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conservadas e sem sinalização, o que dificulta o tráfego de bicicletas. Prefeitura diz que 

tem planos de expansão e prevê investimentos na infraestrutura. PÁGINAS 3, 4 E 5 

JOINVILLE, SÁBADO E DOMINGO, 
15 E 16 DE MAIO DE 2021
ANO 11 | Nº 3.324 | NDMAIS.COM.BR 

REFERÊNCIA EM INFORMAÇÃO 
DO NORTE CATARINENSE

COVID-19 
SC ultrapassa marca de  
2 milhões de vacinados  
Estado recebeu ontem (14) mais uma remessa 
com 35.600 doses de Coronavac. Página 8

AUXÍLIO EMERGENCIAL 
Liberado o saque  
da primeira parcela  
Benefício já está disponível para os 
nascidos no mês de novembro. Página 19

SABRINA

Uma visita 
ilustre aos 
Bombeiros 
Voluntários 

PÁGINA 2

DRIKA

Joinville  
  aciona  
   jogador  
 na Justiça 
PÁGINA 20

SECOM SC/DIVULGAÇÃO/ND



2   sábado e domingo, 15 e 16 de maio de 2021 

 F
O

TO
S 

D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O
/N

D
Ele ficou desde o início da pandemia em 
casa. Por fazer parte do grupo de risco, 
seu Romeu Dressel, 83 anos, é um dos 
bombeiros voluntários mais experientes do 
Brasil. São 62 anos dedicados à corporação 
daqui de Joinville. Nessa semana, com as 
duas doses da vacina tomadas e seguindo 
todos os cuidados necessários contra a 
pandemia, ele voltou ao lugar que tanto 
o representa. Seu Romeu que já recebeu a 
maior honraria catarinense - a Comenda 
do Legislativo Catarinense - foi recebido 
com alegria na unidade central pelos 
colegas. Entrou numa das viaturas e 
chegou a dar uma volta rápida no pátio 
para relembrar a sirene e a honra de ser 
um voluntário. Foi fardado. O registro 
mostra o momento em que, cerca de um 
ano depois do isolamento em casa, ele 
voltou à sede dos Bombeiros Voluntários. 

Visita ilustre 

Transparência
Dois municípios do Norte de Santa Catarina ficaram entre os 10 
mais bem colocados em um estudo sobre transparência em gestão 
municipal. Guaramirim e Massaranduba aparecem em sétimo 
e nono lugar na pesquisa realizada por professores da Udesc e 
da UFSC alcançando, respectivamente, 0,87 e 0,82 pontos no 
Indicador de Disclosure Obrigatório (IDO). O líder do ranking foi 
Rio do Sul, com 0,98. 
 
Tanto as duas prefeituras da região quanto Rio do Sul utilizam 
sistema de gestão da IPM Sistemas, empresa catarinense 
que atua em seis estados brasileiros. São municípios que 
vêm investindo no conceito de “prefeituras digitais” para 
cortar gastos, operar com maior agilidade e dar aos cidadãos 
a comodidade de resolver problemas burocráticos sem sair 
de casa, pela Internet. O estudo foi publicado na revista 
científica “Principia”, do Instituto Federal da Paraíba.

Para ajudar 
Lembrando que neste fim 
de semana tem ação pela 
Maratona da Solidariedade. 
Neste sábado e amanhã 
(15 e 16 de maio), das 9h 
às 19h, quem for ao feirão 
Carro Show, na Expoville, 
poderá doar 1kg de alimento 
não perecível. Além disso, 
a cada carro vendido uma 
cesta básica será doada. A 
entrada e estacionamento são 
gratuitos. É a chance de ajudar 
a Maratona da Solidariedade 
que entra na reta final e 
conta com ajuda de todos.

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

SABRINA AGUIAR

Segue a 
incerteza
Nem confirmado, nem 
cancelado. Pela agenda 
de sempre faltam cerca 
de dois meses. Mas o 
Festival de Dança de 
Joinville aguarda uma 
reunião com órgãos de 
saúde para saber qual a 
projeção da pandemia, 
para saber se é possível 
ser realizado ou não.  
 
Mesmo que seja diferente 
das edições anteriores da 
COVID-19. O presidente 
do Instituto Festival de 
Dança, Ely Diniz espera 
esse encontro para saber 
qual rumo será tomado.

Nova ação de 
combate à dengue
Um aviso aos moradores do bairro 
Petrópolis. Neste sábado (15), 
a dica é receber muito bem os 
agentes da Vigilância Ambiental 
de Joinville, os fiscais da Secretaria 
de Agricultura e Meio Ambiente, 
os integrantes do 62º Batalhão de 
Infantaria e de outros órgãos em 
prol da saúde. Esta é a segunda 
ação de combate à dengue no 
Petrópolis, nos últimos 15 dias. O 
bairro foi escolhido para a ação por 
ser um dos que registram o maior 
número de doentes na cidade.
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Um caso de amor 
com a BICICLETA 

Cidade que ficou 
conhecida no 
País por ter um 
grande número 
de ciclistas, 
Joinville hoje 
deixa a desejar 
na manutenção 
das ciclovias 
e ciclofaixas. 
Prefeitura 
reconhece o 
problema e diz 
que há planos 
para melhorar 
as condições das 
vias públicas
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EspecialND Editor: Mauro Geres mauro.geres@ndmais.com.br

Jean Balbinotti 
jean.balbinotti@ndmais.com.br

Há cerca de quatro anos, o joinvilense Miguel 
dos Passos de Lima, 24 anos, tomou uma de-
cisão radical. Decidiu fazer os deslocamentos 
de casa para o trabalho de bicicleta. Antes, ele 
pegava um ônibus coletivo no bairro Jar-
dim Paraíso, na Zona Norte de Joinville, para 
chegar em Pirabeiraba. Quando percebeu que 
gastava menos tempo andando de bicicleta, 
não pensou duas vezes: mudou de hábito e 
hoje tem a certeza de que fez a melhor escolha.

“Era muito ruim pegar ônibus por causa 
dos horários. Aí, um certo dia, decidi tes-
tar minha resistência indo de bicicleta para 
o trabalho e percebi a diferença. Andava 17 
quilômetros, entre a ida e a volta, e nem ficava 
cansado. Foi uma mudança de vida”, diz.

Com o tempo, Miguel passou a pedalar 
distâncias mais longas pelas ruas de Joinville 
e começou a sentir outro problema: a falta de 
infraestrutura para os ciclistas. Hoje, para ir 
de casa até o trabalho, no bairro Anita Ga-
ribaldi, Miguel pedala 32 quilômetros - 16 
na ida e 16 na volta - e, nesses deslocamen-
tos pelos bairros das zonas Norte, Leste e 
Centro, ele percebe problemas na infraes-
trutura das vias públicas para os ciclistas.  

“Infelizmente, Joinville não faz jus ao 
título de Cidade das Bicicletas. Muitas ruas 
não têm ciclovias, nem ciclofaixas e, as que 
têm, são estreitas ou mal conservadas. Algu-
mas oferecem espaço reduzido, com apenas 
um sentido do trajeto; em outras, temos de 

brigar pelo espaço com os carros”, afirma.
Segundo Miguel, a administração muni-

cipal poderia dar mais atenção aos ciclistas. 
Nos trajetos de bike que faz pelas ruas de 
Joinville diariamente, ele grava vídeos com 
o celular e depois os compartilha no status 
do WhatsApp para seus contatos. Nas pu-
blicações, Miguel mostra trechos de ruas 
sem ciclovias ou ciclofaixas, espaços esbu-
racados e sem sinalização, além dos perigos 
do trânsito nessas vias e cruzamentos.

“Eu já percorri mais de 10 mil quilômetros de 
bicicleta nas minhas idas e vindas do trabalho 
e já vi acidentes, carros trafegando por áreas 
exclusivas dos ciclistas e cenas de desrespei-
to. Isso é o que mais me preocupa. As pessoas 
precisam entender que o ciclista também faz 
parte do trânsito. Tenho medo de ser atrope-
lado todos os dias e, para que isso não ocorra, 
procuro andar sempre ligado, com uma visão 
de 360 graus. É bem complicado”, admite.     

Apesar de todas as dificuldades, Miguel 
segue firme na sua escolha. Ele não pre-
tende parar tão cedo de pedalar e sonha 
ver melhorias nas vias públicas de Joinville 
para que mais pessoas façam essa opção. 

“Sou muito grato a Deus por me dar saú-
de e fôlego para eu pedalar todos os dias 
e me guardar dos perigos das ruas. Minha 
história com a bicicleta vem desde a época 
de criança e vai continuar assim por mui-
to tempo. Quero dar esse exemplo para os 
meus filhos, para meus amigos e familia-
res e espero que um dia eles façam a mesma 
escolha que eu fiz pela bicicleta”, conclui.

REGISTROS  
DE ACIDENTES

  PERÍODO: 1/1/2021 A 31/3/2021
Bicicleta x Bicicleta  4
Bicicleta x Obstáculo Fixo  4
Bicicleta x Pedestre   4
Carro x Bicicleta  67
Ônibus x Bicicleta   1
Queda de Bicicleta   64

  PERÍODO: 1/1/2020 A 31/3/2020
Bicicleta x Bicicleta   6
Bicicleta x Obstáculo fixo   1
Caminhão x Bicicleta   4
Carro x Bicicleta   57
Queda de Bicicleta   50

  PERÍODO: 1/1/2020 A 31/12/2020
Bicicleta x bicicleta   17
Bicicleta x Obstáculo fixo   6
Bicicleta x Pedestre   4
Caminhão x Bicicleta   10
Carro x Bicicleta   293
Ônibus x Bicicleta   4
Queda de Bicicleta   235

FONTE: CBVJ

Infelizmente, Joinville não faz jus ao título 
de Cidade das Bicicletas. Muitas ruas não 
têm ciclovias, nem ciclofaixas e, as que 
têm, são estreitas ou mal conservadas.
Miguel dos Passos de Lima, frentista
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Prefeitura diz que há planos para expansão e melhorias  
Reconhecida por moradores e visitantes 

de várias partes do Brasil como a Cida-
de das Bicicletas, Joinville tem deixado a 
desejar em um quesito muito importante 
para quem faz do ato de pedalar um meio 
para se divertir ou ir trabalhar: a falta de 
infraestrutura das ciclovias e ciclofaixas. 

Embora o município possua cerca de 186 
quilômetros de ciclofaixas, ciclovias, ciclor-
rotas e calçadas compartilhadas - segundo 
a publicação Joinville Cidade em Dados 2020, 
da Prefeitura - estruturadas, muitas delas 
estão sem manutenção ou mal sinalizadas, 
o que gera insegurança para os usuários.

A atual administração reconhece a 
necessidade de investir na construção de 
novas ciclovias e ciclofaixas, especialmente 
nas vias principais e coletoras dos bairros 
joinvilenses. De acordo com o secretário de 
Planejamento Urbano e Desenvolvimen-
to Sustentável, Marcel Virmond Vieira, o 

município planeja expandir a malha ciclo-
viária para 350 quilômetros e, atualmente, 
direciona entre 10% e 15% dos recursos da 
pavimentação para as faixas de bicicletas.

“Isso inclui a preparação do solo, a 
colocação do asfalto, a pintura das faixas, 
a sinalização e representa algo em torno 
de R$ 10 milhões somente das obras que 
estão em andamento”, informa Vieira.

Segundo ele, há outros projetos em análise 
para a construção de ciclovias e ciclofaixas, 
inclusive com faixas mais amplas para a cir-
culação das bicicletas. Também está em es-
tudo a disponibilização de bicicletários nos 
terminais urbanos como forma de estimular 
o uso da bicicleta por parte do cidadão.   

“A gente reconhece que precisa me-
lhorar e vamos fazer isso, mas o maior 
problema é cultural mesmo. A população, 
em geral, não vê a bicicleta como um meio 
de locomoção”, enfatiza o secretário.

Vieira ressalta que os deslocamentos 
mais curtos, de até dois quilômetros de 
extensão, poderiam ser feitos de bicicle-
ta, o que ajudaria a eliminar eventuais 
congestionamentos no trânsito. Só que 
para isso acontecer, de fato, as ruas dos 
bairros precisam estar melhor estrutu-
radas, algo que não se vê atualmente.

Conforme levantamento do Corpo de 
Bombeiros Voluntários de Joinville, entre 
1o de janeiro e 31 de março deste ano, foram 
registrados 67 acidentes envolvendo carros 
e bicicletas nas ruas de Joinville, 10 a mais na 
comparação com igual período do ano pas-
sado, o que significa um aumento de 17,5%.

Já o número de quedas de bicicletas regis-
tradas pelo Corpo de Bombeiros no período 
teve um salto ainda maior. Foram 50 quedas 
informadas no primeiro trimestre do ano 
passado e 64 no primeiro trimestre deste 
ano, o que representa um acréscimo de 28%.

Trechos em obras e inacabados oferecem perigo ao ciclista
A reportagem do ND percorreu 

algumas das principais vias de Jo-
inville e constatou coisas boas e 
ruins no que se refere, especifica-
mente, às ciclovias e ciclofaixas. 

A jornalista Dani Lando, 35 anos, que 
passou a andar de bicicleta durante a 
pandemia, costuma pedalar com fre-
quência pelas ruas das zonas Sul e Leste 
da cidade. Segundo ela, na zona Sul, a 
falta de ciclovias é mais evidente. Na rua 
Teresópolis, por exemplo, nas imedia-
ções do bairro Guanabara, um trecho 
de ciclofaixa foi danificado por causa de 
obras de saneamento há cerca de três 
semanas e, até agora, não foi recuperado.   

“Nesse trecho, muitas vezes o ciclista 
precisa sair da ciclofaixa para passar 
pelo obstáculo e acaba invadindo a pis-
ta dos veículos, o que deixa uma sensa-
ção de bastante insegurança”, destaca. 

Dani conta também que há um outro 
ponto na rua Teresópolis, bem pró-
ximo a uma curva, onde falta ilumi-
nação pública à noite e sinalização 

adequada. Além disso, a calçada tem 
um grande buraco que pode virar uma 
armadilha para o ciclista no período 
da noite. “Isso aumenta a sensa-
ção de insegurança”, reforça Dani.

Também na zona Sul, no bairro 
Itaum, as ruas Florianópolis e Fátima 
contam com estruturas distintas, afir-
ma Dani. Enquanto na rua Florianópolis 
não há qualquer obra ou sinalização 
para o tráfego de bicicletas, na rua Fá-
tima existem trechos bem estruturados 
e sinalizados para a passagem das bi-
cicletas. O problema ocorre justamente 
no cruzamento das duas ruas, onde não 
existe faixa exclusiva para os ciclistas. 

“Quando eu pedalo no bairro Boa 
Vista, em direção à Porta do Mar, na 
zona Leste, eu encontro uma estru-
tura melhor, com mais ciclofaixas e 
um espaço com mais segurança. A rua 
Albano Schmidt também é um bom 
exemplo. Apesar de ainda estar em 
obras, ela oferece um espaço exclu-
sivo para o ciclista”, conclui Dani. 

EspecialND

CICLOVIA
Pista de uso  

exclusivo de bicicletas e 
outros ciclos, com segregação 

física do tráfego comum.

CICLOFAIXA
Parte da pista  

de rolamento, calçada  
ou canteiro destinada  
à circulação exclusiva 

de ciclos, delimitada por 
sinalização específica.

CICLORROTA
Espaço  

compartilhado:  
calçada, canteiro,  

ilha, passarela,  
passagem subterrânea,  

via de pedestres,  
faixa ou pista,  

sinalizadas, em que a  
circulação de bicicletas é 

compartilhada com pedestres 
ou veículos, criando condições 

favoráveis para sua circulação.

 
 
 
 
 

CALÇADA 
COMPARTILHADA  

Espaço sobre a 
 calçada ou canteiro  

central, destinado  
ao uso simultâneo  

de pedestres, 
 cadeirantes e ciclistas  

montados, com  
prioridade do  

pedestre, desde  
que devidamente  

sinalizado.

Quando eu pedalo no bairro Boa Vista, em 
direção à Porta do Mar, na zona Leste, eu 

encontro uma estrutura melhor, com mais 
ciclofaixas e um espaço com mais segurança.”

Dabi Lando, jornalista

Rua Teresópolis Rua Florianópolis Rua Fátima
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EXTENSÃO 
CICLOVIÁRIA 
DE JOINVILLE

Ciclofaixa

150,16 km 

Calçada 

compartilhada 

15,83 km

Ciclovia

14,55 km

Ciclorrota

6,34 km
 

Total 

186,88 km

Fonte: Secretaria de  
Planejamento Urbano 

 e Desenvolvimento 
 Sustentável, 2020

Uma relação antiga da cidade com as bikes
A história de Joinville com as bici-

cletas é antiga. Registros históricos 
mostram que a “magrela” era o prin-
cipal meio de transporte no início do 
século 20, quando havia pelo menos 
uma bicicleta para cada dois habitantes.

O livro Álbum Histórico do Centená-
rio de Joinville, datado de 1951, revela 
outro dado curioso. À época, a cidade 
contava com cerca de 47 mil mora-
dores, 15 ônibus, 382 automóveis e 
8.145 bicicletas. Era, evidentemente, o 
principal meio de transporte da cidade.

Há quem diga que, por muito tem-

po, as bicicletas eram emplacadas 
como veículos, o que permitia ter um 
controle exato da frota. Hoje, esse 
levantamento não existe mais. 

O que se sabe, efetivamente, é que o ápice 
do uso das bicicletas em Joinville se deu 
nos anos 1970, quando grandes fábricas se 
instalaram na cidade e os trabalhadores, 
em sua maioria, se deslocavam de bicicle-
tas. Em razão disso, as empresas precisa-
ram criar estacionamentos de bicicletas, 
mais tarde denominados bicicletários.

Em horários de saída das fábricas e 
do comércio, era possível presenciar 

congestionamentos de bicicletas. Por 
essa razão, algumas placas de trânsito 
eram destinadas apenas aos ciclistas. 

“Na Fundição Tupy, houve um tempo 
que haviam mais de 1,2 mil vagas para 
bicicletas e elas sempre ficavam ocu-
padas. Vivemos uma outra época, a 
cidade cresceu e muita gente deixou 
de pedalar para andar de carro. Pre-
cisamos resgatar o uso da bicicleta e 
acreditamos que isso seja possível”, 
destaca o secretário de Planejamen-
to Urbano e Desenvolvimento Sus-
tentável, Marcel Virmond Vieira. 

Rotina de dividir espaços nas calçadas e nas ruas
O cinegrafista Adriano Mendes, 42 

anos, pedala há mais de 20 anos e, nos 
últimos tempos, resolveu usar a bicicle-
ta para ir ao trabalho e conhecer outros 
pontos da cidade nos finais de semana.

Adriano mora no bairro Floresta, 
na zona Sul, e trafega pelos bairros 
Anita Garibaldi e Atiradores diaria-
mente. Segundo ele, as ciclofaixas 
de algumas ruas desses bairros estão 
bem sinalizadas, mas, muitas vezes, 
elas ficam estranguladas e não dão 
opção para o ciclista passar. Nes-
ses casos, o jeito é subir na calça-
da ou invadir a pista dos veículos.

“Precisamos dividir espaços com as 

pessoas em cima da calçada, com os 
ônibus que tocam em cima da gen-
te e não são capazes de avisar com a 
buzina que estão chegando, além dos 
automóveis. Fico preocupado com essa 
situação, pois não temos vias prepa-
radas e adequadas para a circulação 
das bicicletas”, ressalta Adriano.

O jornalista Jeferson Corrêa, 41, tem 
uma visão um pouco diferente. Para ele, 
houve muita evolução nos espaços para 
ciclistas nas áreas urbanas de Joinvil-
le nos últimos anos. Ele entende que 
ainda há muito a melhorar, como, por 
exemplo, a sinalização e manutenção 
das ciclofaixas nas ruas da zona Sul. 

Já na zona Norte, Jeferson destaca 
que há boas opções para pedalar com 
segurança. Nas áreas mais afastadas, 
como a Estrada da Ilha, que é mui-
to frequentada pelos ciclistas, ele 
percebe falta de manutenção. “Um 
ponto que eu considero importante é 
o comportamento do ciclista. Precisa 
pedalar com prudência, respeitar a 
sinalização e usar os equipamentos 
como luzes e capacete. Percebo que 
sou mais respeitado pelo motorista 
quando estou equipado”, salienta. 

Para o jornalista, mesmo que não 
haja ciclovias adequadas, é impor-
tante estimular o uso da bicicleta. 

Precisamos dividir 
espaços com as pessoas 
em cima da calçada, 
com os ônibus que 
tocam em cima da gente 
e não são capazes de 
avisar com a buzina 
que estão chegando, 
além dos automóveis. 
Fico preocupado com 
essa situação, pois não 
temos vias preparadas 
e adequadas para a 
circulação das bicicletas.”

Adriano Mendes, cinegrafista 

Rua Baltazar Buschle Rua Ottokar Doerffel Rua Albano Schimdt

 FOTO ADRIANO MENDES/ND
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Recuperação de iluminação 
pública acumula 11 mil pedidos
Trabalhos de 
manutenção já 
foram retomados, 
mas ainda há 
muitas ruas às 
escuras, gerando 
insegurança à 
população

Muitas ruas de Joinville ainda estão no escuro à 

espera da manutenção da iluminação pública 

Prefeitura vai investir mais de R$ 4,1 milhões para pavimentar 

oito ruas nos bairros Paranaguamirim e Ulysses Guimarães
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Oito ruas na região Sudeste 
vão receber pavimentação

Na segunda-feira (17), será realizada a en-
trega da ordem de serviço que autoriza o iní-
cio das obras de pavimentação de sete ruas 
no bairro Paranaguamirim e uma no Ulys-
ses Guimarães. As obras foram licitadas por 
R$ 4.177.292,30 e, ao todo, as oito vias so-
mam 2,2 quilômetros de pavimentação.

A entrega da ordem de serviço contará com a 
presença do prefeito Adriano Silva, e está mar-
cada para às 9h30, no salão paroquial da Comu-
nidade São José, na rua Geralda Oliveira Luís.

No bairro Paranaguamirim, serão pavi-
mentadas as ruas Aulo Abrahão Francis-
co, dos Pedreiros, Frederico R. G. Dumke, 
Geralda Oliveira Luis, Osvaldo Valcanaia, 
Silvio Klingenfuss e 25 de Dezembro. 
No Ulysses Guimarães, será pavimenta-
da a rua Professor Nelson Gastardi.

Nas obras estão incluídos todos os serviços 
de infraestrutura: drenagem pluvial, reforço 
dos bordos, sub-base, base e cobertura as-
fáltica. Também faz parte do projeto as obras 
complementares, como regularização de pas-
seios laterais, meio-fio e bocas de lobo. 

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

Seis meses após o fim do 
contrato de manutenção 
da iluminação pública, que 
ocorreu em outubro de 2020, 
Joinville já assinou novo 
contrato para a retomada 
do serviço no mês passado. 
Porém, isso não quer dizer 
que o problema já foi resol-
vido. Com 11 mil chamados 
em aberto, muitas ruas da 
cidade ainda estão no escuro.

É o caso da rua Frontin, 
no bairro Jardim Iririú. “A 
lâmpada queimou em se-
tembro, já foi reclamado 
várias vezes e estamos em 
escuridão total”, diz o mo-
rador Antônio Orige Neto.

Situação semelhante ocorre 
na rua Cidade de Cristalina, 
no bairro Parque Guarani, 
onde várias lâmpadas estão 
com problemas e deixam 
a população insegura.

“Está tudo no escuro, tem 
uma que apagou de vez e 
as outras ainda apagam e 
acendem, é assim a noite 
inteira”, conta o mora-
dor José Francisco Knies.

De acordo com o diretor 
executivo da Seinfra (Se-
cretaria de Infraestrutura), 
Paulo Castro, 1.550 pontos já 
passaram por manutenção, 
seja a troca de lâmpadas, seja 
a manutenção do sensor de 
luz, desde que o contrato foi 
firmado com a empresa res-
ponsável, em meados de abril.

“Hoje, estamos trabalhando 
do Centro para os bairros e, 
a partir da próxima segunda 
(17), vamos dos bairros em 
direção ao Centro”, explica 
Castro. Segundo ele, a deci-
são de começar pela região 
central foi porque a área tinha 
mais luminárias apagadas, 
além de ter mais circulação 
noturna por causa dos comér-
cios, bares e restaurantes.
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Painel mostra o quadro  
da dengue em Joinville
Desde o início do ano, Joinville já registra mais de 4.250 casos da doença, que em menos de duas semanas 
provocou duas mortes. Neste sábado será feita uma ação de combate ao mosquito no bairro Petrópois
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Cidade  Editor: Mauro Geres mauro.geres@ndmais.com.br

Desde ontem (14), os joinvi-
lenses podem acompanhar a 
atualização dos dados relacio-
nados com a dengue por meio do 
site joinville.sc.gov.br/dengue. 
As informações são atualiza-
das pela equipe da Prefeitura de 
Joinville diariamente, de segun-
da a sexta-feira, sendo que os 
números do fim de semana serão 
publicados na segunda-feira. 

Joinville ampliou a testagem 
de pacientes com sintomas da 
doença e acumula 4.259 casos 
confirmados desde o início de 
janeiro. Além destas informações, 
é possível verificar os bairros 
com mais pessoas contamina-
das, a faixa etária dos pacientes, 
número de focos encontra-
dos e a variação de focos em 
comparação ao ano de 2020. 

A Secretaria da Saúde de Jo-
inville trabalha no combate à 
proliferação do Aedes aegypti 
com visitas domiciliares e mo-
nitoramento de armadilhas e 
estações disseminadoras, além de 
aplicação de larvicida, mas a aju-
da da população é fundamental. 

Neste sábado (15), por exem-
plo, será feita uma ação coor-
denada de combate à dengue 
no bairro Petrópolis, das 8 às 13 
horas. Participam da atividade 
os agentes da Vigilância Am-
biental de Joinville, os fiscais da 
Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente (Sama), o 62º Batalhão 
de Infantaria, a Subprefeitura 
Sul e os agentes comunitários 
da Unidade Básica de Saúde da 
Família Edla Jordan. Durante a 
tarde do sábado, a empresa Am-
biental fará a coleta dos materiais 
retirados dos locais das vistorias. 

OS SINTOMAS
Os principais sintomas da den-

gue são febre alta, dores no corpo 
e atrás dos olhos, além de man-
chas vermelhas na pele. Pacientes 
com suspeita de contaminação 
devem procurar atendimento 
médico nas Unidades Básicas de 
Saúde da Família. A notificação 
dos casos é muito importante, já 
que as ações coordenadas para 
combate ao mosquito levam em 
consideração as regiões com 
maior incidência de casos.

Todos os números relativos à doença podem ser 
conferidos no site joinville.sc.gov.br/dengue

O Santa Catarina ultrapassou 
ontem (14), a marca de 2 mi-
lhões de doses aplicadas contra 
a Covid-19. Desde o início da 
vacinação, em 18 de janeiro de 
2021, foram aplicadas 2.005.097 
doses na população dos grupos 
prioritários. Deste total, 1.319.788 
correspondem à primeira dose 
(D1) e 685.309 à segunda (D2).

Os grupos prioritários que 
já iniciaram a vacinação são 
os trabalhadores da saúde, as 
pessoas com deficiência e os 
idosos institucionalizados, os 
indígenas, os quilombolas, os 
idosos com 60 anos ou mais, 
os profissionais das forças 
de segurança e salvamento e 
as pessoas com comorbida-
des, deficiência permanente 
grave, as gestantes e as puér-

peras com comorbidades. 
“Santa Catarina atinge uma 

marca importante na vacina-
ção, entretanto, é fundamen-
tal que as equipes municipais 
continuem vacinando de forma 
célere os grupos prioritários 
elencados no plano estadual 
de vacinação neste momento”, 
salienta João Augusto Bran-
cher Fuck, diretor da Dive.

O governo recebeu ontem (14), 
nova remessa com mais 35.600 
doses da vacina Coronavac.Na 
quinta-feira o Estado já ha-
via recebido uma remessa com 
152.550 doses de vacina contra a 
Covid-19, sendo 79.750 do la-
boratório AstraZeneca/Fiocruz 
e 72.800 Sinovac/Butantan.

As doses recebidas na quinta-
-feira já foram distribuídas para 

as 17 centrais regionais do Estado 
para dar continuidade à vaci-
nação dos grupos prioritários.

BALANÇO JOINVILLE
Joinville fechou a sexta-feira 

(14) com a confirmação de mais 
238 casos positivos e total de 
85.047 desde o início da pande-
mia. Os recuperados agora somam 
82.328 e 1.348 perderam a vida. Já 
foram realizados 294.850 exa-
mes, com 206.939 descartados 
e 2.864 aguardando resultado.

Foram registradas mais três 
mortes : duas mulheres, de 50 e 
70 anos, e um homem de 59 anos. 
A Secretaria da Saúde também 
informou que já foram aplica-
das o total de 96.988 primeiras 
doses e 50.365 segundas doses.

Covid-19 

SC ultrapassa 2 milhões de vacinas aplicadas



Roteiro 

Em visita a SC, ministros do Turismo 
e da Educação inauguram obras
Kássia Salles e Diorgnes Lima
redacao@ndmais.com.br

Dois ministros estiveram em 
Santa Catarina na sexta-feira 
para cumprir agendas dife-
rentes pelo Estado. Enquanto 
o ministro do Turismo, Gilson 
Machado, visitou Balneá-
rio Camboriú, Bombinhas e 
Itapema, o ministro da Edu-
cação, Milton Ribeiro, passou 
por Blumenau e Saudades. Na 
pauta dos representantes do 
governo federal esteve a inau-
guração de obras, a promessa 
de novos investimentos para o 
Estado, as escolas cívico-mili-
tares e homenagens às víti-
mas da chacina de Saudades.

CONVITE A BOLSONARO
Durante a visita a Balneá-

rio Camboriú, o ministro do 
Turismo, Gilson Machado, 
garantiu que a obra do Centro 
de Eventos será entregue ainda 
este ano. Ele ainda aproveitou 
e fez um convite ao presidente 
Jair Bolsonaro (sem parti-
do) para visitar a estrutura e 
participar da inauguração. Ele 
estava acompanhado do secre-
tário de Aquicultura e Pesca, 
Jorge Seif Júnior, do senador 
Jorginho Mello (PL), da vice-
-governadora, Daniela Reinehr 
(sem partido), e do prefei-
to de Balneário Camboriú, 
Fabrício Oliveira (Podemos). 

Em Itapema, o ministro 
não poupou elogios ao se-
tor turístico catarinense. Ele 
também aproveitou o evento 
de inauguração da passarela do 
Ribeiro, em Bombinhas, para 
criticar entraves ambientais. 
Machado ainda alegou que 
o Brasil é o país mais pre-
servado do mundo. Para ele, 
preservar o meio ambiente 
é também um dever do setor 
turístico. Ele também apro-
veitou a ocasião para falar do 
Fungetur, uma linha de crédito 
de Capital de Giro destina-
da às empresas do setor do 
turismo. Segundo o minis-
tro, só para Santa Catarina o 
Badesc (Agência de Fomento 
do Estado de Santa Catarina) 
destinou R$ 138,3 milhões.

Já o roteiro do ministro da 
Educação, Milton Ribeiro, foi 
acompanhado pelo governa-
dor Carlos Moisés (PSL). Com 
a presença deles, Blumenau 
inaugurou um novo Centro 
de Educação Infantil, que foi 
construído com recursos do 
governo federal e da prefeitura. 

Em seu discurso, o ministro 
Milton Ribeiro destacou que 
parcerias como essa devolvem 
a esperança e ajudam a res-
gatar a qualidade do ensino 
público. “Falo isso porque sou 
grato à educação pública, mas, 
por decisões de gestão equivo-
cadas, percebo que o sistema 
não tem mais a qualidade que 
tinha no tempo em que mui-
tos de nós éramos estudantes 
da rede”, enaltece Ribeiro. 

Vassalos da China
Meu vizinho vende insumos básicos para mim, e eu vendo 

alimentos que produzo de forma competitiva para ele. Mas 
ele é um brutamontes criminoso, com ampla passagem pela 
polícia. Finjo não saber disso, pois afinal somos vizinhos 
e temos interesses comerciais. Não preciso ser a polícia do 
mundo. Tampouco preciso falar bem dele pela vizinhança. 
Ocorre que o marginal resolveu fazer chantagem: se eu fizer 
uma só crítica pública a ele, meus insumos serão suspensos. 

Diante dessa abjeta ameaça, típica de um cafajeste da pior 
espécie, quem deveria ser o alvo das mais duras críticas, ainda mais 
por quem tem algum senso de justiça e apreço pelas liberdades? 
Mas muita gente preferiu me condenar por ter questionado 
a origem da sujeira na calçada. Ficaram revoltados... comigo! 
Acham que devo pagar o resgate desse sequestro sem qualquer 
tipo de reclamação, ignorando que nosso comércio é via de mão-
dupla, já que ele compra os alimentos de sua família de mim.

A Folha deu a seguinte manchete nesta sexta: “Produção 
de vacina está totalmente parada e ritmo da imunização pode 
diminuir, diz governo de SP”. O subtítulo dizia: “Insumos 
para Coronavac estão parados na China em meio à crise 
diplomática após frases de Bolsonaro”. Causa espanto ver tanto 
jornalista e “liberal” usando a ocasião para desferir novos 
ataques contra o presidente, poupando a ditadura chinesa.

Um regime opressor faz chantagem aberta com vacinas, ou 
seja, com vidas humanas, 
mas essa gente resolve 
demonizar nosso presidente 
e aliviar a barra do regime 
ditatorial? Essa turma 
precisa rever imediatamente 
seus valores. Mas sabemos 
que a China tem muitos 
assessores de imprensa e 
lobistas no Brasil. São os 
mesmos que se recusam a 
admitir que o maior culpado 
pela pandemia é justamente 
o regime que perseguiu 
médicos e jornalistas quando 
a coisa começou em Wuhan. 

Algum grau de 
pragmatismo diplomático é essencial, sem dúvida. Não dá 
para querer fazer justiça contra todos os bandidos do mundo 
de uma vez. Mas seria aconselhável que nossos jornalistas 
e “liberais” ao menos tivessem a coragem de apontar para 
condutas inaceitáveis de uma ditadura. O embaixador chinês 
no Brasil já tentou intimidar deputado federal, e o então 
presidente da Câmara tomou o partido da ditadura. Ele já 
enviou cartas aos nossos deputados “recomendando” não 
reconhecer as eleições em Taiwan, e ficou por isso mesmo.

Se dependesse desses jornalistas e “liberais”, o Brasil virava 
logo uma província chinesa, e o jornalismo desapareceria 
de vez, como as liberdades. Pragmatismo sim, subserviência 
e vassalagem não! Por fim, vale notar que apesar de toda a 
narrativa e ameaças, o Brasil bateu recordes de exportação 
para a China este ano. Foram quase US$ 30 bilhões até agora, o 
maior volume na década. Menos histeria e covardia, portanto...

ConstantinoRODRIGO

“Um regime opressor 
faz chantagem aberta 
com vacinas, ou seja, 
com vidas humanas, 
mas essa gente 
resolve demonizar 
nosso presidente e 
aliviar a barra do 
regime ditatorial?”

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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Gilson Machado, do Turismo, elogiou o setor turístico de SC
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Governador pede novas escolas 
cívico-militares para o Estado

O governador Carlos Moisés 
e o secretário de Estado da 
Educação, Luiz Fernando 
Vampiro, apresentaram 
ao ministro da Educação, 
Milton Ribeiro, o panorama 
das atividades presenciais 
e demais ações da área em 
Santa Catarina. Entre as so-
licitações feitas está o pedido 
de implementação de novas 
escolas cívico-militares em 
Santa Catarina, nos muni-
cípios de Lages, Jaraguá do 
Sul e Camboriú. Atualmente, 
Santa Catarina possui sete 
unidades neste modelo, duas 
delas implantadas em 2020, 
três em 2021 e mais duas 
em fase inicial de adesão.

Além de agradecer Mil-
ton Ribeiro pela parceria 
com o Estado, o governador 
Carlos Moisés ressaltou a 
importância e o resulta-

do da implementação das 
escolas cívico-militares. 
“Esse modelo realmente tem 
dado muito certo em Santa 
Catarina. Havendo a possi-
bilidade, o Estado é parceiro 
para avançar neste projeto.”

Outro pedido foi entre-
gue ao presidente do Fundo 
Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação, Marcelo 
Lopes da Ponte. O documento 
menciona investimentos em 
áreas como o transporte es-
colar, os Centros de Educação 
Profissional, a construção 
de quadras de esportes em 
escolas da rede estadual e 
ações relacionadas à Polícia 
Estadual de Alfabetização. 

Esse modelo 
[de escolas 
cívico-
militares] tem 
dado muito 
certo em Santa 
Catarina. 
Havendo a 
possibilidade, 
o Estado é 
parceiro para 
avançar neste 
projeto.”

Carlos Moisés,
governador de 
Santa Catarina

Leia sobre a visita do Ministro 
da Educação a Saudades na

página 14



moacir.pereira@ndmais.com.br
MOACIR PEREIRA

Durante o encontro restrito na 
residência oficial do presidente do 
Senado, Rodrigo Pacheco, presentes 
Davi Alcolumbre, Ronaldo Caiado, 
entre outros, e o prefeito Gean 
Loureiro, todos do Democratas, um 
dos temas mais abordados foi o da 
CPI da Pandemia. Renan Calheiros 

está exagerando e ultrapassou os 
limites com ameaças de prisão.

Quem tem estômago para acompanhar 
as intervenções de Renan Calheiros, 
Omar Aziz e Randolfe Rodrigues, 
precisa de caixas de omeprazol. São 
irritantes, desrespeitosos, arrogantes.

O relator, então, virou caso de 

polícia. Vagabundo é pouco, se levada 
a expressão no rigor do dicionário. 
Está lá: “malandro, brejeiro”.

Renan Calheiros e sua cáfila 
adotaram o uniforme da Santa 
Inquisição, ele transformado num 
ridículo Torquemada tupiniquim.  

Triste e deplorável. Enquanto os 

brasileiros se unem para combater 
a Covid-19, médicos e enfermeiros 
morrem para salvar vidas, o Senado 
perde tempo com senadores corruptos 
tentando derrubar o governo.

A CPI que devia ser de inquérito 
virou a CPI da Inquisição.

Pior: é a CPI da Vergonha!

A Comissão Parlamentar da Inquisição
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Curtas
 – Ministro do Desenvolvimento 
Regional, Rogério Marinho, 
estará dias 27 e 28 de maio 
em Chapecó. O prefeito João 
Rodrigues pedirá apoio para 
obras de macrodrenagem 
no centro da cidade.

 – Anestesiologista Cyro Soncini 
disputará novo mandato à 
presidência do Sindicato dos 
Médicos de Santa Catarina. 
Lidera chapa única que vai 
concorrer às eleições em 
junho. O Simesc tem 22 
mil filiados no Estado.

 – Editora Juruá está lançando 
o livro “Comentários às Leis 
Penais e Processuais Penais”, 
de autoria dos professores 
Cesar Luiz Pasold e Sônia 
Maria Moroso Terres.

Voto impresso
A introdução do voto impresso 
auditável nas eleições em todo o 
Brasil está sendo apreciada por 
uma Comissão Especial da Câmara 
Federal. Proposta pela deputada 
Bia Kicis, do PSL, que preside 
a Comissão de Constituição e 
Justiça, tem a participação do 
deputado Darci de Matos, do PSD, 
que se declara um entusiasta da 
inovação, alegando que vai evitar 
fraudes no processo de apuração.
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Acif há anos 
A centenária Associação Comercial e Industrial de 
Florianópolis celebrou 56 anos com a inauguração 
da primeira sede própria, no edifício Jorge Daux, 
rua dos Ilhéus, no centro histórico de Florianópolis. 
Na foto, Ody Varella, um dos líderes mais 
realizadores, o secretário Victor Sasse, o jornalista 
José Nazareno Coelho, o arcebispo metropolitano 
Dom Afonso Niehues, o presidente da Acif Dietrich 
von Wangenheim e o desembargador Marcilio 
Medeiros, presidente do Tribunal de Justiça.

Supremo apequenado
Depois das decisões totalitárias, inconstitucionais 
e claramente casuísticas de vários ministros, o 
Supremo Tribunal Federal escreve mais um capítulo 
vergonhoso na história do Judiciário. O ministro 
Dias Toffoli, investigado pela Polícia Federal, a 
partir de delação premiada do ex-governador 
Sérgio Cabral. Teria recebido R$ 4 milhões para 
beneficiar dois prefeitos quando presidia o TSE. Fato 
absolutamente inédito em toda a história do STF.
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Os gestos - O ministro da 
Educação, professor Miltom 
Ribeiro, praticou dois elogiáveis 
gestos durante sua visita à Creche 
Aquarela, vítima da chacina da 
semana passada. Ofereceu um 
exemplar da Bíblia Sagrada a cada 
uma das famílias e prometeu 
retornar a Saudades para entregar 
equipamentos do MEC à população, 
visando à melhoria do ensino em 
todo o município. Destaque também 
para sua declaração: “Sei que a 
palavra de qualquer político e do 
próprio presidente da República não 
é suficiente para consolar as famílias. 
Trouxe, por isso, a palavra de Deus”
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50 
anos

Empresário Cesar 
Murilo Barbi, o 
popular Babão, 
comemorando 
data inédita em 
Florianópolis. 
Sua empresa, 
fundadora da 
Panificadora 

Super Pão, está 
completando 50 

anos de atividade 
permanente. Foi 
criada por Osmar 
Meira, Raul Rauth 

e Barbi. Desde 
1º de janeiro 

de 2021 passou 
para o controle 
da filha Patricia 
Barbi. Funciona 

na avenida Mauro 
Ramos. É a mais 

antiga empresa do 
gênero na Capital.

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

Turismo
Durante a visita a Balneário Camboriú, o ministro 
do Turismo Gilson Machado Neto e o prefeito 
Fabricio Oliveira prestaram homenagem póstuma ao 
empresário Júlio Tedesco, morto dia 19 de fevereiro. 
Foi ato de reconhecimento pelos empreendimentos 
turísticos que mudaram a paisagem e a infraestrutura. 
Entregaram uma placa à filha, Juliana Tedesco.

Entrevista Deputado Ricardo Alba

O que motivou suas 
críticas ao governo so-
bre o Planalto Norte?

O Planalto Norte é uma 
região historicamente 
abandonada pelo governo 
do Estado. As lideranças 
locais não têm nem ideia da 
última vez que um gover-
nador pisou lá, que um 
secretário de Estado esteve 
lá para conhecer os pro-
blemas e anunciar solu-
ções para as demandas da 
sociedade. Estive lá, rodei 
vários municípios e vi que é 
preciso muito mais atenção 
dos governantes à região.

Quais as principais 
queixas da população?

Em Porto União, por 
exemplo, a comunidade 
carece urgentemente de 
uma subestação da Ce-
lesc. A empresa abastece 
somente a área rural e a 
área industrial, porque o 

centro e os bairros daquele 
município do norte catari-
nense são abastecidos pela 
Copel, empresa de energia 
do Paraná. Ainda assim, o 
fornecimento de energia da 
Celesc é falho. Para a região 
se desenvolver, precisa 
de energia de qualidade 
também para a indústria. 
Por toda a região vemos 
problemas de infraestru-
tura como, por exemplo, 
nas rodovias estaduais que 
precisam de recuperação.

O que é preciso fazer para 
integrar o Planalto Norte SC?

É preciso que o gover-
no se faça presente na 
região. São catarinenses 
que trabalham, empreen-
dem e ajudam a construir 
a grandeza deste Estado. 
É preciso ouvir as lide-
ranças locais, verificar 
as demandas e possíveis 
soluções e fazer acontecer.

“O Planalto Norte foi 
abandonado pelo governo”
Região estratégica que 
sofreu duramente durante 
a Guerra do Contestado, 
o Planalto Norte continua 
desintegrado de Santa 
Catarina.  O deputado Ri-
cardo Alba, PSL, esteve na 
região, constatou o aban-
dono histórico e disparou 
contra o governo estadual.

Boia fria 
Durante a visita que realizou à sede da NDTV, seguida 
de entrevista, o presidente da Celesc, Cleicio Poleto 
Martins, revelou que começou a trabalhar muito 
cedo. Filho de agricultores, assumiu-se como “ex-
boia fria” e disse que aos 12 anos trabalhava com 
carteira assinada. Foi aprovado no vestibular de 
engenharia em duas universidades federais, mas fez 
a opção pelo conceito da Engenharia da UFSC.

MOACIR PEREIRA/ND

Recordando

Informática 
Um dos maiores entusiastas da inovação tecnológica e da informática, governador 
Vilson Kleinubing, falecido em 1998, abria a Fenasoft, a maior feira do gênero na 
América Latina, no Anhembi. Da esquerda para direita: Amilcar Gazaniga, José Carlos 
Vieira, Vilson Kleinbuing, Beto Carrero, Max Gonçalves e dois ministros da República.
A Fenasoft esteve na vanguarda do software e dos equipamentos durante vários 
anos, modernizando empresas e órgãos públicos. E Kleinubing sempre presente.
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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 
Um paciente internado desde março no Hospital 
Santa Isabel, em Blumenau, manifestou o desejo 
de tomar uma cerveja. Após avaliação da equipe 
médica, ele foi autorizado a ingerir a bebida sem 
álcool. Leia a reação dos leitores do @ndmais. 

/ndmais @ndmais
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OpiniãoND Charge

Organismo mais forte 

O friozinho esperado para este fim de sema-
na, aliado aos cuidados e medidas de dis-
tanciamento social como forma de controle 
da pandemia de Covid-19, recomenda um 

momento de aconchego no lar. Porém, quem quiser 
aproveitar para respirar um pouco de ar livre ou dar 
uma boa caminhada, antes deve conferir o calendá-
rio e, se tiver entre a população-alvo, não deixar de 
passar em um dos pontos de vacinação contra a gripe 
influenza para tomar sua dose anual do imunizante. 
       A preocupação com o aumento de doenças do 
aparelho respiratório com a queda das temperatu-
ras faz com que as autoridades sanitárias emitam 
um alerta para a importância de vacinar-se contra a 
gripe. Obviamente que este imunizante não tem ca-
pacidade para combater o coronavírus, mas protegido 
contra a gripe o organismo ficará mais forte e reagirá 
melhor em caso de contaminação. 
       Lançada em 12 de abril pelo Ministério da Saúde, 
a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influen-
za deste ano já nasceu cercada do desafio que é coor-
dená-la em paralelo à campanha contra a Covid-19.  
Para evitar aglomerações nos postos de saúde e cru-
zamento entre os públicos-alvo da vacina contra a 
gripe e contra o novo coronavírus, foram realizadas 
adaptações na ordem da imunização dos grupos prio-
ritários, que envolvem um público-alvo estimado em 
79,7 milhões de brasileiros. 
       É importante lembrar também que o vírus In-
fluenza pode ser letal ao afetar o sistema respiratório. 
E nos casos em que a pessoa se enquadre dentro do 
grupo prioritário das duas vacinas, a recomendação é 
de que seja tomada em primeiro lugar a vacina contra 
a Covid-19, e depois a da gripe, com intervalo mí-
nimo de 14 dias entre as duas vacinas, porque ainda 
não se sabe os efeitos da coadministração simultânea 
dos dois imunizantes. Justamente por causa deste 
intervalo é que nesta campanha os idosos não foram 
os primeiros a serem imunizados, já que a vacinação 
contra a Covid focava neste público. 
       O Ministério da Saúde ressalta a importância da 
vacinação contra a influenza em 2021, pois prevenirá 
o surgimento de complicações decorrentes da doença, 
óbitos, internações e a sobrecarga nos já sobrecarre-
gados serviços de saúde, além de reduzir os sintomas 
que podem ser confundidos com os da Covid-19.  
Proteja sua saúde e a da quem você ama. 
Isso também é um ato de amor. 

Isabel Taranto: 
Precisamos humanizar 
cada vez mais todos os 
tratamentos e internações 
e consultas e exames. Será 
que é pedir muito fazer 
o bem a todos? Dar um 
pouquinho só de atenção 
e carinho para quem está 
tão fragilizado? Parabéns 
a todos os envolvidos. 
Parabéns Blumenau.

Maurício Ferraresi: 
Liberdade de escolhas, 
precisamos de mais 
atitudes assim.

Tarcísio Burigo: Já é o 
segundo, em Blumenau, 
que faz isso. Ein Prosit. 

Clistenes Leite: 
Parabéns. Por mais 
iniciativas como 
esta para todo o 
Estado e país.

Nurse Márcio: Feliz 
dele e da família 
poder comemorar.

Éder Cardoso: 
E vai melhorar, 
pode anotar aí.

Dasaev Melo 
Menezes: Espero que 
melhore e saia dessa.
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Isso não é de hoje, mas a inversão de valores vem se avolumando 
e agravando. Como dizia o ex-presidente Jânio Quadros, isso lá na 
década dos anos 1960: “No Congresso, metade são incapazes e a 
outra metade, capazes de tudo”. E, pelo visto, lamentavelmente 
aumentou esse percentual, apesar de todo o empenho do 
eleitor brasileiro em 2018 ao sonhar com mudanças. 

O capaz de tudo, sublinhado por Jânio Quadros, significa inverter 
os valores morais e éticos que estão inseridos na formação do caráter 
das pessoas. É exatamente isso que vemos e convivemos no cotidiano 
da política. Difícil de assimilar senadores abarrotados de processos 
judiciais impondo regras e assumindo cargos de poder. E nada acontece. 
Senadores e ex-presidentes presos por posse de dinheiro público 
roubado sendo protegidos pela Justiça. Qual o exemplo que passam? 
Inversão de valores, onde a ética, palavra em desuso, não é considerada, 
e sim o dinheiro a qualquer custo, pois ascende rápido ao poder e cria 
uma corrente de cúmplices que acaba emoldurando uma proteção. 

Claro que é utopia acreditar e sonhar com uma sociedade 
perfeita. Poderíamos citar um exemplo de inversão bem atual, 
com base no episódio do Jacarezinho, no Rio. Policiais são mortos 
defendendo a sociedade, e nenhuma instituição manifesta direitos 
humanos, diferentemente de quando se trata de marginais em 
confronto direto com o sistema. Imediatamente são classificados 
de mártires, numa total distorção acompanhada de inversão. 

São muitos os problemas sociais, onde a pandemia também 
descortinou mais amplamente o caos da saúde. O dinheiro que 
chegou para dar um alento a esse segmento foi parte dele desviado 
para o bolso desses senhores de valores discutíveis. Mas enquanto 
priorizarem a ausência de políticas públicas com real interesse 
social, fica difícil estabelecer uma relação de valores no respeito, na 
obrigação, proporcionando expectativa de um futuro promissor. 

Estamos atravessando um momento em que o imoral desapareceu 
do convívio dessa gente. Explique para seu filho que estudar, respeitar as 
pessoas e ser honesto é o mínimo que se exige na relação humana. Hoje, 
esses princípios se chocam com criminosos sendo libertados e até mesmo 
ovacionados pela imprensa. Enquanto no Congresso, vitrine da política 
nacional, aumenta cada vez mais os capazes de tudo, sem punição. 

A tendência é que logo, logo a corrupção não será mais crime, 
mas uma atividade protegida pelas leis. Tanto que o novo Código 
Penal em debate na Câmara cria uma infinidade de obstáculos, 
impedindo o combate efetivo, inclusive contra facções criminosas. Não 
poderia ser diferente, pois na Casa onde nascem as leis os inquilinos 
são identificados e muitos deles sintonizados com o malfeito.

JUÍZES E MINISTROS DA 
TOGA IMPERIAL

As decisões do STF, muitas delas desencontradas da Constituição e mais 
sintonizadas em interesses facilmente localizáveis, vêm provocando a  
indignação dos brasileiros de verdade. Mas tem um detalhe que merece ser 
destacado. Os juízes de Primeira Instância, aqueles que estão na raiz das 
sentenças, certamente a imensa maioria, demonstram um determinado 
desconforto diante de ações promovidas pelos 11 da toga imperial.

Há magistrados que declararam publicamente que não se sentem 
representados por “ esse” STF. De repente, passa a sensação de que a 
Justiça de Primeiro Grau e o STF estão se distanciando como se fossem 
duas categorias distintas. Dois mundos jurídicos isolados. Do ministro 
da Suprema Corte se espera fazer valer a Constituição, servindo de 
bússola para todas as instâncias. Só que hoje passamos a conviver 
com um Estado judicial liderado por 11 togados imperiais, que estão 
interferindo diretamente no estado legal e democrático de direito.

Inversão de valores

paulo.alceu@ndmais.com.br
PauloALCEU
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A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) co-
memorou 186 anos de existência no dia 5 de maio. 
Desde sua criação por Feliciano Nunes Pires, na 
época Presidente da Província de Santa Catari-
na, a então “Força Policial” evoluiu, tornando-se 
uma Polícia Militar eficiente e moderna. Justo citar 
que em sua evolução, constituíram-se diversas 
modalidades de policiamento, sempre pensando e 
agindo pela melhora contínua de segurança social, 
com a responsabilidade de amalgamar os meios 
e as pessoas com a melhor eficiência na aplicação 
dos recursos públicos.  
 
Nesta seara temos o Batalhão de Aviação da 
Polícia Militar, as “Asas da PM”, o qual te-
nho orgulho em comandar.  Esta unidade, cuja 
definição é aplicada à risca, é feita de homens 
e mulheres cujo destino ligou ao sacerdócio de 
voar e fazer voar, tornando-se um compos-
to único operacional de corações e almas com o 
objetivo precípuo de salvar e proteger. Uma úni-
ca vida salva, seja através da proteção ou de um 
resgate, já faz tudo ter valido a pena. 
  
O risco é imenso, como de todos os policiais mi-
litares, apenas com o acréscimo de estar em uma 
máquina que desafia as leis da gravidade, estan-
do sempre nas mais adversas condições em que a 
equação entre perigo e benefício nos impulsione a 

fazer a diferença na trajetória de um ser humano. 
Nosso juramento, de servir e agir mesmo com o 
risco da própria vida é levado ao extremo.  
 
O BAPM, conhecido pelas suas Águias, atua no 
território catarinense desde 1986. Desde então, 
aprimorou-se nas atividades multimissão, onde 
com o recurso aplicado em uma aeronave po-
de-se ter um rol enorme de utilidades públicas, 
seja em policiamento preventivo, apoio às fra-
ções de tropa, combate ao crime em ações dire-
tas, transporte de órgãos para transplante e de 
tropas de policiamento especializado, combate 
á incêndio urbano e florestal, transferências de 
doentes, atendimento pré-hospitalar, resga-
te em matas, em rodovias, aquático, em altura, 
ações de defesa civil e humanitária, além de apoio 
aos mais diversos órgãos e Instituições.  
 
Em levantamento feito nos últimos 20 anos, 
voamos mais de 28 mil horas, passamos de 13 
mil pessoas socorridas nos mais diversos resga-
tes, beirando expressivas 54 mil missões rea-
lizadas. Por fim, deixo a mensagem de que 
sempre ao olhar para o céu e ver um dos nos-
sos Águias, saiba que ali existem pelo me-
nos quatro policiais militares dispostos a arris-
car seu bem maior, a própria vida, por você.

O trânsito mudou? Uma situação inesperada que, 
de repente e sem que ninguém pudesse sequer 
imaginar, dominou já quase toda a humanidade, 
obrigando as pessoas, nos mais diversos países, a 
mudarem drasticamente suas rotinas, modos de 
vida, planos e até sonhos. A vida mudou e passa-
mos por um momento que exige um novo alinha-
mento de rumo, além de repensar nossas crenças, 
valores e a adoção de um comportamento dife-
rente para uma nova realidade.   
 
E o trânsito também é impactado diretamente! 
Mediante tudo isto que está acontecendo, o que se 
torna mais relevante e eficaz, notificar ou educar 
os nossos motoristas? Será que multas, perdas de 
pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 
e até mesmo suspensões, funcionam? Ou a me-
lhor maneira é a educação de trânsito orientada 
para melhorar a qualidade de vida das pessoas, 
envolvendo treinamentos, campanhas, mudan-
ças de comportamentos e conscientização, tanto 
para adultos quanto, de forma preventiva, para as 
nossas crianças? 
 
O trânsito é o maior meio social em que vivemos, 
interagimos e sobrevivemos, e pelo distanciamen-
to e falta de afetividade com o próximo, deposita-
mos nele, diariamente, parte das nossas frustra-

ções, deixando de cumprir as normas e leis. E, até 
mesmo, tendo atitudes desrespeitosas, autoritá-
rias e competitivas, tornando o ambiente mais 
estressante, violento e abusivo. Estudos revelam 
que a principal causa de acidentes de trânsito se 
dá por imprudência humana, atrelada a vários 
fatores sensoriais, emocionais e comportamentais. 
Sendo assim, a melhor alternativa para não punir 
o cidadão e salvar vidas é a educação. 
 
A educação para o trânsito é um direito de todos e 
um tema transversal, especialmente nas escolas, 
tornando as crianças mais reflexivas, respeito-
sas, e conscientes do seu papel pessoal e social. A 
educação de trânsito é um impulso à reconstrução 
de valores que norteiam comportamentos de con-
dutores, pedestres, ciclistas, e futuros condutores, 
reaprendendo a conviver, a respeitar e a tolerar, 
dando novos significados ao maior ambiente so-
cial, podendo assim salvar vidas. 
 
O mês de maio é marcado em todo o mun-
do como o momento chave do ano para que o 
tema conscientização do trânsito seja coloca-
do em destaque. Mas a educação para o trân-
sito precisa transcender este período e estar 
presente no cotidiano das pessoas sempre.

Asas da PM, uma história de proteção à vida 

Trânsito: educação para uma nova vida

Alessandro José Machado
tenente coronel comandante do 
Batalhão de Aviação da Polícia Militar 

Melissa Puertas Sampaio
gerente da Escola Pública de Trânsito
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O ministro da Educação, 
Milton Ribeiro, esteve na 
sexta-feira à tarde em Sauda-
des, município onde ocorreu  
a chacina de cinco pessoas na 
creche Pró-Infância Aquarela, 

no dia 4 passado. O governador 
Carlos Moisés e o prefeito de 
Saudades, Maciel Schneider, 
acompanharam o ministro 
na visita.  Ribeiro afirmou 
que a morte das crianças e 

das educadoras não foi em 
vão. “Vamos voltar aqui para 
dizer que a morte delas não 
foi em vão”. Visivelmente 
emocionado, o ministro disse 
não tinha resposta para o que 
aconteceu e que estava no 
local para prestar solidarieda-
de às famílias do município, 
especialmente as diretamen-
te atingidas pelos crimes.

“Vim dar um abraço em 
nome do governo federal a 
essas famílias e a essa cidade 
diante dessa tragédia. Sei que 
as palavras, até mesmo do 
presidente da República, não 
são suficientemente conso-
ladoras como a presença de 
alguém, por isso que vim e 
trouxe a palavra de Deus. Eu 
trouxe uma Bíblia para cada 
família”, conta Milton Ribeiro.

Ministro leva solidariedade às 
famílias das vítimas em Saudades
Milton Ribeiro falou em nome do presidente Jair Bolsonaro e afirmou que mortes não foram em vão. 
Durante a visita, governador Moisés anunciou a contratação de psicólogos para atender a comunidade
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Ministro da Educação, Milton Ribeiro, na prefeitura de Saudades

Segurança
Para reforçar a se-

gurança nas escolas, o 
governador destacou que 
todas as 1.064 unida-
des da rede estadual de 
ensino terão vigilância 
humana. Carlos Moisés 
afirmou que um dos focos 
do governo do Estado é 
uma educação de ainda 
mais qualidade, aliado 
a isso, salientou que é 
necessário que as escolas 
sejam sempre humani-
zadas, seguras e acolhe-
doras. Acrescentou que 
serão adquiridos com-
putadores para doar aos 
professores, com apoio da 
Assembleia Legislativa.

PSICOSSOCIAL 
O governador Carlos Moisés 

anunciou a contratação de 25 
psicólogos e cinco assistentes 
sociais para auxiliar no atendi-
mento psicossocial à comunida-
de e aos familiares das vítimas da 
tragédia causada pelo assassina-
to de três crianças e duas agentes 
educacionais em uma creche, 
ocorrida na última semana. 

A contratação dos profissio-
nais anunciados pelo governador 
se dará por meio de termo de 
cooperação entre a Secretaria de 
Estado da Saúde e a Secretaria 
da Educação. A coordenação da 
equipe que vai atuar no muni-
cípio ficará a cargo da Secre-
taria de Educação, por meio do 
Núcleo de Educação e Preven-
ção, da coordenadoria regional 
de Educação de Maravilha.



sábado e domingo, 15 e 16 de maio de 2021     15Estado Editora: Marcela Ximenes marcela.ximenes@ndmais.com.br

Caroline Figueiredo  
e Willian Ricardo
redacao@ndmais.com.br

Há cerca de 10 meses a cha-
cina em uma escola de Sauda-
des começou a ser planejada 
motivada pelo ódio. A creche 
Pró-Infância não era o alvo 
e, possivelmente, o crimino-
so não seja portador de um 
transtorno mental. Com as 
investigações encerradas, 
essas foram algumas res-
postas dadas pelo delegado 
responsável pelo caso, na 
sexta-feira, durante coletiva 
em Chapecó. No ataque, cinco 
pessoas, entre elas três bebês, 
foram mortas por um jovem 
motivado pela crueldade e 
covardia, segundo o delegado 
Jerônimo Marçal Ferreira.

De acordo com o delegado, 
ao ser interrogado o rapaz 
confessou o crime e admitiu 
que fez tudo planejado com 
antecedência. “Ele tem cons-
ciência do que fez, isso mostra 
que tinha discernimento de 
tudo. Não há qualquer indi-
cativo que alguém tenha lhe 
auxiliado”, salientou. Inicial-
mente, o criminoso planejava 
matar colegas da escola onde 
ele cursava o ensino médio.  No 
entanto, como não conseguiu 
comprar armas de fogo, optou 
por adquirir facas. De forma 
covarde, avaliou que não teria 
chance com jovens de sua 
idade, que poderiam revidar 

ao ataque. Foi por esse moti-
vo que ele escolheu executar 
o crime na creche, onde havia 
somente mulheres e bebês 
indefesos. “Ele não se garan-
tia contra outras pessoas e 
pensou ‘vou descontar minha 
raiva com pessoas que não têm 
nada a ver comigo, inocen-
tes, que nunca fizeram nada 
para ninguém’, o que mostra 
que é ainda mais covarde”, 
opinou o delegado Ferreira.

COLEÇÃO DE FACAS 
As facas foram compradas 

pela internet e chegaram à casa 
dele cinco dias antes do ataque. 
De acordo com o delegado 
Ferreira, o pai contou durante 
o interrogatório que estranhou 
a compra das facas novas feita 
pelo filho. Mas como era de 
praxe colecionar esse tipo de 
armamento, não imaginou que 
o rapaz planejava uma chacina. 
O jovem foi questionado pelos 
pais sobre o porquê da compra 
das facas, mas respondeu com 
uma brincadeira. Segundo o 
delegado, o pai pensou que o 
filho tivesse o mesmo gos-
to pelos objetos de coleção.

“O pai tinha o hábito de 
colecionar facas, tinha em 
casa várias facas e o raciocí-
nio que ele fez foi esse, que de 
repente ele passou a gostar 
de facas também. Mas jamais 
imaginou que o filho iria usar 
essa faca para atacar outra 
pessoa”, acrescenta Ferreira.

Autor da chacina escolheu 
vítimas pela fragilidade
Criminoso planejava matar colegas da escola, mas desistiu com medo da reação dos alvos. Ele agiu sozinho

“Crueldade, frieza e covardia” 
Conforme o delegado, o criminoso queria “matar 

o máximo possível de pessoas” e, por isso, agiu com 
pressa, correndo entre as portas das salas para ten-
tar atingir as vítimas. “Ele agiu com crueldade, frieza 
e covardia, e tem sim que ser responsabilizado pe-
los crimes graves e cruéis que cometeu”. O criminoso 
disse ao delegado que está arrependido, no entanto, 
o policial não conseguiu perceber “se era genuíno ou 
se era porque será responsabilizado pelo que fez”.

O autor do atentado está preso no Presídio Re-
gional de Chapecó. Ele foi autuado em flagran-
te por cinco homicídios e uma tentativa de 
homicídio – todos triplamente qualificados. O in-
quérito foi encaminhado ao Ministério Público.

Em coletiva à imprensa, em Chapecó, o delegado 
responsável pelo caso, Jerônimo Marçal Ferreira (terceiro 
da esq. para dir.), ao lado de representantes das forças de 
segurança do Estado, detalhou o resultado das investigações

OS PASSOS DO CRIME 

Há dez meses
 Fabiano começa a arquitetar 

um ataque contra pessoas 
da escola onde estudava 

29 de abril
 Cinco dias antes do 

ataque, as armas brancas 
utilizadas na chacina 
chegam à casa de Fabiano 

4 de maio
 9h15: Fabiano sai para o 

intervalo do trabalho, vai em 
casa pegar as facas e se dirige 
de bicicleta para a creche 

 9h50: Fabiano chega à creche 
e ataca cinco pessoas. O ataque 
dura cerca de 10 minutos e ele 
não consegue entrar em outras 

salas. Logo, populares ouvem os 
gritos e entram na creche. Ele 
tenta se matar, mas é contido

 10h02: Um sargento 
da Polícia Militar chega ao 
local e dá voz de prisão ao 
rapaz, que é encaminhado ao 
hospital em estado grave 

 Diante da tragédia, a 
governadora interina, Daniela 
Reinehr, decreta luto oficial de 
três dias em Santa Catarina

5 de maio
 Velório e enterro coletivo 

das vítimas. As crianças foram 
sepultadas uma ao lado da outra 

 À tarde, a prisão em flagrante 
é convertida em prisão preventiva 

9 de maio
 Henryque, bebê de 1 ano 

e 8 meses que sobreviveu ao 
ataque, teve alta hospitalar 
no domingo, Dia das Mães

10 de maio
 Criminoso é ouvido 

pelo delegado

11 de maio
 Homenagem às cinco vítimas 

em frente à creche Aquarela 

12 de maio
 Fabiano tem alta hospitalar

14 de maio
 Polícia Civil conclui inquérito 

e divulga detalhes do crime

Os bebês Sarah Luiza, Anna Bela e 
Murilo foram mortos juntamente com as 

educadoras Mirla Renner e Keli Adriane

JULIO CAVALHEIRO/ SECOM/ND

REPRODUÇÃO/ND



Comissão Permanente de Licitação

O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC-SC torna público para conhecimento dos 
interessados que realizará as licitações abaixo relacionadas. Os editais estão disponíveis na 
Rua Felipe Schmidt, nº 785, Centro, Florianópolis/SC e nos endereços: www.sesc-sc.com.br 
(licitações) e www.licitacoes-e.com.br.

Modalidade: Pregão eletrônico nº 23/2021
Objeto: Aquisição de relógio ponto para o Sesc-SC
Acolhimento das propostas: até as 8h do dia 27/5/2021.

Modalidade: Pregão eletrônico nº 26/2021
Objeto: Aquisição e instalação de equipamentos de pilates para a unidade Sesc Laguna/SC.
Acolhimento das propostas: até as 08h do dia 26/5/2021.
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Terminou por volta das 
14h30 desta sexta-feira (14) 
a rebelião na Penitenciária 
Sul, em Criciúma, no Sul do 
Estado. Os detentos se ren-
deram, entregaram as armas 
e liberaram os dois agentes 
prisionais que foram feitos 
reféns, ambos sem ferimen-
tos. Outros dois policiais 
penais feridos no início do 
tumulto receberam aten-
dimento médico e foram 
liberados, informou a SAP 
(Secretaria de Administração 
Prisional e Socioeducativa).

A rebelião teve início na 
manhã de sexta-feira. De 
acordo com relatos de agen-
tes, o tumulto teria começado 
após um grupo de dez detentos 
da galeria H renderem dois 
agentes penitenciários com 
uma espingarda calibre 12.

A negociação foi feita pelo 
Bope (Batalhão de Opera-
ções Especiais) e pela Polícia 
Militar. Entre as causas que 
teriam motivado a rebelião 
está o pedido, pelos presos, 
de melhores condições dentro 
da penitenciária. Eles também 
desejavam falar com repre-
sentantes do Poder Judiciário.

A Penitenciária Sul tem 690 
vagas e conta com 800 apena-
dos. A galeria H, onde acon-
teceu a rebelião, é para onde 

são encaminhados presos de 
lideranças de grupos crimino-
sos do Estado. Nessa galeria, 
encontram-se 110 detentos.

A Polícia Militar de Criciú-
ma se mobilizou para aten-
der a ocorrência, juntamente 
com os batalhões de Içara e 
Araranguá e a ajuda do Bope. 
Além disso, um negociador 

foi chamado para realizar as 
tratativas com os presos.

Nas redes sociais, o gover-
nador Carlos Moisés da Silva 
(PSL) parabenizou os poli-
ciais que atuaram “de forma 
exemplar e tiveram êxito nos 
trabalhos para pôr fim ao 
movimento de subversão à 
ordem na Penitenciária Sul”.

Rebelião termina 
com reféns liberados 
na Penitenciária Sul
Detentos da prisão de Criciúma se renderam, entregaram as 
armas e soltaram dois agentes prisionais, ambos sem ferimentos

Médico denunciado

Defesa fala em 
‘teoria conspiratória’

A defesa do médico Gustavo Deboni, de 
Itajaí, indiciado pela Polícia Civil pela mor-
te de oito pacientes do Hospital Marieta 
Konder Bornhausen, emitiu nota em que 
nega a acusação e a atribui a uma “falsa 
‘teoria conspiratória’ deflagrada por inte-
resses escusos”. O indiciamento foi feito 
pela DIC (Divisão de Investigação Criminal), 
que também pediu a prisão preventiva do 
médico, que está proibido pela Justiça de 
exercer atividades ligadas à medicina. Ele é 
acusado de abreviar a vida dos pacientes.

Na nota, a advogada Louise Mattar Assad 
afirma que “ficará provado no curso dos 
processos que trata-se [a denúncia de morte 
de oito pessoas] de equivocada acusação” 
e que “o promotor de justiça desconside-
rou a avaliação pericial técnica feita pelo 
Instituto Geral de Perícia, que é um órgão 
público estadual de medicina legal isento”.

Segundo a advogada, “o próprio CFM 
reconheceu a ilegalidade e falta de veraci-
dade das acusações e restituiu ao médico 
Gustavo o direito de exercer a medicina”.

Deboni é suspeito do homicídio de pelo 
menos oito pacientes internados na UTI do 
Marieta. A informação veio à tona no dia 28 de 
agosto de 2020, após o CRM-SC proibí-lo de 
exercer a profissão, até então, por seis meses. 
O delegado Sérgio de Souza, disse que o mé-
dico também pode responder por homicídio 
qualificado. A defesa também lembra que 
“ninguém pode ser considerado culpado antes 
da decisão final de um processo”. 

Mobilização 
das forças 
de segurança 
em Criciúma 
envolveu 
vários órgãos e 
batalhões das 
cidades de Içara 
e Araranguá

PMSC/DIVULGAÇÃO/ND



sábado e domingo, 15 e 16 de maio de 2021 17

Comandante dos bombeiros de 
Schroeder morre em acidente

Jairê Michel 
Engler, de 
apenas 26 anos, 
não resistiu 
aos ferimentos 
provocados no 
choque entre sua 
moto e um carro. O 
sepultamento está 
previsto para as 
16h deste sábado
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Estado Editor: Jean Balbinotti jean.balbinotti@ndmais.com.br

“Ele sempre foi um gran-
de amigo, buscava fazer 
o impossível”. É assim 
que Jairê Michel Engler, 
comandante do Corpo de 
Bombeiros Voluntários de 
Schroeder, no Norte do Es-
tado, será lembrado pelos 
amigos de corporação. Ele 
morreu na manhã de sex-
ta-feira, aos 26 anos, em 
um acidente entre a moto 
que pilotava e um carro 
no bairro Centro-Norte. 

Jairê chegou a ser socor-
rido pelos colegas e levado 
para o Pronto Atendi-
mento, mas não resistiu 
aos ferimentos. Ele era 
comandante da corporação 
com 65 voluntários desde 
novembro de 2020, quan-
do assumiu o posto no que 
chamou de “um grande 
dia e uma nova respon-
sabilidade para a vida”.

À época, escreveu em 

uma rede social sobre o 
início da trajetória como 
voluntário mirim, ainda 
em 2007, e sobre o cresci-
mento da unidade que viu 
nascer em 2009. “Como 
comandante, ele deu uma 
lição muito grande pra 
gente. Era um grande 
amigo, brincalhão. Não 
tenho nem palavras para 
falar da pessoa grandiosa 
que ele era”, diz o cole-
ga José Felix, que traba-
lhou com Jairê por sete 
anos nos bombeiros.

Nas redes sociais, ami-
gos e familiares também 
lamentaram a perda e 
homenagearam Jairê. 
Ele será velado a par-
tir das 5h deste sábado, 
na sede dos Bombeiros 
Voluntários de Schroeder, 
e o sepultamento está 
previsto para as 16h, no 
Cemitério Bom Pastor.

Jairê iniciou sua trajetória como bombeiro mirim 
em 2007 e assumiu o comando da corporação, 
em Schroeder, em novembro do ano passado 



Fábio Lesbaupin, diretor-executivo do Estímulo 
2000: criação de oportunidades de mercado

Inspira
Estímulo 2020 lança 
iniciativa para 
empreendedores de SC

Mário de Andrade, um dos fundadores do modernismo, 
figura central do movimento de vanguarda de São Paulo 
e força motriz da Semana da Arte Moderna de 1922, já 
consagrava há quase um século que o Brasil estava fadado à 
preguiça, ao prazer irresponsável, à mentira e à corrupção. E 
a idolatrar, eternamente, com o herói Macunaíma. Na obra 
de mesmo nome, com uma narrativa de caráter mítico, em 
que os acontecimentos não seguem as convenções realistas, 
a obra procura fazer um retrato do povo brasileiro, por meio 
do “herói sem caráter”. Macunaíma, personagem principal 
do livro, é individualista, preguiçoso e faz o que deseja sem 
se preocupar com nada. Além disso, é vaidoso, mente com a 
maior facilidade e gosta, acima de tudo, de se de se entregar 
aos prazeres carnais. Nada mais brasileiro e atual. Nada mais 
representativo de uma esquerda que não se importa em se 
representar por Lula, Fernando Henrique Cardoso, João 
Dória, Luciano Hulk, desde que “retome o Poder”. Que não 
se constrange em ter por herói o senador Renan Calheiros.

É absolutamente inacreditável elevar a condição de 
vítimas - em especial de operação policial autorizada por 
decisão judicial - dos homicídios ocorridos na comunidade 
do Jacarezinho, considerada a base do Comando Vermelho, 
a maior facção do tráfico de drogas em atividade no Rio 
de Janeiro e provavelmente do planeta! E - pior ainda 
-  desmoralizar, nossos verdadeiros heróis: os membros 
das polícias militar e civil, que apenas cumprem seu dever 
legal, numa vocação de pôr a própria vida em risco em favor 
não de si mesmos, mas de toda uma sociedade. Depois 
de tanta fake news, a verdade é que o Ministério Público 
constatou que, dos 28 mortos no confronto, 27 tinham 
passagem pela polícia. Dentre as passagens estavam os 
crimes de receptação de armas de fogo e tráfico de drogas. 
Mas o leitor não verá qualquer retratação midiática. Nem 
sequer deve ter ouvido falar de André Frias, o policial 
civil que foi assassinado com um disparo na cabeça.

Me resta pedir licença a Mário de Andrade e imaginar 
que Macunaíma tenha retornado com o poder de possuir 
as mentes destes esquizofrênicos da esquerda brasileira. 
Que somos todos parte dessa obra de ficção maldita 
onde canalhas e hipócritas defendem bandidos como 
heróis. Onde traficante é vítima, polícia é bandido e 
ladrão é relator de CPI. Onde aplicativo é fonte de renda, 
produzir é crime, sonegar é regra e trabalhar e ser honesto 
definitivamente é coisa de otário. O certo mesmo é ser 
malandro. Ser “socialista” e exigir que o outro produza por 
você. E viva Macunaíma! Há um século o verdadeiro herói 
brasileiro. Candidato Supremo as eleições de 2022! Que 
Véi - a Deusa Sol - da referida obra literária nos abençoe, 
ouça nossas preces e desperte, uma vez mais, o Gigante 
Adormecido para novamente esquartejar esse falso herói 
em pedaços. E que um dia André Frias - representando 
a imensa maioria dos valorosos soldados e policiais 
brasileiros - seja o herói desta nação. Que “levar vantagem 
em tudo” seja crime e não uma lei. #acordagigante 
#macunaíma #antiheroi #somostodosandrefrias

Macunaíma, o eterno 
herói da esquizofrênica 
esquerda brasileira

Por Pedro de Queiroz
E-mail: diretoria@

pedrodequeiroz.adv.br
Instagram: pedrodequeirozadv

FAZENDO 
DIREITO
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O Estímulo 2020, organi-
zação sem fins lucrativos e 
primeiro fundo 100% pri-
vado ESG do Brasil, inicia 
projeto no Estado de Santa 
Catarina. A iniciativa, que 
conta com a participação 
de grandes empresários da 
região, tem como estima-
tiva conceder cerca de R$ 5 
milhões para apoio finan-
ceiro e promover a capaci-
tação dos micro e pequenos 
empreendedores locais. 
Para estarem elegíveis, os 
empreendedores precisam 
ter faturamento mensal 
entre R$ 10 mil e R$ 400 
mil, comprovar a exis-
tência da empresa há pelo 
menos dois anos e ter um 
bom histórico de crédito.

De acordo com o dire-
tor-executivo do Estímulo 
2020, Fábio Lesbaupin, o 
projeto, além auxiliar os 
micros e pequenos negó-
cios, faz com que a econo-
mia se movimente e crie 
oportunidades de merca-
do. “O compromisso da 
iniciativa é proporcionar 
benefício para o empreen-
dedor, de maneira que ele 
consiga reestabelecer-se. 
Além dos créditos, são 
ministradas mentorias 
para capacitação em várias 
áreas. Queremos contribuir 
para manter os pequenos 
negócios estáveis. Dessa 
forma, são de suma im-
portância as doações que 
recebemos”, explica.

BONS PARCEIROS
A lista de parceiros da 

iniciativa em Santa Ca-
tarina envolve empresas 
como Engie, Brametal, 
Irani Papéis, Portobello, 
Grupo Koerich e Ocarli e 
os parceiros institucionais 
Lide SC, Lide Solidariedade, 
Fiesc, Instituto Guga Kuer-
ten, Junior Achievement 
e Projeto Resgate. O pro-
grama está aberto a novas 
doações, inclusive de pes-
soas físicas, para ampliar o 
montante a ser emprestado.

Empregos 
preservados

Por meio do projeto, já fo-
ram concedidos mais de R$ 70 
milhões em apoio financeiro 
a mais de mil micro e pe-
quenos negócios dos estados 
de São Paulo, Minas Gerais, 
Rio de Janeiro e Ceará. Esses 
recursos contribuíram para a 
manutenção de 16 mil empre-
gos. O fundo contempla mais 
de 900 modalidades de em-
presas registradas no CNAE 
(Cadastro Nacional de Ativi-
dade Econômica). Pequenos e 
micronegócios dos segmentos 
de comércio, serviços e in-
dústria estão aptos a solicitar 
o crédito com propósito.

Projeto pretende conceder cerca de R$ 5 milhões 
para os micro e pequenos negócios locais
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COMO PEDIR

 Os pedidos do 
apoio financeiro 
e capacitação 
devem ser feitos 
diretamente no site 
www.estimulo2020.
org, de maneira 
simples e sem 
burocracia. Os 
juros mensais 
são de 0,53% e a 
quitação pode ser 
realizada em 21 
vezes, com carência 
de três meses para 
o pagamento da 
primeira parcela.
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Trabalhadores informais e ins-
critos no Cadastro Único para Pro-
gramas Sociais do Governo Federal 
(CadÚnico) nascidos em novembro 
já podem sacar a primeira parce-
la do auxílio emergencial 2021. O 
dinheiro havia sido depositado nas 
contas poupança digitais da Caixa 
Econômica Federal em 28 de abril.

Os recursos também poderão ser 
transferidos para uma conta-cor-
rente, sem custos para o usuário. Até 
agora, o dinheiro podia ser movimen-
tado apenas por meio do aplicativo 
Caixa Tem, que permite o pagamen-
to de contas domésticas (água, luz, 
telefone e gás), de boletos, compras 
em lojas virtuais ou compras com 
o código QR (versão avançada do 
código de barras) em maquininhas 
de estabelecimentos parceiros.

Em caso de dúvidas, a central 
telefônica 111 da Caixa funciona de 
segunda a domingo, das 7h às 22h. 
Além disso, o beneficiário pode con-
sultar o site www.auxilio.caixa.gov.br.

O auxílio emergencial foi criado 
em abril do ano passado pelo go-
verno federal para atender pessoas 
vulneráveis afetadas pela pandemia 
de covid-19. Ele foi pago em cin-
co parcelas de R$ 600 ou R$ 1,2 mil 
para mães chefes de família mono-
parental e, depois, estendido até 31 
de dezembro de 2020 em até quatro 
parcelas de R$ 300 ou R$ 600 cada.

Neste ano, a nova rodada de pa-
gamentos, durante quatro meses, 
prevê parcelas de R$ 150 a R$ 375, 
dependendo do perfil: as famílias, 
em geral, recebem R$ 250; a famí-
lia monoparental, chefiada por uma 
mulher, recebe R$ 375; e pessoas que 
moram sozinhas recebem R$ 150.

COMO SERÁ É  
FEITO O PAGAMENTO

Pelas regras estabelecidas, o 
auxílio será pago às famílias com 
renda mensal total de até três sa-
lários mínimos (R$ 3,3 mil), des-
de que a renda por pessoa seja 
inferior a meio salário mínimo.

É necessário que o beneficiário já 
tenha sido considerado elegível até o 
mês de dezembro de 2020, pois não 
há nova fase de inscrições. Para quem 
recebe o Bolsa Família, continua 
valendo a regra do valor mais vanta-
joso, seja a parcela paga no programa 
social, seja a do auxílio emergencial.

Liberado o saque da primeira 
parcela do auxílio emergencial

Serviço 

Valor do auxílio emergencial, este ano,varia entre R$ 150 e R$ 375

Trabalhadoras informais e inscritos no CadÚnico nascidos em novembro podem 
sacar ou transferir o valor para outra conta-corrente sem custos para o usuário

Sol

Sol com nuvens

Nublado

Sol com chuva

Chuva leve

Chuva

tempo

Manhã Tarde Noite

Chapecó
Blumenau

Criciúma

Lages
Florianópolis
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 15°C 25°C
 15°C 22°C

 15°C 22°C

 11°C 23°C

 8°C 17°C

 9°C 21°C

Pôr do sol: 06:47

  Terça 
 Min. 23°C

Máx. 28°C   
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  Domingo 
Min. 21°C
Máx. 30°C 

  Segunda 
Min. 20°C
Máx.  30°C

SANTA CATARINA

Joinville

16°C 22°C 20°C

Áries 21/3 a 20/4 
No fim, as coisas se acertam, porém, vão 
deixando marcas profundas em sua alma, 
umas que requerem a devida reflexão, para 
não se transformarem em padrões repetiti-
vos. Faça isso agora, este é o momento certo.

Touro 21/4 a 20/5
Todas essas ideias que fervilham em 
sua mente precisam ser conversadas 
para fazer uma triagem fina, deixan-
do de lado as fantasias e consolidando 
as ideias que tenham substância. En-
contre as pessoas certas para isso.

Gêmeos  21/5 a 20/6 
Nestes dias, que não parecem grande coisa, 
sua alma pode, sim, fazer grandes coisas, 
porque está à sua disposição a perspecti-
va de consolidar seus planos e se ater a eles 
por um bom tempo pela frente. Aí sim.

Câncer   21/6 a 22/7 
A única magia real que funciona é a que todo 
ser humano é capaz de colocar em marcha, 
e essa consiste em adotar visões impactan-
tes e dedicar a vida a aproximar essas visões 
da prática, através do exercício diário.

Leão 23/7 a 22/8  
Ainda que não seja possível realizar de ime-
diato as visões que entusiasmam sua alma, 
mesmo assim não as deixe de lado, mas as 
guarde num canto preferido de seu cora-
ção para refletir sobre elas todos os dias.

Virgem  23/8 a 22/9 
Uma malha de bons relacionamentos, 
se não resolve tudo, pelo menos aju-
da bastante, porque divide a carga que 
sua alma suporta, além de apresentar 
perspectivas diferentes sobre um mes-
mo assunto. Invista no contato social.

Libra  23/9 a 22/10
Por mais que certos assuntos preci-
sem ser repetidos diariamente e isso seja 
bom, a alma se entedia, porque pre-
cisa de novidades para viver a criati-
vidade que brota de sua essência Pra-
tique o atrevimento. Esse resolve.

Escorpião 23/10 a 21/11 
Nada espere, muito faça, só assim você sairá 
do atraso e da sensação de que sua capaci-
dade está sendo subestimada. Nada espere, 
tome todas as iniciativas pertinentes para 
colocar em marcha seus desejos e aspirações.

Sagitário  22/11 a 21/12 
Quando os sonhos se tornam vívidos o su-
ficiente para movimentar emoções mui-
to profundas, que se estendem ao longo do 
dia, saiba você que sua alma está diante de 
visões importantes. Decifrar é a questão.

Capricórnio 22/12 a 20/1 
Quanto mais você se acomodar dentro 
de um relacionamento, menos disposi-
ção haverá para fazer os devidos ajus-
tes ao longo do tempo. Isso faria com que 
o relacionamento passasse por ten-
sões exageradas e desnecessárias.

Aquário 21/1 a 19/2
Procure reunir os instrumentos que 
você precisará no futuro para reali-
zar suas visões. Neste momento, é cedo 
para realizar qualquer coisa que verda-
deiramente provoque entusiasmo. Po-
rém, as coisas vão de pouco em pouco.

Peixes  20/2 a 20/3
A vida é mistério, você, mais do que nin-
guém, sabe disso O que fazer com esse 
mistério? Se angustiar, se regozijar, ficar 
indiferente, são tantos estados de ânimo que 
podem, inclusive, acontecer num único dia.

Horóscopo
OSCAR QUIROGA/ ESTADÃO CONTEÚDO



O Campeonato Brasileiro da 
CBB tem novo capítulo nes-
te sábado (15), em Brusque 
e, em quadra, duas equipes 
joinvilenses brigam por uma 
vaga nas quartas de final da 
competição que dá vaga ao 
NBB da próxima temporada.

Depois de ficar em terceiro 
lugar na Conferência Hélio 
Rubens, o Basquete Joinville 
chega na repescagem com a 
missão de superar o Vila Nova 
para garantir vaga na próxima 
fase. Com uma campanha de 
seis vitórias e quatro derro-
tas, a equipe joinvilense ficou 
atrás de União Corinthians e 
Ponta Grossa, que se classifi-
caram direto para as quartas. 
Já o adversário fez uma cam-
panha mais modesta. O Vila 
Nova foi o último colocado da 
Conferência Gerson Victali-
no com apenas uma vitória 
em 10 partidas disputadas. 

O Blackstar também en-
tra em quadra brigando pela 
classificação. Com três vitó-

rias e sete derrotas, a equipe 
joinvilense ficou em quinto na 
Conferência Gerson Victalino 
e enfrenta o Londrina. Só uma 
equipe continua na disputa. O 
time paranaense foi o quarto 
da Conferência Hélio Rubens, 
com uma campanha de quatro 
vitórias e seis derrotas.

Todas as partidas acon-
tecem novamente na Arena 
Brusque, no Vale do Itajaí. 
Depois da repescagem, a 
cidade recebe, nos dias 21 e 22 
de maio, o Final Four. Quem 
abre a repescagem é o Blacks-
tar, que entra em quadra às 
10h para o seu confronto. 
Já o Basquete Joinville fe-
cha o dia de jogos, às 20h.

 
JEC E BASQUETE 
FEMININO FECHAM 
PARCERIA

E por falar em basquete, 
Joinville terá as cores do JEC 
nas quadras do país. Com o 
objetivo de ampliar a atuação 

da marca em outras moda-
lidades, o Tricolor acertou 
parceria com o basquete 
feminino da cidade. Com 
isso, o JEC será representado 
pelas meninas da SGJ (Socie-
dade Ginástica de Joinville) 
no esporte da bola laranja. O 
contrato deve ser assinado 
nos próximos dias, mas o 
brasão do JEC estará estam-
pado no uniforme do time.

Entre as competições que 
serão disputadas com a 
marca JEC está o Campeo-
nato Brasileiro da CBB, que 
acontece em setembro.
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Joinville aciona  
jogador na Justiça 

EvariniDrika

adrieli.evarini@ndmais.com.br

Duas equipes de Joinville 
lutam por vaga no NBB 
Basquete Joinville e Black Star entram na quadra neste sábado de olho na 
classificação para o campeonato do ano que vem do NBB (Novo Basquete Brasil)

Esporte

O JEC já foi acionado inúmeras vezes na justiça 
trabalhista, mas desta vez, quem entrou com uma 
ação foi o próprio Joinville. O jovem lateral Matheus 
Marques abandonou o clube após a disputa da Copa 
Santa Catarina. Sem comunicar a diretoria, o atleta 
simplesmente foi embora, abandonou o time e não 
voltou. O JEC está acionando judicialmente o atleta 
e, ainda, o empresário do jogador por abandono.

Joinvilense no Sul-Americano de Atletismo 
Entre os dias 29 e 31 de maio, a joinvilense Letícia Oro 
Melo estará no Equador disputando o Campeonato 
Sul-Americano de Atletismo. Representando 
Joinville, a atleta de 23 anos compete no salto em 
distância em Guayaquil. Letícia é líder do ranking 
brasileiro da modalidade, com 6,41 metros. Os 
campeões garantem vaga no Mundial de Atletismo 
de 2022, que será disputado nos Estados Unidos.

Jogo-treino deve ser antecipado 
O JEC tinha como planejamento realizar dois jogos-
treino antes de iniciar a missão de conquistar o 
acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. No 
entanto, os planos podem mudar. O Barra, que seria 
o primeiro adversário, ainda não se reapresentou e, 
com isso, é pouco provável que esteja apto ao jogo 
que o Tricolor pretendia realizar. Como já antecipado 
pelo diretor de futebol Léo Roesler, o Joinville quer 
fazer um jogo-treino com um clube que disputa 
séries superiores e já tenta agenda com Coritiba, 
Athletico e Figueirense. Para esse desafio, a data 
deve ser antecipada, uma vez que os clubes iniciam 
o calendário no Campeonato Brasileiro antes.

Última folga antes da Série D 
Depois de uma semana cheia de treinos, os atletas folgam 
neste fim de semana. É a última “folga dupla” antes do 
início da Série D. O volante Braga segue no DM e Naldo, 
Charles e Thiago Santos continuam a transição.

Auditoria no balanço a ato trabalhista 
O JEC deve rever o balanço das contas do clube. A diretoria 
instalará uma auditoria nos números apresentados 
recentemente para revisão de alguns pontos que, para 
o clube, não estão corretos. Entre eles estão dívidas que 
já foram quitadas e ainda constam no balanço. Além 
disso, os números apresentados apontam previsões 
de, por exemplo, dívidas de ações trabalhistas. No 
entanto, são estimativas e não, necessariamente, 
o valor que o clube efetivamente pagará nas ações. 
Outro ponto aguardado pelo clube nos próximos dias 
é o ato trabalhista que deve sair ainda esse mês.
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O Blackstar entre em quadra às 

10h; e o Basquete Joinville, às 20h

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

 TABELA DA 
REPESCAGEM

   SÁBADO, 15 DE MAIO 
10h – Londrina Predial x Blackstar/Unisociesc 
14h – Anápolis Vultures x Brusque/Aradefe 
17h – Botafogo x ADRM/Maringá 
20h – Basquete Joinville x Vila Nova/AEGB 



Catarinense

Enfim, a bola vai rolar para Chape e Marcílio
Finalmente a bola vai rolar 

na outra perna de semifinal 
do Campeonato Catarinen-
se. Sim, depois do imbróglio 
jurídico e a Chape ter que 
jogar novamente às quartas 
de final, dessa vez contra o 
Figueirense, o jogo de ida das 
semifinais entre Marcílio Dias 
e Chapecoense está marcado 
para este domingo, às 16h, 
no Gigantão das Avenidas. 

A Chapecoense sofreu muito 
mais do que o esperado para 
avançar às semifinais. No 
jogo de ida, com um time 
tanto desligado, o Verdão do 
Oeste levou 3 a 1 do Figuei-
rense, em Florianópolis. No 
confronto de volta, um time 
mais aceso se valeu da bola 
parada para conseguir jus-
tamente os gols necessários 
para a classificação. Para 
o primeiro duelo diante do 
Marinheiro, o técnico Mozart 
não poderá contar com Alan 
Santos, lesionado, e também 
não terá o zagueiro Laércio 

à disposição, suspenso. Com 
melhor colocação na primeira 
fase, a Chape joga por resul-
tados iguais e decide em casa.

Já o Marcílio Dias, assim 
como seu adversário, se valeu 
da bola parada para despa-
char o rival das quartas de 
final. Depois de vencer o jogo 
de ida por 1 a 0, o Marinheiro 
foi a Jaraguá do Sul e bateu o 
Juventus pelo mesmo placar. 
O gol de cabeça do zagueiro 
Wallace sacramentou a clas-
sificação da equipe de Itajaí. 
Para a disputa deste domin-
go, o Marinheiro não poderá 
contar com Luiz Menezes e 
David Batista, que estão sus-
pensos pelo terceiro amarelo.
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Lotofácil Concurso
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Federal Concurso
Quarta e sábado
Premiação Bilhete Prêmio
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Quina Concurso
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Timemania Concurso
Terça, quinta e sábado

SERGIPE         SE
TIME DO CORAÇÃO

1637
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Premiação Ganhadores Prêmio

Time coração Ganhadores Prêmio

Dia de Sorte Concurso
Terça, quinta e sábado

MÊS DA SORTE: 

455

09 12 13 14 21 24 29

Premiação Ganhadores Prêmio

AGOSTO           

LOTERIAS

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

15 acertos 2 R$ 2.219.103,81
14 acertos 537 R$ 1.098,86
13 acertos 17555 R$ 25,00
12 acertos 214815 R$ 10,00
11 acertos 1071369 R$ 5,00

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

Quina Acumulado R$ 2.400 mil
Quadra 45 R$ 10.134,91
Terno 3771 R$ 181,86

37 52 59 72 79

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

04 15 30 36 39 48

20 acertos Acumulado R$ 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 milhões
Quina 27 R$ 1.976,30
Quadra 878 R$ 69,45

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

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

SERGIPE         SE 2717 R$ 7,50

7 acertos 2 R$ 763.096,23
6 acertos 84 R$ 1.536,30
5 acertos 2465 R$ 20,00
4 acertos 31950 R$ 4,00
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MINEIRO
 FINAL 
  JOGOS DE IDA 
 16/5, 16h América-MG  x  Atlético-MG 

   JOGOS DE VOLTA 
 22/5, 16h30 Atlético-MG  x  América-MG  

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..

  36ª RODADA 
 11/5, 14h Osasuna 3 x 2 Cádiz
11/5, 15h Elche 0 x 2 Alavés
11/5, 17h Levante 3 x 3 Barcelona
12/5, 14h Sevilla 1 x 0 Valencia
12/5, 15h Celta 1 x 0 Getafe
12/5, 15h Huesca 1 x 0 Athl.Bilbao
12/5, 17h At.de Madrid 2 x 1 Real Sociedad
13/5, 14h Valladolid 0 x 2 Villarreal
13/5, 15h Eibar 1 x 1 Betis
13/5, 17h Granada 1 x 4 Real Madrid  

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

At.de Madrid 80 36 24 8 4 63 23 40 74.1
Real Madrid 78 36 23 9 4 64 27 37 72.2
Barcelona 76 36 23 7 6 83 36 47 70.4
Sevilla 74 36 23 5 8 52 29 23 68.5
Real Sociedad 56 36 15 11 10 54 37 17 51.9
Betis 55 36 15 10 11 46 48 -2 50.9
Villarreal 55 36 14 13 9 55 42 13 50.9
Celta 50 36 13 11 12 51 52 -1 46.3
Athl.Bilbao 46 36 11 13 12 46 39 7 42.6
Granada 45 36 13 6 17 45 61 -16 41.7
Osasuna 44 36 11 11 14 36 45 -9 40.7
Cádiz 43 36 11 10 15 33 53 -20 39.8
Levante 40 36 9 13 14 43 53 -10 37
Valencia 39 36 9 12 15 45 52 -7 36.1
Alavés 35 36 8 11 17 32 54 -22 32.4
Getafe 34 36 8 10 18 26 42 -16 31.5
Huesca 33 36 7 12 17 34 52 -18 30.6
Valladolid 31 36 5 16 15 32 51 -19 28.7
Elche 30 36 6 12 18 29 54 -25 27.8
Eibar 30 36 6 12 18 28 47 -19 27.8

  JOGOS DE IDA 
 2/5, 16h Avaí 0 x 0 Brusque
16/5, 16h Marcílio Dias  x  Chapecoense 

   JOGOS DE VOLTA 
 19/5, 15h30 Chapecoense  x  Marcílio Dias
19/5, 20h30 Brusque  x  Avaí  

CATARINENSE

SEMIFINAIS

   X  

Marcílio Dias
Victor Golas; Weriton, 

Wallace, Luan e Luiz 
Renan (Cabral); 

Guilherme Xavier, 
Gustavo Henrique 

(Alessandro) e 
Nathan Ferreira; 

Anderson Ligeiro, 
Franklin e Zé Vitor 

(Nathan Cachorrão). 
Técnico: Teco.

Chapecoense
Keiler, Matheus 
Ribeiro, Derlan,  
Felipe Santana  
e Busanello;  
Léo Gomes,  
Anderson  
Leite, Ravanelli, 
Fabinho,  
Anselmo Ramon  
e Perotti.  
Técnico: Mozart.

Data: 16/05/2021. Local: Gigantão 
das Avenidas, Itajaí. Horário: 16h. 

Arbitragem: Luiz Augusto Silveira Tisne 
apita e terá a assistência de Alex dos 
Santos e Johnny Barros de Oliveira.

GAÚCHO
 FINAL  

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

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

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

 

Seleção Olímpica
O técnico André Jardine 
convocou Gerson e Pedro, 
do Flamengo, para a 
Seleção Brasileira Olímpica. 
O meia-atacante Claudinho, 
do Red Bull Bragantino, 
também foi chamado.

O Palmeiras garantiu a 
classificação à semifinal 
do Campeonato Paulista 
na noite de sexta-feira. No 
Estádio Nabi Abi Chedid, com 
gol marcado pelo atacan-
te Rony, o time alternativo 
armado por Abel Ferreira 
eliminou o Red Bull Bragan-
tino ao ganhar por 1 a 0.

O técnico português iniciou 
a partida com uma equipe 
predominantemente reser-
va, mas recorreu a Rony no 
segundo tempo e viu o cami-
sa 7 marcar o gol da vitória 
de cabeça. Com um primeiro 
tempo de muita disputa e os 
times aplicados taticamen-
te, as duas únicas chances 
saíram em jogadas de bola 
parada. No final do segun-
do tempo, Gustavo Scarpa 
recebeu em velocidade de 
Luiz Adriano pela esquerda, 
driblou Léo Ortiz e bateu no 
travessão. No rebote, Rony 
cabeceou para o gol. O Red 
Bull Bragantino caiu durante a 
etapa complementar e acabou 
dominado pelo Palmeiras. 

Palmeiras 
avança com 
gol de Rony

Paulistão Grenal

Inter e Grêmio entram em 
campo neste domingo, às 16h, 
para começarem a decidir o 
campeão do Campeonato Gaúcho 
de 2021. O primeiro jogo ocorre 
no Beira-Rio e o segundo na 
Arena do Grêmio. Pelo menos 
para este jogo, as equipes che-
gam em momentos distintos. 
O Colorado atravessa uma fase 
instável, enquanto o Tricolor 
vem de seis vitórias seguidas 
sob o comando de Tiago Nunes.

Na sexta-feira, o lateral Rodi-
nei concedeu entrevista coletiva e 
destacou que a derrota na Liber-
tadores para o Deportivo Táchira 

já faz parte do passado. “Derro-
tas acontecem mais do que vitó-
rias no futebol. Então, perdemos 
na Venezuela e, agora, é pensar 
nesta final que temos no domin-
go. Depois, voltamos a pensar 
na Libertadores para fazer um 
grande jogo no Paraguai e voltar 
de lá classificados”, declarou.

O lado azul passa por uma 
fase excepcional, com 8 vi-
tórias seguidas, sendo 6 sob 
Tiago Nunes, o time passou a 
se acertar. Matheus Henrique, 
Thiago Santos, Rafinha, Ferrei-
rinha e Diego Souza se destacam 
em meio à sequência positiva. 

Começa a decisão no 
Campeonato Gaúcho
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Primeiro duelo das finais ocorre neste domingo no Beira-Rio

*NÃO FINALIZADO ATÉ O FECHAMENTO DESTA EDIÇÃO



Com a volta de dois jogadores do Flamengo, o 
atacante Gabriel e o meia Everton Ribeiro, e do 
lateral-direito Daniel Alves, do São Paulo, e a 
presença inédita do zagueiro Lucas Veríssimo, 
ex-Santos e atualmente no Benfica, o técnico 
Tite convocou na sexta-feira 
(14) a Seleção Brasileira para as 
partidas de junho contra Equador 
e Paraguai, pelas Eliminatórias 
da Copa do Mundo de 2022, que 
será no Catar. São 24 jogadores 
na lista divulgada para a volta 
do time nacional a campo 
depois de mais de seis meses.

Confira a convocação:
Goleiros: Alisson (Liverpool-
ING), Ederson (Manchester City-
ING) e Weverton (Palmeiras);

Laterais: Daniel Alves (São 
Paulo), Danilo (Juventus-
ITA), Alex Sandro (Juventus-
ITA) e Renan Lodi (Atlético 
de Madrid-ESP);
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IBGE planeja  
censo para 2022
O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística) afirmou que já está 
trabalhando em um plano para levar o 
censo demográfico a campo em 2022, de 
forma a cumprir a decisão da maioria 
dos ministros do STF (Supremo Tribunal 
Federal). O IBGE não informou sobre o novo 
cronograma nem sobre o cancelamento do 
concurso em aberto para a contratação de 
mais de 200 mil trabalhadores temporários 
que atuariam no levantamento este 
ano. “O IBGE já tem ciência do resultado 
por maioria do STF. Por isso, já está 
trabalhando no plano de cumprimento da 
ordem do Supremo para a realização do 
Censo em 2022”, comunicou o órgão.
O sindicato nacional dos servidores do IBGE, 
o Assibge, celebrou a decisão da maioria 
dos ministros do STF de adiar o Censo 
Demográfico para 2022. O Assibge alerta, 
porém, que a realização do levantamento 
censitário no ano que vem ainda depende 
da recomposição do orçamento para que 
os preparativos sejam mantidos este ano.

Anvisa concedeu autorização para 
novo produto à base de cannabis
A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou 
autorização sanitária para um novo produto à base de cannabis 
com a participação da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), 
produzido pela empresa Prati, Donaduzzi e Cia. O preparado 
foi denominado Canabidiol Farmanguinhos 200 mg/mL.
O produto tem administração por via oral e é composto de 200 mg/ml de 
CBD, um dos princípios ativos da Cannabis sativa e de até 0,2% de THC 
(tetra-hidrocanabinol, o principal componente psicoativo da planta).

Israel inicia ataques 
à Faixa de Gaza
O Exército de Israel anunciou que tropas 
terrestres, em conjunto com missões aéreas, 
deram início a ataques contra a Faixa 
de Gaza. A operação foi anunciada pelos 
militares no Twitter. Hostilidades entre 
Israel e Palestina completaram o quinto 
dia na sexta-feira (14), em um dos mais 
violentos combates observados em anos.
O total de mortes em Gaza, que é efetivamente 
controlada pelo grupo fundamentalista 
islâmico Hamas, teria aumentado para 103, 
incluindo crianças. Ataques diários de foguetes 
por parte do Hamas contra a maior cidade 
israelense, Tel Aviv, e em outras partes do país, 
causaram a morte de sete pessoas. A imprensa 
israelense afirma que o Ministério da Defesa 
do país autorizou os militares a convocarem 
um total de 16 mil tropas reservistas.

Tite convoca Seleção 
para as Eliminatórias

+notícias

Número de grávidas mortas em 2021 ultrapassa 2020 - Os 
óbitos de grávidas e puérperas, mulheres que tiveram filho recentemente, 
em 2021 chegaram a 642, de acordo com dados atualizados pelo 
OOBr Covid-19 (Observatório Obstétrico Brasileiro Covid-19). Com 
esse número, o ano de 2021 já tem mais mortes maternas do que 
o registrado em todo o ano passado no país (457 mortes). Segundo 
o OOBr Covid-19, desde o início da pandemia, uma a cada cinco 
gestantes e puérperas mortas pelo coronavírus não teve acesso à UTI.

Atletas olímpicos começam a ser 
vacinados - Teve início na sexta-
feira a vacinação dos atletas brasileiros 
que participarão dos Jogos Olímpicos 
e Paralímpicos. O primeiro a receber a 
vacina foi o tetracampeão paralîmpico 
Antônio Tenório, 50 anos, em São Paulo. 
E Ana Marcela Cunha, campeã mundial 
de maratona aquática, foi a primeira 
a ser imunizada no Rio de Janeiro.

Zagueiros: Eder Militão 
(Real Madrid-ESP), Lucas 
Veríssimo (Benfica-POR), 
Marquinhos (Paris Saint-
Germain-FRA) e Thiago 
Silva (Chelsea-ING);

Meias: Casemiro (Real Madrid-
ESP), Douglas Luiz (Aston Villa-
ING), Everton Ribeiro (Flamengo), 
Fabinho (Liverpool-ING), Fred 
(Manchester United-ING) e 
Lucas Paquetá (Lyon-FRA);

Atacantes: Everton (Benfica-POR), 
Roberto Firmino (Liverpool-ING), Gabriel 
(Flamengo), Gabriel Jesus (Manchester 
City-ING), Neymar (Paris Saint-Germain-
FRA), Richarlison (Everton-ING) e 
Vinicius Junior (Real Madrid-ESP).
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