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Prefeitura de Joinville confirma segunda morte por dengue em intervalo de três dias e 
reforça atuação de agentes endêmicos pela cidade. Município pede à população que redobre 

cuidados e priorize a limpeza de locais favoráveis à propagação da doença. Página 3
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Foi ontem (10) pela manhã, na Central de Vacinas 
que o prefeito de Jaraguá do Sul, Antídio Aleixo 
Lunelli (foto), recebeu a primeira dose da vacina 
contra a covid-19. Em Jaraguá do Sul ele tomou 
a dose da AstraZeneca, que está disponível para 
pessoas portadoras de comorbidades, com idades 
entre 55 a 59 anos. O prefeito aguardou com a senha 
e dali participou de mais uma reunião online com o 
secretariado, e aproveitou para agradecer e elogiar o 
atendimento e a organização da Central de Vacinas. 
 
O prefeito Lunelli ficou famoso há alguns dias 
quando viralizou um áudio dele reclamando do 
excesso de faixas elevadas em uma das vias de acesso 
a Jaraguá do Sul. O termo “é um sacramento”! foi 
um dos trechos que mais chamou a atenção.

Prefeito vacinado Dica de 
leitura 
solidária
 
O projeto foi criado 
por iniciativa de 
um grupo de jovens 
daqui de Joinville 
que tem um único 
e valoroso objetivo: 
arrecadar livros, 
vender e praticar o 
hábito de leitura e 
solidariedade.  
 
Todo valor é revertido 
para compra de 
alimentos que 
beneficiam famílias 
da comunidade. Pelo 
perfil no Instagram 
eles publicam as 
obras disponíveis e 
também colocam à 
disposição o celular  
47 - 98430-0188 
para quem tiver obras 
para doar. 

Só em março foram 
arrecadados 19 
livros e revertidos 
em R$ 256,00 e, 
em abril, foram 42 
livros e R$ 735,00 
também revertidos 
em alimentos. 
Para participar 
é só acessar: @
livrosdoamanha

Vacinação em Joinville
Vale destacar que em Joinville começa hoje o 
agendamento on-line para que as pessoas que tenham 
alguma comorbidade e idade acima de 55 anos possam 
tomar a dose. A reserva da data e do horário deverá 
ser realizada no site joinville.sc.gov.br. Ao todo, serão 
disponibilizadas cerca de 10 mil doses entre quarta-
feira e domingo (12 e 16 de maio), que serão aplicadas 
na Central de Imunização de Joinville, no Centreventos 
Cau Hansen, e em Unidades Básicas de Saúde da 
Família (UBSFs), em todas as regiões da cidade.

Feira gratuita traz  
inovações da engenharia
A começar pelos estandes disponibilizados em 3D, o 
evento reunirá workshops focados na área tecnológica 
e os expositores estarão apresentando o que há de 
mais inovador no campo da engenharia. É a 1ª Expo 
Sindimec - Feira Online do Setor Metalmecânico 
e Metalúrgico de Santa Catarina, que de hoje até 
sexta (14), permitirá que o participante conheça 
equipamentos/produtos e, além disso, efetue uma 
chamada de vídeo para se conectar diretamente 
com o consultor/especialista da empresa, do outro 
lado da telinha. Assim, de uma forma bem simples 
e descomplicada, o visitante poderá sanar todas as 
dúvidas ao vivo, no conforto de seu escritório. 
Tudo com acesso gratuito. Mais informações e 
inscrições estão disponíveis acessando o portal: 
https://sindimec.feiraonlineaovivo.com.br/

Jornalista condenado por 
improbidade administrativa
O Tribunal de Justiça não informou o nome, mas é daqui de 
Joinville o jornalista que foi condenado pela 5ª Câmara de Direito 
Público do Tribunal de Justiça em ação civil pública que apurou ato 
de improbidade na administração municipal. Para o Ministério 
Público, o profissional se beneficiou de viagem internacional 
patrocinada pela prefeitura aos Estados Unidos, na condição de 
“representante da imprensa local”. O motivo da viagem era uma 
visita na rede de tratamento de água e esgoto de empresa na 
cidade de Baltimore. A denúncia do MP é de que a escolha não 
foi justificada já que além de todos os custos tinha outros oito 
jornalistas que poderiam realizar a tarefa. 
 
No relatório ainda consta que o jornalista não apresentou qualquer 
informação detalhada, fotos, ou comentários na emissora de 
rádio que trabalhava. Para a 5ª Câmara, houve favorecimento 
de particular. A decisão do TJ foi unânime pela condenação.

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

SABRINA AGUIAR
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Sinal de alerta 
acionado Município de Joinville registra segunda 

morte por causa da dengue em três dias 
e reforça ações de combate à doença. 
Vítima era um homem de 75 anos, 
que residia no bairro Floresta

Agente endêmico 

procura focos do 

mosquito transmissor 

em reservatórios d’água 

e pratos de plantas
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Cuidados com a limpeza é fundamental
A dona de casa Tânia Maria 

Ledoux Gava, que mora no 
bairro Anita Garibaldi, rece-
beu o agente endêmico em 
sua casa para uma vistoria 
mais detalhada. No caso dela, 
estava tudo certo, nenhum 
foco foi identificado, mas 
ela se diz preocupada com a 
situação da casa ao lado da 
sua. “Quem é proprietário 
tem que lembrar que, se mora 
na residência ou não, é da 
sua responsabilidade”, diz. 

A falta de comprometimento 
de alguns moradores com a lim-
peza é também uma constatação 
da Secretaria da Saúde de Join-
ville. O número alto de pessoas 
com dengue e o registro de duas-
mortes indicam que o problema 
pode tomar proporções maiores 
se não houver conscientização.

“Nós já sabíamos que tínha-
mos muito mais casos de dengue 
do que os notificados. Então, 

estamos tentando nos aproxi-
mar da realidade através das 
notificações. Muitas pessoas não 
dão atenção à dengue. Ela é um 
problema sério. E conforme nós 
vamos tendo infestações, ano a 
ano, sempre o ano seguinte será 
pior”, reforça o secretário de 
Saúde, Jean Rodrigues da Silva.

Segundo ele, há quatro tipos 
de dengue em circulação e, 
dois deles, estão presentes 
em Santa Catarina e na re-
gião de Joinville. “Nesse caso, 
é importante cuidar para não 
ter reinfecção, porque o se-
gundo, o terceiro ou o quarto 
caso é sempre pior”, conclui.

O secretário informou ainda 
que o município está adquirin-
do dois tipos de testes rápidos 
para dengue e que eles deve-
rão estar disponíveis no prazo 
de até 60 dias. Enquanto isso, 
outros testes serão autorizados 
na rede municipal de saúde.  

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

A dengue fez mais uma vítima fatal 
em Joinville. Ontem à tarde, a Prefeitura 
confirmou que um homem de 75 anos 
morreu por causa da doença na cidade. A 
informação foi divulgada após conclusão 
da investigação realizada pela Vigilância 
Epidemiológica do Centro de Vigilância 
em Saúde da Prefeitura de Joinville. 

A segunda vítima fatal residia no 
bairro Floresta, possuía comorbidade 
e faleceu no dia 2 de maio. A primei-
ra morte por dengue foi divulgada na 
última sexta-feira, quando o resultado 
da análise do óbito de um homem de 
49 anos, que morreu no final de abril, 
foi concluído. As duas mortes são as 
únicas registradas, até agora, neste 
ano, em Santa Catarina. Antes delas, 
só haviam sido confirmados óbitos 
nas cidades de Pinhalzinho e Chape-
có, no Oeste do Estado, em 2016. 

Desde o início deste ano, 3.323 casos de 
dengue foram confirmados em Joinville. 
Os bairros Petrópolis, Itaum e Floresta 
são os que mais apresentam registros. 
Outro ponto de atenção é o número 
de focos do mosquito Aedes aegypti, 
que somam 6.392 ocorrências desde o 
início de janeiro. Os bairros Aventu-
reiro, Costa e Silva e Boa Vista são os 
que foram mapeados com mais focos.

A Prefeitura de Joinville possui um 
programa permanente de combate à 
dengue, com ações de rotina e também 
operações coordenadas para impedir 
a disseminação do mosquito. A cola-
boração da população é fundamen-
tal, evitando deixar água parada em 
garrafas, pneus e demais recipientes, 
colocando areia no fundo dos vasos de 
planta e realizando inspeções constan-
tes nas áreas externas das residências.

Para inibir o avanço da dengue, o único 
jeito é eliminando os criadouros e focos 
do mosquito transmissor Aedes aegypti. 
Em Joinville, as ações foram intensifi-
cadas desde a confirmação da primeira 
morte na cidade por causa da doença. 

Casas com pratinhos de flores cheios 
d’água, reservatórios e caixas d’água 
abandonadas e até calhas são espaços 
favoráveis à proliferação do mosqui-
to. Conforme o agente endêmico José 
Henrique Copi, a Vigilância Ambiental 
tem procurado identificar os locais que 
oferecem maiores riscos de prolifera-
ção. “O agente faz a limpeza no local, 
orienta o morador, explica o que tem 
que ser feito. Também entregamos 
folders para as pessoas se orientarem 
sobre os perigos”, diz José Henrique.
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Começa hoje a vacinação de 
pessoas com comorbidades
Com apenas 10 mil vacinas disponibilizadas, portadores de doenças crônicas com mais de 55 anos serão os primeiros 
a serem imunizados contra a Covid-19 a partir de hoje. Esta etapa da vacinação segue até domingo, diz Prefeitura

População deve ficar atenta aos comunicados de abertura de agendamentos pelo site
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Imunização contra a gripe entra em nova etapa
Assim como a vacinação 

para a Covid-19, a da Gri-
pe também entra hoje em 
uma nova etapa. Nesta fase, 
podem se vacinar as pes-
soas com 60 anos ou mais e 
professores das redes públi-
ca e privada. A imunização 
continua sendo realizada nas 
Unidades Básicas de Saúde da 
Família (UBSFs) ou na Sala 
de Vacinação da Vigilância 
em Saúde, que fica na rua 
Abdon Batista, 172, Centro.

É indispensável que os pro-
fissionais apresentem crachá, 

holerite ou declaração que 
comprove a atuação na área. 
Já os idosos precisam apre-
sentar apenas um documento 
oficial que comprove a idade. 
Não é necessário realizar 
agendamento para receber 
a vacina contra a gripe.

A Secretaria da Saúde alerta 
sobre a importância da imu-
nização contra a Gripe, já que 
a vacina protege contra três 
subtipos do vírus: influenza A 
– H1N1, influenza A – H3N2 
e influenza B. A vacinação 
contra a Gripe está sendo 

realizada paralelamente  à 
imunização da Covid-19, 
mas é necessário respeitar 
o período de pelo menos 
14 dias entre a aplicação de 
um imunizante e outro.

Em função da baixa adesão 
do público contemplado na 
primeira etapa, a vacinação 
contra a gripe para crianças 
com mais de seis meses e 
menos de seis anos, gestan-
tes, puérperas (mulheres 
que tiveram bebê há menos 
de 45 dias) e profissionais 
da saúde foi estendida.

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

A vacinação da Covid-19 em 
pessoas com comorbidades e 
idade acima dos 55 anos come-
ça nesta semana em Joinville. O 
município abre o agendamen-
to nesta terça-feira e inicia 
a imunização amanhã. Serão 
disponibilizadas cerca de 10 
mil doses nesta primeira etapa.

“Como o número de pessoas 
com comorbidades é grande, 
estamos fazendo o escalo-
namento por idade. Neste 
primeiro momento, estão 
contempladas as pessoas com 
comorbidades que tenham 
55 anos ou mais”, diz Jean 
Rodrigues da Silva, secretá-
rio da Saúde de Joinville.

O agendamento com reserva 
de data e horário será realizado 
no site da Prefeitura joinville.
sc.gov.br e a primeira etapa de 
vacinação segue até domingo. 
Ontem, as pessoas assistidas 
pela Apae receberam as doses 
e, até quinta-feira, os pacien-
tes renais crônicos dialíticos 
também serão vacinados em 
seus locais de atendimento.

A imunização do grupo de 
pessoas com comorbidades 
será realizada na Central de 
Imunização de Joinville, no 
Centreventos Cau Hansen, e 
em Unidades Básicas de Saúde 
da Família (UBSFs), em todas 
as regiões da cidade, com a 
apresentação de documen-
tação comprovando a con-
dição específica de saúde.

Podem ser apresentados 
atestados ou relatórios mé-
dicos que indiquem a comor-
bidade ou, ainda, prescrição 
médica, exame ou receita 
médica em que fique clara a 
natureza da condição. As re-
ceitas médicas devem ter data 
de emissão inferior a um ano.

No momento do pré-ca-
dastro, que é realizado no site 
joinville.sc.gov.br, é necessário 
preencher detalhadamente 
os dados pessoais, bem como 
os campos relacionados com 
a comorbidade apresentada. 
Para algumas delas são soli-
citados dados específicos ou 
o detalhamento da condição.

 O QUE SÃO CONSIDERADAS COMORBIDADES 

   Anemia falciforme

   Cirrose hepática

   Diabetes mellitus

   Doença cerebrovascular

   Doença renal crônica

   Doenças cardiovasculares

   Hemoglobinopatias graves

   Hipertensão

   Imunossuprimidos

   Obesidade mórbida, com IMC acima de 40

   Pneumopatias crônicas graves

   Síndrome de Down

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Joinville, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Joinville, torna 
público que, conforme a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o Pregão 
Eletrônico nº. 111/2021, destinado a aquisição de pote redondo com tampa para uso em 
trabalhos de campo pela vigilância epidemiológica de Joinville, na Data/Horário: 21/05/2021 
às 9h, para abertura das propostas. O edital encontra-se à disposição dos interessados nos 
sites www.joinville.sc.gov.br/editalpublico e www.gov.br/compras/pt-br - UASG 460027.

Joinville/SC, 10 de maio de 2021.
Jean Rodrigues da Silva – Secretário Municipal de Saúde.

Fabrício da Rosa – Diretor Executivo.
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Joinville dá sequência à 
reestruturação da saúde

As Unidades de 
Pronto-Atendimento 
Leste, Sul e Norte 
voltam a prestar 
atendimento 
de urgências e 
emergências, 24 
horas por dia, durante 
toda a semana

As três unidades vão atuar no modelo 

misto, com atendimento para pacientes 

com ou sem sintomas respiratórios

Centro de triagem da Tupy passará por transformação para acelerar a imunização
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Centro de Triagem dará lugar a 
nova Central de Imunização

 Outra alteração será na triagem para a 
Covid-19, que passa a ser realizada em todas 
as Unidades Básicas de Saúde da Família, 
com possibilidade de diagnóstico com tes-
te rápido de antígeno, quando necessário.

Diante disso, o Centro de Triagem Co-
vid-19, instalado na Associação Atlética 
Tupy, deixará de atender o público. O es-
paço passará por reforma na estrutura para 
receber uma nova Central de Imunização, 
que vai possibilitar o avanço na quantida-
de de pessoas imunizadas em Joinville.

O Centro de Tratamento Imediato será rea-
locado na UPA Leste e continuará realizando 
o atendimento à população normalmente.

Unidades Básicas de Saúde da Família voltam a operar
A Secretaria da Saúde de Joinville 

deu início ontem (10) ao processo de 
reativação da Rede Básica de Saúde, 
com a ativação de quatro unidades. 
No mês de março, algumas Uni-
dades Básicas de Saúde da Família 
(UBSFs) foram temporariamente 
desativadas para que as equipes 
pudessem dar suporte ao aumen-
to da demanda de atendimento 
dos pacientes com casos suspei-
tos de confirmados de Covid-19.

A UBSF Lagoinha (rua Tancredo 
Neves, 46 - Morro do Meio, das 8h 
às 17h), a UBSF Adhemar Garcia (rua 
Vicente Alves Pereira, s/n - Adhe-
mar Garcia, das 7h às 19h), a UBSF 
Parque Guarani (rua Diovana Maria 

Rodrigues, 88 - Parque Guarani, das 
7h às 19h) e a UBSF Nova Brasília 
(rua Bom Retiro, s/n - Nova Brasília, 
das 7h às 19h) foram as primeiras 
a retomar as atividades, com aten-
dimento de segunda a sexta-feira.

Também ontem (10), duas unida-
des sentinela, que fazem o atendi-
mento de pacientes com sintomas 
respiratórios, tiveram o horário 
de atendimento alterado. A UBSF 
Costa e Silva (rua Comandante 
Telles de Mendonça, 65 - Costa e 
Silva), passou a atender das 7h às 
19h, inclusive aos finais de semana, 
e a UBSF Aventureiro III (rua Santa 
Luzia, s/n - Aventureiro), das 7h 
às 19h, de segunda a sexta-feira.

Com o número de 
atendimentos de pacientes 
com queixas respiratórias 
apresentando uma queda 
acentuada, estamos 
ajustando a rede.”

Jean Rodrigues da Silva, 
secretário da Saúde de Joinville

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

A partir de hoje (11), as 
Unidades de Pronto-Aten-
dimento Leste, Sul e Norte 
passarão por adequações nos 
atendimentos. O objetivo é 
dar continuidade ao projeto 
de reestruturação da Rede de 
Saúde de Joinville, que pas-
sou por mudanças no início de 
março para atender a demanda 
crescente em função do avan-
ço da pandemia de Covid-19.

O foco das três unidades 
voltará a ser o atendimento 
de urgências e emergências, 
24 horas por dia, sete dias 
por semana. Os atendimentos 
cirúrgicos serão oferecidos 
no PA Norte e na UPA Sul, das 
7h à meia noite. Já os aten-
dimentos odontológicos de 
urgência serão disponibili-
zados no PA Norte e na UPA 
Leste, das 7h às 19h, e na UPA 
Sul, das 18h à meia noite.

As três unidades irão fun-
cionar no modelo misto, com 
atendimento para pacientes 
com ou sem sintomas respi-
ratórios. “Com o número de 
atendimentos de pacientes 
com queixas respiratórias 
apresentando uma queda 
acentuada, estamos ajustan-
do a rede para termos con-
dições de voltar a oferecer 
a assistência em urgência e 
emergência nas Unidades de 
Pronto-Atendimento”, ex-
plica Jean Rodrigues da Silva, 
secretário da Saúde de Joinville.

Com o retorno dos aten-
dimentos das Unidades de 
Pronto-Atendimento, a 
Unidade Básica de Saúde da 
Família João Costa (rua José 
Fernandes Dias, 129 - João 
Costa) voltará a atender em seu 
horário normal, de segunda 
a sexta-feira, das 7h às 19h.
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A novela errada
Como dizia Erasmo Carlos naquela música que invertia tudo, 

o Brasil não gosta de novela. Ou seja: ama. Tudo bem, quando 
a novela é boa. Lula como concorrente a protagonista do Brasil 
do futuro não vale a pena ver de novo, é claro. Mas os brasileiros 
são tão fanáticos pelo gênero que consomem de tudo – mesmo 
novela ruim. É só botar no ar que o país passa a acompanhar 
imediatamente – com comentários, debates, confronto de emoções, 
enfim, embarca no enredo como se fosse o seu destino inexorável. 

Tem gosto para tudo. Aos que ainda não renunciaram 
ao seu poder de mudar de canal quando a programação 
oferecida é duvidosa (para dizer o mínimo), vamos fazer 
aqui um exercício despretensioso de opções de enredo a essa 
marcha fúnebre rumo a 2022 – que requenta Lula e outras 
velhas assombrações da política nacional como cardápio do 
dia. Quem tiver ainda a ousadia de pegar o controle remoto 
(ou o mouse ou a pontinha do próprio dedo) pode pelo menos 
imaginar coisas um pouco diferentes na tela. Vamos lá:

1. Em vez de contar quantos vaiaram Lula em Brasília, 
por que não contar quantos aeroportos foram leiloados?

2. Com quantas CPIs do Renan Calheiros se faz uma reforma 
tributária? O que aconteceria se o tempo dedicado pelo parlamento 
à nova coleção de fofocas de Mandetta e eventos similares 
fosse empregado no 
cronograma da reforma 
administrativa?

3. O que você acha 
mais urgente: o jogral da 
dupla Renan & Randolfe 
ou a tramitação da 
emenda autorizando a 
prisão após condenação 
em segunda instância? 

4. Acredite no seu 
controle remoto, Brasil. 
Tire a Lava Jato do 
canal do STF, com 
aquele dramalhão 
de Gilmar chorando 
em homenagem ao 
advogado de Lula, e dê audiência à investigação pela força-
tarefa da mamata da Fecomércio, da triangulação com a Oi para 
comprar o sítio de Atibaia, da venda de medidas provisórias 
para montadoras, da negociata com o BNDES em Angola. 
Ou seja: desligue o canal onde Lula é um ladrão anistiado e 
passe para o canal onde Lula é um ladrão investigado;

5. Tudo bem que você ache exótico o ex-presidiário João Santana 
ensinando Ciro Gomes a mentir como Lula (como se precisasse), 
mas em outro canal tem a agenda de capitalização/privatização 
da Eletrobras esperando o seu ibope para avançar no Congresso. 
Enquanto suas excelências tiverem a sensação de que você não está 
olhando, continuarão sentadas em cima das reformas do estado 
brasileiro, qual um Rodrigo Maia no sofá depois da feijoada.

Como se vê, tudo é uma questão de ponto de vista. Sempre 
existe a possibilidade de focar na novela errada – são as 
que têm o melhor marketing – e ficar aí batendo boca na 
internet sobre a última malcriação das cassandras. Mas 
não custa lembrar e repetir: o controle está na sua mão.

FiuzaGUILHERME

Quem tiver ainda a 
ousadia de pegar o 
controle remoto (ou o 
mouse ou a pontinha 
do próprio dedo) pode 
pelo menos imaginar 
coisas um pouco 
diferentes na tela.”

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

Ampliação

Técnicos da Fazenda do Estado 
discutem hoje reformulação do  
auxílio emergencial de Santa Catarina

O governador Carlos Moisés 
da Silva (PSL) irá rever a Medida 
Provisória publicada no Diá-
rio Oficial do Estado da última 
quinta-feira (06) que criou o 
auxílio emergencial estadual. 
Técnicos da secretaria de Estado 
da Fazenda iniciam hoje um 
trabalho de análise para discutir 
uma reformulação no benefício, 
ou seja, se mantém o projeto ori-
ginal ou serão feitas alterações. 
A MP já se encontra na Alesc 
(Assembleia Legislativa) para 
votação. Uma reunião com todo 
o secretariado de Moisés, que re-
tomaram seus cargos na última 
sexta-feira, deverá ocorrer hoje.

Batizada de “auxílio catari-
na” a MP foi uma das últimas 
medidas da então governadora 
interina Daniela Reinehr (sem 
partido), que voltou a ocupar o 
cargo de vice-governadora. Além 
das famílias de baixa renda, o 
benefício é direcionado a traba-
lhadores que perderam o em-
prego entre os dias 19 de março 
de 2020 e 1º de maio de 2021, e 
atuam em alguma das atividades 
listadas no texto da Medida Pro-
visória. Segundo a expectativa 
da MP, mais de 62 mil famílias 
podem ter acesso ao auxílio.

As famílias precisam ter renda 
mensal de até R$ 89 por pessoa, 
ou R$ 178 caso tenha alguma 
gestante ou pessoas de até 17 
anos em sua composição. Além 
disso, segundo as atuais regras 
do benefício, os participan-
tes não podem receber Bolsa 
Família ou BPC (Benefício de 
Prestação Continuada), mas essa 
parte do texto pode ser alterada. 

"Da forma como está, a medi-
da exclui quem recebe algum tipo 
de auxílio do governo federal, o 
que no nosso entendimento re-
flete grande parte da população 
de Santa Catarina. Nos próxi-
mos dias, vamos alinhar com os 

bancos sobre o pagamento do 
benefício", disse Carlos Moisés 
no último sábado. O governador 
assegurou que a medida será 
estudada e, se for necessário, 
reformulada para atingir sua 
eficácia e maior capilaridade.

ARTICULAÇÃO
Moisés também informou que 

conversará com a Assembleia 
Legislativa para a concessão 
de um auxílio emergencial a 
empresários. O objetivo é agilizar 
a operacionalização do crédito a 
empreendedores que tiveram os 
negócios afetados pela pan-
demia. A previsão é de R$ 250 
milhões para financiamentos 
com juros pagos pelo Estado.

Carlos Moisés também deve 

derrubar o veto ao projeto de lei 
que autoriza o Estado a inves-
tir R$ 350 milhões em rodo-
vias federais. A proposta foi 
alterada pelos deputados e foi 
devolvida à Alesc na gestão de 
Daniela Reinehr. A justificati-
va era de que o texto continha 
dispositivos inconstitucionais.

O governador considerou o 
veto como um equívoco. Para 
ele, o projeto apenas autoriza 
uma mudança no orçamen-
to, e não obriga o governo do 
Estado a investir nas rodovias. 
Carlos Moisés entende que a 
população catarinense deseja as 
obras e não interessa que seja 
do governo estadual ou federal.

Benefício municipal também está em debate
Além do auxílio esta-

dual, Florianópolis também 
discute em âmbito munici-
pal a criação de um auxílio 
para moradores da Capital. 
Ontem, a Câmara de Verea-
dores aprovou, por unani-
midade, um requerimento 
da prefeitura para que o 
projeto tramite em regime 
de “urgência urgentíssima”. 

O Projeto de Lei foi en-
caminhado à Câmara na 

última quarta-feira (5) 
pelo prefeito Gean Loureiro 
(DEM). Com a aprovação dos 
vereadores ontem, o pro-
jeto pode ser votado hoje. 

O projeto estabelece 
pagamentos de cinco par-
celas de R$ 300 (geral) e 
de R$ 375 (casos em que a 
mulher é provedora). Em 
Florianópolis, um levanta-
mento da Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social 

mostra que, atualmente, 
mais de 3 mil famílias não 
recebem nenhum tipo de 
benefício socioassisten-
cial do governo federal.

Segundo a secretária da 
pasta, Maria Cláudia Gou-
lart, hoje o órgão registra 35 
mil famílias no CadÚnico. 
Destas, 11 mil têm renda per 
capita de até R$ 178. Deste 
total, apenas 7.894 são be-
neficiárias do Bolsa Família.
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Moisés deve reunir todo o secretariado para uma reunião hoje
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Cancelado
O polêmico processo de 
impeachment do governador 
Carlos Moisés sobre a fraude dos 
respiradores não dividiu apenas 
o Tribunal de Julgamento e a 
opinião pública. Rachou com 
escaramuças no fim de semana 
o grupo de WhatsApp constituído 
de deputados estaduais.
Segundo o deputado Ivan Naatz, 
o nível dos debates foi tão 
acalorado que o presidente da 
Assembleia, Mauro de Nadal, 
cancelou a ferramenta digital.

moacir.pereira@ndmais.com.br
MOACIR PEREIRA

O prosseguimento das obras em 
rodovias federais em Santa Catarina 
poderá sofrer um novo golpe com o forte 
aumento dos insumos comercializados 
pela Petrobras. O preço do asfalto, que 
registrou reajuste em 2020 entre 15% 
e 25%, nos quatro primeiros meses 
deste ano teve elevação de 34%.

Para o presidente da Associação 

Catarinense dos Empresários de Obras 
Públicas, Wagner Sandoval Barbosa, 
estes inesperados aumentos poderão 
prejudicar também os atuais e novos 
contratos de execução, restauração 
e recuperação de estradas estaduais. 
No ano passado, foram atualizados 
alguns contratos, mas os índices de 2021 
poderão ter dificuldades de atualização.

O problema tem dimensão nacional e 
preocupa o comando do Dnit em Brasília. 
O departamento administra hoje 62 mil 
km de estradas, das quais 54 mil km são 
pavimentadas.   E, o pior desafio, 91% 
dessa grande malha rodoviária tem 
atualmente contratos de manutenção.

Sandoval Barbosa aponta outro 
problema grave que pode afetar os 

contratos com empreiteiras que envolvem 
obras de arte. É que o aço teve aumento 
acumulado de 110% nos últimos meses.

Estes reajustes representam mais 
uma pesada adversidade no sistema 
rodoviário, atingindo tanto o federal como 
o estadual. As rodovias federais estão 
atrasadas há anos e muitas das estaduais 
deterioradas e até intransitáveis.

Poluição
O presidente da Associação 
Catarinense do Ministério 
Público, Marcelo Gomes Silva, 
tem a promessa da Floram 
(Fundação Municipal do 
Meio Ambiente) de limpeza 
em toda a extensão do rio 
do Brás durante o mês de 
maio. Na ocasião foi discutido 
um projeto de revitalização 
daquele patrimônio natural 
da Ilha. O rio, que fica entre 
Canasvieiras e a Cachoeira 
do Bom Jesus, passa também 
pela sede balneária da OAB-
SC. Está totalmente coberto 
de plantas aquáticas.

Inflação ameaça rodovias em SC

BR-101 - Entre as novidades reveladas pelo 
governador Carlos Moisés, agora na nova fase 
do governo, está a hipótese de licitação para 
construção de uma nova estrada estadual, 
paralela à BR-101, cortando o litoral. Seria 
realizada licitação para concessão da construção 
e exploração à iniciativa privada. Os estudos 
preliminares estão concluídos. Tem gente 
achando que trata-se de um sonho irrealizável.

Associação muda - O ex-prefeito de São Pedro 
de Alcântara, Ernei Stähelin, assumiu o cargo de 
diretor executivo da Associação dos Municípios 
da Grande Florianópolis. Nome aprovado pela 
unanimidade de prefeitos e presidentes de Câmaras. 
Stähelin sucede Miguel Faraco, que se aposentou 
depois de 46 anos na função. O ex-prefeito de 
Biguaçu, Ramon Wollinger, do PSD, protestou. Foi 
indicado para o cargo há meses e rifado pelo MDB.
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Curtas
 – O Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos e 
Cidadania da Justiça 
Federal em Florianópolis 
contabilizou 1.894 acordos 
homologados por sentença e 
1.971 perícias em consultórios 
entre janeiro e abril de 2021.

 – Camerata Florianópolis 
vai apresentar domingo, 
a partir das 17 horas, um 
programa com os clássicos do 
cinema infantil da Disney.

 – Publicitário Francisco 
Socorro está concluindo livro 
biográfico do advogado e 
escritor Péricles Prade. A obra 
está em fase final de revisão.

DIVULGAÇÃO/ND

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

Cautelares
A juíza Janaina Cassol Machado, da 1ª Vara Federal, rejeitou 
a resolução n. 3/2021, aprovada pela maioria dos deputados 
na Assembleia Legislativa, revogando as medidas cautelares 
que havia decretado contra o deputado estadual Julio Garcia. 
A Procuradoria da Alesc e a defesa do deputado estudam 
recursos para garantir o cumprimento da resolução.

Tecnologia
O Sapiens Park, situado 
em área estratégica de 
Canasvieiras, está concluindo 
negociações para assinar 
contrato de instalação de 
um novo supermercado, 
com mix diferenciado para 
atender a comunidade. Terá, 
inclusive, a responsabilidade 
de promover a educação 
profissional dos jovens 
da região. Informação do 
presidente Daniel Leipnitz, 
participando do “Conexão 
ND”, na Record News, 
disponível no portal ND+. A 
Polícia Rodoviária Federal 
também vai oferecer cursos 
especiais de trânsito para 
segurança dos motoqueiros.



O título deste artigo pode parecer re-
dundante, mas neste momento a men-
sagem é extremamente necessária. Há 
tempos discutimos na Fiesc a enorme e 
crescente insegurança jurídica trazida 
pela aplicação simplista dos parâme-
tros previstos no Código Florestal nas 
cidades. Em muitos casos, o afasta-
mento de 30 metros, como exigido 
pelo Código, é inviável. Recentemente, 
o Superior Tribunal de Justiça ratificou 
este entendimento, não reconhecendo, 
inclusive, as áreas consolidadas (cons-
truções já existentes previamente).

Isso complicou ainda mais a situa-
ção, não apenas para o empreen-
dedor, mas para todo o cidadão que 
pretenda construir ou que tenha que 
adequar sua atual moradia ou ne-
gócio ao Código Florestal. Parece-
-nos fundamental que respeitar e 
proteger o meio ambiente na cidade 
deve ter como legislação de regên-
cia as leis de parcelamento do solo 
e planos diretores, que consideram, 
além da questão ambiental, as pró-
prias circunstâncias de ocupação.  

No contexto urbano, o Código Flores-

tal deve ser aplicado apenas nas áreas 
de floresta da cidade. Para as demais 
situações, especialmente as consolida-
das, os parâmetros adequados cer-
tamente precisam ser mais flexíveis, 
considerando as condições de evolu-
ção e crescimento. Outra interpreta-
ção levará a situações absurdas, como 
a necessidade de demolir boa parte 
das cidades brasileiras, construídas ou 
expandidas à beira de rios e córregos. 
As consequências num estado como 
Santa Catarina seriam dramáticas.

É tempo de bom-senso: ou muda-
mos a interpretação, ou mudamos a 
lei. É possível preservar e proteger o 
meio ambiente, em harmonia com o 
crescimento das cidades, a partir de 
uma legislação construída no âmbi-
to delas, dentro de suas especificida-
des. Essa situação precisa ser resolvida 
urgentemente no Congresso Nacional, 
onde o assunto deve ser discutido.

Para isso, contamos com a sem-
pre valorosa bancada catarinense, 
que muito contribuiu, inclusive jun-
to com a Fiesc, quando da constru-
ção do Código Florestal Brasileiro.

Código Florestal é 
para florestas

Mario Cezar de Aguiar
Presidente da Fiesc (Federação das 
Indústrias do Estado de Santa Catarina)

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

A pandemia mudou a dinâmica das famílias brasilei-
ras. Desempregadas, com dificuldades de inserir-se 
no mercado ou com seus empreendimentos indo à 
falência, assim como mudaram a forma de ver a vida, 

das relações de trabalho e de comunicar-se, tiveram que rever 
também a forma de conseguir renda. Sem muitas oportunida-
des no mercado informal, muitas pessoas estão recorrendo à 
venda de bens para pagar contas ou até mesmo alimentar-se.

Pesquisa com mais de 1.100 pessoas, feita por empresa de 
renegociação de dívidas, identificou que quase metade (49%) 
dos entrevistados teve algum familiar vendendo itens pessoais 
para conseguir renda extra. Desses, 91% por causa da pande-
mia. 77% gostariam de ter atividade extra para conseguir mais 
dinheiro, mas não sabem o que fazer. Quase metade (47%) tem 
o trabalho fixo como principal fonte de renda e 27% afirmam 
possuir renda vinda 
de atividade extra.

Para quitar as contas 
em atraso ou comprar 
itens básicos, o desape-
go vai desde móveis de 
dentro de casa a roupas 
e calçados. Além das 
dificuldades de empre-
go ampliadas com a 
pandemia, o isolamento 
trouxe mais despesas 
com contas de água, 
luz, alimentação e gás 
para quem fica em casa. 

O pagamento do 
auxílio emergencial por parte do governo federal surgiu como 
socorro para autônomos e beneficiados com o Bolsa Família. 
Os que tiveram a renda prejudicada com o fim do benefício 
estão contando com a nova rodada do auxílio para comprar 
alimentos ou itens básicos, pagar contas ou dívidas atrasadas.

Diante deste cenário, dois importantes projetos, um de 
autoria do governo estadual e outro da administração munici-
pal de Florianópolis, preveem pagamentos de benefícios para 
pessoas que não foram contempladas pelo governo federal. A 
Câmara da Capital começa a analisar hoje o projeto que prevê 
auxílio para cerca de 3 mil famílias que não recebem nenhum 
tipo de benefício socioassistencial federal. O projeto estabe-
lece cinco parcelas de R$ 300 e de R$ 375 nos casos em que a 
mulher é provedora. Outros 62 mil devem ser contemplados 
com o “auxílio catarina”, que está na pauta do governador 
Carlos Moisés. Outra medida que traz um alento é o anúncio 
de crédito para empreendedores afetados pela pandemia.

Projetos de auxílio 
emergencial de autoria 
da Prefeitura da Capital 
e do Estado trazem 
alento para catarinenses 
que estão sem renda 
na pandemia.”



Hoje, uma semana após a 
chacina que vitimou direta-
mente cinco famílias e cons-
ternou todo o município de 
Saudades, o clima é de tristeza 
e de dúvidas quanto à segu-
rança nas escolas. Com as 
aulas suspensas em toda a rede 
educacional, a prefeitura do 
pequeno município no Oeste 
catarinense avalia como será o 
retorno do calendário escolar. 
Desde o dia seguinte ao crime, 
professoras e demais funcio-
nárias da creche Pró-Infância 
Aquarela são acompanhadas 
por psicólogos. O retorno às 
atividades na escolinha onde 
ocorreram os crimes ainda 
não foi confirmado, no en-
tanto, a prefeitura organiza 
uma reforma no prédio com o 
apoio da comunidade local. 

De acordo com a secretá-
ria municipal de Educação 
de Saudades, Gisela Ivani 
Hermann, a creche foi limpa 
depois de passar pela perícia 
do IGP (Instituto Geral de Pe-
rícias). “Os clubes de serviços 
já se dispuseram a transfor-
mar o ambiente. A escola será 
transformada, será pintada 
e naquela sala onde ocorreu 
a tragédia será criado outro 
ambiente”, disse. A fachada 
também sofrerá alteração.

A creche, localizada no 
bairro Industrial, atende bebês 
de três meses a dois anos. São 
cerca de 70 crianças diaria-
mente. Depois da tragédia, 
as portas da unidade escolar 
foram fechadas e não há previ-
são de quando serão reabertas. 
“Antes desse ambiente não 
estar todo transformado não 
voltaremos com os profissio-
nais. O trauma é muito grande, 

então a gente não tem data 
para retornar”, afirmou a di-
retora da escola, Nelci Bamber. 

As outras escolas de Sauda-
des também estão fechadas e 
as aulas estão ocorrendo de 
forma remota. “Temos que ir 
aos poucos, conversando com 
os funcionários e professo-
res para retornarmos às aulas 
presenciais com segurança. 
A cidade ainda está muito 
abalada”, explicou a secre-
tária Gisela Ivani Hermann.

APOIO EMOCIONAL
A secretária de Educação de 

Saudades afirmou que nesta 
semana será realizada uma 
reunião com as funcionárias da 
escolinha Aquarela. O primeiro 
encontro ocorreu na quinta-
-feira passada e teve o obje-
tivo de dar apoio emocional. 

“Foi uma reunião de aco-
lhimento, de ouvir e prestar 
todo e qualquer apoio com 
os psicólogos. Pedimos que 
aqueles que sentirem neces-
sidade de conversar com um 
profissional da área da saú-
de que nos procure, porque 
estamos aqui para prestar 
essa ajuda”, garantiu Gisela.

Uma semana de luto em Saudades 
Creche onde foram assassinados três bebês e duas professoras passará por reforma, mas reabertura do 
local ainda é incerta. Autor do crime foi ouvido ontem pela polícia e deve receber alta hospitalar hoje
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Motivação do 
crime ainda 
desconhecida

O autor dos assassinatos da 
professora Keli Adriane Aniece-
viski, da agente educativa Mirla 
Amanda Renner Costa e dos 
bebês Sarah Luiza, Anna Bela 
e Murilo ainda não foi ouvido 
pela Polícia Civil. O homem de 
18 anos continua internado no 
Hospital Regional do Oeste, em 
Chapecó. O delegado responsá-
vel pela investigação da chacina, 
Jerônimo Marçal Ferreira, ouviu 
ontem à tarde o homem, mas 
não foram divulgados detalhes. 
Ele deve receber alta  hospitalar 
hoje, segundo o boletim médico 
divulgado ontem pela manhã. 

Ministro da Educação visitará local
O ministro da Educação, 

Milton Ribeiro, deve visitar a 
creche Pró-Infância Aqua-
rela nesta semana, segun-
do informou a colunista 
do ND+ Karina Manarin. 
De acordo com a jornalis-
ta, a visita está prevista 
para a tarde de sexta-fei-

ra. O ministro, conforme 
a agenda divulgada, chega 
ao aeroporto de Navegan-
tes na quinta-feira e no dia 
seguinte pela manhã deve 
participar da inauguração 
de uma escola em Blumenau 
antes de se deslocar para o 
município de Saudades.

Fachada da escola 
infantil localizada 
na área industrial de 
Saudades. Desde a 
chacina, local recebe 
visitas de moradores

REFERÊNCIA EM INFORMAÇÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS

FLORIANÓPOLIS, QUARTA-FEIRA, 5 DE MAIO DE 2021
ANO 15 | Nº 4.718 | NDMAIS.COM.BR | R$ 2,50

ALEXANDRE GARCIA
Para entender a Constituição, basta saber lerPÁGINA 9

JOÃO LOMBARDO
Charcutaria da Capital ganha selo Arte

PÁGINA 19

FABIO GADOTTI
Carioca levanta a voz contra a farra do boi 

PÁGINA 2

TJD-SC
Hercílio Luz é punido e Figueirense deve voltar ao Catarinense. Página 21

XXXXXXXXXX/ND

Saudades enfrenta seu dia mais tristeO governo catarinense e a prefeitura decretaram luto oficial de três dias em solidariedade à dor 

vivida na pacata cidade do Oeste, que ficou em choque ontem pela chacina protagonizada por um 

rapaz de 18 anos. Ele invadiu uma escolinha e matou duas professoras e três bebês. Páginas 3, 4 e 6 

Ferida, vítima alertou as colegasPÁGINA 3

Espada ninja foi a arma do crime.PÁGINA 4 

Tragédia coloca cidade no mapa.EDITORIAL, PÁGINA 10

Em frente ao Centro Infantil Pró-Aquarela, homenagens aos anjos e às heroínas 

VÍTIMA Keli Adriane Anieceviski, 30

VÍTIMA Mirla Renner, 20

ASSASSINO Fabiano Kipper Mai, 18
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COMPRA POLÊMICASó nove respiradores entregues pela Veigamed estão em usoDos 200 aparelhos adquiridos pelo governo de SC, 50 
chegaram ao Estado e 41 estão parados. PÁGINA 7

Saiu no ND
A dor e o luto 
que cobriram 
Saudades de 
tristeza foram 
temas do 
ND, que tem 
acompanhado os 
acontecimentos 
na cidade desde 
a chacina.

REFERÊNCIA EM INFORMAÇÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS

FLORIANÓPOLIS, QUINTA-FEIRA, 6 DE MAIO DE 2021
ANO 15 | Nº 4.719 | NDMAIS.COM.BR | R$ 2,50

IMPEACHMENT
Expectativa sobre placar do tribunal misto

Decisão sobre governo do Estado sai amanhã, após mais de um ano de instabilidade política e administrativa. PÁGINAS 10 e 11

CATARINENSE
FCF marca datas das quartas de final e Figueira volta ao campeonato. PÁGINA 20

INFLAÇÃO
Taxa de juros sobe para 3,5% ao anoDecisão do Banco Central foi por unanimidade. PÁGINA 16

XXXXXXXXXX/ND

Saudades se une na hora do adeusAinda sem entender o que pode ter levado um rapaz de 18 anos a invadir a escolinha Aquarela 

e matar duas auxiliares de classe e três bebês, população sepultou as vítimas ontem em 

clima de comoção. O agressor, internado em estado grave, teve a prisão preventiva decretada.
Dez minutos de absoluto terrorPÁGINA 3

Impulsividade e violência gratuita.PÁGINA 4

Atraso do almoço salvou mais vidas.PÁGINA 6

Velórios e enterros coletivos retratam a dor dos moradores de Saudades depois da chacina ocorrida na terça-feira SÉRGIO DA COSTA RAMOS
Afinal,  

qual dos 40 “paletós” nos representa?
PÁGINA 15

FABIO GADOTTI

Auxílio de 
emergência 
terá votação rápida

 PÁGINA 2 

CACAU MENEZES

O elo entre 
Belchior e o 
nosso poeta  Cruz e Sousa

PÁGINAS 22 E 23

 MOACIR PEREIRA

STF analisa 
recurso sobre julgamento de Moisés 

 PÁGINA 8

SEGURANÇA PÚBLICAPM completa 186 anos a serviço dos catarinensesDia foi marcado por cerimônias fechadas, promoções e anúncios de investimentos. Página 15
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WILLIAM RICARDO/ND
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Receita leiloará carros e 
eletrônicos apreendidos
Unidades de Joinville, Itapoá, 
Foz do Iguaçu, Curitiba, 
Cascavel e Maringa realizam, 
no dia 18 de maio, o 4º Leilão 
Regional de Mercadorias

Interessados em adquirar lotes do 

leilão deverão se cadastrar no site 

da Receita Federal até 17 de maio
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Participantes devem ter certificado digital
As pessoas jurídicas que es-

tejam cumprindo suspensão 
temporária de participação 
em licitação, impedidas de 
contratar com a Administra-
ção Pública ou que tenham 
sido declaradas inidôneas 
nçao poderão participar do 
leilão. Também fica vedada 
a participação de empresas 
que não observem a legisla-
ção que restringe o trabalho 
de menores, além de pessoas 
físicas que exerçam cargo, 
função, emprego público 
ou qualquer outra atividade 
vinculada à Receita Federal.

No caso das pessoas físicas, 
o participante deve estar 
inscrito regularmente no 
Cadastro de Pessoa Física 

(CPF). Para fazer jus à arre-
matação do bem, o vencedor 
também deve comprovar 
a sua regularidade fiscal.

Para participar do leilão 
eletrônico, é imprescindível 
que os interessados pos-
suam certificado digital, que 
pode ser adquirido junto 
às empresas certificadoras 
(a relação dessas empresas 
pode ser obtida na página da 
Receita Federal na internet).

Alternativamente, a par-
ticipação no certame tam-
bém pode dar-se por meio 
de procurador, que deve 
possuir certificado digital 
(o outorgante não necessita 
ter certificado digital). As 
instruções para constituir 

o procurador constam no 
e-CAC (ambiente de aten-
dimento virtual disponível 
no sítio da Receita Federal).

O valor do lance vencedor 
deverá ser pago integral-
mente até o primeiro dia 
útil subsequente à data de 
adjudicação; ou mediante o 
pagamento do percentual de 
20% do valor do lance até 
o primeiro dia útil subse-
quente à data de adjudicação 
– o qual consubstanciará 
em sinal e o pagamento do 
percentual restante de 80% 
(oitenta por cento) do valor 
do lance no prazo de oito dias 
seguidos, contados da data 
da adjudicação (incluindo 
esta data na contagem).

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

A Receita Federal já abriu as propos-
tas para o 4º Leilão Regional de Mercado-
rias, que abrange mercadorias apreendidas em 
seis unidades do órgão: Joinville, Itapoá, Foz 
do Iguaçu, Curitiba, Cascavel e Maringá. 

As pessoas físicas e jurídicas interessadas em 
participar do leilão devem apresentar as propostas 
até a véspera do evento, dia 17 de maio, às 17 horas. 
O leilão será aberto no dia 18 de maio, às 10 horas, 
com a revelação das propostas e o início da sessão 
pública de lances para os lotes em que a concorrên-
cia for mais acirrada, conforme as regras do leilão. 

Os interessados em adquirir mercadorias nos 
leilões da Receita Federal podem acessar a pági-
na do órgão www.gov.br/receitafederal e clicar no 
link “Leilão”, onde terão mais informações sobre 
os editais abertos e os procedimentos necessários 
para participação. Os lances são realizados por meio 
de sistema disponibilizado na Central de Atendi-
mento Virtual ao Contribuinte (Portal e-CAC).

É importante destacar que a maneira mais segura 
de acessar o leilão é pela página da Receita Federal. 
Para evitar cair em fraudes, é importante lembrar 
que o domínio de acesso oficial da Receita Federal 
sempre terminará em gov.br e que todos os paga-
mentos são realizados através do Documento de 
Arrecadação de Receitas Federais (DARF), sem ne-
cessidade de transferências ou depósitos adicionais.

O leilão da Receita é composto de até duas etapas. 
Na primeira, às cegas, os interessados apresen-
tam suas propostas e são considerados vencedo-
res os maiores lances, caso não haja outros lances 
iguais ou superiores a 90 % da maior oferta. Se 
houver lances próximos, todos os que se enqua-
drem em tal condição estarão classificados para 
a segunda etapa, no dia 18 de maio, onde poderão 
aumentar suas propostas e vencer o certame. 

 
LOTES DISPONÍVEIS

No total, são 286 lotes disponíveis, a maior parte 
composto por veículos usados, celulares, videogames 
e outros eletrônicos. As mercadorias oferecidas no 
leilão têm valor contábil estimado de R$ 31,2 milhões.

Em 2020, foram arrecadados R$ 173,2 milhões nos 
leilões da Receita Federal nos estados do Paraná e 
Santa Catarina, que compõem a 9ª Região Fiscal.

As mercadorias leiloadas são resultado de apreen-
sões realizadas pela Receita Federal em seu trabalho 
para impedir a entrada ilegal de produtos no Brasil, 
buscando evitar a concorrência desleal e a proteção 
da indústria nacional. Por exemplo, produtos trazidos 
por viajantes internacionais acima da cota permitida, 
ou importados por empresas de maneira fraudulen-
ta para sonegar o imposto devido, estão sujeitos à 
apreensão e posterior revenda através dos leilões.
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O mercado financeiro 
manteve a mesma projeção 
da semana passada para 
a taxa básica de juros, a 
Selic. Segundo o boletim 
Focus, pesquisa divulgada 
semanalmente pelo 
Banco Central, com a 
projeção para os principais 
indicadores econômicos, 
a Selic deve terminar o 
ano de 2021 em 5,50%.   
Na semana passada, o Comitê 
de Política Monetária do 
Banco Central decidiu elevar 
a taxa em 0,75%, passando 
para 3,50% ao ano, conforme 

sinalizado pela diretoria 
do BC, em abril. Para o fim 
de 2022, a estimativa é 
de que a taxa básica suba 
para 6,25% ao ano. E para 
o fim de 2023 e 2024, a 
previsão é de 6,5% ao ano.
O Banco Central usa a Selic 
como principal instrumento 
para controlar a inflação. 
Quando o Copom aumenta 
a taxa básica de juros, 
há reflexos nos preços 
porque os juros mais altos 
encarecem o crédito e 
estimulam a poupança, 
desaquecendo a economia.

Projeção aponta Selic  
em 5,50 até o fim do ano

Faturamento da indústria volta a crescer
A atividade industrial voltou a crescer no mês de março, com 
uma alta de 2,2% no faturamento das indústrias, segundo a 
pesquisa Indicadores Industriais, divulgada mensalmente pela 
CNI (Confederação Nacional da Indústria). O resultado do mês 
de março compensa em parte a queda de 3,6% no faturamento 
registrado em fevereiro, quando a atividade industrial sentiu 
os efeitos da segunda onda da pandemia de Covid-19. Na 
comparação com o mês do ano passado, a alta no faturamento 
de março foi de 12,7%. Contudo, é importante lembrar que em 
março de 2020 os resultados foram afetados pelos primeiros 
efeitos da pandemia de Covid-19 sobre a atividade industrial.

Mercadoredacao@ndmais.com.br

Câmbio

Inflação (%) Ibovespa Selic

CUB-SC

Salário mínimo

Ouro

PoupançaDólar Euro Peso

Indicadores
Confira a variação das moedas, os índices de inflação e da 
poupança, além do comportamento do mercado financeiro.

Mês R$/m² Variação (mês)
FEVEREIRO 2.140,56 1,31%

MARÇO 2.171,33 1,44%

NACIONAL
REGIONAL DE SC R$ 1.281 A R$ 1.467

COMERCIAL

COMPRA VENDA

TURISMO

COMPRA VENDA COMPRA VENDA COMPRA VENDA

3,50% R$ 307,84

R$ 1100,00

Data Pontos Variação

Data fi nal Rendimento

07/MAI 122.038,11 1.77%

06/MAI 119.920,61 0.3%

05/MAI 119.564,44 1.57%

8/MAIO 0,1590%

7/MAIO 0,1590%

6/MAIO 0,1590%R$ 5,226 R$ 5,207 R$ 6,35 R$ 0,0552R$ 5,227 R$ 5,383 R$ 6,352 R$ 0,0557

-0,9475% -1,04% -0,3514% -1,06%

Índice IPCA/
IBGE

INPC/
IBGE

IGP-DI/
FGV

IGP-M/
FGV

ICV FPOLIS
UDESC ESAG

-

0,93%

0,86%

0,25%

-0,43%

6,1%

ABRIL

MARÇO

FEVEREIRO

JANEIRO

ACUM. ANO

ACUM. 12 MESES

-

0,86%

0,82%

0,27%

-0,18%

6,94%

2,22%

2,17%

2,71%

2,91%

9,16%

33,47%

1,51%

2,94%

2,53%

2,58%

6,97%

32,03%

0,33%

0,90%

0,87%

0,70%

2,83%

7,10%

Petrobras anuncia nova 
plataforma no campo de Búzios
A Petrobras divulgou que assinou contrato para 
construção da P-78, sétima unidade a ser instalada 
no campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos. 
Com capacidade de processamento de 180 mil barris 
de óleo por dia e 7,2 milhões de metros cúbicos 
(m³) de gás por dia, a plataforma é do tipo FPSO, 
unidade flutuante que produz, armazena e transfere 
petróleo. A entrega está prevista para 2024.

Novas opções 
para o Pix são 
estudadas
O Banco Central colocou 
em consulta pública o 
lançamento de dois novos 
serviços vinculados ao Pix 
- o sistema brasileiro de 
pagamentos instantâneos: 
o Pix Saque e o Pix Troco. 
Por meio deles, será 
possível aos usuários do 
Pix sacar recursos em 
estabelecimentos comerciais 
ou prestadores de serviços, 
o que amplia as opções 
às agências bancárias e 
aos caixas eletrônicos. 
A previsão é de que as 
duas novas ferramentas 
comecem a funcionar 
no segundo semestre.
De acordo com o BC, 
por meio do Saque Pix 
o usuário poderá retirar 
recursos de sua conta 
sem que haja qualquer 
transação comercial com 
o estabelecimento. Na 
prática, funcionará como um 
saque simples, semelhante 
ao realizado em caixas 
eletrônicos. Já o Pix Troco 
estará associado a uma 
compra de um produto 
ou serviço. Ao pagar por 
meio do Pix, o usuário 
poderá fazer a previsão 
de um "troco" em espécie 
e retirar o dinheiro.

Diesel sobe 5% após fim de isenção
O diesel subiu 5% na semana passada contra a semana anterior, 
chegando a ultrapassar os R$ 6 o litro no Norte do País, após o 
fim da isenção de impostos federais. Na média, o combustível foi 
comercializado nos postos de abastecimento a R$ 4,405 o litro, 
sendo o preço mais baixo na região Sudeste (R$ 3,385/litro), 
segundo dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis). Já o GNV (Gás Natural Veicular) deu um salto 
de 16,8%, refletindo o aumento de 39% anunciado pela Petrobras.

EUA apostam em 
rápida retomada
O presidente dos Estados 
Unidos, Joe Biden, afirmou 
que o país deve ter, nos 
próximos meses, a retomada 
econômica mais rápida em 
quase 40 anos. Durante 
um discurso, o democrata 
citou projeções de analistas 
feitas após a aprovação do 
pacote fiscal de US$ 1,9 
trilhão em março deste ano. 
"Desde que eu assumi o 
cargo, criamos 1,5 milhão 
de empregos", comemorou 
o chefe da Casa Branca.

Energia solar 
no Brasil
Nos primeiros quatro meses 
do ano foram adicionados 
1,1 gigawatts (GW) na 
capacidade instalada de 
energia solar no Brasil, 
incrementada pela geração 
distribuída, em uma 
corrida para escapar de 
possíveis novas regras 
que podem ser aprovadas 
pelo Congresso Nacional 
e tornar a operação mais 
cara. No total, a geração 
solar representou 1,8% da 
matriz elétrica brasileira em 
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DIVULGAÇÃO/RECORD TV

A atriz Jéssica Juttel inter-
preta a arisca e inconsequente 
Michal na quinta fase da novela 
Gênesis. A jovem arqueira que 
tem horror à rotina e tédio 
dos trabalhos domésticos 
tem chamado a atenção do 
público, principalmente 
depois de seu casamento com 
Manre (Danilo Sacramen-
to), por quem se apaixonou 
na trama. “Quando o Manre 
surge, a Michal fica indigna-
da. Ela não gosta da maneira 
com que ele se aproxima, 
acha muito ousado”, comentou.

Para que Michal se tornasse uma das melhores arqueiras do 
acampamento de Abrão, a atriz não mediu esforços durante a 
preparação e fez aulas de arco e flecha. “Fui bem preparada, 
nunca tinha encostado em um arco e flecha. Fiz workshops com 
dois professores e tive aulas [de arco e flecha]. Eles me expli-
caram como pegar [no arco], atirar, me posicionar e até como 
o corpo deve reagir em uma defesa. Foram incríveis”, disse.

Em sua primeira novela, Jéssica se emocionou ao comentar 
sobre a família de Michal na trama e também o clima acolhedor 
dos bastidores. “Me identifico muito com a Michal. Minha mãe 
se separou ainda grávida e isso me fez ser mais forte. Ter uma 

família completa na minha 
primeira novela me emociona, 
porque nunca tive isso na vida 
e jamais falei a palavra pai”. 

“Tive trocas incríveis com 
os atores mais experientes e 
me senti acolhida. O Ricardo 
[Blat] me chamava de canto e 
dava dicas para que eu pudes-
se dar o meu melhor em cada 
cena. Sempre tinha algum 
conselho primordial. Nunca 
vou esquecer o que a Carla 
Marins representou na minha 
primeira novela, foi minha 

maior mentora nesse trabalho. Ela é incrível! Assim como 
Marcos Winter, sou eternamente. 
 
Capítulo de hoje

Ló se despede de todos no acampamento e parte com a famí-
lia para Sodoma. Bera e Jaluzi retornam ao palácio. Lúcifer tenta 
impedir, mas Deus realiza sua aliança com Abrão. Agar aceita a 
proposta de Sara. Ló fica chocado com a revelação da filha Paltith 
sobre Agar. Abrão fica surpreso com a revelação feita por Sara.

“Gênesis” é apresentada de segunda à sexta-fei-
ra, às 21h, após o Jornal da Record. Aos sábados, assis-
ta no mesmo horário aos melhores momentos da trama. 

Jéssica Juttel fez aulas de  
arco e flecha para viver Michal

BELAVENTURA 

Enrico se nega 
a soltar Merlino 
da masmorra

 Lucy está desesperada na beira do lago, 
olhando para o local onde Pietra afun-
dou. Selena tenta convencer Nodier para 
descobrir onde Otoniel está escondido. 
Gregor salva Pietra e emerge do lago com 
ela desacordada. Lucy revela que é mãe 
de Pietra e Gregor se surpreende. Pietra 
desperta e chora. Severo desfere um soco 
em Joniel que diz que não vai permitir que 
roubem seu filho novamente. Lucy sente o 
cheiro da água que Pietra bebe e joga fora 
e pede que ela não aceite mais bebida que 
venha da corte. Lucy conta à Pietra como 
sobreviveu. Enrico não quer soltar Merlino 
da masmorra. Pietra conversa com Lucy 
que diz que retornou para fazer justiça. 

Lucy diz a Biniek que ninguém pode 
saber que ela está viva. Páris diz que tem 
certeza que Enrico irá permitir que Merli-
no volte a produzir o elixir. Pietra ques-
tiona Lucy sobre o significado da caixa, do 
frasco e das sementes. Pietra apresenta 
Lucy para Enrico que se surpreende.

“Belaventura” vai ao ar de segun-
da à sexta-feira, às 15h, na Record 
TV. Em Santa Catarina, pela NDTV. 

Novelas  / Serviço 

Atriz de Gênesis destaca a repercussão da sua primeira personagem em 
novelas e o apoio que recebeu do experiente elenco da superprodução Gênesis

Sol

Sol com nuvens

Nublado

Sol com chuva

Chuva leve

Chuva

tempo

Manhã Tarde Noite

Chapecó
Blumenau

Criciúma

Lages
Florianópolis

Itajaí

 18°C 25°C
 17°C 24°C

 17°C 23°C

 16°C 22°C

 13°C 20°C

 15°C 25°C

Pôr do sol: 06:45

  Sexta 
 Min. 23°C

Máx. 28°C     

Nascer do sol: 17:36

  Quarta 
Min. 21°C
Máx. 30°C 

  Quinta 
Min. 20°C
Máx.  30°C

SANTA CATARINA

Joinville

19°C 29°C 25°C

Áries 21/3 a 20/4 
A sensação de segurança há de ser compar-
tilhada com as pessoas que estão dentro de 
seu círculo de influência, porque este é um 
sentimento valioso, dadas as circunstâncias 
do mundo atual. Compartilhar é multiplicar.

Touro 21/4 a 20/5
Você ficou com várias decisões em suas mãos 
e elas ardem como batatas quentes, porém, 
você não precisa se livrar delas com rapidez, 
mas as aceitar e manter sua mente aberta 
para mudar de rumo a qualquer momento.

Gêmeos  21/5 a 20/6 
O silêncio é mais valioso do que a necessi-
dade de você se explicar. No futuro próximo, 
você encontrará a oportunidade de expor 
seus argumentos mas, por enquanto, seria 
melhor você preferir o silêncio. Melhor.

Câncer   21/6 a 22/7 
Para que as pessoas necessárias a este mo-
mento de sua vida se entendam entre si e se 
unam em torno do mesmo objetivo, você terá 
de se converter no ponto de apoio para essa 
dinâmica. Aguente o tranco, você congrega.

Leão 23/7 a 22/8  
Dessa vez, você precisará se atre-
ver a fazer o que tem em mente, ape-
sar de não receber apoio de ninguém. 
Será com os resultados desse movimen-
to que você demonstrará seu ponto. Até 
lá, se prepare para o frio na barriga.

Virgem  23/8 a 22/9 
Celebre a ampliação das perspectivas desin-
tegrando todo traço de ansiedade em relação 
ao futuro. Não importa o grau de dificuldade 
que você experimente agora, conversar com 
um futuro melhor é muito valioso. Em frente.

Libra  23/9 a 22/10
Há muita coisa a fazer, apesar de pa-
recer que está tudo indo para o brejo. 
Na verdade, a margem de manobra que 
você tem neste momento não é ampla 
nem estreita, é determinada pela natu-
reza dos relacionamentos em questão.

Escorpião 23/10 a 21/11 
Apesar de que a onda é o autoconhe-
cimento, você também precisa conhe-
cer as pessoas com que se relaciona. 
Essa é a verdadeira aventura, conhe-
cer o outro, porque o processo de auto-
conhecimento nunca tem um fim real.

Sagitário  22/11 a 21/12 
Não raramente, você se encrenca por pura 
precipitação, porque se pensasse um pouco 
melhor antes de tomar várias de suas atitu-
des, muitas complicações poderiam ser evi-
tadas. Isso não é crítica, apenas constatação.

Capricórnio 22/12 a 20/1 
Aproxime-se àquelas pessoas que interes-
sam a você, porque este é um momento de 
reciprocidade, em que você pode colher re-
sultados imediatos, já que o interesse é mu-
tuo. É raro isso acontecer, por isso, aproveite.

Aquário 21/1 a 19/2
Este momento encerra inúmeras potenciali-
dades, que sua alma percebe sem, no entan-
to, saber como fazer para as aproveitar. Isso 
não é essencial agora, mas que você saboreie 
a sensação de ter encontrado um tesouro.

Peixes  20/2 a 20/3
Nunca se esqueça, principalmen-
te nos momentos de desespero, de 
que a vida será sempre mais criati-
va do que todas as expectativas sombrias 
que você fizer dela. É hora de se entre-
gar com alegria ao mistério da vida.

Horóscopo
Oscar QuirOga/ EstadãO cOntEúdO



Mais uma vez, as falhas de po-
sicionamento e defesa custaram 
a vitória para o JEC/Krona. Na 
noite de ontem (10), o Trico-
lor foi derrotado pelo Joaçaba 
por 3 a 2 no primeiro jogo da 
decisão da Recopa SC e precisa 
vencer no Centreventos Cau 
Hansen para forçar a prorroga-
ção e lutar pelo primeiro título 
do ano. Com dois gols de Yan e 
um de Chico, o Joaçaba garan-
tiu a vantagem. Caio e Evandro 
marcaram para o Joinville.

Em um primeiro jogo pe-
gado, JEC/Krona e Joaçaba 
fizeram um primeiro tempo 
de quatro gols e muito equi-
líbrio. Com os donos da casa 
subindo a linha de marcação 
no início da partida, o Tri-
color trabalhava bem a bola 
rodando as jogadas para 
fugir da intensa marcação.

O Tricolor aproveitou uma 
falha do Joaçaba para abrir 
o placar aos sete minutos da 
primeira etapa. Igor Cario-
ca chutou, a bola explodiu na 
marcação que tentou afastar o 
perigo, mas a bola sobrou para 
Caio, que chegou chutando no 
canto direito de Jackson para 
estrear o placar no Meio Oeste.

Quando o JEC apertava a 
marcação com a linha alta para 
provocar o erro do adversá-
rio, quem errou foi o Tricolor. 
Aos 10 minutos, o Joinville não 
conseguiu voltar com rapidez 
para a quadra de defesa e em 
um contra-ataque rápido, Yan 
recebeu livre na ala esquer-
da para empatar a partida.

Não demorou para o Joaçaba 
virar. No minuto seguinte, o 
gol saiu de bola parada. Após 
cobrança de falta defendida 
por Willian, a bola sobrou na 
área e, sem marcação, Chico 
cabeceou para colocar o time 
da casa na frente do placar.

Em vantagem, o Joaçaba 
cresceu na partida, mas o balde 
de água fria veio aos 15 minutos. 
Em cobrança de lateral, Xuxa 
encontrou Evandro na área, 
mesmo marcado, o ala conse-
guiu cutucar a bola o suficiente 
para tirar Jackson do lance e 
empatar novamente a partida. 

GOLEIRO LINHA 
NÃO FUNCIONOU

O empate durou pouco no 
segundo tempo. Quando o JEC/
Krona conseguia quebrar as 

fortes linhas de marcação do 
Joaçaba, falhou novamen-
te na volta para a quadra de 
defesa e, aos três minutos, 
em contra-ataque rápido do 
time da casa, Yan recebeu livre 
pela direita e, de chapa, chu-
tou para colocar o Joaçaba em 
vantagem mais uma vez.

Apesar de estar atrás no 
placar, o JEC/Krona dominou a 
partida, povoando a quadra de 
defesa do Joaçaba, movimen-
tando a bola e criando com boas 
chances de empatar a partida, 
mas falhando no toque final.

O time da casa aproveitava a 
lentidão tricolor na volta para 
a quadra de defesa e criava 
boas chances em transição 
veloz, mas parava no golei-
ro Willian. Em desvantagem 
no placar, Daniel Jr. lançou 
Renatinho como goleiro linha 
na tentativa de buscar o gol 
de empate aos 16 minutos. 

A estratégia não funcionou, o 
Joaçaba se fechou na marcação 
e garantiu a vitória jogando 
dentro de casa. Com isso, tem a 
vantagem do empate no jogo de 
volta, que acontece na próxima 
segunda-feira (17), às 18h30, 
no Centreventos Cau Hansen. 
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Falhas tricolores 

EvariniDrika

adrieli.evarini@ndmais.com.br

JEC/Krona sai atrás na 
decisão da Recopa SC
Derrotado pelo Joaçaba por 3 a 2, o Tricolor precisará vencer no tempo 
normal, no Centreventos, para forçar a prorrogação no jogo de volta

Esporte

Mais uma vez, o JEC/Krona foi derrotado em cima de suas 
falhas. Com muita lentidão para voltar à quadra de defesa, o 
Tricolor cedeu boas chances ao Joaçaba, que não desperdiçou 
e marcou duas vezes em contra-ataques rápidos, com 
superioridade numérica no ataque e um Joinville correndo 
sem chegar a tempo. O gol de Chico também saiu de um 
erro joinvilense, dessa vez, no posicionamento defensivo. 
Desatenta, a equipe não se posicionou após boa cobrança 
de falta e defesa de Willian. Três erros, três gols e derrota.

Xadrez jaraguaense 
Os atletas do xadrez voltaram às competições presenciais 
no fim de semana e Lucas Piccoli, Mestre Nacional, 
faturou mais um título. Na primeira etapa do 5º Circuito 
IRT de Xadrez SUB 2200, em Rio Negrinho, o jaraguaense 
ficou com o título da categoria Sub-18 e o terceiro lugar 
geral no absoluto. Guilherme Silva também trouxe 
medalha para casa ao conquistar o bronze no Sub-16.

Atletismo jaraguaense volta com medalhas 
A equipe de 25 atletas jaraguaenses que viajou para 
disputar o Estadual Sub-20 de atletismo voltou para 
casa com um total de 20 medalhas. O masculino ficou 
com o troféu de campeão geral ao conquistar três ouros, 
quatro pratas e cinco bronzes. O feminino ficou com 
o vice com um ouro, quatro pratas e três bronzes.

Anúncio oficial 2 
Depois de já ter sido anunciado e passado a caneta no 
contrato, Davi Lopes foi oficialmente anunciado como 
o reforço que nunca saiu. O contrato do volante foi 
renovado até o final de 2022. Assediado, o camisa 8 fica.

Anúncio oficial 1 
O JEC deve anunciar oficialmente a contratação do lateral 
Alison hoje à torcida. O jogador está em Joinville, já passou 
por exames e questões burocráticas e deve ser apresentado 
em coletiva de imprensa entre amanhã e quinta-feira. 

FOTOS JULIANO SCHIMDT/DIVULGAÇÃO/ND

O JEC/Krona saiu na frente, mas com falhas defensivas 

permitiu que o Joaçaba virasse o jogo para 3 a 2 

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

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

15 acertos 4 R$ 749.346,18
14 acertos 352 R$ 1.845,18
13 acertos 12632 R$ 25,00
12 acertos 168662 R$ 10,00
11 acertos 918388 R$ 5,00

1 acertos 059973 R$ 1.350 mil
2 acertos 038233 R$ 15.500,00
3 acertos 059300 R$ 14 mil
4 acertos 048882 R$ 13 mil
5 acertos 088852 R$ 12.227,00

Quina 1 R$ 735.139,85
Quadra 40 R$ 9.976,90
Terno 3341 R$ 179,62

32 55 56 62 63

Sena Acumulado R$ 27 milhões
Quina 29 R$ 87.322,20
Quadra 3835 R$ 943,32

07 31 37 42 44 56

20 acertos 1 R$ 9.163.623,63
19 acertos 14 R$ 36.017,15
18 acertos 179 R$ 1.760,62
17 acertos 1298 R$ 242,79
16 acertos 8068 R$ 39,06
15 acertos 34226 R$ 9,20
0 acertos 1 R$ 252.120,06

10 14 20 23 25
29 38 40 42 43
57 60 63 65 66
68 75 89 93 96

Sena Acumulado R$ 1.600 mil
Quina 10 R$ 5.387,07
Quadra 557 R$ 110,53

Sena 0 R$ 0,00
Quina 17 R$ 2.851,98
Quadra 811 R$ 75,91

7 acertos Acumulado R$ 2.500 mil
6 acertos 4 R$ 15.604,39
5 acertos 73 R$ 1.221,47
4 acertos 1517 R$ 9,00

ABC             RN 6514 R$ 7,50

7 acertos Acumulado R$ 1.100 mil
6 acertos 65 R$ 1.683,98
5 acertos 2097 R$ 20,00
4 acertos 26871 R$ 4,00

Pregão Eletrônico nº 08/2021
Objeto: Aquisição eventual de material para a manutenção preventiva 
e corretiva de viaturas blindadas, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste instrumento. O Edital está disponível no site 
http://www.comprasgovernamentais.gov.br, ou no endereço Rua Willy Barth, nº 67, 
Progresso, São Miguel do Oeste-SC, nos dias de expediente, de segunda-feira à 
quinta-feira das 08h00min às 12h e das 14h00min às 16h45min e nas sexta-feira 
das 08:30 às 12h. Abertura das Propostas: 21/05/2021 às 09h30min.

RODRIGO KLUGE VILLANI – Ten Cel
Ordenador de despesas do 14º Regimento de Cavalaria Mecanizado

AVISO DE LICITAÇÃO

14º REGIMENTO DE 
CAVALARIA MECANIZADO MINISTÉRIO DA 

DEFESA
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PAULISTA
 QUARTAS DE FINAL 
  QUARTAS DE FINAL 
 11/5, 16h Corinthians  x  Inter Limeira
12/5, 21h Mirassol  x  Guarani
14/5, 19h30 Bragantino  x  Palmeiras
14/5, 21h30 São Paulo  x  Ferroviária   

 

O Avaí continua trabalhando 
forte visando o jogo de volta 
da semifinal do Campeonato 
Catarinense, contra o Brus-
que, marcado para a quarta-
-feira da semana que vem, 
no Estádio Augusto Bauer. A 
partida de ida foi realizada 
no último dia 2, na Ressaca-
da, e terminou empatada sem 
gols. Por conta da indefinição 
da outra semifinal devido à 
punição ao Hercílio Luz, o 
confronto de volta foi adiado.

“Importante essas duas 

semanas, porque a gente 
vinha de uma sequência de 
jogos. Estamos usando essas 
semanas para corrigir aquilo 
que a gente vinha pecando, 
treinar bastante finalização 
e aprimorar a parte defensi-
va”, disse o goleiro Gledson.

De fato, o sistema defensi-
vo vem sendo o ponto forte 
do Avaí no Catarinense. Nas 
últimas dez partidas, a de-
fesa só foi vazada em duas 
oportunidades. Gledson faz 
questão de dividir os mé-

ritos com todo o time.
“O professor sempre fala 

que a defesa começa no ataque 
e o ataque começa na defe-
sa. Está todo mundo focado. 
Sabemos que a gente fica 
muito perto da vitória se não 
sofrermos gols”, finalizou o 
goleiro. Na partida de volta 
do Catarinense, o ataque vai 
precisar produzir, pois só a 
vitória coloca o Avaí na final. 
Como fez melhor campanha na 
fase classificatória, o Brusque 
joga por um novo empate.

Avaí comemora 
pausa para treinar
Com o adiamento do jogo de volta da semifinal diante do 
Brusque, Claudinei Oliveira ganhou tempo para fazer ajustes

LIBERTADORES
  GRUPO A 

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

  4ª RODADA 
 11/5, 21h30 Ind.del Valle  x  Palmeiras
12/5, 23h Universitario  x  Def. y Jus. 

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

1º
2º
3º
4º

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

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

1º
2º
3º
4º

  4ª RODADA 
 11/5, 19h15 The Strongest  x  Barc.-EQU
11/5, 19h15 Santos  x  Boca Juniors 

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

1º
2º
3º
4º

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

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

1º
2º
3º
4º

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

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

1º
2º
3º
4º

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

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

1º
2º
3º
4º

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

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

1º
2º
3º
4º

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

Palmeiras 9 3 3 0 0 10 3 7 100
Def. y Jus. 4 3 1 1 1 5 3 2 44.4
Ind.del Valle 4 3 1 1 1 5 6 -1 44.4
Universitario 0 3 0 0 3 2 10 -8 0

Internacional 6 3 2 0 1 10 3 7 66.7
Always Ready 6 3 2 0 1 5 2 3 66.7
Olimpia 3 3 1 0 2 5 10 -5 33.3
Dep. Táchira 3 3 1 0 2 3 8 -5 33.3

Barc.-EQU 9 3 3 0 0 7 0 7 100
Boca Juniors 6 3 2 0 1 3 1 2 66.7
Santos 3 3 1 0 2 5 4 1 33.3
The Strongest 0 3 0 0 3 0 10 -10 0

Fluminense 5 3 1 2 0 4 3 1 55.6
River Plate 5 3 1 2 0 3 2 1 55.6
Junior B. 2 3 0 2 1 3 4 -1 22.2
Santa Fe 2 3 0 2 1 2 3 -1 22.2

São Paulo 7 3 2 1 0 5 0 5 77.8
Racing 5 3 1 2 0 3 2 1 55.6
Rentistas 2 3 0 2 1 1 3 -2 22.2
Sport.Cristal 1 3 0 1 2 1 5 -4 11.1

Argentinos Jrs 9 3 3 0 0 6 0 6 100
At.Nacional 4 3 1 1 1 6 6 0 44.4
Uni. Católica 3 3 1 0 2 3 5 -2 33.3
Nacional-URU 1 3 0 1 2 5 9 -4 11.1

Flamengo 9 3 3 0 0 10 5 5 100
LDU 4 3 1 1 1 7 6 1 44.4
Vélez Sarsfi eld 3 3 1 0 2 5 6 -1 33.3
Un. La Calera 1 3 0 1 2 3 8 -5 11.1

Atlético-MG 7 3 2 1 0 7 2 5 77.8
Cerro Porteño 4 3 1 1 1 2 4 -2 44.4
La Guaira 3 3 0 3 0 1 1 0 33.3
América Cali 1 3 0 1 2 1 4 -3 11.1

LIBERTADORES
  GRUPO A 

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

  4ª RODADA 
 11/5, 21h30 Ind.del Valle  x  Palmeiras
12/5, 23h Universitario  x  Def. y Jus. 

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

1º
2º
3º
4º

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

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

1º
2º
3º
4º

  4ª RODADA 
 11/5, 19h15 The Strongest  x  Barc.-EQU
11/5, 19h15 Santos  x  Boca Juniors 

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

1º
2º
3º
4º

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

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

1º
2º
3º
4º

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

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

1º
2º
3º
4º

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

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

1º
2º
3º
4º

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

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

1º
2º
3º
4º

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

Palmeiras 9 3 3 0 0 10 3 7 100
Def. y Jus. 4 3 1 1 1 5 3 2 44.4
Ind.del Valle 4 3 1 1 1 5 6 -1 44.4
Universitario 0 3 0 0 3 2 10 -8 0

Internacional 6 3 2 0 1 10 3 7 66.7
Always Ready 6 3 2 0 1 5 2 3 66.7
Olimpia 3 3 1 0 2 5 10 -5 33.3
Dep. Táchira 3 3 1 0 2 3 8 -5 33.3

Barc.-EQU 9 3 3 0 0 7 0 7 100
Boca Juniors 6 3 2 0 1 3 1 2 66.7
Santos 3 3 1 0 2 5 4 1 33.3
The Strongest 0 3 0 0 3 0 10 -10 0

Fluminense 5 3 1 2 0 4 3 1 55.6
River Plate 5 3 1 2 0 3 2 1 55.6
Junior B. 2 3 0 2 1 3 4 -1 22.2
Santa Fe 2 3 0 2 1 2 3 -1 22.2

São Paulo 7 3 2 1 0 5 0 5 77.8
Racing 5 3 1 2 0 3 2 1 55.6
Rentistas 2 3 0 2 1 1 3 -2 22.2
Sport.Cristal 1 3 0 1 2 1 5 -4 11.1

Argentinos Jrs 9 3 3 0 0 6 0 6 100
At.Nacional 4 3 1 1 1 6 6 0 44.4
Uni. Católica 3 3 1 0 2 3 5 -2 33.3
Nacional-URU 1 3 0 1 2 5 9 -4 11.1

Flamengo 9 3 3 0 0 10 5 5 100
LDU 4 3 1 1 1 7 6 1 44.4
Vélez Sarsfi eld 3 3 1 0 2 5 6 -1 33.3
Un. La Calera 1 3 0 1 2 3 8 -5 11.1

Atlético-MG 7 3 2 1 0 7 2 5 77.8
Cerro Porteño 4 3 1 1 1 2 4 -2 44.4
La Guaira 3 3 0 3 0 1 1 0 33.3
América Cali 1 3 0 1 2 1 4 -3 11.1

Libertadores

Inter projeta dificuldades 
contra o Deportivo Táchira

O Inter desembarcou na 
Venezuela onde encara o 
Deportivo Táchira, hoje, 
às 19h15hmin. Apesar da 
vitória por 4 a 0 contra o 
próprio Táchira, no Beira-
-Rio, o lateral Rodinei alerta 
que o Inter pode ter difi-
culdade contra os venezue-
lanos em San Cristóbal. Na 
única partida longe de Porto 
Alegre nesta Libertadores, 

o Colorado perdeu por 2 a 
0 para o Always Ready. 

A expectativa para o jogo é 
sobre a escalação. A pro-
jeção é de que Yuri Alberto 
e Thiago Galhardo sejam 
escalados no ataque. Yuri 
deve substituir Palacios, que 
deixou o gramado ainda no 
primeiro tempo do con-
fronto com o Juventude, 
na semifinal do Gauchão.

Diniz estreia em 
jogo quente
Superado o susto no Paulistão, 
o Santos enfim vai poder se 
concentrar totalmente na Copa 
Libertadores. Algo raro para 
os grandes clubes brasileiros, o 
time paulista terá apenas uma 
competição para se preocupar 
pelas próximas três semanas, 
em razão da queda precoce no 
Estadual, o que quase resultou 
em rebaixamento. O desafio de 
hoje, às 19h15, será novamente 
contra o Boca Juniors, desta vez 
na Vila Belmiro. E, para ajudar 
nesta empreitada, o Santos 
conta com um reforço no banco 
de reservas: Fernando Diniz.

Fla terá que 
se adaptar 
O Flamengo, que venceu 
os três jogos que disputou 
na Libertadores, encara 
hoje às 21h30, no Chile, 
o Unión La Calera. Outro 
adversário para a partida 
será a grama sintética, que 
deixa o jogo bem diferente. 
O Unión está na lanterna 
do grupo G, com apenas 
um ponto conquistado, e 
vem de derrota por 2 a 0 
para o Vélez Sarsfield.

Palmeiras pode 
garantir vaga
A estratégia do Palmeiras 
de priorizar a Libertadores 
neste início de temporada, 
escalando o time reserva no 
Campeonato Paulista, pode 
render o primeiro grande 
resultado nesta noite. Diante 
do Independiente del Vale, o 
time de Abel Ferreira já pode 
garantir a classificação para 
as oitavas de final do torneio 
continental. Para isso, basta 
vencer. O jogo será às 21h30 
no estádio Casa Blanca, 
em Quito, no Equador.



Primeira fase da vacinação 
contra a Influenza atinge 
7,6 milhões de pessoas
A Campanha de Vacinação contra a 
Influenza de 2021 encerrou ontem a sua 
1ª fase com 8% do público-alvo vacinado. 
A iniciativa tem o objetivo de imunizar 
79,4 milhões de pessoas em todo o país. 
Mas em um mês desde o seu início foram 
vacinadas 7,6 milhões de pessoas. A 
campanha começou no dia 12 de abril. A 1ª 
fase teve como foco crianças entre 6 meses 
e 6 anos, povos indígenas, trabalhadores 
da área da saúde, gestantes e mulheres 
puérperas. Foram imunizadas 5,5 milhões 
de crianças na faixa etária indicada, 1,1 
milhão de trabalhadores de saúde, 617,7 
mil gestantes, 120 mil indígenas e 114 mil 
puérperas. A segunda etapa da Campanha 
Nacional de Vacinação contra a gripe 
influenza começa hoje e prossegue até o 
dia 8 de junho. Essa etapa é destinada a 
idosos com mais de 60 anos e professores. 
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Polícia acaba com 
festas clandestinas
Uma festa acabou mal na madrugada de 
domingo (9), no bairro Guanabara, na 
zona Sul de Joinville. Já passava da meia-
noite quando os policiais foram até o local. 
Chegando lá, constataram a presença 
de várias pessoas em aglomeração e 
tiveram, inclusive, que solicitar reforço.
Segundo a Polícia Militar, havia cerca de 50 
participantes na festa, que foram revistados 
e liberados em seguida. O responsável 
pelo encontro foi localizado e afirmou que 
se tratava de uma festa de Dia das Mães. 
Conforme a PM, um boletim de ocorrência 
foi aberto para tratar da situação.
Já no Oeste do Estado, em Chapecó, pessoas 
de nacionalidade estrangeira estavam 
celebrando um aniversário quando a festa foi 
encerrada pela Polícia Militar após denúncia. 
Cerca de 50 pessoas estavam aglomeradas aos 
fundos de uma casa localizada na rua Sabiá. 

Japão faz teste para Olímpiada
Centenas de atletas, incluindo o velocista norte-
americano Justin Gatlin, participaram de um evento-
teste no Estádio Olímpico de Tóquio no domingo. Os 
organizadores ajustavam as operações e praticavam 
medidas de contenção contra Covid-19 com menos 
de três meses para o início dos Jogos Olímpicos.
Nenhum espectador esteve presente no estádio, 
onde as cerimônias de abertura e encerramento 
das Olimpíadas serão realizadas, já que Tóquio 
permanece em estado de emergência para controlar 
o aumento das infecções pelo coronavírus. 

Uma frente fria vinda do Rio 
Grande do Sul vai trazer chuva 
forte com riscos pontuais de 
alagamentos e deslizamentos para 
Santa Catarina. Segundo a Defesa 
Civil do Estado, a terça-feira (11) 
começa chuvosa e com a presença 
de muitas nuvens, encobrindo a 

maior parte de Santa Catarina.
A chuva deve começar logo pela 
manhã nas regiões Oeste ao Litoral 
Sul, atingindo o resto do Estado 
durante a tarde. Porém a maior 
intensidade deve ocorrer entre a noite 
de hoje e a manhã de quarta (12), 
com volumes que podem chegar aos 

70 mm. A Defesa Civil alerta para o 
risco moderado de alagamentos e 
deslizamentos pontuais. A temperatura 
deve sofrer pouca elevação durante o 
dia, devido à nebulosidade e à chuva. 
O vento sopra partindo do sudoeste 
e passando a sul, com intensidade 
alternando entre fraca e moderada.

+notícias
Variante indiana é classificada 
como preocupante - A OMS 
(Organização Mundial da Saúde) 
afirmou que classificou a variante do 
vírus da Covid-19 descoberta na Índia, a 
B.1.617, como "preocupante" por ser mais 
resistente e contagiosa. "Há informes de 
que a B.1.617 é mais contagiosa", mas 
também há indícios de que tem um grau 
de resistência às vacinas e, "portanto, 
nós a classificamos como uma variante 
preocupante", afirmou a doutora Maria 
Van Kerkhove, responsável técnica 
pela luta contra a Covid-19 na OMS.

GABRIEL LAIN/ACERVO/ND

Frente fria chega a Santa Catarina e 
Defesa Civil alerta para chuva forte 
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