  
A queda de 14,4 anos está relacionada, principalmen-
te, ao avanço da vacinação dos públicos prioritários 
- idosos e pessoas com comorbidades. Embora os nú-
meros tragam esperança, cabe ressaltar que o cenário 
ainda é preocupante. Joinville continua com uma taxa 
elevada de ocupação dos leitos de UTI adulto (92%) 
e quase mil pessoas em isolamento domiciliar. Siga-
mos firmes nessa luta, pois com a aceleração da va-
cinação, mais pessoas ficarão imunes à doença.   

Em Joinville, a média 
de idade das pessoas 
internadas em UTIs e 
em leitos de enfermaria 
baixou de 63,5 anos 
em janeiro para 54,5 
anos em maio.”
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O Brasil é para resilientes,  
não para amadores

Vanessa Matos
jornalista e 
master coach

Para a física, resiliência constitui na capacida-
de dos corpos de retomarem à sua forma original 
depois de alguma deformação, mas a moda é fa-
lar esta palavra no sentido figurado e psicológico, 
abordando a capacidade de se adaptar ou de se 
recuperar das variações da vida e suas adversi-
dades, de ser transformado – preferencialmente 
– de forma positiva pelas dores, de ter força para 
recomeçar – os famosos “tentar e errar”, “cair e 
levantar” ou “sacodir a poeira”. 
 
Nestes tempos de pandemia, o País chega à mar-
ca de mais de 444 mil mortes, tem média de 2 mil 
mortos por dia, além de mais de 14 milhões de 
desempregados, que resultaram no aumento de 
empreendedores. Atualmente, estima-se que há 
mais de 53 milhões de pessoas acima de 18 anos 
com algum tipo de trabalho formal ou informal 
em busca de alternativa de renda.  A maioria 
destes empreendedores surgiu por necessidade e 
não por escolha. Mas para a história ficar social-
mente mais bonita, diz-se que o empreendedor 
surgiu pela capacidade de resiliência. 
 
Muda-se de ramo com facilidade. Hoje, um ne-
gócio fracassado ou um emprego perdido para 
a crise, amanhã um treinador a ensinar o outro 

como não fazer, como manter a positividade ex-
cessiva. “Reinvente-se”, dizem. “Coloque o seu 
poder pessoal em prática”, “deixe de mimimi”, 
“seja a mãe 3.0”, veja oportunidades onde ou-
tros não veem. Conceitos rasos menosprezam a 
história individual, a atual crise de saúde, social 
e econômica, e vendem que basta vontade, foco, 
dinamismo para atingir a vitória. 
 
Indivíduos fragilizados sentem-se cada vez mais 
perdedores. Histórias de derrotas com noites mal 
dormidas, geladeira vazia, luz prestes a ser cortada 
são romantizadas. O foco é no excesso de positi-
vidade e vitória certa. Essa distorção faz o con-
ceito de resiliência diário ser esquecido. Estamos 
no meio de uma pandemia gravíssima e o brasi-
leiro se reconstrói para manter as contas em dia, 
comida na mesa, filhos agasalhados. 
 
Ao contrário do que é vendido, é possível ser re-
siliente sem ser milionário, sem aparecer em 
capas de revistas ou sem ter milhões de segui-
dores nas redes sociais. É possível ter resiliên-
cia mesmo sendo empregado de carteira assi-
nada dentro das regras CLT. 
 
Afinal, o melhor do Brasil é o brasileiro.

Cidade inteligente,  
negócios inovadores!

Modesto Hurtado Ferrer
professor da UFSC e presidente do  
Núcleo de Tecnologia e Inovação da Acij 

Economia criativa. Negócios baseados no ca-
pital intelectual e cultural. Muita criatividade 
para gerar valor econômico e desenvolvimen-
to humano. Estes são os pilares da nova matriz 
mercadológica que tem conquistado espaço na 
terceira maior economia da região Sul do Brasil, 
a partir do empreendedorismo nas áreas de ino-
vação e de tecnologia. 
 
E estes, também, serão os pontos focais da oitava 
edição do Innoverse – Versando sobre Inovação. 
Promovido pelo Núcleo de Tecnologia e Inovação 
da Associação Empresarial de Joinville, a Acij, o 
evento será realizado de forma online nesta se-
gunda-feira, dia 24 de maio. A transmissão será 
feita via Google Meet a partir das 8 horas.  
 
Muito importante destacar que esta não é uma 
agenda restrita ao núcleo ou à Acij. É gratuita e 
aberta à comunidade. Empresários, executivos, 
profissionais e estudantes que querem ocupar um 
lugar de destaque neste admirável mundo novo da 
inovação e da tecnologia serão muito bem-vin-
dos a este painel online. Posso assegurar que o 8º 
Innoverse vai proporcionar excelentes insights aos 

participantes. As inscrições podem ser feitas no link 
www.acij.com.br/agenda/8o-innoverse-versan-
do-sobre-inovacao/ 
 
O Innoverse já faz parte do calendário da Acij e do 
ecossistema de inovação da região. A edição des-
te ano, com o tema “Economia criativa: rumo a 
uma cidade mais justa e humana”, contará com 
duas convidadas do poder público, especialistas 
que atuam na Prefeitura de Joinville: Helga Tytlik, 
coordenadora de Economia Criativa na Secretaria 
de Cultura e Turismo; e Graziella Cristina Deman-
tova, gerente da unidade de Cidades Humanas e 
Inteligentes da Secretaria de Planejamento Urbano 
e Desenvolvimento Sustentável.  
 
Estas duas autoridades municipais vão abordar 
temas relevantes para as cidades e que vêm ga-
nhando cada vez mais espaço e importância para o 
desenvolvimento econômico, social e humano.  
Afinal de contas, uma cidade inteligente precisa ser 
também criativa. E a economia criativa abre opor-
tunidades para uma série de negócios inovado-
res. Por isso, quem faz parte desse ecossistema de 
inovação precisa estar atento a esse movimento.

A dedicação em desalojar o presidente Jair Bolsonaro do Planalto 
começou no momento em que ele colocou a faixa presidencial. A partir 
daí foram construídas várias vertentes para fragilizar o governo e 
inclusive incriminá-lo. E o maior protagonismo se deu nos labirintos 
do STF. Começando com a decisão de derrubar a prisão em segunda 
instancia, capitaneada pelo ministro Dias bons vinhos Toffoli e com 
isso colocar nas ruas o principal antagonista, Luiz vítima da Silva.

Logo em seguida nasce uma aberração jurídica, onde o STF, 
também estimulado pelo ministro Toffoli acompanhado do colega 
Alexandre fake de Moraes, criando um inquérito dentro do STF, 
ferindo princípios jurídicos, com a finalidade de atacar apoiadores 
do presidente. E culmina com a anulação das condenações do ex-
presidente pelo ministro Edson companheiro Fachin, robustecida pela 
dedicação ferrenha do ministro Gilmar labioso Mendes condenando 
o ex-juiz Sergio Moro, e dando a Lula a liberdade imposta. 

A partir daí a esquerda se sentia engrandecida no seu discurso 
cego de inocência, e voltava a atacar. Em paralelo no Congresso 
era fortalecido, além de opositores, um grupo de adversários, 
frequentadores assíduos do Olimpo dos 11 da toga imperial, visando 
anular qualquer decisão da maioria eleita. E uma delas foi a 
criação de uma CPI da Pandemia, rompendo com a independência 
dos Poderes. Partiu do ministro Luiz vaidoso Barroso a ordem 
de instalação, logo cumprida, atropelando outras comissões. 

A Comissão de Inquérito estava na estratégia do golpe, visando 
alvejar os inquilinos atuais do Planalto. E o circo foi formado. Não 
interessava se os comandantes do picadeiro eram frequentadores 
de tribunais e de processos embalados pela corrupção, o alvo estava 
estabelecido e parte da imprensa engajada no evento pirotécnico. 
Tanto que o STF voltou à cena blindando o senador Renan réu 
Calheiros por 60 dias de qualquer interferência judicial. Livre para suas 
inquisições. E a criatividade de narrativas e interpretações conforme 
interesses estabelecidos passaram a ser exploradas a exaustão. E 
o mais repugnante, usando as mortes de brasileiros muitas vezes 
abandonados à própria sorte como preocupação maior na busca 
de verdades, onde o objetivo principal é atingir Jair Bolsonaro. 

Nunca na história da República um presidente enfrentou, e não se 
pode negar, provocou, tantos embates e conflitos. Mas numa simples 
retrospectiva se percebe visivelmente os interesses se chocando a uma 
estratégia única de golpe. Que avança impedindo também, e olha aí o 
STF novamente, que o voto seja impresso. O projeto do voto auditável 
está encaminhado no Congresso, mas o empenho do ministro Barroso 
em derrubá-lo levanta desconfianças, já que seria mais um instrumento 
de garantia e proteção ao eleitor. E por sinal o STF tempos atrás derrubou 
por três vezes a aprovação do voto impresso. E não se trata de defender 
Bolsonaro, mas os fatos revelam a triste realidade de segmentos 
do Poder debruçados em seus interesses em detrimento do país.

Estratégias de um golpe

paulo.alceu@ndmais.com.br
PauloALCEU

Passaporte da vacina
Tema polêmico. Mas está tramitando no Congresso um projeto de lei 
criando o passaporte sanitário. Há os defensores como forma de controle, 
mas não se pode desconsiderar que gera uma espécie de exclusão, criando 
o grupo dos vacinados e dos não vacinados, e com isso atinge em cheio 
as liberdades individuais. Inclusive o Ministério do Turismo também 
avalia a possibilidade do passaporte sanitário para a retomada do setor 
no pós-pandemia. Há uma infinidade de questionamentos quanto a esse 
modelo de controle, que bem poderia ser substituído por testes rápidos, 
e não na fiscalização dos cidadãos, criando uma segunda categoria. Há 
certas controvérsias que merecem atenção, até porque a vacina não 
impede a contaminação. A taxa de imunização da Coronavac é de 50%, 
inferior a pessoas que já tiveram a doença. O debate está em aberto...
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O Ministério Público de Santa Catarina 
ofereceu denúncia por homicídio qualificado 
na sexta-feira (21), contra Fabiano Kipper 
Mai, de 18 anos, responsável pelo massacre na 
creche Aquarela, em Saudades, ocorrido em 4 
de maio. Segundo a promotoria, ele deve res-
ponder por cinco assassinatos, de dois adultos 
e três bebês menores de 2 anos, além de 14 
tentativas - das quais, oito eram crianças.

De acordo com a investigação, Mai teria 
planejado o ataque por cerca de dez me-
ses. Nesse período, o acusado teria entra-
do em contato com "vários fornecedores" 
para comprar arma de fogo e também fez 
pesquisas sobre balestra e arco e flecha. 
Sem sucesso, passou a avaliar a possibili-
dade de praticar o ataque com armas bran-
cas, segundo relata o Ministério Público.

A quebra de dados, autorizada pela Justiça, 
teria mostrado, ainda, que Mai pesquisou 
sobre outros massacres, participava de fóruns 
digitais sobre violência e teria "idolatria a 
assassinos em série". Também buscou na 
internet informações sobre o retorno às aulas 
presenciais em Santa Catarina. Na véspera do 
ataque, fez a pesquisa específica em relação 
à Aquarela, de acordo com a investigação.

Para a acusação, o crime aconteceu por 
motivo torpe. "Ele buscava reconhecimen-
to e fama dentro do meio inserido", afirma 
o promotor Douglas Dellazari, responsá-
vel pela denúncia. Segundo o MP, as ou-
tras qualificadoras são meio cruel e recurso 
que impossibilitou defesa das vítimas.

Segundo o promotor de Justiça respon-
sável pelo caso, Douglas Dellazari, havia 40 
pessoas no local no dia da tragédia, sendo 21 
funcionários e 19 crianças. Destes, 19 tive-
ram, de alguma forma, “sua vida colocada 
em risco”, de acordo com o promotor.

Dellazari destacou que “os crimes causa-
ram extremo abalo à ordem pública, con-
sideradas a torpeza, covardia e crueldade 
com que foram praticados, cenas nunca 
vistas antes nesta comarca, denotando uma 
gravidade em concreto inquestionável”.

INDICIAMENTOS
Ainda na semana do ataque, que aconte-

ceu no dia 4 de maio, o jovem foi indiciado 
por cinco homicídios triplamente quali-
ficados e uma tentativa de homicídio.

Na última sexta-feira (14), a Polícia Civil 
concluiu o inquérito sobre o ataque e confir-
mou que o jovem agiu sozinho e que planejava 
matar o maior número de pessoas possível.

Após atacar as vítimas, o jovem ainda des-
feriu golpes contra o próprio corpo. Ele foi le-
vado ao hospital em estado grave, recebendo 
alta dias depois. O único sobrevivente do ata-
que foi um bebê de 1 ano e 8 meses. A criança 
teve alta após ficar hospitalizada por seis 
dias e passou por uma cirurgia no pulmão.

Autor de chacina é denunciado por 
cinco homicídios e 14 tentativas 
Pelo notebook do criminoso, Ministério Público de Santa Catarina descobriu que o ataque à creche em 
Saudades, no Oeste, era premeditado há 10 meses e que ele teria “idolatria a assassinos em série” 
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Promotores do MPSC concederam coletiva de imprensa sexta-feira para explicar detalhes das denúncias 

A idealização que ele tinha era 
de um verdadeiro massacre. Foi 
possível verificar inúmeros e 
reiterados acessos, pesquisas a 
conteúdos impróprios de extrema 
violência que fomentavam 
ações discriminatórias, ódio 
e matança generalizada.”

Douglas Dellazari,
Promotor do Ministério Público de Santa Catarina

Sem justificativas
Outro promotor de Justiça, Julio André 

Locatelli, disse que com a quebra do sigilo 
de dados do autor do crime, foi possível 
identificar que o crime foi premeditado 
após a investigação no notebook do autor.

“Foi possível verificar e confirmar que 
esse planejamento já perdurava em tor-
no de dez meses”, revelou Locatelli.

Questionado sobre o novo pedido de exa-
me de sanidade mental, Dellazari disse que o 
MP acredita que o autor tinha total controle 
e lucidez sobre os atos que tenha cometido.

“Não há dúvida razoável para que 
se coloque em xeque a sanidade men-
tal do acusado. Não há justificativa para 
o ato que ele cometeu”, reiterou.

Michelle Bolsonaro e 
Damares visitam Saudades 

A ministra da Mulher, 
da Família e dos Direitos 
Humanos, Damares Alves, 
e da primeira-dama do 
Brasil, Michelle Bolsonaro, 
estiveram em Saudades 
na tarde de sexta-feira 
para prestar solidarieda-
de às famílias das vítimas 
da tragédia. A visita foi 
acompanhada pela primei-
ra-dama de Santa Cata-
rina, Késia Martins Silva.

“Vamos replicar em 

Saudades os programas de 
proteção que vão ajudar 
a combater todo o tipo de 
violência”, disse Damares.

 Antes da visita a Sau-
dades, Michelle e a mi-
nistra participaram de um 
churrasco com o prefeito 
de Chapecó, João Rodri-
gues (PSD). O almoço foi 
na fazenda da primei-
ra-dama do município, 
Fabiana Rodrigues, na 
zona rural de Chapecó. 
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Primeira-dama de SC, Késia Martins, a ministra Damares 
Alves e a primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro
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Fusões e aquisições  
nos tempos da Covid 

A Esquerda Macunaíma a que me referi na semana 
passada é a mesma muito bem representada pelo 
Sintrasem, onde menos de 10% da categoria votou 
pela paralisação das aulas em toda a rede municipal da 
Capital. Os mesmos que preferem receber a remuneração 
integral ao invés de priorizar a educação dos filhos da 
classe “trabalhadora”, a qual que “juram” defender 
e nem sequer parecem preocupar-se em manter seu 
ritual de cooptação ideológica. Um genocídio cultural 
ainda mais grave que a queima de livros “ilegais” que 
“contrariam o regime Comunista Chinês” em 2019. 

Pensando bem, não há sequer necessidade ou esforço 
desses “comunistas de iphone” em lutar contra o 
movimento Escola sem Partido, pois já eliminaram a 
problemática de modo bem brasileiro: cultuando seus 
próprios interesses e o ócio remunerado. Tudo isso, 
enquanto a iniciativa privada que - não bastasse ter 
que permitir a seus colaboradores acumular a assunção 
do papel dos educadores de seus filhos – ainda sofre 
pesados e irreversíveis prejuízos com as mais absurdas 
limitações improvisadas por governos municipais e 
estaduais, conforme orientação do Supremo Tribunal 
Federal, isentos de qualquer responsabilidade, pois, ao 
que parece, tudo que ocorre no país é culpa do Bolsonaro.

Não será surpresa que o mesmo entre para a 
história brasileira como “genocida”. Sua chance é que 
diante do absoluto descompromisso dos sindicatos de 
professores brasileiros com a educação de qualidade 
aliada à covardia de doarem-se a educação presencial 
de nossos filhos, estes não consigam sequer expressar 
opinião ou se importar com a história do país e os rumos 
da nação, porquanto perfilarão uma geração de ensino 
enlutada, falecida não pela Covid-19 mas pelo egoísmo, 
sectarismo hipócrita e proselitismo político-ideológico. 

ERRAMOS: A ESQUERDA BRASILEIRA       
    NÃO SOFRE DE ESQUIZOFRENIA

Agradecendo o carinho dos leitores que deixam 
elogios e críticas à coluna pelo e-mail diretoria@
pedrodequeiroz.adv.br venho agradecer a todos, citando 
os honrosos elogios prestados pelo coronel da Reserva 
Paulo Roberto Fagundes de Freitas, ex-comandante 
Geral da Polícia Militar de SC e, principalmente, a 
crítica precisa e verdadeira de Rute Araújo quanto 
ao uso do termo “esquizofrenia” em associação à 
esquerda brasileira. Minhas sinceras escusas a todos 
os familiares e enfermos dessa patologia. De fato, a 
esquerda brasileira é desprovida de caráter e coerência, 
de tolerância e compromisso produtivo, atitudes que 
derivam da falta de educação moral e cívica e não de 
qualquer patologia, e por isso mesmo, extremamente 
condenável. Um desrespeito compará-los aos aflitos 
por enfermidades psiquiátricas. Nossos Macunaímas 
sabem bem o que fazem, aderem à corrupção por 
conveniência e não demência. São pobres de espírito, 
mas não de saúde. Sua ideologia e ganância pelo poder 
adoecem a nação. E o nome desse mal é a corrupção.

Genocidas de uma geração

Por Pedro de Queiroz
E-mail: diretoria@

pedrodequeiroz.adv.br
Instagram: pedrodequeirozadv

FAZENDO 
DIREITO

 Editora: Rosana Ritta rosana.ritta@ndmais.com.br

Bernardo Damerau Prisco Paraíso
sócio da Maeri Consulting, filiado do Lide Futuro

Há pouco tempo, muitos enxergavam a venda 
de uma empresa (parcial ou total), principalmente 
familiar, como um sinal de insolvência, dificuldade. 
Nos dias de hoje, é difícil ficar um dia sem sermos 
bombardeados com notícias de fusões, aquisições, 
rodadas de investimento, aportes em startups etc.

A cabeça dos fundadores destas empresas evo-
luiu à medida que as mudanças mercadológicas e 
tecnológicas avançaram em quase todos os setores 
produtivos no Brasil e no mundo. Por estas razões 
“macro” e por inúmeros motivos “micro”, carac-
terísticos sobretudo das empresas de pequeno e 
médio porte, ficou mais fácil para os donos cogi-
tar participar de alguma operação de M&A (sigla 
em inglês que significa fusões e aquisições). 

Seja por ter chego numa idade em que não se tem 
mais ânimo e empolgação para tocar o negócio, 
tendo que enfrentar situações como a ausência de 
sucessão, ou complicações familiares, seja pela 
necessidade de grandes investimentos, percepção 
de risco de ter o negócio 100% na própria mão. 

E ainda por estar atuando num mercado com 
concorrentes cada dia maiores e mais com-
petitivos, necessidade de buscar capital para 
fazer a empresa crescer e enfrentar a concor-
rência ou simplesmente anseio de parar, rea-
lizar o investimento e aproveitar a vida.

Este era o cenário que se estabeleceu até o início 
de 2020. Quando tivemos a infelicidade da prolife-
ração da Covid-19, muitas empresas candidatas à 
uma operação de M&A ficaram receosas de que o 
mercado fosse congelar, o que de fato ocorreu em 
muitos setores e em operações que estavam no meio 
do caminho. Isto aconteceu entre os meses de mar-
ço e abril de 2020. Só que a retomada foi mais rápida 
e mais intensa do que muitos imaginavam, consi-
derando o cenário que tínhamos naquele momento.

De um lado muitas empresas começaram a sofrer 
com dificuldade de fluxo de caixa diante de uma 
crise jamais vista, com alguns setores em retração 
preocupante, com lockdown e sem um horizonte 
de prazo para acabar. O desânimo e a preocupa-
ção tomavam conta. A busca de empréstimos nos 
bancos não era coisa fácil, mesmo com a Selic no 
mais baixo nível desde o início da série históri-
ca, os empresários não enxergavam o reflexo na 
taxa de juros, sem contar as garantias exigidas. 

VONTADE DE CAPITALIZAR
Do outro lado, nos deparamos com empre-

sas que foram “beneficiadas” com a pandemia, 
como é o caso dos setores de tecnologia, logís-
tica, supermercadista, saúde, construção civil, 
agro etc, que tiveram um aumento de demanda/
consumo por conta de novos hábitos, amplia-
ção de infraestrutura tecnológica, isolamento 
social, busca por investimentos mais conser-
vadores, entre outros. Este forte crescimento 
provocou em alguns empresários a vontade de 
capitalizar vendendo a própria participação.

Momento de liquidez
O terceiro ator da conjuntura Covid-19 é o univer-

so das empresas capitalizadas ou com capacidade de 
capitalização, que se posicionaram com força do lado 
comprador. Os grandes players de mercado em busca de 
consolidação, já com caixa ou através de operações de 
IPO, levantaram recursos exorbitantes, sendo uma boa 
parcela deles já “carimbada” para realizar aquisições. 

Entre estes, os fundos de investimento de Pri-
vate Equity com liquidez absurda precisando en-
contrar bons ativos para aplicar seus recursos com 
uma estratégia de retorno no médio/longo prazo. 

Esta convergência explosiva de interesses de venda 
e de aquisição manifestou-se logo após o primei-
ro impacto da pandemia. A partir de maio de 2020 
tivemos um forte crescimento de operações de M&A, 
tanto em valores como em número de operações, 
que deverá perdurar ainda por um longo período.

O momento é de muita liquidez e apetite de grupos 
compradores, o que pode ser uma oportunidade para 
empresas que passam por alguma dificuldade finan-
ceira fazer um movimento de venda para solucionar 
essa questão. Assim como para o caso de empresas que 
tenham passado bem pela crise, podendo ser um bom 
momento para uma negociação, com uma possível 
valorização da companhia, também considerando a 
disputa que ocorre entre os players compradores. 

Para os grupos que se situam do lado compra-
dor/investidor, a boa e velha dica “Buy on Bad 
News and Sell on Good News” voltou à moda.

Mercado muda e vendas e incorporações não são mais 
sinônimos de insolvência, mas sim de adaptações 
tecnológicas para enfrentar um novo cenário 
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Bernardo Prisco Paraíso analisa que o 
crescimento de operações deve perdurar 
ainda por um longo período



O faturamento do setor de 
supermercados no Brasil, que 
conta com 91.351 lojas, chegou a 
R$ 554 bilhões em 2020, segundo 
dados divulgados na sexta-feira 
pela Associação Brasileira de 
Supermercados. O valor representa 
7,5% do Produto Interno Bruto do 
Brasil. São 3 milhões de empregos 
diretos e indiretos no setor.
“O faturamento das 91 mil lojas, 
com as mudanças novas que 
estamos trazendo neste momento, 

são R$ 554 bilhões. Neste valor, 
nós temos todos os canais de 
distribuição dos supermercados. 
Estamos falando das vendas físicas, 
das vendas por e-comerce, por 
delivery”, disse Marcio Milan, 
vice-presidente da associação.
Ele acrescentou que os 
dados incluem todos os 
canais, os supermercados 
de bairro, os supermercados 
tradicionais, os minimercados, 
os chamados atacarejo. 

Setor de supermercados 
fatura R$ 554 bi em 2020

 Selic 3,60%
O Ministério da Economia 
atualizou na sexta-feira mais 
indicadores da grade de parâmetros 
macroeconômicos utilizados nos 
cálculos da execução orçamentária 
de 2021. Os dados estão no Relatório 
de Avaliação de Receitas e Despesas 
do 2º bimestre. A equipe econômica 
elevou a projeção para a Selic média 
em 2021 de 2,8% para 3,6%. Há 
duas semanas, o Comitê de Política 
Monetária (Copom) elevou a taxa 
básica de juros em 0,75 ponto 
porcentual pela segunda reunião 
consecutiva, para 3,50% ao ano. 

Assistente do Leão
A Receita Federal criou um 
assistente virtual para orientar 
o preenchimento da declaração 
de imposto de renda. O assistente 
está disponível nas versões do 
aplicativo Meu Imposto de Renda 
para celulares e tablets. O prazo 
para a entrega da declaração 
vai até o dia 31 deste mês. 
Quem perder o prazo estará 
sujeito ao pagamento de multa 
mínima de R$ 165,74 e máxima 
de 20% do imposto devido.

América Latina
O Indicador de Clima Econômico da América Latina, divulgado 
na sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação 
Getulio Vargas, avançou de 70,5 pontos para 81,2 pontos do primeiro 
para o segundo trimestre deste ano. É a quarta alta seguida no 
indicador, que segue sob forte influência da pandemia da Covid-19 
em todos os países pesquisados. Apesar da alta de 10,7 pontos, o 
indicador continua na zona desfavorável do ciclo econômico.

Mercadoredacao@ndmais.com.br
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R$ 4,8 bilhões é o valor 
que o governo federal poderá 
liberar para os ministérios. A 
informação consta do Relatório de 
Avaliação de Receitas e Despesas, 
divulgado na sexta-feira. 
O relatório abre caminho para 
a recomposição da verba para 
ministérios e órgãos afetados 
pela negociação do Orçamento 
aprovado neste ano.

Nova Fiat Toro - O 
empresário Fabio 

Philippi (foto) apresenta 
neste sábado, em suas 
lojas Phipasa - a casa 

do Fiat, a nova Fiat 
Toro. Sucesso em vendas 
desde o seu lançamento, 

o modelo vem com 
novo motor turbo flex, 

central multimídia 
de 10.1 polegadas, 
visual renovado e 
muita tecnologia. 

O lançamento 
ocorrerá nas lojas 

em Florianópolis, na 
avenida Governador Ivo 

Silveira, e em Palhoça, 
na marginal da BR-

101, das 8h30 às 16h.

Ranking
O Grupo Pereira, que administra 
bandeiras varejistas como o Fort 
Atacadista e o Comper, registrou 
um faturamento de R$ 8,8 bilhões 
no ano de 2020 – número 20,5% 
maior do que no ano anterior. É 
a maior rede de Santa Catarina 
presente no ranking dos 20 maiores 
supermercadistas do Brasil. 

FIAT/DIVULGAÇÃO/ND

CRÉDITO TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL/ND
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A partir das 10h de segunda-fei-
ra (24), o contribuinte que entregou a 
Declaração do Imposto de Renda Pes-
soa Física no início do prazo saberá se 
receberá dinheiro do Fisco ainda este 
mês. Nesse horário, a Receita Fede-
ral liberará a consulta ao primeiro dos 
cinco lotes de restituição de 2021.

Esse será o maior lote de restituição 
da história, tanto em valor desembol-
sado como em número de contribuin-
tes. Ao todo, 3.446.038 contribuintes 
receberão R$ 6 bilhões. Desse total, R$ 
5.548.337.897,41  serão pagos aos 
contribuintes com prioridade le-
gal, sendo 96.686 idosos acima de 80 
anos; 1.966.234 entre 60 e 79 anos; 
127.783 contribuintes com alguma 
deficiência física ou mental ou doen-
ça e 891.421 contribuintes cuja maior 
fonte de renda seja o magistério.

O restante do lote será destinado a 
263.914 contribuintes não prioritários 
que entregaram declarações de exercícios 
anteriores até 28 de fevereiro deste ano.

O dinheiro será pago em 31 de maio. 
A consulta pode ser feita na página da 
Receita Federal (receita.ecomomia.
gov.br). Basta o contribuinte clicar 
no campo “Meu Imposto de Renda” 
e, em seguida, “Consultar Restitui-
ção”. A consulta também pode ser 
feita no aplicativo Meu Imposto de 
Renda, disponível para os smartpho-
nes dos sistemas Android e iOS.

A consulta no site permite a verificação 
de eventuais pendências que impeçam 
o pagamento da restituição – como in-
clusão na malha fina. Caso uma ou mais 
inconsistências sejam encontradas na 
declaração, basta enviar uma declaração 
retificadora e esperar os próximos lotes.

Calendário
Inicialmente previsto para termi-

nar em 30 de abril, o prazo de entrega 
da Declaração do Imposto de Renda 
Pessoa Física passou para 31 de maio 
por causa da segunda onda da pande-
mia de covid-19. Apesar do adiamento, 
o calendário original de restituição 
foi mantido, com cinco lotes a serem 
pagos entre maio e setembro, sem-
pre no último dia útil de cada mês.

A dez dias do fim do prazo de en-
trega, cerca de 10 milhões de pessoas 
físicas ainda não acertaram as con-
tas com o Fisco. Até às 16h de ontem 
(21), 22.630.928 contribuintes tinham 
enviado a declaração, 69,4% do es-
perado. Neste ano, o órgão espera 
receber até 32.619.749 declarações.

Consulta à restituição  
do IR abre na segunda

  Serviço 

Este ano a Receita esperar receber 
32.619.749 declarações do IR

O primeiro lote de devolução vai liberar R$ 6 bilhões a mais de  
3,4 milhões de contribuintes. Dinheiro cairá na conta dia 31 de maio

Sol

Sol com nuvens

Nublado

Sol com chuva

Chuva leve

Chuva

tempo

Manhã Tarde Noite

Chapecó
Blumenau

Criciúma

Lages
Florianópolis

Itajaí

 19°C 29°C
 19°C 25°C

 17°C 24°C

 15°C 30°C

 14°C 23°C

 18°C 23°C

Pôr do sol: 06:51

  Terça 
 Min. 23°C

Máx. 28°C     

Nascer do sol: 17:30

  Domingo 
Min. 21°C
Máx. 30°C 

  Segunda 
Min. 20°C
Máx.  30°C

SANTA CATARINA

Joinville

19°C 26°C 23°C

Áries 21/3 a 20/4 
As pessoas que servem a você de referên-
cia precisam ser bem tratadas, porque é 
com elas que seu caminho é trilhado. Nada 
de atropelos, nada de passar por cima, é 
uma questão de companheirismo. É assim.

Touro 21/4 a 20/5
Faça pouco, mas faça bem, se concen-
tre nas pequenas tarefas que, se bem 
realizadas, preservam o bom funciona-
mento de tudo o mais, porque são fun-
damentais. Nada de enorme para hoje, 
só a boa e velha rotina. Aí sim.

Gêmeos  21/5 a 20/6 
Um pouco de divertimento a despeito de 
quaisquer agruras, é assim que a alma vai se 
equilibrando na corda bamba existencial, no 
meio de um mundo que não dá sinais de me-
lhora. Em frente, divertimento é tudo de bom.

Câncer   21/6 a 22/7 
Um ótimo dia para arrumar seu espaço em 
busca de conforto e segurança, condições in-
dispensáveis para colocar também em ordem 
o espaço interior. Você pode fazer isso a sós 
ou se acompanhando de pessoas queridas.

Leão 23/7 a 22/8  
Um bom dia para colocar as conver-
sas em dia, com ânimo e bom humor, se 
distanciando de quaisquer argumen-
tações que estimulem atitudes dramá-
ticas. Tome distância do drama, é per-
da de tempo, há muito mais o que fazer.

Virgem  23/8 a 22/9 
Ocupar-se com as questões financei-
ras para se organizar e ajustar orça-
mento, isso é propício. Preocupar-se e 
aumentar a ansiedade, isso não é propí-
cio nem hoje nem nunca. Faça o neces-
sário, mantenha a mente sob domínio.

Libra  23/9 a 22/10
Tome alguma atitude, mesmo que er-
rada, porque pelo menos o erro dará a 
você a vantagem de o consertar e, de-
pois, acertar. Porém, nada disso acon-
teceria sem alguma iniciativa, sem al-
guma atitude concreta. Em frente.

Escorpião 23/10 a 21/11 
Para enxergar com objetividade os assuntos 
que inquietam sua alma, o melhor a fazer é 
tomar distância, porque só assim você obterá 
uma visão abrangente, sem se contaminar 
com os quereres e fantasias. Objetividade.

Sagitário  22/11 a 21/12 
Socializar é imprescindível, mas tendo o 
cuidado de o fazer com pessoas que lhe 
brindem com simpatia e afeto, porque de 
outra maneira a socialização seria um tiro 
que sairia pela culatra. E você não quer isso.

Capricórnio 22/12 a 20/1 
Apesar de ser domingo, é propício fazer 
algo para que seus principais projetos de 
vida se aproximem da realização. Pode não 
ser grande coisa, apenas um esboço do que 
virá, mas é preciso fazer alguma coisa.

Aquário 21/1 a 19/2
Visualize seu futuro e se projete mentalmen-
te nessa direção. Evite cometer o equívoco 
de achar que esse exercício deva ser evita-
do só porque, como efeito colateral, possa 
lhe trazer um pouco de ansiedade. E daí?

Peixes  20/2 a 20/3
A melhor atitude para este momento é o 
atrevimento, porque essa qualidade fará você 
aproveitar suas visões do futuro e se projetar 
mental e fisicamente a elas. O resto será o 
caminho iniciado com tal atitude. Em frente. 

Horóscopo
Oscar QuirOga/ EstadãO cOntEúdO



A comemoração termi-
nou, a taça da Recopa SC 
está em Joinville e, agora, o 
JEC/Krona volta as atenções 
para a Liga Nacional. Nes-
te domingo (23), o Tricolor 
enfrenta o Juventude (MS), 
estreante na competição 
nacional. A bola rola às 11h.

Depois da derrota para 
o Carlos Barbosa na Serra 
Gaúcha, o JEC/Krona precisou 
lidar com outra partida ruim 
e um revés diante do Joaçaba 
no primeiro jogo da Recopa, 
mas corrigiu os erros e fez 
valer a força do time jogan-
do em casa para conquistar o 
primeiro título do ano. Na Liga 
Nacional, o time comandado 
pelo técnico Daniel Jr. quer 
reencontrar a vitória e voltar 
para a liderança do grupo B. 

Com duas vitórias e uma 
derrota, o Tricolor está na vi-
ce-liderança atrás, justamente, 
do Carlos Barbosa. Mas, a boa 
fase do ala Evandro é uma das 
principais armas para conquistar 
a vitória. O “recém-chegado” 
é um dos artilheiros do time e 
comemora a boa fase. “Estou 

muito feliz pelo que vem acon-
tecendo. Estou cada dia mais 
confiante com a ajuda de todos. 
Eu não esperava um começo 
assim e estou muito feliz, vou 
continuar trabalhando para fazer 
os gols e ajudar a equipe”, fala.

As duas derrotas consecu-
tivas, diz, foram importantes 
para que a equipe pudesse 
corrigir as falhas no início da 
temporada. “Foi importante 
acontecer agora, no começo, 
para evitarmos os erros. Somos 
uma grande equipe, com muita 
qualidade técnica, com joga-
dores bons individualmente, e 
encaixando o conjunto, te-
nho certeza que faremos uma 
ótima temporada”, salienta.

XUXA DESEQUILIBRA
Um dos capitães do time, o ala 

Xuxa comemora a boa atua-
ção no jogo do título e, apesar 
de admitir que o time caiu de 
rendimento, coloca a última 
partida como um molde para 
a atuação da equipe. “O jogo 
contra o Joaçaba precisa servir 
de molde para as próximas par-

tidas. Esperamos dar uma boa 
sequência nos jogos em casa 
para chegar bem na Taça Brasil. 
Agora temos a partida contra 
o Juventude e esperamos sair 
com a vitória. Melhoramos 
muito, o jogo contra o Joaça-
ba foi impecável”, ressalta.

Com uma atuação de gala 
no último jogo, Xuxa distri-
buiu quatro assistências em 
30 minutos de quadra e fez 23 
desarmes, mas para ele, o que 
conta são as conquistas. “Eu 
prefiro títulos, seja contri-
buindo com assistências ou 
gols. A Recopa foi especial, em 
termos de qualidade de jogo, 
foi muito bom. Para mim, 
o mais importante é o time 
funcionar bem”, finaliza.

O Tricolor enfrenta o es-
treante que ainda não entrou 
em quadra na Liga Nacional. O 
debute do Juventude, que é de 
Dourados (MS) será no Sesc. 
Com o Centreventos Cau Han-
sen reservado para atletas da 
patinação, o JEC/Krona manda-
rá o jogo no Sesc, como já acon-
tece normalmente em datas 
que a casa oficial está ocupada.
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Reforço na meta tricolor 

EvariniDrika

adrieli.evarini@ndmais.com.br

JEC/Krona busca a 
reabilitação na Liga
Tricolor enfrenta neste domingo (23), no Sesc, o Juventude 
(MS) querendo volta a vencer na competição nacional

Esporte

Goleiro experiente, com 30 anos e que tem um bom jogo com 
os pés. Essas eram as características que o JEC procurava para 
reforçar a meta tricolor e a diretoria já acertou a contratação. 
O goleiro Rafael Pascoal deve chegar nos próximos dias 
para sacramentar a assinatura do contrato. Atualmente, ele 
disputa a Série A2 do Campeonato Paulista pelo Rio Claro. Ele 
tem passagens pelo Boa Esporte, Portuguesa, São Bernardo, 
Linense e RB Brasil. Ele chega para a disputa da Série D.

Jaraguá Futsal - O Jaraguá Futsal emendou a segunda 
derrota na Liga Nacional. Jogando no interior de São Paulo na 
noite de ontem, o time do técnico Fernando Malafaia perdeu 
para o São José de virada. Leco marcou para o Aurinegro, mas 
o Jaraguá viu Marcelo e Pelé garantirem a vitória dos donos 
da casa. O resultado colocou o Aurinegro na lanterna do grupo 
A, com duas derrotas em dois jogos. Já o São José subiu para a 
terceira posição. O time volta à quadra na quinta-feira (27), 
quando enfrenta o atual campeão, Sorocaba, na Arena Jaraguá.

Primeiro jogo treino 
O JEC entra em campo hoje, às 15h, para enfrentar o 
Athletico no primeiro jogo-treino após a eliminação no 
Campeonato Catarinense. Este será o primeiro “teste” 
da equipe sob o comando do técnico Leandro Zago. A 
partida será disputada na Arena Joinville, sem acesso 
liberado para a imprensa. Além deste, o Tricolor fará outro 
jogo-treino contra o Avaí, no próximo sábado (29).

Campeonato Brasileiro Sub-20 
O atletismo joinvilense está bem representado no 
Campeonato Brasileiro Sub-20, que começou ontem 
e segue até amanhã, em Bragança Paulista. Mariana 
de Oliveira Muller, Barbara Stefani Valle, Gabrielly 
Busarello da Silva, Lays Cristina Rodrigues Silva, 
Letícia Lucindo Dell Agnolo, Lucas Vinicius Martins, 
Leonardo Felipe Mendes, Juan Anding, Rodrigo Verza 
Raitz, Miguel Jandrey de Souza e Lucas Filipe Wasch 
representam Joinville. Além de títulos e medalhas, os 
atletas joinvilenses buscam índices para competições 
internacionais. O primeiro campeonato fora do 
país é o Sul-Americano, que acontece em junho, 
no Peru. Os dois primeiros do ranking brasileiro 
viajam para representar o Brasil na competição.

FOTO JULIANO SCHIMDT/DIVULGAÇÃO/ND

Reforço recém-chegado ao JEC/Krona, 

Evandro já vem mostrando seu faro de gol

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



02 03 04 05 08
09 10 11 12 17
18 19 21 22 24

Premiação Ganhadores Prêmio

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

2236

Federal Concurso
Quarta e sábado
Premiação Bilhete Prêmio

5563

   

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

Premiação Ganhadores Prêmio

5570

   

2373Mega-Sena Concurso
Quarta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio

Lotomania Concurso
Terça e sexta

Premiação Ganhadores Prêmio

2180

   

   

Primeiro sorteio

Segundo sorteio

Dupla Sena Concurso
Terça, quinta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio 

2225
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Premiação Ganhadores Prêmio 
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Timemania Concurso
Terça, quinta e sábado

NACIONAL        AM
TIME DO CORAÇÃO

1640

22 39 40 64 75 77 80

Premiação Ganhadores Prêmio

Time coração Ganhadores Prêmio

Dia de Sorte Concurso
Terça, quinta e sábado

MÊS DA SORTE: 

458

09 10 14 15 22 27 28

Premiação Ganhadores Prêmio

SETEMBRO         

LOTERIAS

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

15 acertos 1 R$ 1.302.088,30
14 acertos 364 R$ 1.071,50
13 acertos 10871 R$ 25,00
12 acertos 123579 R$ 10,00
11 acertos 643193 R$ 5,00

1 acertos 059010 R$ 500 mil
2 acertos 045339 R$ 27 mil
3 acertos 038740 R$ 24 mil
4 acertos 045664 R$ 19 mil
5 acertos 098367 R$ 18.329,00

Quina 1 R$ 8.117.285,62
Quadra 228 R$ 3.197,06
Terno 12641 R$ 86,71

05 11 17 27 53

Sena Acumulado R$ 48 milhões
Quina 72 R$ 51.363,16
Quadra 5432 R$ 972,58

23 24 26 44 49 60

20 acertos Acumulado R$ 4.300 mil
19 acertos 7 R$ 43.007,76
18 acertos 127 R$ 1.481,57
17 acertos 1135 R$ 165,77
16 acertos 5978 R$ 31,47
15 acertos 24227 R$ 7,76
0 acertos 1 R$ 150.527,18

07 08 13 15 30
34 39 44 46 53
54 56 63 74 76
85 87 89 91 95

Sena Acumulado R$ 2.600 mil
Quina 8 R$ 6.299,98
Quadra 525 R$ 109,71

Sena 0 R$ 0,00
Quina 25 R$ 1.814,39
Quadra 954 R$ 60,37

7 acertos Acumulado R$ 3.600 mil
6 acertos 1 R$ 61.083,10
5 acertos 55 R$ 1.586,57
4 acertos 1220 R$ 9,00

NACIONAL        AM 2444 R$ 7,50

7 acertos 2 R$ 295.041,30
6 acertos 64 R$ 1.755,05
5 acertos 1758 R$ 20,00
4 acertos 20679 R$ 4,00
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CARIOCA
 FINAL 
  JOGOS DE IDA 
 15/5, 21h05 Fluminense 1 x 1 Flamengo 

   JOGOS DE VOLTA 
 22/5, 21h05 Flamengo  x  Fluminense 

 

GAÚCHO
 FINAL  

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

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

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  

PAULISTA
 FINAL 
  JOGOS DE IDA 
 20/5, 22h Palmeiras 0 x 0 São Paulo   

   JOGOS DE VOLTA 
 23/5, 16h São Paulo  x  Palmeiras   

 

ESPANHOL
 TIME P J V E D GP GC SG %

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

13º

14º

15º

16º

17º

18º

19º

20º

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 2 x 2 Cádiz
22/5, 13h Huesca  x  Valencia
22/5, 13h Valladolid  x  At.de Madrid
22/5, 13h Real Madrid  x  Villarreal
22/5, 13h Elche  x  Athl.Bilbao
22/5, 13h Celta  x  Betis
22/5, 13h Osasuna  x  Real Sociedad
22/5, 13h Eibar  x  Barcelona
23/5, 13h30 Granada  x  Getafe
23/5, 16h Sevilla  x  Alavés  

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 44 38 11 11 16 36 58 -22 38.6
Valencia 42 37 10 12 15 49 53 -4 37.8
Levante 41 38 9 14 15 46 57 -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
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Cádiz 44 38 11 11 16 36 58 -22 38.6
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Valladolid 31 37 5 16 16 33 55 -22 27.9
Eibar 30 37 6 12 19 29 51 -22 27

Depois de empatarem a primeira parti-
da da final do Campeonato Carioca por 1 a 
1, Flamengo e Fluminense decidem neste 
sábado, às 21h, no Maracanã, quem será o 
campeão estadual de 2021. A NDTV traz todas 
as emoções da final. O Rubro-Negro quer ser 
tricampeão, enquanto que a equipe Tri-
color almeja voltar a erguer uma taça do 
torneio depois de nove anos. Ambos vêm 
de tropeços na Libertadores e buscam 
o título para ganhar moral. Além dis-
so, quem vencer desempata o número 
de conquistas diretas sobre o rival.

Flamengo e Fluminense disputam 
o título do Carioca pelo segundo ano 
consecutivo. Como houve empate no 
jogo de ida, quem vencer fica com a taça. 
Uma nova igualdade leva a definição do título 
para as penalidades. Em número de títulos 
cariocas sobre o adversário, cada um tem 
cinco conquistas até aqui. Portanto, o ven-
cedor desempata o retrospecto a seu favor.

Fla e Flu jogam por 
título e soberania

  X  

Flamengo 
Gabriel Batista (Diego 

Alves); Isla, Willian 
Arão, Rodrigo Caio e 

Filipe Luís; Gerson, 
Diego, Arrascaeta e 

Everton Ribeiro; Bruno 
Henrique e Gabriel. 

Técnico: Rogério Ceni.

Fluminense
Marcos Felipe; 
Calegari, Luccas 
Claro, Nino e Egídio; 
Martinelli, Yago 
Felipe e Nenê; Kayky, 
Gabriel Teixeira 
e Fred. Técnico: 
Roger Machado.

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo. Horário: 
21h05. Local: Maracanã, no Rio de 
Janeiro (RJ). Transmissão: NDTV.

Grêmio em 
vantagem 
na decisão
Depois de vencer o Inter de 
virada por 2 a 1 no jogo de 
ida da final do Gauchão, o 
Grêmio deixou o torcedor 
ainda mais contente ao 
anunciar a contratação do 
atacante Douglas Costa. 
Só que, antes de contar 
com a volta aos gramados 
da estrela, o Tricolor tem 
clássico pela frente que 
vale o título estadual. Para 
domingo, às 16h, na Arena, 
o Tricolor deve repetir a 
escalação do Grenal passado. 
No lado vermelho, o elenco 
ganhou um pouco mais de 
alívio após vencer o Olímpia 
fora de casa, na Libertadores. 
Porém, para a final, o Inter 
tem que correr atrás do 
prejuízo. Uma vitória de 
um gol de diferença leva 
à decisão para os pênaltis. 
O técnico Miguel Ángel 
Ramírez tem dúvidas em 
todos os setores da equipe.  

Grêmio

 X 

Internacional

Argentina 
para o futebol 
novamente
A AFA (Associação de 
Futebol Argentino, na sigla 
em espanhol) anunciou 
que suspendeu os jogos de 
futebol no país até o próximo 
dia 30. A medida, em 
conformidade com o governo 
da Argentina, faz parte do 
combate à pandemia.
Ainda não há informações 
sobre as partidas da 
Copa Libertadores e da 
Copa Sul-Americana 
envolvendo clubes do país.

Final do Paulistão

São Paulo tem problemas e 
Palmeiras aposta em Scarpa

Dois dos principais no-
mes do São Paulo, Martín 
Benítez e Daniel Alves são 
dúvidas para a final do 
Campeonato Paulista de 
domingo, contra o Palmei-
ras, no Morumbi, às 16h. No 
primeiro jogo da decisão, 
os dois foram substituídos 
após lesões. Por outro lado, 
os atacantes Eder e Luciano, 
desfalques na primeira deci-
são, treinaram normalmen-
te na reapresentação tricolor 
no CT da Barra Funda. 

Destaque do Palmeiras no 
Paulistão, Gustavo Scarpa 

também projetou o due-
lo decisivo contra o São 
Paulo. “Ontem (quinta-
-feira) foi um jogo de duas 
equipes que se conhecem 
e têm respeito uma pela 
outra. Então, por isso, foi 
um confronto fechado, 
com os dois times com 
receio de se expor e sair. 
Mas acredito que qualquer 
gol que saia no Morumbi 
acabará abrindo o jogo e 
espero que seja nosso e que 
saibamos atuar da melhor 
forma para sairmos cam-
peões”, analisou Scarpa.

INSTABILIDADE
Os dois rivais têm oscila-

do na temporada e querem 
a conquista estadual para 
acertar o passo. Embora esteja 
classificado ao mata-mata 
da Libertadores, o Flamengo 
vem de dois empates em que 
jogou mal e cometeu muitos 
erros defensivos contra ad-
versários mais fracos. Do lado 
do Fluminense, a situação é 
até pior, visto que o time terá 
de decidir a classificação às 
oitavas diante do poderoso 
River Plate, na Argentina.

Os experientes 
Diego e Fred 
foram titulares 
no primeiro duelo 
e neste sábado 
também devem 
iniciar a partida
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Uma semana após o 
episódio de agressão 
sofrido pela equipe da 
NDTV Record Joinville, 
dois dos envolvidos 
quebraram o silêncio e 
se posicionaram sobre 
o caso por meio de 
uma nota enviada pela 
advogada Jaqueline 
Barni. O texto fala em 
arrependimento quanto 
aos atos e ressalta que 
os dois envolvidos estão 
à disposição da Justiça.  
“Em virtude do cenário 
ocorrido no dia 15 de maio, na Choperia Dona Francisca, situada na Rua Visconde de Taunay, Jonathan 
Borges Pereira e Jakson Fabiano Veiga da Silva, através de sua advogada Jaqueline Barni, vêm a público 
demonstrar arrependimento quanto aos atos praticados contra os repórteres da NDTV Joinville, bem 
como a toda sociedade joinvilense. Cabe ressaltar ainda, que os envolvidos já prestaram depoimento 
junto à 1ª Delegacia de Polícia de Joinville, e estão à disposição da justiça para reparar os danos causados.  
Segundo o delegado Fábio Baja, que investiga o caso, faltam apenas o depoimento da proprietária 
da choperia e um laudo sobre os danos ao veículo para que o inquérito policial seja concluído.
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Copa do Mundo pode 
ser a cada dois anos
A Fifa realizará um estudo de viabilidade sobre a 
realização da Copa do Mundo e da Copa do Mundo 
Feminina a cada dois anos, depois de apoiar uma 
proposta em seu congresso anual na sexta-feira (21). 
Atualmente, as duas competições são realizadas a 
cada quatro anos, mas a Saff (Federação de Futebol 
Saudita) apresentou uma proposta de um estudo 
sobre o impacto de um evento bienal. “É hora de 
rever como o esporte global está estruturado e 
considerar o que é melhor para o futuro de nosso 
esporte. Isto deveria incluir se o ciclo atual de 
quatro anos continua sendo a base ideal para como 
o futebol é administrado tanto da perspectiva da 
competição quanto da comercial”, acrescentou o 
presidente da Saff, Yasser Al-Misehal. O presidente 
da Fifa, Gianni Infantino, a classificou como 
“uma proposta eloquente e detalhada”, e 166 
federações nacionais votaram a favor e 22 contra.

Renan Dal Zotto recebe alta 
após 36 dias internado
A Confederação Brasileira de Vôlei informou 
sexta-feira (21) que o técnico da seleção brasileira 
masculina de vôlei, Renan Dal Zotto, teve alta 
hospital e já está em sua casa, no Rio de Janeiro. 
Renan testou positivo para a Covid em meados 
de abril e ficou internado por 36 dias por conta 
da doença. Renan deixou o CTI (Centro de 
Terapia Intensiva) do Hospital Samaritano de 
Botafogo no Rio, na quarta, e, dede então, vem 
se recuperando bem. Na última quinta, segundo 
o amigo e vice-presidente da CBV (Confederação 
Brasileira de Vôlei), Radamés Lattari, Renan 
já conseguia respirar sem ajuda de aparelhos 
e caminhar por mais tempo pelo quarto.

UFSC não garante salários dos 
professores até o fim do ano
Com R$ 346 milhões liberados pelo governo federal para 
o pagamento da folha salarial da UFSC (Universidade 
Federal de Santa Catarina), os salários dos professores e 
técnicos-administrativos da instituição estão garantidos 
até outubro. No entanto, ainda faltam R$ 279 milhões 
para assegurar as remunerações até o fim do ano. A 
portaria do Ministério da Economia, que aprovou parte 
dos recursos necessários, foi publicada na quinta (20). 
A universidade informou que teve conhecimento da 
decisão após a entrevista concedida à reportagem do 
ND, em que ressaltou que a falta de recursos poderia 
suspender as atividades. “Com isso, a UFSC agora dispõe 
dos recursos para garantir a folha de pagamento dos 
seus servidores até outubro de 2021”, disse a instituição.

Suspeitos de agredir equipe  
da NDTV se manifestam

+notícias

Satélites no céu catarinense - Os satélites da 
empresa Space X foram vistos no céu de Monte 
Castelo, no Norte catarinense, na noite de quarta-
feira (19). As imagens foram captadas pela câmera 
de uma estação de monitoramento do astrônomo 
amador Jocimar Justino, que é membro da Bramon 
(Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros). 
Os satélites fazem parte de um projeto chamado 
“Starlink”, lançado pelo dono da montadora de 
carros elétricos Tesla, Elon Musk. A passagem 
dos satélites durou cerca de cinco minutos. Eles 
foram lançados no dia 9 de maio pelos foguetes 
Falcon9. O flagrante aconteceu às 18h40.
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