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ND apresenta um raio-X  
dos adversários do JEC 
O ND inicia um levantamento sobre os times que o Tricolor vai 
pegar na Série D. Na edição de hoje, conheça o Aimoré. PÁGINA 16

SABRINA AGUIAR

Tragédia no Oeste 
põe em xeque 
a segurança 
nas escolas 
PÁGINA 2

DRIKA

Ala Xuxa pode voltar 
no  jogo contra 
o Carlos 
Barbosa 
PÁGINA 14

Juros sobem 
  

O Copom anunciou, ontem, nova alta na 
taxa básica dos juros da economia. A Selic 

foi elevada em 0,75% p.p. e alcançou 
a marca de 3,5% ao ano. E o Banco 

Central já sinaliza novo aumento na 
próxima reunião, em junho. PÁGINA 11
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INVESTIGAÇÃO DA ZONA AZUL

Polícia cumpre mandados de 
busca e apreensão em Joinville
Agentes estiveram também em São Francisco do Sul para recolher documentos, celulares e mídias que comprovem 
lavagem de dinheiro envolvendo a empresa que administrava o estacionamento rotativo em dez cidades de SC. Páginas 7 e 8

JEC vence Tubarão 
por 3 a 0 na estreia
 
Tricolor mostrou bom toque de bola 
e organização tática para superar o 
Tubarão, fora de casa. Página 14

FOTO: WILLIAN RICARDO/NDMAIS

DOR E SILÊNCIO

A cidade de Saudades parou para prestar as últimas homenagens às cinco vítimas da chacina que ocorreu em uma escola 
infantil, entre elas, três crianças. Centenas de pessoas compareceram no velório e no sepultamento ontem. PÁGINAS 3, 4 E 6
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Esse é um avanço para a 
cultura de Santa Catarina. A 
regulamentação da lei, hoje, 
mostra a agilidade que o 
governo deu a essa demanda. 
É o coroamento de todos esses 
anos de esforço”.  
 
Dolores Carolina Tomaselli,  presidente da FCC

A tragédia em Saudades trouxe para 
muitos pais a preocupação com o acesso de 
pessoas estranhas às escolas e Centros de 
Educação Infantil. Esse pensamento - ou 
algo semelhante- deve ter passado hoje 
pela cabeça de muitas pessoas ou até mesmo 
virou assunto em casa ou com amigos.
 
Aqui em Joinville, o secretário municipal 
de Educação, Diego Callegari disse que o 
controle de entrada de toda pessoa é feito por 
um interfone ainda na calçada para depois 
passar pelo portão, mas com autorização de 
quem está do lado de dentro. Em nenhuma 
unidade escolar do município a pessoa entra 
sem algum servidor da unidade autorizar. O 
fato no Oeste ainda é recente para ele, mas a 
prática de orientar e capacitar os professores 
e trabalhadores da Educação sobre essa 
prática de segurança é sempre feita.
 
Para alguns, a medida pode parecer insuficiente, 
já que, por exemplo, um ex-aluno pode se 
identificar e entrar, ou mesmo outras hipóteses 
podem ocorrer. Porém, um fato extraordinário 
deixa lições e desafios como esse: afinal, o quão 
seguros estão nossos alunos? E o que fazer para 
impedir a entrada? Respostas que deverão servir 
de debates a quem atua na área e os gestores.

Cuidado 
nas escolas

Dispensa de máscaras  
para autistas
Passou nesta semana pela Comissão de 
Constituição e Justiça, na Assembleia 
Legislativa, o projeto de lei que dispensa 
o uso de máscaras a pessoas com 
transtorno do espectro autista, deficiências 
intelectuais, sensoriais ou qualquer outra 
deficiência que as impeçam de fazer a 
utilização adequada do equipamento.

Mais direitos às 
crianças diabéticas
Outro destaque da Assembleia Legislativa foi 
a aprovação do PL 293/2021, do deputado 
licenciado Luiz Fernando Vampiro (MDB), atual 
secretário de estado da Educação. Ele prevê a 
distribuição gratuita, para crianças inseridas 
em programa de educação para diabéticos, de 
aparelho medidor de glicose que dispensa a 
coleta de sangue.  Agora, cabe à governadora 
Daniela Reinehr sancionar ou não.w

Linhas de crédito para construção civil
O assunto foi abordado na reunião da diretoria da Associação 
dos Comerciantes de Material de Construção, já que dois 
superintendentes da Caixa, Eduardo Jacobi e Rafael Meneguelli 
participaram da reunião ao lado de Lisiane Martins Garbin, 
gerente da CEF. A reivindicação é de que sejam criadas 
linhas de crédito tanto para os empresários como também 
aos consumidores, entre elas, o Programa Casa Verde e 
Amarela. Os representantes reforçaram que o financiamento 
traz segurança para que as lojas de materiais de construção 
realizem uma venda de maior valor e para que o cliente 
também tenha um maior potencial de compra para a sua 
obra. É importante que os interessados conheçam as opções de 
crédito para verificarem as viabilidades financeiras da CEF.

Presidente da FCC comemora 
Lei do Mecenato
A presidente da Fundação Catarinense de 
Cultura (FCC), Dolores Cristina Tomazelli, 
considerou um importante avanço 
para a área cultural. Com a assinatura 
da  regulamentação da lei do mecenato 
estadual, a classe artística catarinense 
pode colocar em prática projetos culturais. 
O governo do Estado injetará até R$ 75 
milhões por ano para financiamento das 
iniciativas. Os interessados podem captar 
recursos com empresas de Santa Catarina 
que ficam autorizadas a doar até 0,5% 
do ICMS para projetos aprovados pela 
FCC. O valor será calculado com base no 
ICMS pago no ano anterior, gerando um 
crédito para a empresa doadora. 

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

SABRINA AGUIAR

Nova farmácia em hospital - Assim como a Acij tem trabalhado em várias ações 
no combate a pandemia, outro município aqui da região também tem investido nesse tipo de 
iniciativa. Uma campanha entre prefeitura de São Francisco do Sul, Núcleo de Desenvolvimento 
Econômico Sustentável, Associação Empresarial (Acisfs) e a CDL do município está viabilizando 
adquirir equipamentos e medicamentos para a saúde. Com o valor arrecadado de R$ 486.617,70 
a conquista recém-inaugurada é uma farmácia no Hospital e Maternidade Municipal Nossa 
Senhora da Graça de São Francisco do Sul. A nova farmácia vai abastecer a ala de atendimento 
aos pacientes com Covid-19 e os demais procedimentos da unidade. Além disso, um toldo para os 
pacientes com Covid-19 e que estão em espera para atendimento foi instalado na unidade.



Nícolas Horácio
nicolas.david@ndmais.com.br

Dez minutos. Esse foi o tempo 
que Fabiano Kipper Mai levou 
para deixar um rastro de sangue 
e mudar para sempre a história 
da pacata Saudades, cidade de 
9,8 mil habitantes localizada no 
Oeste catarinense. Na terça-feira 
pela manhã, o operário e estu-
dante de 18 anos cometeu cinco 
homicídios na creche Pró-In-
fância Aquarela de Saudades. 
Dominado, tentou se matar.

Com duas armas brancas em 
mãos - uma adaga e um facão -, 
ele foi abordado pela auxiliar de 
sala Keli Adriane. Questionado, 
começou a sequência de crimes 
atacando-a. Na sequência, agrediu 
outra auxiliar, Mirla Renner, 
e quatro crianças de menos de 
dois anos - três delas morreram 
e uma se recupera no hospital. 

Com a chegada da polícia, 
Fabiano foi preso e levado para 
o hospital em estado grave, após 
ter tentado suicídio. Ontem, a 
Justiça converteu a prisão em 
flagrante para preventiva. 

Segundo o delegado regional 
de Chapecó, Ricardo Casagrande, 
que auxilia a equipe do delegado 
Jerônimo Marçal, os familiares do 
agressor estão colaborando com 
as investigações. Ouvidos em uma 

conversa preliminar no dia do 
crime, abriram a casa e entrega-
ram, espontaneamente, os objetos 
de interesse da investigação. 

O casal está constrangido e 
consternado pelo ato do filho e 
não será responsabilizado. Uma 
representante da empresa onde 
Fabiano trabalha também foi 
ouvida. “Ele trabalhava há algum 
tempo em uma empresa da cidade, 
sem qualquer registro de falta. Ela 
disse que se tratava de um funcio-
nário normal”, conta o delegado.

Fabiano foi autuado em flagran-
te por cinco homicídios tripla-
mente qualificados. Também foi 
indiciado pela tentativa de homi-
cídio da sexta vítima, a criança que 
ontem foi transferida para o Hos-
pital da Criança Augusta Muller 
Bohner, em Chapecó. Segundo bo-
letim divulgado às 18h de ontem, o 
bebê está se recuperando, encon-
tra-se estável e em leito clínico.

As qualificadoras dos crimes fo-
ram motivo torpe, uso de recurso 
que impossibilitou a defesa das ví-
timas e a utilização de meio cruel. 
Ele está sob os cuidados do Deap 
(Departamento de Administra-
ção Prisional) e até ontem, seguia 
internado no Hospital Regional do 
Oeste.
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Dez minutos de terror mudaram 
a rotina da pacata Saudades
Em um pequeno espaço de tempo, cinco 
famílias foram profundamente atingidas 
quando um rapaz invadiu a creche Aquarela e 
matou duas professoras e três bebês indefesos

 Editora: Marcela Ximenes marcela.ximenes@ndmais.com.br

Polícia aguarda autorização para analisar 
computador apreendido na casa do agressor

O delegado Jerônimo Marçal 
espera que Fabiano se recu-
pere para poder interrogá-lo. 
Também aguarda autoriza-
ção judicial para acessar aos 
eletrônicos apreendidos em 
sua casa. Nos próximos dias, a 
polícia continuará trabalhan-
do no inquérito policial para 
tentar desvendar a motiva-
ção por trás dos crimes. 

A materialidade e a au-
toria foram comprova-
das no dia do crime, com 
a prisão em flagrante.

“Foram apreendidos bens 
e objetos pessoais, também 
um computador. Esses obje-
tos vão para perícia e com-
provação, por exemplo, da 
aquisição das armas usadas 
no crime”, conta o delegado. 

A polícia vai analisar todos os 
materiais apreendidos na casa 
de Fabiano para tentar com-
preender sua rotina. Os mate-
riais serão confrontados com as 
provas testemunhais, para que a 
polícia analise se há convergên-
cia entre provas e depoimentos.
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A bandeira a meio palmo simboliza o luto da cidade de menos de 10 mil habitantes

Murilo 
Missing,
1 ano e 9 
meses

Anna Bela 
Fernandes 
de Barros, 
1 ano e 8 
meses

Sarah Luiza 
Mahle 
Sehn, 
1 ano e 7 
meses

Keli 
Adriane 
Aneceviski, 
30 anos 

Mirla 
Renner, 
20 anos

AS VÍTIMAS E O CRIMINOSO

O assassino 
Fabiano 
Kipper Mai, 
18 anos

Tempo de prisão
 Segundo o advogado 

criminalista Alexandre 
Neuber, em casos como 
este, a primeira ação 
é que o criminoso seja 
submetido a exames de 
sanidade, podendo ser 
qualificado como inimpu-
tável e, portanto, isento 
de pena. “Também pode 
ter a semi-imputabilida-
de, que é uma reduzida 
capacidade de entender 
o caráter do crime. Isso 
também vai ser averigua-
do. Superado isso, se ele 
for julgado pode ter uma 
pena que varia muito”, 
explica o advogado.

Alexandre Neuber diz 
que, nesse tipo de crime, o 
juiz também pode enten-
der que foi um crime con-
tinuado. Ou seja, Fabiano 
teria uma pena mais grave 
por um dos homicídios - 
12 a 30 anos, aumentada 
até a metade da pena.

O advogado explica 
que, considerando casos 
semelhantes, é possível  
que Fabiano responda por 
todos os crimes, chegando 
a uma pena próxima dos 
100 anos de prisão. Com 
os cinco homicídios e uma 
tentativa, de início, um 
criminoso pode pegar de 
12 a 30 anos por vítima.  
Neuber lembra que o 
tempo máximo de prisão 
em regime fechado é de 
40 anos no Brasil. Depois, 
o preso tem a progressão 
da pena, podendo entrar 
no regime semi-aberto.

Adaga nas grades 
Fabiano utilizou no ataque uma adaga do tama-

nho de uma espada, estimada em R$ 5 mil, e uma 
faca de 40 cm a 50 cm. Qualquer pessoa pode com-
prar essas armas em loja física ou virtual. A polí-
cia vai apurar detalhes, como a data da compra e 
a forma de pagamento, para traçar uma linha da 
conduta em relação ao planejamento do crime.

Segundo as testemunhas, ao entrar na creche ele não 
tinha um alvo fixo e pelo que foi apurado não conhe-
cia ninguém. As vítimas foram agredidas aleatoria-
mente. Ele tentou invadir outras salas, o que não foi 
possível porque foram trancadas pelas professoras. 
Dizendo palavras inaudíveis, ele jogava bombinhas 
e ameaçava as demais professoras passando a adaga 
nas grades das janelas, fazendo um grande barulho. 

Contido por pessoas que escutaram os pedidos de so-
corro das professoras, antes disso, ele praticou as auto-
lesões. Um sargento da PM deteve e deu a voz de prisão.

Leia mais nas

páginas 4 e 6 
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 “Não tem palavras que 
confortem. Chegar em casa 
e ver as coisas dela, não 
sei como vai ser daqui para 
frente. Ela era tudo para 
nós, muito esperta, inteli-
gente, linda.” Foi assim que 
Evandro Sehn, pai de Sarah 
Luiza Mahle Sehn, descreveu 
sua dor no velório da filha, 
uma das cinco vítimas da 
chacina de Saudades. Sarah 
estava prestes a completar 
1 ano e 8 meses. A menina, 
muito desejada e esperada 
pelos pais, era filha única. 

Evandro é motorista de 
transporte escolar e dia-
riamente levava colegas de 
Sarah à escola. “Sempre 
cuidei das crianças com 
muito carinho e, infeliz-
mente, aconteceu isso com 
a minha filha. Aproveita-
mos pouco ela”, lamentou.

O pai estava trabalhando 
quando recebeu a informação. 
Evandro foi avisado por um co-
lega que mora ao lado da esco-

la. “Ele me ligou desesperado e 
eu vim correndo ver se conse-
guia fazer alguma coisa, mas 
infelizmente não deu tempo”.

Ele chegou a invadir a 
escola atrás de informações 
da filha. “Corri atrás dela. 
Fui ao hospital e voltei. En-
trei na escola e, infelizmen-
te, vi o cabelinho dela com 
a ‘xuxinha’ que foi feito de 
manhã. Caiu meu mundo.”

Segundo Evandro, Sarah 
havia iniciado na escola há 
cerca de um mês. Ela fre-
quentava a creche no período 
da manhã e, à tarde, ficava 
em casa com a avó e a bisavó. 
“Era uma menina esperta, 
feliz, educada. Agora, ficam 
os vídeos e fotos que a gente 
pode tirar com ela. Levou 
uma parte de nós, mas temos 
que ser fortes para conseguir 
superar isso.” (Com infor-
mações da Agência Estado 
e dos repórteres Carolina 
Debiasi, Caroline Figuei-
redo e Willian Ricardo)

“Caiu meu mundo”, 
diz pai de bebê morta
Enterro, que reuniu mais de mil pessoas, foi marcado por 
comoção e muitas homenagens às cinco vítimas da chacina

Cortejo percorreu ruas da cidade até o cemitério público

A dor das famílias carregando os caixõezinhos 
brancos e a missa com centenas de pessoas

Especialista avalia 
comportamento do agressor

O especialista em segurança pú-
blica Silvio Sell observou que a 
impulsividade é uma característica 
predominante no perfil de Fabia-
no Kipper Mai, autor da chacina. 
Segundo Sell, ele é impulsivo por-
que a violência dele não tem uma 
racionalidade prática, é algo que 
parece que surgiu do nada. “Ele não 
estava tentando roubar nem se-
questrar. Esse caráter de violência 
exclusiva e gratuita é impulsiva”.

Outra característica citada pelo espe-
cialista é a busca por visibilidade. Con-
forme ele, é o perfil de uma pessoa que 
quer sair do anonimato, ser reconhe-
cida e colocar seu nome em um evento, 
ainda que seja na forma de tragédia.

Sequelas pós-tramáticas

A psicóloga do Instituto de Psicologia 
da USP (Universidade de São Paulo), 
Elaine Alves, falou sobre as seque-
las que um episódio como o ocorrido 
em Saudades pode causar na vida dos 
moradores da cidade. Elaine trabalhou 
em Suzano, em São Paulo, após o mas-
sacre na escola Raul Brasil em 2019.

“É preciso reunir todos os profis-
sionais, saber como eles estão, ter um 
cuidado especial com eles. Alguns não 
se sentem em condições de voltar para 
o trabalho imediatamente, é preci-

Perplexidade na hora da despedida
 “Como os pais vão su-

perar? Não faço nem ideia. 
Espero que jamais isso 
aconteça novamente”, disse 
Alexandra Drachler Bach. 
Muito emocionada com a 
filha no colo, a pequena 
Ana Julia, de 10 meses, ela 
contou que conhecia todas 
as vítimas. Alexandra e 
centenas de moradores da 
cidade participaram ontem 
das homenagens às víti-
mas da chacina, a agente 
educadora Mirla Amanda 
Renner Costa, a professora 
Keli Adriane Aniecevski e 
os bebês Sarah Luiza Mahle 
Sehn, Anna Bela Fernandes 
de Barros e Murilo Massing.

Os corpos das cinco 
vítimas do ataque à creche 
foram velados no Módulo 
Esportivo, bairro Lage de 
Pedra, durante a madrugada 
e a manhã de ontem. Mais 
de mil pessoas prestaram 

homenagens e mensagens 
de solidariedade se mul-
tiplicaram pela cidade.

O bispo Dom Odelir José 
Magri, da Diocese de Cha-
pecó, e o padre Armando 
Grützmann celebraram uma 
missa. O sepultamento foi 
no final da manhã, no cemi-
tério municipal da cidade.

As três crianças mortas 
no ataque foram enterradas 
lado a lado no cemitério da 
pequena cidade do Oeste. Os 
familiares ficaram o tempo 
todo perto dos caixões.

Desde as primeiras ho-
ras da manhã de ontem, 
moradores de Saudades 
prestaram homenagens 
em frente à escola. Glau-
cia dos Reis foi uma delas. 
Ela acendeu duas velas e 
pendurou flores em home-
nagem às vítimas. Glaucia 
é vizinha da família do 
pequeno Murilo Massing.

FOTOS WILLIAN RICARDO/ND

Lado a lado, os três pequenos túmulos onde os coleguinhas foram sepultados
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Era apenas mais um dia de 
rotina na creche Pró-Infância 
Aquarela. Às 10h, as 30 crianças 
já deveriam estar todas reuni-
das no refeitório para o almoço. 
Mas na terça-feira, excepcio-
nalmente, houve um atraso. 
Quem relata é uma professora 
que estava dentro da creche 
no momento do crime, mas 
que não quis ser identificada.

“Estava na sala dos profes-
sores realizando atividades 
extraclasse, o almoço atrasou 
não sei por quê. Eu ouvi minha 
colega Keli (professora) dizer 
que atenderia a uma pessoa 
no portão. Em seguida, ouvi 
gritos, larguei minha caixa 
de atividades e fui ver o que 
estava acontecendo. Ele já 
estava esfaqueando ela. Nes-
se momento, eu gritei bem 
alto para avisar que tinha um 
homem armado dentro da 
escola, voltei pra sala, fechei 
a porta, peguei meu celular e 
avisei a Secretaria de Educação: 
‘Mandem a polícia, tem um 
homem matando as pessoas 
aqui!’”, conta a professora.

No momento do ataque, 
havia cerca de 20 funcionárias 
e professoras na creche. O aviso 
foi decisivo para que outras 
crianças fossem protegidas. 
“Depois, eu saí pelo corredor 
e vi que a Mirla (agente edu-
cadora morta durante o ata-
que) já estava deitada no chão. 
Pulei uma janela e consegui 

entrar na minha sala. Todas 
nós (professoras) ficamos 
segurando as portas para ele 
não conseguir entrar. Daí, ele 
começou a bater nas janelas e 
(tentou) forçar para entrar nas 
salas”, relata a professora.

Do outro lado da rua, um 
homem que trabalhava em 
uma metalúrgica e o vizinho, 
numa loja de motos ao lado 
do prédio da creche, ouviram 
os gritos: “Tem um homem 
matando as crianças”.

O primeiro pegou uma barra 
de ferro do chão e correu em 
direção à creche para con-
ter o agressor e impedi-lo de 
cometer suicídio, enquanto o 
outro, diante dos pedidos de 
ajuda, pegou uma das crianças 
feridas e a levou ao hospital.
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Atraso salvou a vida 
de outras crianças 
Professora contou que o horário do almoço na creche foi 
alterado e isso evitou que o criminoso encontrasse mais pessoas 

“Filme de terror que ainda não acabou”
Segundo a professora, toda 

a ação durou cerca de 10 mi-
nutos. “Quando pude sair, o 
vi deitado no chão com muito 
sangue. A minha colega Keli 
tentou salvar as crianças, ele 
conseguiu entrar naquela sala 
porque a Mirla havia saído 
para preparar o almoço delas 
e a porta estava aberta. A Keli 
tentou avisar, mas não deu 
tempo. Isso parece um filme 
de terror que ainda não aca-

bou”, lamenta a professora.
No total, a creche tem sete 

salas de aula, sendo quatro 
na parte da frente, e atende 
a cinco turmas do berçário 
com crianças de até dois 
anos. Apenas uma profes-
sora conseguiu retirar as 
crianças da sala enquanto o 
jovem praticava os crimes

“Ninguém está preparado 
para isso. Ninguém imagi-
na isso em uma cidade onde 

o máximo que você tem é 
algum roubo uma vez ou 
outra e geralmente praticado 
por alguém que não é daqui. 
Eu sou mãe, eu tenho três 
filhos, os pais confiam as 
crianças à gente. Eu não me 
imagino voltando lá. Se ele 
tivesse chegado um pouco 
depois teria pego todas as 
crianças juntas no refeitório 
e a tragédia poderia ser bem 
maior”, diz a professora.

Creche possui sete 
salas de aula, sendo 
quatro na parte da 
frente, e atende a 
cinco turmas do 
berçário com crianças 
de até dois anos 

WILLIAN RICARDO/ND

Imprensa internacional 
repercutiu chacina

O portal de notícias BBC News, do Reino Uni-
do, publicou ainda na terça-feira uma nota so-
bre o atentado. Com o título de “Cinco pessoas 
mortas em ataque com facão a creche no Bra-
sil”, a publicação diz que “ainda não está claro 
o que está por trás do ataque na pequena cida-
de de Saudades, no Estado de Santa Catarina”.

Também do Reino Unido, o jornal Mirror regis-
trou o ataque: “Adolescente brasileiro mata três 
crianças e duas funcionárias em massacre a cre-
che”. O The Washington Post também publicou a 
notícia da chacina. O portal de notícias 7News da 
Austrália citou a secretária municipal de Educa-
ção de Saudades, Gisela Hermann, que destacou 
a “cena de horror” nas dependências da creche.

O site francês France24 publicou a notícia sobre 
a tragédia e mencionou o luto de três dias decre-
tado pela governadora interina Daniela Reinehr.

Jornal inglês Mirror noticiou o massacre

PL quer proibir divulgação de 
imagens de terroristas

Um PL (Projeto de Lei) de 2019 trata da proibi-
ção de divulgação dos nomes de pessoas envolvi-
das em ataques, como o ocorrido na terça-feira em 
Saudades. Os autores do projeto, deputados federais 
Jaziel Pereira (PL/CE) e Leonardo Ribeiro (Solida-
riedade/MT), justificam que a exposição pode mo-
tivar que outras pessoas cometam atos violentos. 

Além do mais, segundo os deputados, os terro-
ristas se beneficiam da publicidade para obterem 
respeito e reconhecimento nos grupos dos quais par-
ticipam. O PL encontra-se para na Comissão de Ciên-
cia e Tecnologia, Comunicação e Informática.

A proposta da PL surgiu logo após o massacre na 
escola Raul Brasil de Suzano (SP), ocorrido em mar-
ço de 2019, quando 10 pessoas foram assassinadas 
por dois homens. Antes desse ataque, em 2017, 13 
pessoas foram mortas após um homem ter coloca-
do fogo em uma creche em Janaúba (MG). Também 
naquele ano, um adolescente de 14 anos matou duas 
crianças de 13 anos em uma escola de Goiânia (GO). 

A frente da creche Aquarela virou mural de homenagens 
às vítimas da chacina. Ontem, muitas pessoas foram 
ao local deixar flores, cartas e fazer orações

WILLIAN RICARDO/ND
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Megaoperação 
realizada em 
10 cidades 
catarinenses e 
uma gaúcha 
tenta entender 
esquema que 
teria deixado de 
repassar  
R$ 20 milhões 
à Prefeitura de 
Florianópolis
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EspecialND Editor: Jean Balbinotti jean.balbinotti@ndmais.com.br

Luana Amorim* 
luana.amorim@ndmais.com.br

Quarenta e dois mandados 
de busca e apreensão foram 
cumpridos, na manhã de on-
tem, em 10 cidades de Santa 
Catarina e uma do Rio Grande 
do Sul em uma megaoperação 
liderada pela Polícia Civil de 
SC. Ela investiga supostos 
crimes de peculato, associa-
ção criminosa e lavagem de 
dinheiro envolvendo a em-
presa Dom Parking, respon-
sável pela gestão de contratos 
de estacionamento rotativo.

Foram recolhidos docu-
mentos, celulares e mídias 
que serão analisadas pela po-
lícia a fim de entender como 
o grupo agia. O delegado Je-
ferson Alessandro Costa, que 
conduz o inquérito na DLAV 
(Delegacia de Investigação à 
Lavagem de Dinheiro), não 
descarta a possibilidade de 
sequestro de bens para, no 
futuro, ressarcir as vítimas. O 
inquérito continua em sigilo.

As apurações estão a 

cargo da DLAV (Delegacia 
de Investigação à Lavagem 
de Dinheiro) com apoio do 
Lab-LD (Laboratório de 
Tecnologia contra a Lava-
gem de Dinheiro) da Polícia 
Civil de Santa Catarina.

Participaram da opera-
ção integrantes da DEIC 
(Departamento Estadual 
de Investigações Crimi-
nais), das delegacias de 
Polícia locais e do IGP (Ins-
tituto Geral de Perícias). 

Segundo a apuração, os 
crimes teriam sido come-
tidos durante o contrato de 
execução de vagas de esta-
cionamento rotativo na Zona 
Azul, na Capital. O sócio da 
Dom Parking é o empresário 
Nédio Domingos Vitório. A 
empresa firmou contrato com 
a Prefeitura de Florianópolis 
em 2013 e teve ele rescindido 
em 2019, após acumular uma 
dívida de R$ 20 milhões.

A investigação que apura 
os fatos começou há quase 
dois anos, após uma apreen-
são feita por vereadores 

de Florianópolis. Uma CPI 
(Comissão Parlamentar de 
Inquérito) foi criada a fim de 
apurar o contrato da Zona 
Azul. À época, houve denún-
cias de que a concessionária 
estaria retirando os com-
putadores do escritório.

Os equipamentos foram 
apreendidos e encaminha-
dos à perícia da Polícia Civil. 
De acordo com o delegado 
Jeferson, a suspeita é de que 
esse dinheiro tenha sido des-
viado para contas de outras 
empresas do mesmo grupo 
para beneficiar os donos 
da antiga concessionária.

“Uma das coisas que 
chama a atenção é que parte 
dos recursos dessa empre-
sa foi remetido para outra 
empresa do grupo familiar 
sem aparentemente uma 
contraprestação e com um 
valor muito próximo des-
ses valores que deveriam ir 
para o município”, aponta.

*Com informações do repórter 
Eduardo Cristófoli, da NDTV

MANDADOS DE 
BUSCA POR CIDADE

FLORIANÓPOLIS 10
JOINVILLE 9
PALHOÇA 8
SÃO JOSÉ 4
BALNEÁRIO CAMBORIÚ 4
GOVERNADOR CELSO RAMOS 1
ITAPEMA  1
ITAJAÍ  1
SÃO FRANCISCO DO SUL  1
CAÇADOR  1
NOVO HAMBURGO (RS)  1

Polícia investiga 
desvios na Zona Azul
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Desequilíbrio financeiro 
O contrato estipulava à Dom Parking repassar 

mensalmente à Prefeitura de Florianópolis par-
te do valor arrecadado com a cobrança do estacio-
namento. Porém, durante o período do contrato, 
o dinheiro nunca foi entregue, diz a Polícia.

A empresa alegava que isso acontecia porque ela 
vivia um desequilíbrio financeiro, situação que é 
questionada pelo delegado. “Chama a atenção o fato 
do contrato ter perdurado entre 2013 a 2018 sem 
nenhum questionamento. Pelo contrário, eles, in-
clusive, solicitaram o aumento de vagas. Essa movi-
mentação atípica existe um padrão e não faz nenhum 
sentido essa remessa de dinheiro em valores signi-
ficativos para outra empresa do grupo”, explica.

Primeira ação trabalhista foi proposta em Joinville
A primeira decisão na área 

trabalhista que vincula as empre-
sas para o pagamento de dívi-
das com funcionários é de 2013, 
após Ação Civil Pública proposta 
pelo MPT (Ministério Públi-
co do Trabalho) em Joinville.

Na época, a Justiça do Traba-
lho, que bloqueou os bens dos 
sócios, reconheceu que a Dom 
Parking e a Cartão Joinville são 
do mesmo grupo econômico. 

Desde abril de 2013, a Dom Par-

king já estava no contrato com a 
Prefeitura de Florianópolis de for-
ma emergencial e, em outubro da-
quele ano, foi classificada, apesar 
das pendências trabalhistas deixa-
das pela Cartão Joinville avaliadas 
em R$ 750 mil, como a nova con-
cessionária do serviço na Capital.

A Cartão Joinville perdeu o 
direito de operar na cidade em 
2012, após decisão da Justiça 
favorável a uma ação do MPSC 
(Ministério Público de Santa Ca-

tarina) que impediu a Prefeitura 
de entregar o serviço a terceiros. 
A empresa fechou as portas e 
não pagou as verbas rescisó-
rias, salários e horas extras dos 
funcionários, segundo o MPT.

Na Capital, 165 empregados da 
Dom Parking tentaram reaver na 
Justiça seus direitos trabalhistas. 
Durante os seis anos que operou 
em Florianópolis, a empresa não 
depositou os valores referentes 
ao FGTS de cada trabalhador.

 Lavagem de dinheiro
Segundo o delegado, há indícios de uma possível lava-

gem de dinheiro, com depósitos em espécie. Outro ponto 
levantado pela investigação é a suspeita de que o dinhei-
ro que deveria estar nos cofres da Prefeitura tenha sido 
usado para pagamentos de boletos bancários pessoais 
e de despesas particulares, além de compra de bens.

A Dom Parking faz parte de um grupo eco-
nômico que conta com outras cinco empresas 
que já tiveram contratos anulados, desde 2002, 
para o mesmo serviço nos municípios de Jara-
guá do Sul, Joinville e Balneário Camboriú.

As empresas travam batalhas jurídicas com as 
prefeituras por dívidas semelhantes a que foi con-
traída na Capital e seus ex-funcionários, inclusi-
ve em ações no STF (Supremo Tribunal Federal).

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

CONTRAPONTO

Em nota, a Prefeitura de Flo-
rianópolis afirmou que a inves-
tigação partiu de denúncias do 
próprio município. “Quando a 
atual administração assumiu em 
2017, detectou que desde 2013 
havia problemas nesse repasse 
da empresa, alertou órgãos de 
controle e rescindiu o contrato”.

O ND tentou entrar em contato 
com o advogado que representa a 
Dom Parking em outros processos. 
Porém, apenas o sócio dele, Thiago 
Beltrame, atendeu a reportagem 
alegando que eles não represen-
tavam a empresa na ação. Ques-
tionado sobre as outras situações 
envolvendo a Dom Parking, ele se 
limitou a dizer que “não temos 
nada a declarar no momento”.

A reportagem também tentou 
falar com a empresa pelo te-
lefone que consta na internet, 
mas o número deu inexistente.

Chama a atenção o 
fato do contrato ter 
perdurado entre 2013 
a 2018 sem nenhum 
questionamento. 
Pelo contrário, eles, 
inclusive, solicitaram 
o aumento de vagas.”

Jeferson Alessandro Costa,
delegado

Uma das coisas que chama a atenção é que parte dos recursos 
dessa empresa foi remetido para outra empresa do grupo familiar 
sem aparentemente uma contraprestação e com um valor muito 
próximo desses valores que deveriam ir para o município.”

Jeferson Alessandro Costa, delegado

Policiais se reúnem para fazer os últimos 
ajustes e dar orientações antes de iniciarem 
as abordagens com os investigados
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LINHA DO TEMPO Os passos e as decisões que levaram o governador Carlos Moisés ao Tribunal Especial

2020
ago

10  Um grupo de 16 pessoas apresenta 
o pedido de impeachment contra 
Carlos Moisés e Daniela Reinehr. São 

advogados, profissionais liberais, empresários 
e até um desembargador aposentado.

SOLON SOARES/ALESC/DIVULGAÇÃO/ND

ago

18  A CPI dos Respiradores conclui 
seu relatório. Texto desenvolvido 
pelo relator, deputado Ivan 

Naatz (PL) foi aprovado por unanimidade 
na CPI. O relatório apontou o crime de 
responsabilidade do governador Carlos 
Moisés (PSL), abrindo caminho para o 
pedido de impeachment que ainda estava 
sob análise da procuradoria da Alesc.

set

3  Alesc acata 
a admissi-
bilidade do 

segundo pedido de 
impeachment do 
governador e da vice. 
Foram reconhecidas as 
denúncias relativas ao 
hospital de campanha 
de Itajaí e à compra 
dos respiradores. 
A questão da 
equiparação salarial 
dos procuradores 
do Estado foi retirada.

out

13  A comissão especial vota 
favorável ao prosseguimento 
do processo na Alesc. Foram 

oito votos para a manutenção, além 
de uma ausência. A comissão arquivou 
o processo contra a vice-governadora. 
O relatório de Valdir Cobalchini (MDB) 
apontou que não houve omissão 
da vice na compra dos respiradores 
fantasmas. O pedido de impeachment 
avançou para ser votado em Plenário, 
com todos os 40 deputados estaduais.

nov

27  Depois que 
o primeiro 
impeachment 

de Moisés foi rejeitado 
e o afastamento 
definitivo do 
governador não se 
confirma, o governador 
retornou ao cargo 
de governador. 

dez

9  Sessão de 
julgamento 
marcada para 

14 de dezembro é 
adiada e fica sem data 
definida. O adiamento 
foi um pedido de Valdir 
Cobalchini (MDB), 
motivado pela falta 
de documentos que 
estão no STJ (Superior 
Tribunal de Justiça), a 
exemplo do relatório 
da Polícia Federal 
que teria afastado 
a participação do 
governador na compra 
dos respiradores.

out

20  Após a aprovação na 
comissão especial, o 
segundo processo de 

impeachment contra Moisés 
foi instaurado na Alesc com 36 
deputados favoráveis. Somente Cel. 
Mocellin (PSL) e Paulinha (PDT) 
foram contrários; Julio Garcia (PSD) 
se absteve e Vicente Caropreso 
(PSDB) não compareceu à votação. 

out

30  O Tribunal Misto 
é instalado e a 
desembargadora Rosane 

Portella Wolff é sorteada relatora 
do segundo impeachment. 

Paulo Rolemberg
paulo.rolemberg@ndmais.com.br

A turbulenta política catari-
nense dos últimos meses chega 
a mais um capítulo amanhã, 
a partir das 9 horas. O Tribu-
nal Especial de Julgamento, 
formado por cinco desem-
bargadores e cinco deputados 
estaduais, julgará o segundo 
processo de impeachment con-
tra o governador afastado Car-
los Moisés da Silva (PSL). Ele 
está fora do cargo desde 29 de 
março, após o mesmo tribunal 
acatar a denúncia pelo crime de 
responsabilidade na aquisição 
fraudulenta dos 200 ventila-
dores pulmonares artificiais, 
em março do ano passado.

O resultado final do julga-
mento paira em dúvidas. Caso 
receba pelo menos sete votos 
(2/3 dos julgadores), o gover-
nador será destituído do cargo 
e inabilitado para o exercí-
cio da função pública. Se não 
houver sete votos contrários 
a Moisés, ele é absolvido, e 

retornará ao comando do Es-
tado. Na última votação foram 
seis votos a favor do impea-
chment e quatro contrários.

Fontes ouvidas pela repor-
tagem do ND apontaram que 
a tendência do placar se inicie 
com três votos a favor do im-
peachment. A avaliação é que 
as desembargadoras Rosane 
Portela Wolff (relatora do pro-
cesso) e Sônia Maria Schmidt 
não deverão mudar o voto. 
Além delas, o deputado Láercio 
Schuster (PSB) deve ser outro 
voto pelo afastamento defini-
tivo. Os cinco desembargado-
res votaram pelo afastamento, 
por até 120 dias, de Carlos 
Moisés do cargo, em março 
deste ano. Dos cinco deputa-
dos, quatro votaram contra 
o acatamento da denúncia.

Por outro lado, os obser-
vadores políticos ouvidos 
apontam que os votos dos 
desembargadores Luiz Antô-
nio Fornerolli, Luiz Zanelato 
e Roberto Lucas Pacheco são 
incógnitas, mas com uma 

possibilidade de mudança de 
voto por parte de Pacheco e 
Fornerolli, que no julgamen-
to realizado em março deste 
ano deixaram os votos em 
aberto com relação ao impea-
chment de Carlos Moisés.

A defesa de Carlos Moi-
sés, diante das acusações de 
suposto crime de responsabi-
lidade imputado a ele e demais 
envolvidos, tem como fortes 
argumentos as conclusões 
acerca das investigações feitas 
pela força-tarefa composta por 
Ministério Público, Polícia Civil 
e Tribunal de Contas do Estado 
de Santa Catarina, e a decisão 
do ministro Benedito Gonçal-
ves, do STJ (Superior Tribunal 
de Justiça), que arquivou o 
inquérito que apurava a parti-
cipação do governador afas-
tado  na compra irregular dos 
respiradores, após a subpro-
curadora-geral da República, 
Lindôra Araújo, não encontrar 
“indicativos claros” de que 
Moisés tivesse conhecimen-
to sobre as irregularidades.

Destino do governo de Santa 
Catarina será definido amanhã
Desfecho do processo de impeachment de Carlos Moisés ocorre após 
mais de um ano de instabilidade político-administrativa no Estado

Duas linhas de votos

Para o cientista político Eduardo Guerini tanto a governadora 
interina quanto Carlos Moisés têm atuado nos bastidores políticos. 
“É evidente que na decisão política é muito mais fácil de reverter 
um voto do que na decisão técnico jurídica, os votos dos desem-
bargadores. Algumas ações que vêm ocorrendo politicamente na 
base dos votos dos parlamentares tendem a produzir um efeito que 
pode ser bastante surpreendente para Santa Catarina”, avaliou.

Segundo o presidente da Comissão de Acompanhamento do 
Processo de Impeachment da OAB-SC, Rogério Duarte, deve se 
observar duas linhas nos votos dos desembargadores: a de que 
entenderam que o governador tinha conhecimento dos fatos e a 
outra de que a abertura do impeachment possibilitaria a análise 
do conjunto probatório para verificar o envolvimento ou não de 
Moisés na compra dos 200 respiradores. “Lembrando que é um 
novo julgamento. Os desembargadores têm liberdade para con-
feccionar seus votos e seguir ou não a posição adotada lá atrás ou 
então um novo entendimento pelas provas presentes”, comentou.

Para voltar a governar SC, 
Moisés precisa de quatro votos

Daniela permanece no cargo se 
sete votarem pelo impeachment

RICARDO WOLFFENBÜTTEL/SECOM SC/ND LEO MUNHOZ/ND

REPRODUÇÃO/ND
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O ex-ministro da Saúde 
Nelson Teich disse ontem, em 
depoimento à CPI da Pande-
mia, que deixou o governo 
por ter percebido que não te-
ria autonomia para conduzir 
a pasta. Ele afirmou que não 
sabia da produção de cloro-
quina pelo Exército e que sua 
orientação sempre foi con-
trária ao uso desse e de outros 
medicamentos sem compro-
vação científica no enfreta-
mento da crise sanitária.

Segundo Teich, que ficou 
menos de um mês no cargo, 
“existia um entendimento 
diferente pelo presiden-
te” Jair Bolsonaro, fato que 
motivou sua saída do co-
mando da pasta. “Esse era 
o problema pontual, mas 
isso refletia falta de au-
tonomia”, disse Teich.

Em resposta ao relator, 
senador Renan Calheiros 
(MDB-AL), o ex-minis-
tro afirmou que nunca foi 
consultado sobre a produção 

e distribuição de cloroquina, 
mas não descartou que possa 
ter ocorrido, mas “nunca sob 
minha orientação”, apontou.

O ex-ministro, que é mé-
dico oncologista, reforçou 
que seu posicionamento se 
estende a outros medica-
mentos sem comprovação 
e ressaltou que a cloroqui-
na tem efeitos colaterais.

Um dia antes de deixar o 
cargo, houve uma reunião 
entre Bolsonaro e empre-
sários na qual o chefe do 
Executivo afirmou que a 

aplicação da cloroquina seria 
expandida. Na noite, foi a vez 
do presidente falar em “live” 
nas redes sociais sobre a 
expansão do uso do medica-
mento. Foi a gota d’água para 
Teich. “Aí no dia seguinte 
eu peço a minha exonera-
ção”, relatou o ex-ministro.

Após os depoimentos dos 
dois primeiros ministros 
da Saúde do governo do 
presidente Jair Bolsonaro, 
a CPI da Pandemia recebe 
hoje o atual titular da pasta, 
Marcelo Queiroga, às 10h, 
e o diretor-presidente da 
Anvisa (Agência de Nacio-
nal de Vigilância Sanitária), 
Antonio Barra Torres, às 14h.

Queiroga está à frente do 
Ministério da Saúde desde 23 
de março. O médico assumiu 
o cargo com o desafio de 
chefiar a pasta no pior mo-
mento da pandemia no país, 
quando se somavam cerca 
de 300 mil mortes no Brasil 
[hoje são mais de 400 mil].

CPI da Pandemia

Teich diz que deixou cargo por falta de 
autonomia e por não aceitar cloroquina

2021
jan

27  O MPSC (Ministério 
Público de Santa 
Catarina) decidiu, 

por força-tarefa presidida 
pelo procurador-geral 
Fernando Comin, pelo 
arquivamento do inquérito 
civil sobre as investigações 
relativas à conduta do 
governador na fraude dos 
respiradores. O inquérito foi 
instaurado em 29 de abril de 
2020 pela 26ª Promotoria 
de Justiça da Capital, para 
apurar atos de improbidade 
administrativa praticados na 
aquisição dos respiradores.

fev

23  Parte do grupo de 
autores do pedido 
de impeachment 

do caso dos respiradores 
desiste das denúncias. Dos 
14 que restavam assinando o 
pedido, mais oito desistiram. 
Seis pessoas mantiveram 
suas assinaturas no pedido.

mar

26  Por 6 votos a 4 
o Tribunal Misto 
decide afastar Carlos 

Moisés do cargo até que o 
processo de impeachment 
seja definitivamente 
votado pelo grupo. 

mar

30  Pela segunda vez em 
cinco meses, Daniela 
Reinehr assume o 

governo do Estado após o 
afastamento temporário de 
Carlos Moisés em processos 
de impeachment.

abr

22  O presidente do 
Tribunal Misto, 
Ricardo Roesler, 

marcou para 7 de maio o 
julgamento definitivo de 
Carlos Moisés que pode 
tirá-lo definitivamente do 
cargo de governador ou 
devolver a ele o mandato, 
com o consequente 
arquivamento da denúncia. 

Possibilidade de adiamento do julgamento

Apesar de remota, não está 
descartada a chance de adia-
mento do julgamento do 
processo de impeachment. 
O deputado Laércio Schuster 
(PSB), um dos membros do 
tribunal especial, entrou com 
uma reclamação constitucio-
nal no STF (Supremo Tribunal 
Federal) contra o presiden-
te do Tribunal de Justiça de 
Santa Catarina, o desembar-
gador Ricardo Roesler, que 
também preside o Tribunal 
Especial de Julgamento.

Segundo o deputado, Roes-
ler não teria respeitado a fase 
instrutória do processo de 
impeachment. Laércio so-
licitou ao TJ-SC que Carlos 
Moisés fosse interrogado pelo 
Tribunal Especial do Impea-
chment, antes do julgamento, 
o que acarretaria na mudança 
no dia da votação do proces-
so.  O pedido foi negado pelo 
desembargador, sob a alega-
ção de estar fora do prazo.

Ontem, o também deputado 
Ivan Naatz (PL) ajuizou junto 
ao Tribunal de Justiça catari-
nense um pedido de suspensão 
do julgamento, após o Conselho 
Superior do Ministério Público 
não ter decidido, ainda, pela 
homologação do arquivamen-
to do inquérito civil que apura 
participação do governador 
afastado na compra dos 200 
respiradores por R$ 33 milhões.

“O julgamento do proces-
so está totalmente de acordo 
com os precedentes do STF. 
Tanto no primeiro como 
também no segundo impea-
chment a condução de Roesler 
foi exemplar na observância 
destes precedentes. Não me 
parece plausível, um adia-
mento, mas cabe a um minis-
tro do STF que for designado, 
mas espero que seja mantido 
o julgamento. O importante 
é que para Santa Catarina, o 
melhor é que a definição ocorra 
na sexta-feira”, afirmou.

PGE quer recuperar R$ 45 milhões
A força-tarefa da PGE (Procuradoria-Geral do Esta-

do), formada para concentrar esforços na recupera-
ção dos R$ 33 milhões usados na operação de compra 
dos respiradores pelo governo do Estado, ajuizou nova 
ação judicial nesta semana. Nos autos, além da busca 
pelos R$ 33 milhões, os procuradores pedem a conde-
nação ao pagamento de R$ 12 milhões por danos mo-
rais coletivos e sociais, totalizando R$ 45 milhões. 

A governadora Daniela Reinehr salienta que este é mais 
um passo no intuito de reaver o valor utilizado na com-
pra dos equipamentos, que nunca foram entregues.

Ex-ministro deu depoimento 
ontem para senadores



moacir.pereira@ndmais.com.br
MOACIR PEREIRA

O prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro 
(PSDB), assinou o decreto 539/2021, 
instituindo no município o “lockdown 
facultativo” no serviço público. Autoriza 
que os funcionários municipais 
que defendem e querem optar pelo 
“lockdown” tenham o direito à ausência 
assegurado, mas com um condição, 
não receberão os respectivos salários.

Trata-se, sem dúvida, de medida 
polêmica, que já vem provocando reações 

e dividindo opiniões. O prefeito alega que 
os trabalhadores da iniciativa privada 
continuam executando suas atividades 
nas mais diferentes profissões. Com 
os protocolos de proteção da saúde. E 
que apenas na área pública é que se 
registra o benefício do “lockdown”.

Em vídeo que circula nas redes sociais, 
o prefeito de Criciúma proclama: “Não 
quer vir trabalhar?  Não tem problema. 
Quer se cuidar? Ótimo! Vai para casa, 

mas não vai receber salário. É muito fácil 
pedir lockdown quando o salário está 
garantido e a geladeira está cheia”.

Clésio Salvaro não ergue 
solitariamente a bandeira. Ela já foi 
desfraldada na Assembleia Legislativa por 
vários deputados estaduais que contestam 
o “lockdown” atingindo apenas o 
setor privado, que já paga o preço da 
pandemia e de medidas restritivas.

Lideranças empresariais aqui de 

Santa Catarina questionam setores 
públicos que defendem o “lockdown”, 
mas nada sofrem com o fechamento, pois 
continuam atuando em home office, com 
salários e todas as vantagens em dia.

O prefeito já inovou ao cancelar 
o ponto facultativo dos servidores 
de Criciúma no dia do professor 
e no dia do funcionário público. 
Decidiu que todos comemorarão no 
1º de maio, no Dia do Trabalho.

Italianos
Os 160 anos de reunificação italiana 
e da criação do Reino da Itália estão 
sendo celebrados esta semana pelas 
entidades que congregam descendentes 
dos italianos no Estado. O Reino da 
Itália foi criado em 17 de março de 1861, 
tendo Turim como capital e Vittorio 
Emanuele 2º como rei.  Nas batalhas 
pela unificação italiana, destaque 
para Giuseppe e Anita Garibaldi.

Salvaro: “Lockdown sim, mas sem salário”

O futebol une - O coordenador do Fórum 
Parlamentar Catarinense, deputado Daniel Freitas 
(C), participou no Palácio do Planalto da assinatura 
do decreto que institui o programa “Integra 
Brasil”. Destina-se a incrementar o esporte no 
enfrentamento às violações aos direitos humanos. A 
CBF participa do projeto que pretende pelo incentivo 
à prática desportiva prevenir o uso de álcool e outras 
drogas, viabilizando novas formas de inclusão 
social. O presidente da CBF, Rogério Caboclo (E), 
e o secretário Walter Feldman (D), participaram 
da solenidade. O lema é “O Futebol nos une”.
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Curtas
 – É de autoria do deputado 
Sargento Lima (PSL), a declaração 
sobre a pandemia, dizendo que 
“Santa Catarina é um barco à 
deriva”. A crítica foi atribuída 
equivocadamente ao deputado 
Sérgio Mota (Republicanos).

 – Tribunal de Contas promove 
hoje, às 14h, Seminário sobre 
impactos da Lei Complementar 
173 na gestão pública”.  
Participação de conselheiros, 
advogados e técnicos do TCE.

Acompanhe meus 
comentários no 
Balanço Geral, na 
NDTV, de segunda 

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

Abre e fecha
Entre as medidas restritivas impostas pelo governo 
estadual e prefeitos, uma das que tem recebido maior 
bombardeiro é a que proíbe caminhadas nas praias e 
espaços públicos. Realmente, um absurdo. Crianças e 
adolescentes estão enclausurados em suas casas, muitas 
delas com áreas reduzidas. Adultos isolados, alguns 
em prisões domiciliares. Dar uma volta na praia ou em 
logradouros públicos amplos, sem contatos pessoais, é a 
recomendação feita por todos os médicos como tratamento 
para evitar a Covid-19 e evitar estresse emocional.

Discriminação
O Estado de Santa Catarina contribuiu com R$ 69,8 
bilhões em impostos para a União em 2020. E teve como 
retorno tão somente R$ 7,4 bilhões, o que corresponde a 
10,6%.  O valor arrecadado representa mais de 47 vezes 
a demanda anual de investimentos federais no Estado, 
que é de 1,47 bilhão.  Dados da Fiesc, durante reunião da 
Câmara de Transporte e Logística. Entre as obras federais 
aqui no Estado, apenas duas estão em andamento, dez 
com prazo expirado e 31 com execução comprometida.  

Aulas voltam - O juiz da 
Vara da Fazenda Pública 
de São José, Otávio José 
Minatto, concedeu liminar 
em ação civil pública 
impetrada pela Promotoria 
de Justiça, suspendendo 
o decreto 14.735/21, da 
Prefeitura de São José e 
determinando o imediato 
retorno às aulas presenciais. 
O magistrado fundamenta 
a decisão na legislação 
estadual. E enfatiza: 
“Com efeito, diante da 
ausência de dados, estudos, 
levantamentos, relatórios, 
também soa prematura a 
avaliação de que o recente 
recrudescimento da 
pandemia deva ser debitado 
à atividade escolar, como 
forma de justificar tamanha 
disparidade de tratamento”.

Palhoça - O juiz 
Marcos D’Avila Scherer, 
da Vara da Infância e 
Juventude da Palhoça, 
concedeu liminar em 
ação civil pública do 
Ministério Público 
de Santa Catarina, 
suspendendo os efeitos 
do Decreto 22.636/2021, 
para determinar 
“o retorno às aulas 
presenciais em todas as 
instituições de ensino 
público e privado, 
estaduais e municipais, 
que ofertam educação 
básica e que tenham 
Plano de Contingência 
Escolar aprovados”. 
Palhoça é mais um 
município que tem 
revogado em parte o 
decreto que suspende 
as aulas presenciais.
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 No mês de julho deste ano, uma das ações afir-
mativas mais importantes da história do nosso 
País completa 30 anos – a Lei 8.213/91, conheci-
da como a lei de cotas. 
 
Ações afirmativas são medidas especiais e tempo-
rárias que visam reduzir desigualdades sociais his-
tóricas para grupos específicos de pessoas. Esta, em 
especial, assegura que empresas com mais de 100 
funcionários reservem uma porcentagem progres-
siva de vagas para contratação de pessoas com de-
ficiência e reabilitados do INSS. Uma lei necessária 
que tem como pressuposto o combate à discrimi-
nação e o fomento à inclusão. Ainda há milhões de 
pessoas fora do mercado de trabalho. 
 
Nesses anos todos, o maior desafio das em-
presas é o de construir ambientes verdadei-
ramente inclusivos que aceitem as pessoas 
com as suas deficiências e não, apesar delas. 
Isso exige esforços para adequar instalações, 
revisar processos e preparar as lideranças 
para enxergarem as pessoas antes da sua 
deficiência, com seus potenciais, talentos, 
perfis e interesses. 
 
Mas há outro grande desafio; este para as pes-
soas com deficiência que acessaram o mercado 
de trabalho. Pouquíssimas são as que trilham 
uma jornada de carreira e dois são os moti-

vos mais relevantes: 1) A escassez de ofertas 
educacionais acessíveis que possibilitem uma 
formação continuada – requisito da maioria 
das empresas para ascensão profissional, e 2) 
a carência de uma gestão inclusiva que consi-
dere os profissionais com deficiência no plano 
de carreira das empresas.  
 
Uma coisa é fato: a inclusão é uma via de 
mão dupla entre a empresa e os profissionais 
com deficiência. 
 
A equação vencedora é simples: oferta de 
oportunidades mais responsabilidade indivi-
dual que, juntas, dão a passagem para carrei-
ras promissoras e para ambientes mais inclu-
sivos e inovadores. 
 
Diante disso, a Sustentare, Escola de Negócios, 
idealizou uma formação voltada para a carrei-
ra dos profissionais com deficiência que buscam 
qualificação e conteúdos acessíveis, bem como 
profissionais, com deficiência ou não, que dese-
jam promover a inclusão em suas organizações. 
 
Iniciativas como esta são repostas importantes 
aos movimentos pela inclusão que crescem e se 
fortalecem em todas as dimensões da nossa so-
ciedade. Seguimos, por um mundo mais inclusi-
vo, e portanto, mais inteligente e mais humano.

Um sim para a carreira de  
profissionais com deficiência

Um exemplo  
a ser seguido

Viviane de Araújo, 
consultora de Diversidade e 
Inclusão, professora da Sustentare

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

OpiniãoND
E D I T O R I A L

O governo federal lançou mão de mais um artifício para 
permitir que a economia continue girando, apesar dos 
efeitos negativos provocados pela pandemia, que já 
provocou mais de 411 mil mortes no Brasil. Em decreto 

publicado ontem, foi oficializada a antecipação do pagamento do 
13º salário aos aposentados e pensionistas da Previdência Social.

Segundo o secretário especial de Previdência e Trabalho do 
Ministério da Economia, Bruno Bianco, serão repassados R$ 56 
bilhões a 31 milhões de pessoas que têm direito à antecipação. 
O pagamento da primeira parcela do abono está previsto para 
começar no dia 25 deste mês. E a segunda parcela chegará ao 
bolso dos aposentados e pensionistas a partir do fim de junho.

Apesar de boa parte da população estar com as finanças com-
prometidas por dívidas, uma parcela destes recursos será desti-
nada ao consumo, podendo impulsionar a geração de empregos. 
E a injeção desses 
recursos vem em 
boa hora, já que na 
sexta-feira passada 
o País alcançou 14,4 
milhões de pessoas 
sem trabalho.

O ministro da 
Economia, Paulo 
Guedes, desde o 
início da pandemia 
vem defendendo a 
ideia de que é pre-
ciso aliar o combate 
à pandemia ao funcionamento da economia. O governo já adotou 
nova rodada do auxílio emergencial, relançou o BEm (Programa 
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda), voltado 
às empresas de maior porte e também anunciou a ampliação em 
três meses da carência para os empresários começarem a pagar 
os empréstimos obtidos dentro do Pronanpe (Programa Nacio-
nal de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte).

Se a estratégia não vem dando resultados animadores no 
Brasil, em Santa Catarina ela vem rendendo bons frutos, 
tanto que o Estado vem alcançando crescimento na arreca-
dação de impostos e registrou crescimento de 86,8 mil pos-
tos formais de trabalho no primeiro trimestre deste ano.

Mas a “guerra” nos campos da economia e da saúde não 
pode ter trégua, sob pena de que os resultados alcançados até 
agora sejam colocados em risco. Até porque, este ano, o go-
verno federal, com o caixa apertado, reduziu de R$ 524 bi-
lhões, em 2020, para R$ 103 bilhões, este ano, os recursos 
para os programas extraordinários contra a pandemia, se-
gundo cálculos do Tesouro Nacional. Assim, só nos resta torcer 
que o exemplo de Santa Catarina siga inspirando o Brasil.

“A ‘guerra’ nos campos 
da economia e da saúde 
não pode ter trégua, sob 
pena de que os resultados 
alcançados até agora 
sejam colocados em risco.”
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MP apura descarte de testes  
de Covid-19 em Joinville
Órgão quer saber detalhes do desperdício de 175 kits de exames de RT-PCR e avalia se caso configura improbidade 
administrativa por parte do município. Insumos estavam armazenados em uma unidade de saúde e no Hospital Bethesda 

Kits de exame PCR teriam sido 

perdidos por causa de uma 

queda de energia elétrica e 

falhas no armazenamento 
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Vacinação de grupos prioritários 
deve começar na semana que vem

A Prefeitura de Joinville vai abrir 
o agendamento para a vacinação 
contra a Covid-19 dos novos grupos 
prioritários na próxima semana. 
Porém, ainda não há previsão do dia 
exato e nem quem serão os gru-
pos a receber a vacina primeiro.

Nesta semana, o município abriu 
o pré-cadastro para pessoas com 
comorbidades e trabalhadores da 
educação. A intenção é que, com o 
cadastro das pessoas que fazem parte 
desses grupos, a Prefeitura consiga 
dimensionar de forma mais adequa-
da o contingente de vacinas necessá-
rias para fazer a imunização. 
Já a procura pela vacina contra a 
gripe continua baixa em Joinville. A 
Prefeitura alerta que a primeira etapa 
da Campanha Nacional de Vacina-
ção termina no próximo dia 10.

Nesta primeira fase, a vacinação 
é direcionada a crianças com idade 
entre seis meses e menores de seis 
anos, gestantes, puérperas (mulhe-
res que tiveram bebê há menos de 
45 dias) e profissionais da saúde.

Das 63,7 mil pessoas que podem se 
vacinar nesta etapa, apenas 16.949 
foram imunizadas, o que correspon-
de a 26,5% do total. Os profissionais 
de saúde têm o menor índice, 10,4%. 
Depois, estão as puérperas (29,4%), 
crianças (30,5%) e gestantes (33,1%). 
Vale ressaltar que, com o térmi-
no da primeira etapa na próxima 
segunda-feira, as pessoas do grupo 
atual não poderão mais ser imuni-
zadas nesta campanha, a não ser 
que o governo federal estenda a 
vacinação desse grupo, o que não 
foi anunciado até o momento.

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

O Ministério Público instaurou uma notícia 
de fato (momento inicial de uma investiga-
ção) sobre o descarte de 175 kits de exame 
PCR para diagnosticar a Covid-19 em Jo-
inville. Os kits de RT-PCR foram perdidos 
em dezembro do ano passado em razão da 
queda de energia elétrica na Unidade Bá-
sica de Saúde da Família do Vila Nova (que 
não conta com gerador), onde parte estava 
armazenada, e no Hospital Bethesda por 
problemas de falhas no armazenamento.

Agora, o MP quer entender o que ocor-
reu e saber se houve falta de testes à 
população por conta do descarte. O órgão 
também avalia se o caso configura im-
probidade administrativa por parte do 
município. No próprio processo, a Se-
cretaria Municipal de Saúde informou 
que não houve falta de insumo, apesar do 
descarte, e que o consumo é estimado de 
acordo com a capacidade de atendimento 
dos serviços e a capacidade instalada dos 
pontos de atenção. A secretaria ressal-
ta ainda que, desde o início do procedi-
mento “RT-PCR”, nunca faltou exame.

Apesar disso, a promotora substituta 
Adriane Nicoli Graciano, da 13ª Promotoria 
de Justiça de Joinville, encaminhou ofí-
cio na terça-feira à Prefeitura de Joinville 
pedindo esclarecimentos sobre quais foram 
os problemas de armazenamento no Hos-
pital Bethesda que levaram à inutilização 
de exames RT-PCR e também medidas que 
foram adotadas para isso não ocorrer mais. 

A promotora também quer saber os 
motivos pelos quais os kits “RT-PCR” 
foram armazenados em locais que não 
dispõem de gerador de energia elétri-
ca, “considerando, entre outros, serem 
recorrentes temporais no município de 
Joinville com aptidão para interromper 
o fornecimento de energia elétrica.”

A Promotoria também quer saber so-
bre os atuais estoques de kits “RT-PCR” 
e de seus insumos e o atual protocolo 
para utilização de exames “RT-PCR”.

O QUE DIZ A PREFEITURA
Desde o início da pandemia, Joinville reali-

zou 285.677 testes para a Covid-19 e, destes, 
83.476 foram confirmados. Para este tipo de 
insumo, é considerada normal uma quebra 
técnica de até 5%. Segundo a Prefeitura, 
Joinville teve uma quebra técnica de 0,06%. 
Como são insumos que devem ser armazena-
dos sob refrigeração em temperatura espe-
cífica, a necessidade de eventuais descartes 
podem vir a ocorrer. A Prefeitura reforça que 
trabalha com comprometimento e seriedade 
para evitar ao máximo a perda de insumos.

testes para  
Covid-19 já foram 

realizados

testaram  
positivo para 
a Covid-19

pessoas  
morreram em 

Joinville

285.677

83.476

1.312
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Multinacional anuncia  
novos investimentos
Investimento de R$ 10 milhões é direcionado à nova linha de produção de unidades condensadoras, unidades 
seladas e componentes na  fábrica de Itaiópolis. Os produtos atenderão prioritariamente o mercado brasileiro

Com o investimento de R$ 10 milhões, a unidade de Itaiópolis vai ter um ganho de 25% em sua capacidade de produção para atender o mercado nacional
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Com nova alta, Copom fixa os juros básicos em 3,5% ao ano
Em meio ao aumento da inflação 

de alimentos, combustíveis e ener-
gia, o Banco Central (BC) subiu os 
juros básicos da economia em 0,75 
ponto percentual pela segunda vez 
consecutiva. Por unanimidade, o 
Comitê de Política Monetária (Co-
pom) elevou a taxa Selic de 2,75% 
para 3,5% ao ano. A decisão já era 
esperada pelos analistas financeiros.

Em comunicado, o Banco Cen-
tral indicou que deve elevar a taxa 
Selic em mais 0,75 ponto percentual 

na próxima reunião, em 15 e 16 de 
junho. Pela primeira vez, o Copom 
informou que leva em conta a “sua-
vização das flutuações do nível de 
atividade econômica e fomento do 
pleno emprego” em suas decisões. A 
novidade está relacionada à nova lei 
de autonomia do BC, que estabelece 
o controle da inflação como objetivo 
principal do órgão, seguido da ma-
nutenção do crescimento econômico 
e do emprego como objetivos secun-
dários. Com a decisão de ontem (5), 

a Selic segue um ciclo de alta, depois 
de passar seis anos sem ser elevada. 
De julho de 2015 a outubro de 2016, a 
taxa permaneceu em 14,25% ao ano. 
Depois, o Copom voltou a reduzir 
os juros até que a taxa chegasse a 
6,5% ao ano, em março de 2018.

Em julho de 2019, a Selic voltou a 
cair até alcançar 2% ao ano em agosto 
de 2020, influenciada pela contração 
econômica gerada pela pandemia de 
covid-19. Esse era o menor nível da 
série histórica iniciada em 1986.

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

A Nidec Global Appliance 
anunciou o investimento de 
R$ 10 milhões em uma nova 
linha na unidade de Itaiópolis. 
Os recursos serão aplicados na 
implementação de uma nova 
linha de fabricação de unida-
des condensadoras, unidades 
seladas e componentes, o 
que deve aumentar em 25% 
a capacidade produtiva total 
desta unidade, gerando mais de 
100 novos empregos diretos.

As soluções de refrigera-
ção produzidas em Itaiópolis 
atendem principalmente ao 
mercado do Brasil, sendo ainda 
exportadas para a América La-
tina, América do Norte, Europa 
e Ásia. Atualmente, a planta 
emprega mais de 500 pessoas. 
Na fábrica são produzidas 
unidades condensadoras e 
unidades seladas – que são 
sistemas de refrigeração 
completos, compostos por 
compressor, condensador, 
dispositivo de expansão, 
evaporador e carga de fluído 
refrigerante – prontas para 
instalação no equipamento 
de refrigeração comercial.

O portfólio dispõe de pro-
dutos de alta eficiência ener-
gética, atendendo aplicações 
comerciais de pequeno, médio 
e grande porte, abrangendo 
desde refrigeradores de bebi-
das, ilhas e expositores de su-
permercado até câmaras frias.

A implementação exigirá a 
construção de um novo gal-
pão, de 700m2, para ofere-
cer área de armazenamento 
adicional, além de permitir 
a adequação do layout inter-
no para a nova linha. A obra 
de adequação do terreno já 
foi concluída e a montagem 
do galpão iniciará em maio.

Além da expansão em 
Itaiópolis, neste ano, a Nidec 
Global Appliance também 
está investindo cerca de R$ 
100 milhões em uma nova 
linha de produção de com-
pressores na Unidade de 
Joinville, com capacidade de 
fabricação de 2,5 milhões de 
compressores/ano e geração 
de até 200 novos empregos.

AVISO DE ERRATA
O Município de Joinville, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, torna público 
que está promovendo alterações no Edital do Pregão Eletrônico SRP nº. 005/2021, 
destinado a aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados, transferindo 
a data de abertura das propostas para o dia 18/05/2021 às 09:00 horas. A errata na 
íntegra encontra-se à disposição dos interessados nos sites www.joinville.sc.gov.br/
editalpublico e www.gov.br/compras/pt-br-UASG 460027.

Joinville, 05/05/2021.
Jean Rodrigues da Silva, Secretário Municipal da Saúde.

Fabrício da Rosa, Diretor Executivo.

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. 113/2021, destinado a contratação de pessoa jurídica para 
prestação de serviços de transporte, para atendimento de demandas da Secretaria 
Municipal de Saúde de Joinville e do Hospital Municipal São José, em transportes 
intramunicipal, intermunicipal e interestadual, na Data/Horário: 18/05/2021 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, 05 de maio de 2021.
Jean Rodrigues da Silva – Secretário Municipal de Saúde.

Fabrício da Rosa – Diretor Executivo.
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DIVULGAÇÃO/RECORD TV

Quem foi Quedorlaomer? Ele foi 
o rei de Elão, onde atualmente é o 
Irã, e tinha muitos interesses na 
região. Por exemplo, ele dominava 
a estrada das caravanas vindas da 
Arábia, e o trânsito para o Egito. 
Além do mais, é possível que o 
maior interesse de Quedorlaomer 
tenha sido o betume, extraído 
dos poços do vale de Sidim.

De todo modo, a região era im-
portante para o rei de Elão, tanto 
que ele a dominou por 12 anos. 
Quedorlaomer aparece como o 
monarca em destaque na batalha 
no Vale do Sidim, liderando a coalizão contra os reis rebeldes.

Prestes a completar 48 anos, 30 deles voltados somente 
para as artes, o ator paulistano Gustavo Novaes não espe-
rava ter uma trajetória tão longa e com tantos êxitos. Ele 
detalha um pouco da trajetória de Quedorlaomer. “Na sua 
história esse rei age quando os reinos vizinhos deixam de 
pagar os tributos, ele declara guerra e deixa um rastro de 
destruição e escravidão”, adianta o ator, que diz ter ficado 
muito feliz por ter trabalhacom um elenco recheado de 
estrelas. “Trabalhei com nomes que admiro muito como 
Marcos Winter, Marcelo Menezes, Emílio Orciollo Netto, 
Beth Goulart e José Carlos Machado, é um prazer contar 

essa história”, completa o 
intérprete de Quedorlaomer.

Com o decorrer da trama ele 
se aproxima de Maresca (Thais 
Muller/Marcela Muniz) que 
se torna sua escrava, porém 
com o tempo ele desenvolve 
um fascínio por ela. “Quando 
ela se torna sua escrava, ele se 
encanta pela sua beleza, mas 
não deixa transparecer. Ela é a 
única com a qual o rei conse-
gue dar um sinal de humani-
dade, apesar de ser um homem 
moldado pela guerra. Isso vai 

ser mostrado com o decorrer da sua trama”, completa o ator
 
Capítulo de hoje

Quedorlaomer é surpreendido por Maresca. Ló agradece a 
ajuda de Abrão. Mila discute com Michal e passa mal. Lúcifer 
tenta prejudicá-la. Abrão e seus homens comemoram a vitória. 
A caravana se encontra com Melquisedeque. Ayla é pega rou-
bando. O rei Bera faz uma proposta a Abrão. 

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

Quedorlaomer, o guerreiro  
da batalha do Vale do Sidim

BELAVENTURA 

Cavaleiros de  
Valedo invadem 
o castelo

Bartolion conversa com Pietra e a 
orienta a assumir que é descendente do 
reino de Prestedourado. Lizabeta está 
apavorada diante do corpo pendurado 
de Marion e grita pelos guardas. Marion 
diz a Nodier que era tudo armação. Os 
cavaleiros de Valedo invadem o castelo à 
procura do rei e derrubam tudo no chão. 

Selena diz que se Carmona preten-
de sentar no trono de seu pai, tem que 
impedir que Pietra manipule o príncipe. 
Carmona se levanta do trono, usando 
uma coroa, e diz que está no comando. 
Gonzalo luta com os soldados, quan-
do Severo surge em um cavalo, com a 
coroa na cabeça. Mistral traz a caixa 
e coloca diante de Pietra, que despeja 
o líquido vermelho sobre o pergami-
nho e as palavras começam a aparecer. 
Bartolion se surpreende com o que lê 
e diz que o que está escrito mudará 
completamente o rumo da história.

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

Novelas  / Serviço 

Ator Gustavo Novaes, que interpreta o rei do Elão, fala da satisfação de atuar 
ao lado de artistas famosos na quinta fase 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 23°C
 17°C 23°C

 17°C 23°C

 16°C 18°C

 12°C 18°C

 15°C 17°C

Pôr do sol: 06:42

  Domingo 
 Min. 23°C

Máx. 28°C    

Nascer do sol: 17:39

  Sexta 
Min. 21°C
Máx. 30°C 

  Sábado 
Min. 20°C
Máx.  30°C

SANTA CATARINA

Joinville

17°C 22°C 20°C

Áries 21/3 a 20/4 
Procure se entregar à vida sem con-
dições, sem restrições, com confian-
ça absoluta. Talvez isso seja muito pe-
dir de sua consciência, porém, nos raros 
momentos em que conseguir essa ati-
tude, verá os bons resultados dela.

Touro 21/4 a 20/5
Você sempre achará que tudo está sob 
suas costas e que ninguém poderia aju-
dar você em suas empreitadas. Po-
rém, na prática e na verdade, não é as-
sim como funcionam as coisas, já que 
há ajuda disponível, se você a buscar.

Gêmeos  21/5 a 20/6 
Apesar de sua alma não conseguir apre-
ciar tudo que de bom acontece no ce-
nário de sua vida, dado tudo que de-
sagrada também, mesmo assim você 
sente o chamado a participar ativa-
mente dos acontecimentos. Participe.

Câncer   21/6 a 22/7 
Tente observar tudo que atormenta você 
de um ponto de vista amplo e abrangente, 
incluindo nesse novo cenário aquilo que con-
traria seus interesses. Faça isso como exercí-
cio de ampliação da mente. Tranquilidade.

Leão 23/7 a 22/8  
Quando tudo pareça simples demais e você 
se entusiasmar com isso, procure abaixar um 
pouco a bola, não para se preocupar ou an-
gustiar, porém, para manter os pés no chão 
e não perder a chance de agir com destreza.

Virgem  23/8 a 22/9 
Quando você oferece seu melhor, a despei-
to de não haver garantia de recompensa por 
isso, você planta uma semente no Universo, 
que germinará de acordo aos seus misté-
rios, e retornará a você em outro momento.

Libra  23/9 a 22/10
É pouco, mas muito bom, o que você pode fa-
zer agora para solucionar a complexidade do 
cenário. Por isso, mantenha sob rédea curta 
a fantasia de encontrar uma bala de prata 
que possa dar conta de tudo de uma só vez.

Escorpião 23/10 a 21/11 
Concórdia em vez de discórdia, quem 
não mereceria um pouco dela? Apro-
veite, porque está disponível a você a 
vivência de algo raro, a possibilida-
de de haver entendimento mutuo, mes-
mo que não se resolvam as pendências.

Sagitário  22/11 a 21/12 
Prefira trilhar o caminho mais seguro neste 
momento, porque é por aí que você encon-
trará as soluções definitivas que, de outra 
maneira, com a alma tomada de emoções 
intensas, escapariam à sua percepção.

Capricórnio 22/12 a 20/1 
O tempo que você gasta entoando queixas de 
que tudo é difícil e pesado, é o tempo em que 
você também se dedica a fazer o que deseja. 
Não há nada injusto e pesado na equa-
ção complexa da vida. Aceite e ponto final.

Aquário 21/1 a 19/2
Por mais que pareça atraente, deixe de lado a 
vontade de buscar palpites. Se você agir sob o 
manto da discrição garantirá uma eficiên-
cia que, de outra maneira, seria atrapa-
lhada pelo olhar alheio, cheio de palpites.

Peixes  20/2 a 20/3
Para recuperar a graça da vida que parecia 
perdida, sob os escombros dos problemas, 
não é necessário muita coisa, apenas uma 
boa vontade posta em prática para tomar 
pequenas decisões, e desfrutar da vida.

Horóscopo
Oscar QuirOga/ EstadãO cOntEúdO



O Aimoré, de 
São Leopoldo, vive 
um dos melhores 
momentos de sua 
história, que co-
meçou em março 
de 1936. A equipe 
disputa pela primeira vez uma 
competição nacional este ano. 
Além disso, a boa campanha 
no Gauchão desta temporada 
já garantiu vaga na série D de 
2022, fatos que têm empolga-
do a torcida do Índio Capilé.

O Aimoré terminou o Cam-
peonato Gaúcho em sétimo, 
mesma colocação do ano 
passado, quando o clube, 
inclusive, brigou pelo tí-
tulo do interior. Neste ano, 
foram quatro vitórias, dois 
empates e cinco derrotas 
no Estadual. O único título 
profissional do clube foi em 
2012, quando o time foi cam-
peão da Série B do Gauchão.

Com o objetivo de conquistar 
o acesso à Série C do ano que 
vem, o Aimoré contratou 23 
jogadores para a temporada 
2021. Entre os destaques está 
o meio-campista João Denoni. 
Revelado na base do Palmei-
ras, o jogador assinou nesta 
semana a extensão do vínculo 

contratual com o time 
de São Leopoldo até 
o final da série D.

A grande apos-
ta do Índio Capilé 
para a temporada é 
o experiente cen-

troavante Neto Baiano. Com 
passagens por Goiás, Inter e 
Athletico-PR, o centroavan-
te chegou no final de janeiro 
ao clube gaúcho. Consagra-
do no futebol nordestino, 
Neto Baiano tem passagens 
por Sport, CRB e Vitória 
e, na temporada passada, 
marcou nove gols pelo Treze 
(PB) jogando a Série C e a 
Copa do Brasil. Ele dispu-
tou, ainda, o Estadual e a 
Série D pelo Brasiliense.

O técnico Gilson Maciel já 
passou pelo clube em 2005, 
como auxiliar técnico. No co-
mando das equipes desde 2011, 
tem passagens por São José 
e São Paulo (RS). O treinador 
voltou para São Leopoldo em 
outubro do ano passado.

O ESTÁDIO
Uma das principais preocu-

pações na Série D é a qualidade 
do gramado e da estrutura dos 
estádios dos clubes que parti-

cipam da competição. O está-
dio do Aimoré foi inaugurado 
em 1961 e, atualmente, tem 
capacidade para 5 mil pessoas.

Assim como o JEC, o Aimoré 
tem um mês para se prepa-
rar para a competição e ainda 
deve ter mudanças no elenco.
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JEC lança parceria 

EvariniDrika

adrieli.evarini@ndmais.com.br

Aimoré, o estreante em  
competições nacionais
Na primeira matéria da série sobre os adversários do JEC na série D 
deste ano, o ND apresenta o Aimoré (RS), conhecido como Índio Capilé

Esporte

Apoiadora do clube, a Católica fechou uma parceria 
com o Tricolor e, hoje, em live realizada a partir das 
19h30 na TV Coelho, JEC e Universidade lançam, 
oficialmente, a parceria que, entre outras coisas, 
renderá ao Joinville a disponibilização de profissionais 
em áreas diversas. A principal ação da parceria será o 
lançamento do curso de pós-graduação em futebol.

Xuxa viaja para o Rio Grande do Sul 
O ala Xuxa, um dos capitães do JEC/Krona, ainda não estreou 
com a camisa tricolor nesta temporada. Afastado por uma 
lesão na panturrilha, o ala direito ficou de fora das partidas 
contra a Assoeva e o Marreco, mas viaja ao Rio Grande do 
Sul hoje. O JEC/Krona faz sua estreia fora de casa no sábado 
(8), às 18h, contra o Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha.

TJD arquiva denúncia do JEC  
O TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) arquivou a 
denúncia realizada pelo JEC contra o Juventus, de Jaraguá 
do Sul. A alegação do Tricolor era de que o Moleque 
Travesso havia relacionado um jogador a mais para a 
partida entre os dois pela primeira fase do Campeonato 
Catarinense. No entanto, a FCF (Federação Catarinense 
de Futebol) alegou que houve um erro no sistema de 
validação da súmula e o Juventus foi “inocentado”.

Atacante da base retorna  
O atacante Edinho, cria da base tricolor, retornou ao clube 
após duas semanas de treinos no Rio de Janeiro. Edinho 
treinou no Fluminense e voltou para integrar o time Sub-20 
que disputará a Série C pelo Blumenau e, ainda, o Estadual 
da categoria pelo Tricolor. No entanto, o Estadual Sub-20 
ainda não tem data definida. 
 

Marcio Henriques desembarca  
Chega hoje ao Tricolor o novo preparador físico do 
time para a Série D. Marcio Henriques deve iniciar os 
trabalhos amanhã com o grupo. O profissional se une 
a Leandro Zago e Miguel Pila na comissão técnica do 
clube. Marcio Henriques estava atuando no Cruzeiro 
antes de aceitar o convite para trabalhar no Joinville.

FOTOS DIVULGAÇÃO/ND

O Aimoré manda seu jogos no estádio Cristo Rei e 

contratou 23 jogadores para disputar a Série D este ano 

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

Raio-X

C. E. AIMORÉ 
• Cidade: São Leopoldo. 

• Estádio: Cristo Rei. 

• Fundação: 26/03/1936 

• Participações no Gauchão: 32 

• Colocação em 2021: 7.º 

• Melhores campanhas:  

  4.º lugar em 1963 e 1966. 

• Técnico: Gilson Maciel -  

   52 anos (anunciado em 29/10). 

• Presidente: Ronaldo Vieira. 

• Vice de futebol: Werner Carvalho. 

• Reforços apresentados: 23 jogadores  

  (quatro renovações de contrato)
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Premiação Ganhadores Prêmio

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

2222

Federal Concurso
Quarta e sábado
Premiação Bilhete Prêmio

5559

   

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

Premiação Ganhadores Prêmio

5556

   

2368Mega-Sena Concurso
Quarta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio

Lotomania Concurso
Terça e sexta

Premiação Ganhadores Prêmio
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Primeiro sorteio

Segundo sorteio

Dupla Sena Concurso
Terça, quinta e sábado
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Timemania Concurso
Terça, quinta e sábado

OPERARIO        MS
TIME DO CORAÇÃO
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Premiação Ganhadores Prêmio

Time coração Ganhadores Prêmio

Dia de Sorte Concurso
Terça, quinta e sábado

MÊS DA SORTE: 

451

07 11 17 19 24 26 30

Premiação Ganhadores Prêmio

MAR��O            

LOTERIAS

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

15 acertos 1 R$ 1.328.248,76
14 acertos 277 R$ 1.436,32
13 acertos 11408 R$ 25,00
12 acertos 134334 R$ 10,00
11 acertos 704431 R$ 5,00

1 acertos 039568 R$ 500 mil
2 acertos 003949 R$ 27 mil
3 acertos 028200 R$ 24 mil
4 acertos 005904 R$ 19 mil
5 acertos 068828 R$ 18.329,00

Quina Acumulado R$ 1.600 mil
Quadra 46 R$ 9.398,62
Terno 3669 R$ 177,19

25 31 34 39 65

Sena 1 R$ 37.429.107,24
Quina 152 R$ 17.748,32
Quadra 7476 R$ 515,50

04 07 13 25 36 58

20 acertos Acumulado R$ 9 milhões
19 acertos 8 R$ 46.005,90
18 acertos 126 R$ 1.825,63
17 acertos 1173 R$ 196,10
16 acertos 6714 R$ 34,26
15 acertos 28547 R$ 8,05
0 acertos 1 R$ 184.023,63

01 05 06 19 20
22 26 28 31 37
40 46 54 55 57
59 66 75 87 92

Sena Acumulado R$ 1.100 mil
Quina 6 R$ 9.160,97
Quadra 495 R$ 126,90

Sena 0 R$ 0,00
Quina 17 R$ 2.909,95
Quadra 787 R$ 79,81

7 acertos Acumulado R$ 2 milhões
6 acertos 2 R$ 32.404,14
5 acertos 64 R$ 1.446,61
4 acertos 1314 R$ 9,00

OPERARIO        MS 2201 R$ 7,50

7 acertos Acumulado R$ 600 mil
6 acertos 53 R$ 2.001,87
5 acertos 2066 R$ 20,00
4 acertos 27100 R$ 4,00

Secretaria Executiva de Comunicação
Publicações Legais

LISTAGEM OFICIAL DOS EDITAIS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

EXTRATO DA ATA DA 51a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA e 135a 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÃRIA DA COMPANHIA CATARINENSE DE 
ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN. NIRE No 42300015024
DATA, HORA E LOCAL: 26/04/2021 às 9h, na sede social da CASAN, localizada 
na Rua Emílio Blum, no 83 - Centro, na Capital do Estado de Santa Catarina. 
QUORUM: mais de 2/3 do Capital Social com direito a voto. PRESENÇAS: Sr. 
MARCELLO JOSÉ GARCIA COSTA FILHO, na qualidade de representante do 
Acionista Majoritário, o Estado de Santa Catarina, além das pessoas físicas e 
jurídicas conforme assinaturas que constam do Livro de Presenças. EDITAL 
DE CONVOCAÇÃO: Jornais Diário Oficial do Estado, edições dos dias: 26, 
29 e 30/3/2021 (nos 21.487, pág. 43; 21.488, págs. 74 e 75 e 21.489, pág. 55) 
respectivamente; e Notícias do Dia, edições dos dias 26, 29 e 30/3/2021 (págs. 
20, 14 e 18) respectivamente. DELIBERAÇÕES AGO a) Aprovação das contas 
dos administradores e demonstrações financeiras instruídas com os pareceres do 
conselho fiscal, do comitê de auditoria estatutário e dos auditores externos, relativas 
ao exercício de 2020, em conformidade com o relatório da administração, o balanço
patrimonial e correspondentes notas explicativas: O Balanço Geral, Parecer do 
Conselho Fiscal, Parecer dos Auditores Independentes e do Relatório da Diretoria, 
foram disponibilizados aos acionistas juntamente com o Convite da Assembleia e 
publicado no dia 20 de abril de 2021, nos jornais Diário Oficial do Estado de Santa 
Catarina, edição no 21.504, págs 18 a 38 e Notícias do Dia, págs 13 a 28, registrada a 
presença do representante da Russell Bedford Brasil Auditores Independentes S/S, 
o Sr. Jorge Krening. As contas foram aprovadas. b) Deliberação sobre a destinação 
dos resultados do exercício de 2020: Relativamente à destinação dos resultados 
foi apresentada a proposta de destinação do lucro de R$ 112.503.999,93, para 1. 
Reserva Legal: R$ 5.625.200,00; 2. Dividendos (acionistas): R$ 29.306.850,24; 
3. Reserva para Investimento e Capital de Giro: R$ 77.571.949,69. Deverá 
ser considerado para pagamento como dividendo integral do exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2020, o valor de R$0,0371617650 por cada ação 
ON e R$0,04085020377 para cada ação PN, foi proposta a dilação do prazo de 
pagamento dos dividendos para o dia 30 de dezembro do exercício corrente, e 
a reversão dos valores destinados a dividendos para Futuro Aumento de Capital 
Social, observando que cada acionista poderá individualmente decidir se irá atribuir 
o crédito referente aos dividendos a que faz juz à constituição do adiantamento 
para futuro aumento de capital proposto. Não haverá distribuição de valores 
para participação nos lucros do exercício aos administradores da Companhia. 
A proposta foi aprovada. c) Eleição de Membros Titular e Suplente do Conselho 
Fiscal: Foram indicados pelo Acionista Majoritário para vagas do Conselho FIscal 
no Biênio 2021/2022, e eleitos por maioria, o Sr. Matheus Hoffmann Machado como 
titular e o Sr. Lisandro José Fendrich como suplente; o Sr. Gabriel Arthur Loeff 
como titular e o Sr. Jaison Ricardo Stein como suplente; o Sr. Ricardo de Sousa 
como titular e Sr. Abel Guilherme da Cunha como suplente, todos na qualidade de 
primeira recondução. d) Eleição de Membros Titular e Suplente do Conselho Fiscal 
representante dos Acionistas Minoritários: foi apresentada uma única indicação de 
titular e suplente para a vaga: O Sr. Alexandre Pedercini Issa para vaga de titular do 
conselho fiscal e o Sr. Genival Francisco da Silva para vaga de suplente do conselho 
fiscal como representantes dos Acionistas Minoritários no Biênio 2021/2022. Os 
indicados foram eleitos na votação em separado entre os acionistas minoritários. 
e) Eleição de Membros Titular e Suplente do Conselho Fiscal representante dos 
Acionistas Minoritários Preferencialistas: a Sra. Letícia Pedercini Issa para vaga 
de titular do conselho fiscal e o Sr. Gilberto Pereira Issa para vaga de suplente do 
conselho fiscal como representantes dos Acionistas Minoritários Preferencialistas 
no Biênio 2021/2022. Os indicados foram eleitos na votação em separado 
entre os acionistas minoritários preferencialistas. Após aprovação no Comitê de 
Elegiblidade estarão os eleitos aptos para a posse, ficando o Conselho Fiscal 
assim constituído: MATHEUS HOFFMANN MACHADO, tilular e LISANDRO JOSÉ 
FENDRICH, suplente; GABRIEL ARTHUR LOEFF, titular, e JAISON RICARDO 
STEIN, suplente; RICARDO DE SOUZA, titular, e ABEL GUILHERME DA CUNHA, 
suplente; ALEXANDRE PEDERCINI ISSA, titular, e GENIVAL FRANCISCO DA 
SILVA, suplente; LETÍCIA PEDERCINI ISSA MAIA, titular, e GILBERTO PEREIRA 
ISSA, suplente. f) Fixação dos honorários dos Administradores, membros titulares 
do Conselho Fiscal e membros do Comitê de Auditoria Estatutário: a proposta foi 
rejeitada. AGE a) Alteração do Estatuto Social da Companhia: Em razão de em 23 
de fevereiro de 2021, na RCA no 375, o Conselho de Administração da Companhia 
deliberou pela homologação parcial do Aumento de Capital autorizado na RCA no 
371 de 17 de novembro de 2020, conforme Ata da RCA no 375 publicada em 23 de 
fevereiro de 2021 e Aviso aos acionistas divulgado na mesma data, foi aprovada a 
adequação da redação do caput do artigo 5o que passará a vigorar como: “O capital 
social subscrito e integralizado é de R$ 942.271.777,73 (novecentos e quarenta 
e dois milhões, duzentos e setenta e um mil, setecentos e setenta e sete reais e 
setenta e três centavos), representados por 399.999.993 (trezentos e noventa e nove 
milhões, novecentos e noventa e nove mil e novecentos e noventa e três) Ações 
Ordinárias - ON, e 399.999.997 (trezentos e noventa e nove milhões, novecentos 
e noventa e nove mil e novecentos e noventa e sete) Ações Preferenciais - PN, 
todas nominativas e sem valor nominal”. MARCELLO JOSÉ GARCIA COSTA 
FILHO - Representante do Acionista Majoritário Governo do Estado Santa Catarina 
e Presidente RACHEL BEATRIZ FIDELIS - Secretária de Governança e Secretária.
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LIBERTADORES
  GRUPO A 

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

  3ª RODADA 
 4/5, 21h30 Def. y Jus. 1 x 2 Palmeiras
5/5, 19h Ind.del Valle 4 x 0 Universitario 

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

1º
2º
3º
4º

  3ª RODADA 
 5/5, 21h Internacional 6 x 1 Olimpia
6/5, 19h Always Ready  x  Dep. Táchira 

    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

  3ª RODADA 
 6/5, 21h Santa Fe  x  River Plate
6/5, 21h Junior B.  x  Fluminense 

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

1º
2º
3º
4º

  3ª RODADA 
 5/5, 19h Racing 0 x 0 São Paulo
5/5, 21h Rentistas 0 x 0 Sport.Cristal 

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

1º
2º
3º
4º

  3ª RODADA 
 5/5, 23h Uni. Católica  x  Nacional-URU*
6/5, 19h At.Nacional  x  Argentinos Jrs 

    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

  3ª RODADA 
 4/5, 19h15 Atlético-MG 4 x 0 Cerro Porteño
6/5, 23h La Guaira  x  América Cali   

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 3 2 1 0 1 3 2 1 50
Dep. Táchira 3 2 1 0 1 3 6 -3 50
Olimpia 3 3 1 0 2 5 10 -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 4 2 1 1 0 3 2 1 66.7
River Plate 4 2 1 1 0 3 2 1 66.7
Junior B. 1 2 0 1 1 2 3 -1 16.7
Santa Fe 1 2 0 1 1 2 3 -1 16.7

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 6 2 2 0 0 4 0 4 100
At.Nacional 4 2 1 1 0 6 4 2 66.7
Nacional-URU 1 2 0 1 1 4 6 -2 16.7
Uni. Católica 0 2 0 0 2 0 4 -4 0

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 2 2 0 2 0 1 1 0 33.3
América Cali 0 2 0 0 2 1 4 -3 0

A torcida do Inter já tinha 
motivos para sorrir antes da 
bola rolar. Taison estava confir-
mado para fazer a restreia com 
a camisa colorada, vestindo a 10 
e a braçadeira de capitão. Diante 
do Olímpia, pela terceira rodada 
do Grupo B da Libertadores, o 
Inter fez sua maior goleada na 
história da competição: 6 a 1. 
Cuesta abriu os caminhos de ca-
beça, aproveitando escanteio. E 
assim o primeiro tempo termi-
nou. Apenas 1 a 0. Na segunda 
etapa, o time de Miguel Ángel 
Ramírez foi para cima. Edeníl-
son marcou de pênalti. Thiago 
Galhardo aproveitou rebote e 
fez o terceiro. Pouco depois, 
Praxedes lançou e Galhardo to-
cou de cobertura, uma pintura 
às margens do Guaíba. O Inter 
não se deu por satisfeito. Yuri 
Alberto fez o quinto. Aos 34’, 
um lance mágico. A bola sobrou 
na área e Caio Vidal acertou uma 
linda bicicleta. No fim, Derlis 
González descontou: 6 a 1.

LIBERTADORES

No Beira-Rio, Inter faz goleada histórica sobre o Olímpia 

Esporte

São Paulo empata 
com o Racing (AR)
 O São Paulo manteve  a 
liderança do Grupo E da Copa 
Libertadores, mas deixou de 
ser 100%. Empatou em 0 a 
0 com o Racing, em Buenos 
Aires, numa partida em que 
o time teve dificuldade de 
impor seu jogo e demonstrou 
cansaço. Após três rodadas, 
a equipe brasileira tem sete 
pontos na chave, contra 
cinco dos argentinos.
Ontem à noite, o São Paulo 
apresentou problemas 
que não costuma ter sob o 
comando de Hernán Crespo.

Chelsea está na 
final da Liga 
dos Campeões
O Campeonato Inglês, o mais 
rico do mundo, vai ter dois 
representantes na final da Liga 
dos Campeões, no dia 29, em 
Istambul. Ontem, o Chelsea 
derrotou o Real Madrid, por 2 a 
0, em Londres, e se classificou 
para a decisão diante do 
Manchester City, vitorioso 
no duelo com o Paris Saint-
Germain. No jogo de ida, em 
Madri, houve empate por 1 a 1. Os 
gols foram de Werner e Mount. 



Artistas, políticos e amigos de Paulo 
Gustavo prestam homenagens 
em suas redes sociais ao ator 
e humorista, que morreu na 
noite desta terça-feira, vítima 
de complicações da Covid-19. 
O criador de personagens como 
a dona Hermínia, de Minha 
Mãe é Uma Peça, tinha 42 anos 
e estava internado há quase 
dois meses no Rio de Janeiro.
A atriz e humorista Tatá Werneck, 
uma das amigas mais próximas 
de Paulo Gustavo, passou os 

últimos dias pedindo orações ao 
ator em suas redes e publicou 
uma homenagem quando soube 
de sua morte "Aplaudam de pé 
esse grande homem! Gritem 
bravo! Façam uma homenagem 
a ele em suas casas", escreveu.
O marido de Paulo Gustavo, 
Thales Bretas, também publicou 
uma homenagem ao ator em seu 
Instagram. "Nossa caminhada 
tinha tudo pra ser longa! Linda 
como vinha sendo", disse. Thales 
afirmou estar vivendo um "turbilhão 

de sensações" e agradeceu ao 
público pelas "energias positivas 
e orações". "Paulo, meu querido, 
foi a primeira vez que você nos 
fez chorar", escreveu o Padre 
Fábio de Melo em rede social.
O corpo do ator Paulo Gustavo será 
cremado em cerimônia restrita à 
família e amigos próximos no dia de 
hoje. A informação foi confirmada 
pela assessoria do ator, que 
acrescentou que o local da cremação 
não será divulgado a fim de evitar 
aglomerações em meio à pandemia. 
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Igreja é vandalizada no Sul do Estado
A Igreja Matriz São José, em Treze de Maio, no Sul do Estado, 
teve imagens de santos destruídas, além de bancos e altar 
danificados na manhã de ontem, por volta das 10h30. Um 
homem de 35 anos, com problemas mentais, teria tido 
um surto psicótico e realizado o ataque ao templo.
De acordo com a Polícia Civil, não é a primeira vez que 
o homem teria praticado esse tipo de ação. Ele foi detido 
e encaminhado ao hospital psiquiátrico. Imagens de 
santos tiveram as cabeças arrancadas e livros foram 
rasgados. Os prejuízos ainda não foram contabilizados.

Homem é preso por caça 
ilegal em Joinville
Na manhã de ontem, após denúncias e diligências realizadas, 
a Polícia Militar Ambiental de Joinville prendeu um homem 
por porte ilegal de armas de fogo e de praticar caça ilegal 
na cidade de Jaraguá do Sul, região nordeste do Estado.
No local, foi encontrado uma arma de fogo, Espingarda Boito 
Reuna CBC cal. 20, com número suprimido, munições, armadilhas, 
carcaças de animais abatidos e demais petrechos utilizados para 
cometimento dos crimes.  

Homenagens a Paulo Gustavo

+notícias
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Polícia prende principal suspeito do assassinato 
no caso Deise - Ontem à tarde, agentes do Núcleo 
de Inteligência de São José cumpriram mandado de 
prisão contra Marciano Carvalho dos Santos. Ele foi 
encontrado enquanto transitava pelo Centro histórico de 
São José. Marciano é apontado como responsável pela 
morte da agente prisional Deise Fernanda Melo Pereira, 
em outubro de 2012. Conforme a denúncia, Deise foi 
morta no lugar do marido. De acordo com a denúncia 
do MPSC (Ministério Público de Santa Catarina), 
quatro dos cinco acusados na época eram líderes de um 
grupo criminoso que atua no Estado dentro do sistema 
prisional. Eles estavam presos na Penitenciária de São 
Pedro de Alcântara, na Grande Florianópolis, e ficaram 
insatisfeitos com limitações de regalias que antes havia 
no local. Por isso, conforme o MP, decidiram matar o 
diretor da penitenciária, Carlos Antônio Gonçalves Alves. 

Marido de Mariane Kelly é 
indiciado por feminicídio
A DIC (Divisão de Investigação Criminal) 
de Itajaí já finalizou o inquérito policial 
sobre o assassinato da atendente 
Mariane Kelly Souza, de 35 anos, morta 
no dia 8 de abril em Itajaí, Litoral Norte 
de Santa Catarina. Agora, o pastor 
marido de Mariane, a vizinha e amante 
do marido, e o genro da vizinha, vão 
responder à Justiça por homicídio. Há 
ainda um menor de idade, sobrinho 
da amante, que deve ser internado. 
Todos vão responder ao processo 
presos. O pastor foi denunciado pelo 
Ministério Público por feminícidio, 
ocultação de cadáver, homicídio 
qualificado e corrupção de menor.
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