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A CPI tem tudo para 
inocentar o vírus
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Valorizado, Davi 
Lopes fica no JEC
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É hora de se unir no 
combate à Dengue 
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SERVIDORES  

Prefeitura de Joinville dá 
reajuste de 7,59%.  PÁGINA 8

TERMINAL DE GÁS 

Baía da Babitonga atrai 
investimento milionário.  PÁGINA 13

IMUNIZAÇÃO  Grávidas têm a vacinação suspensa em Santa Catarina.  PÁGINA 3

COMBUSTÍVEIS EM ALTA 
 Levantamento feito pelo Procon de Joinville mostra 

grande variação de preços entre os 98 postos da cidade. 
O diesel, por exemplo, apresentou diferença de 25%. 

Pesquisa indica também que, de abril para maio, todos 
os combustíveis sofreram reajustes. PÁGINA 13
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HERÓIS ANÔNIMOS

Atrás de máscaras, luvas e roupas de proteção, enfermeiros e técnicos de enfermagem lutam diariamente para dar suporte 
a pacientes infectados pela Covid-19 internados em hospitais. E hoje, 12 de maio, o dia é dedicado a eles. PÁGINAS 3 e 4
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Já são mais de 3 mil casos confirmados e 10 mil 
notificados. É uma endemia. Agora, a segunda 
morte divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde 
reacendeu o alerta para os cuidados. Ontem estava 
prevista uma entrevista ao vivo no Balanço Geral 
com o secretário da Saúde, Jean Rodrigues. Mas 
ela acabou cancelada por suspeita de que o próprio 
secretário esteja com dengue. A Covid-19 é um vírus 
invisível, mas no caso da dengue podemos ver qual 
é o inimigo: um mosquito e cabe a nós ajudar no 
combate ao Aedes aegypti. 
 
Acompanhando um dos fiscais no trabalho 
na área central de Joinville, ele pediu que 
os moradores recebam bem os profissionais 
que estão fazendo a checagem nas casas. 
Vale lembrar que todos os agentes endêmicos 
vestem uniforme e usam crachá para estarem 
devidamente identificados. Vamos ajudar?

Dengue  
em Joinville

Ação solidária
Neste fim de semana você tem mais uma 
chance de ajudar com uma ação solidária 
de arrecadação de alimentos. No Feirão 
Carro Show, a cada veículo vendido, uma 
cesta básica será doada para a Maratona da 
Solidariedade que entregará os donativos 
às instituições cadastradas. Para participar 
é fácil: é só levar um quilo de alimento 
não perecível. Até agora, a Maratona da 
Solidariedade já arrecadou e distribuiu mais 
de 38 toneladas de alimentos e atendeu mais 
de duas 2.300 famílias. Será neste sábado 
e domingo, 15 e 16 de maio, das 9h às 19h, 
durante o feirão Carro Show, na Expoville. O 
estacionamento e a entrada são gratuitos. 

Live sobre segurança 
no trânsito
Esse é o tema da segunda live do 
“Maio Amarelo”promovida pela 
Polícia Civil. Dessa vez a conversa será 
com o médico Flávio Adura, diretor 
científico da Associação Brasileira 
de Medicina do Tráfego. Na fala ele 
abordará a importância do cinto de 
segurança, da cadeirinha e demais 
itens de segurança. Hoje, às 19h no 
perfil da @policiacivil.joinville

Recuo mínimo de edificações 
em relação aos rios
A emenda ao projeto de licenciamento ambiental 
será votada hoje é de autoria do deputado federal 
Darci de Matos (PSD-SC) e é co-assinada pelo 
deputado Francisco Jr. (PSD/GO). Se aprovada, 
deve derrubar a decisão do STJ quanto ao recuo 
mínimo de edificações em relação aos rios em 
áreas urbanas. A justificativa é de que as Áreas 
de Proteção Permanentes (APPs) ripárias são as 
chamadas passagens da inundação e que não 
devem ser ocupadas. O problema é que a definição 
depende de critérios técnicos. Outro argumento 
é que é difícil estabelecer as áreas homogêneas 
para todos os locais e, por isso, tais áreas deverão 
ser delimitadas pelos respectivos planos diretores 
e leis municipais. Ou seja, cada município de 
acordo com a sua realidade. A emenda entra em 
votação logo mais na Câmara dos Deputados.

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

SABRINA AGUIAR

Combate à violência e exploração sexual de crianças
O mês de maio também tem as cores laranja e roxa. Mais duas cores para 
conscientizar, o roxo, sobre as doenças inflamatórias intestinais; e o laranja, para 
evidenciar o combate à violência e exploração sexual de crianças e adolescentes. 
De 2018 a 2020, Joinville registrou aumento desse tipo de ocorrência, sendo 160 
casos registrados somente no ano passado. A pandemia e o isolamento social 
ajudaram na crescente desses casos que precisam de atenção especial e denúncia.
A sede do Legislativo joinvilense está com as duas cores na fachada para marcar as datas. 
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SC suspende 
vacinas contra 
Covid-19 para 
GESTANTES 
Anvisa emitiu nota técnica na segunda-feira 
recomendando a suspensão de aplicação 
do imunizante em mulheres grávidas em 
razão da suspeita de casos de trombose. 
Ministério da Saúde investiga ocorrências

 FOTO DIVULGAÇÃO/ND

Médico tranquiliza mulheres que tomaram a primeira dose
As gestantes que tomaram 

a primeira dose da vacina 
AstraZeneca podem ficar 
tranquilas quanto ao possível 
risco de coagulações após os 
primeiros dias de vacinação, 
assegura o médico Mário 
Júlio Franco, diretor cientí-
fico da Associação de Obs-
tetrícia e Ginecologia de SC.

Se for confirmada a cor-
relação entre o imunizante 
e o desenvolvimento de 
eventos trombogênicos, os 
casos podem ocorrer apenas 
após os quatro primeiros 
dias depois da vacinação. “É 
um evento agudo, associa-
do à entrada na circulação 
materna”, diz o diretor.

Agora, em relação à aplica-
ção da segunda dose, a orien-
tação é avaliar caso a caso. Se 
liberada a vacina novamente, 
as grávidas que tomaram a 

primeira dose devem discutir 
junto aos seus médicos se de-
vem tomar a segunda dose da 
Astrazeneca, sugere Franco.

A suspensão pegou a 
comunidade médica de 
surpresa. “Não temos ainda 
corpo de residência médi-
ca para avaliar se o uso da 
Oxford poderia estar au-
mentado as coagulações da 
gestante. A gente sabe que é 
extremamente rara a ocor-
rência”, afirma Franco.

De acordo com o médico, 
o aumento de coagulações é 
comum durante a gestação, 
inclusive necessário ao parto. 
O problema é quando as 
tromboses ocorrem de forma 
exacerbada, e em regiões 
como o cérebro e pulmão, 
provocando derrame cere-
bral e embolia pulmonar.

A principal dificuldade 

enfrentada no momento é a 
falta de dados que apontem a 
associação entre a AstraZe-
neca e as tromboses. A bula 
de todas as três vacinas apli-
cadas no Brasil relatam que 
não há resultados conhecidos 
da aplicação dos respectivos 
imunizantes em gestantes.

“Nos parece óbvio que o 
risco de fazer trombose seja 
potencialmente próximo 
entre gestantes normais 
e as que tomaram a pri-
meira dose da Oxford. Mas 
não temos resposta hoje. 
Se o órgão máximo pediu 
para suspender, cabe a nós 
cumprir a suspensão”, diz 
Franco. Ele suspeita que a 
probabilidade também seja 
semelhante quando com-
parada ao grupo de ges-
tantes que fumam ou usam 
pílulas anticoncepcionais.

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

A SES (Secretaria de Estado 
da Saúde) suspendeu tempora-
riamente, ontem, a vacinação 
contra a Covid-19 em mulheres 
grávidas. A medida é uma pre-
caução após a Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) 
recomendar a suspensão imediata 
do uso da vacina da AstraZene-
ca, produzida pelo Laboratório 
Fiocruz no Brasil, em gestantes. 

A SES informa que aguarda o 
pronunciamento oficial do PNI 
(Programa Nacional de Imuniza-
ção) do Ministério da Saúde e da 
Anvisa para orientar as equipes 
de imunização sobre a continui-
dade da vacinação desse grupo.

A orientação da Anvisa é que 
a indicação da bula da vacina da 
Astrazeneca seja seguida pelo PNI. 
A suspensão foi recomendada 
pelo órgão depois que gestantes 
relataram a ocorrência de trom-
bose após tomar o imunizante. 
No momento, a possível ligação 
entre as coagulações e o imuni-
zante está sendo investigada. 

Apesar da recomendação ser 
restrita à AstraZeneca, a SES 
optou por suspender a aplicação 
de todas as vacinas em mulhe-
res grávidas de Santa Catarina, 

independentemente do fabricante. 
Vale ressaltar que não há re-

latos de coágulos com os imu-
nizantes CoronaVac e Pfizer.

Segundo os médicos, o au-
mento de coagulações é comum 
durante a gestação e é inclusi-
ve necessário para que o parto 
aconteça. O problema é que quando 
as tromboses ocorrem de for-
ma exagerada em órgãos vitais 
como o cérebro e o pulmão. 

O uso off label de vacinas, ou 
seja, em situações não previstas 
na bula, só deve ser feito me-
diante avaliação individual por 
um profissional de saúde que 
considere os riscos e benefí-
cios da vacina para a paciente.

A bula atual da vacina contra 
Covid-19 da Astrazeneca não reco-
menda o uso da vacina por gestan-
tes sem orientação médica. A vacina 
vinha sendo usada em gestantes 
com comorbidades. A recomen-
dação da Anvisa aconteceu após a 
morte de uma gestante que recebeu 
a AstraZeneca no Rio de Janeiro. 
O Ministério da Saúde investiga a 
morte da gestante, mas ressalta que 
“a ocorrência de eventos adversos 
é extremamente rara e inferior ao 
risco apresentado pela Covid-19”.
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Dia de homenagear os 
profissionais da saúde
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Sempre digo 
para a equipe 
que temos 
que tratar os 
outros como 
gostaríamos de 
ser tratados.”

Fabiana Mohr, 
gerente de Enfermagem do 
Hospital Dona Helena

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

Em meio a uma pandemia de 
proporções gigantescas, que 
atinge o mundo inteiro e não dá 
trégua, tendo provocado mais de 
423 mil mortes apenas no Bra-
sil, um grupo de profissionais 
merece muitos aplausos. É o dos 
enfermeiros e técnicos de en-
fermagem, que atuam na linha 
de frente do combate à Covid-19 
há pelo menos 14 meses.

São eles que fazem o acolhi-
mento das vítimas da doença e 
mantêm o elo com as famílias 
nos momentos mais difíceis, 
estendendo as mãos para ajudá-
-las na recuperação que, muitas 
vezes, não é alcançada. Mesmo 
assim, seguem firmes e for-
tes na luta por salvar vidas.

Hoje, dia 12 de maio, há motivos 
de sobra para homenagear esses 

profissionais. Isso porque nesta 
data é comemorado o Dia Inter-
nacional do Enfermeiro, profis-
sional que alia técnica à empatia 
para cuidar bem do próximo.

E na véspera desse dia tão 
importante, os profissionais 
do Hospital Dona Helena, em 
Joinville, receberam uma ho-
menagem especial: um vídeo 
gravado pelos seus familiares com 
depoimentos que demonstram 
toda a relevância desses traba-
lhadores em tempos tão difíceis.

A homenagem da família, que 
acompanha o esforço dos profis-
sionais no dia a dia, emocionou 
quem estava presente. “É uma 
grande felicidade. Esperamos que 
depois da Covid-19 não dei-
xem de valorizar todo mundo. A 
gente sempre pensa no cuidado 

com o próximo”, disse a téc-
nica em enfermagem Kettlyn 
Francisco, que foi às lágrimas.

“A enfermagem está presente 
em todos os momentos da re-
cuperação do paciente e a gente 
vem tentando mostrar o impacto 
que ela tem na recuperação de 
cada um”, destacou a gerente de 
enfermagem, Fabiana Mohr.

Para ela, a empatia é fundamen-
tal para quem atua na profissão. 
“Sempre digo para a equipe que 
temos que tratar os outros como 
gostaríamos de ser tratados”.

Hoje, as homenagens devem 
prosseguir nos hospitais e nas 
unidades de saúde espalhados pelo 
Brasil afora, sem grandes come-
morações, mas com a esperança 
de que essa trágica pandemia che-
gue ao fim o mais rápido possível.  

Enfermeiros 
e técnicos de 
enfermagem 
atuam na linha 
de frente do 
combate à 
Covid-19 e são 
o elo com as 
famílias nos 
momentos 
mais difíceis 
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Nícolas Horácio
nicolas.david@ndmais.com.br

Ontem, o enfermeiro Júlio César Vas-
concellos de Azevedo estava em casa, 
no Campeche, em Florianópolis, de 
folga. Hoje, Dia do Enfermeiro, ele vai 
cumprir a rotina de quase três décadas: 
atender os pacientes da UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva) do Hospital Celso 
Ramos, na Capital. Júlio foi a primei-
ra pessoa, em Santa Catarina, a ser 
vacinada contra a Covid-19, doença 
que tem causado profunda tristeza no 
profissional. “É triste ver tanta gente 
sofrendo e morrendo. Nunca vi isso 
em tão pouco tempo. Antes, cuidáva-
mos mais de pacientes pós-cirurgia, 
neurocirurgia ou acidentados. Agora, 
a maioria chega conversando, deses-
perado e com falta de ar. Uma situa-
ção muito diferente”, relata Júlio.

Em 18 de janeiro, o enfermeiro Júlio 
César, 28 anos dedicados à UTI do Celso 
Ramos, recebeu a primeira dose do 
imunizante contra a Covid-19. O aviso 
de que ele seria privilegiado veio por 
WhatsApp. “Nem acreditei, mas logo 

caiu a ficha e eu tinha que ir mesmo. 
Foi muita alegria. Eu pensei: nossa, que 
honra, o primeiro em Santa Catarina”. 

Para Júlio, a pandemia trouxe enor-
me preocupação com as pessoas, 
com a segurança no trabalho e com 
a saúde dos familiares. “Depois que 
veio a notícia da vacina, foi um alívio 
tremendo”. Hoje, todos os colegas 
do Celso Ramos estão imunizados, 
mas os funcionários do hospital vi-
vem o seu momento mais desafiador 
com o agravamento da pandemia.

Júlio trabalha à noite no hospital, na 
supervisão de enfermagem. O papel 
dele é cuidar de curativos, passagem de 
sondas e organização do setor. Alu-
no da UFSC (Universidade Federal de 
Santa Catarina) na década de 1980 tem 
saudades apenas dos colegas ao lem-
brar dessa época. “Depois que a gente 
começa a trabalhar, tudo muda”.

Aos 56 anos, ele está perto aposenta-
doria, com 35 anos de serviço. É quan-
do promete pensar no assunto. “Por 
enquanto tenho força, saúde, posso 
dar muito ainda para as pessoas e fazer 
muito na minha profissão”, garante.

Vida dedicada à enfermagem na UTI
Júlio César trabalha há 28 anos no Celso Ramos. Ele foi 
a primeira pessoa a ser vacinada em Santa Catarina

Do medo de hospital à escolha da profissão
Sem pensar em aposentadoria, 

Júlio César continua na missão de 
cuidar das pessoas que lutam pela 
vida na UTI do Celso Ramos. Desde 
que foi imunizado, ele se sente mais 
seguro para executar a enfermagem. 
“A gente continua cuidando, no 
trabalho, com a mesma paramen-
tação, mas no dia a dia, nas visitas 
aos familiares, é mais tranquilo”.

Na família de seis irmãos, ape-
nas Júlio é profissional da saúde. 
“Eu queria uma área onde pu-
desse trabalhar com pessoas. Por 
isso escolhi enfermagem. Não 
tenho nenhum exemplo de pes-
soas que trabalhassem na área, 

fui pela curiosidade”, conta.
Antes da decisão, ele não se ima-

ginava trabalhando em hospital. 
“Eu não passava nem na frente de 
hospital na juventude”, lembra. 
Hoje, é diferente: o medo ficou 
para trás, dando espaço à vontade 
de ajudar pessoas e salvar vidas.

PLANTAS E BICHOS
Nas horas vagas, em casa, Júlio 

gosta de cuidar do jardim, das plan-
tas e dos bichos. Ele tem três pets: 
Menina, uma gata; Jovi, uma cadela 
e Bahuan, um cachorro. “Convivem 
bem, mas não deixam nenhum outro 
animal entrar”, brinca o enfermeiro.

Júlio César 
trabalha na 
supervisão de 
enfermagem 
e o papel 
dele é cuidar 
de curativos, 
passagem 
de sonda e 
organização 
do setor

LEO MUNHOZ/ND

PROFISSIONAIS DE SAÚDE VÍTIMAS DA COVID-19

Nome Cargo Cidade Data do óbito
Adail Japy Lira clínico e Intensivista Brusque 24/01/2021
Adelaide Beninca téc. enfermagem Urussanga 18/03/2021

Ademir da Rocha enfermeiro e téc. 
enfermagem Içara 28/08/2020

Ademir Kaiser pediatra Rio do Sul 14/12/2020
Adriana Honorato de Souza téc. enfermagem Criciúma 18/03/2021
Aires Antônio de Souza cardiologista Imbituba 08/04/2021
Álvaro Steckert Filho coloproctologista Florianópolis 08/03/2021
André Karnikowski ortopedista Brusque 13/08/2020
Andréa Albuquerque enfermeira Jaraguá do Sul 18/12/2020

Antônio de Almeida téc. enfermagem Lontras e 
Rio do Sul 10/04/2021

Antônio Roberto Leandro téc. enfermagem Araranguá 27/01/2021
Antônio S. Ferreira Baptista gastroenterologista Joinville 08/01/2021
Ari Bertoldo Sell psiquiatra Florianópolis 17/11/2020
Cesar Augusto Nascimento enfermeiro Florianópolis 01/10/2020
Cézar Figueiredo Forte pediatra Florianópolis 25/01/2021
Claudia D. S. Santos Camargotéc. de enfermagem Joinville 29/03/2021
Claudiomiro Silveira Ratts téc. enfermagem Joinville 26/05/2020
Eliandre Boscato téc. enfermagem São Carlos 01/03/2021
Ernério José Back urologista Indaial 10/03/2021
Ernesto Gazziero Filho endocrinologista Blumenau 30/12/2020
Ester da Cunha Lira téc. enfermagem Antônio Carlos 13/04/2021
Gastão Dias Junior pediatra Baln. Camboriú 22/04/2020
Gilberto C. Schloegel Querne urologista Baln. Camboriú 14/03/2021
Helena Maria de Palma Silva téc. enfermagem Brusque 03/03/2021
Heraldo Macuco Capella neurologista Florianópolis 22/01/2021
Hernan Heredia Farrel radiologista Xanxerê 01/04/2021
Ivan Savoia Assef ginecologista Baln. Camboriú 06/07/2020
Ivone Rodrigues Bastos téc. enfermagem Monte Castelo 14/03/2021
Jaqueline Bonetti Bianco téc. enfermagem Blumenau 11/08/2020
Joanadeli Mendes Correa téc. enfermagem Ilhota 19/03/2021
João C. Albuquerque Filho médico do Trabalho Jaraguá do Sul 06/01/2021
Joares Luiz Nogara gastroenterologista Blumenau 23/03/2021
Jonas Coelho Lehmkuhl geriatra Lages 25/07/2020
Juraci J. Vicenti Demontin téc. enfermagem Nova Trento 06/04/2021
Jurema Sartor aux. enfermagem Itapoá 07/04/2021
Levy Silva Junior intensivista Joinville 30/04/2021
Lúcia Isolde Rocha Henrique téc. enfermagem Joinville 26/05/2020
Luiz Adriano Mello téc. enfermagem Chapecó 26/12/2020
Luiz Alberto Susin endocrinologista Lages 25/03/2021
Luiz Carlos de Oliveira aux. enfermagem Joinville 07/04/2021
Marco Antonio Alvino Garcia clínico Joinville 29/12/2020
Marco Aurélio Gamborgi cirurgião plástico Joinville 04/12/2020
Margareth Linhares Martins prof. e enfermeira Florianópolis 01/04/2021
Maria da Conceição L. Azêdo ginecologista S. Bento do Sul 09/12/2020
Maria José Gomes enfermeira Brusque 04/03/2021
Maricelia Vieira ginecologista Florianópolis 09/02/2021
Mário Techy ortopedista Joinville 03/03/2021
Mariscellis Guerreiro téc. enfermagem Içara 07/09/2020
Meglyn Fernandes téc. enfermagem Florianópolis 28/03/2021
Moacir José Cucco pediatra Lages 17/08/2020
Nelson Luiz Barrichello intensivista Itajaí 02/08/2020
Olavo José Schmidt clínico Videira 04/01/2021
Paulo Cezar Santos cardiologista Baln. Camboriú 20/04/2021
Paulo Ferreira Lima alergista Florianópolis 02/05/2021
Paulo R. G. do Nascimento ginecologista Capinzal 14/04/2021
Paulo Sérgio Mirek enfermeiro Itaiópolis 11/01/2021
Raquel Budal Arins téc. enfermagem Joinville 16/10/2020
Reginaldo Boppré cirurgião vascular Tubarão 29/08/2020
Rejane Gonçalves enfermeira Itajaí 21/06/2020
Renaud P. Frazão Filho reumatologista Florianópolis 21/11/2020
Ronaldo Bachmann cirurgião Geral Timbó 20/03/2021
Rosa Maria Melato aux. enfermagem Gaspar 25/02/2021
Sérgio Senff ortopedista Florianópolis 03/05/2021
Sidnei da Silva Oliveira téc. enfermagem Itajaí 25/03/2021
Vanessa Neuber Salm téc. enfermagem Blumenau 05/05/2020
Vera Lúcia Machado Nunes  ginecologista Baln. Camboriú 29/07/2020
Vilson Dalla Nora anestesiologista Baln. Camboriú 19/03/2021
Zeni Buenos Pereira téc. enfermagem Itajaí 26/02/2021



Confira o levantamento 
completo do Procon 

no site ND+ pelo

encurtador.com.br/ajtEP

Pesquisa realizada pelo 
Procon de Joinville, na 
segunda-feira (10), mostra 
que a velha e boa pesquisa 
de preços ainda é a me-
lhor saída para os moto-
ristas que querem fugir 
dos seguidos reajustes de 
preços dos combustíveis 
praticados pela Petrobras. 
A diferença entre a me-
nor e a maior cotação do 
preço dos litro da gasolina 
comum chegou a 8,3%, 
da gasolina aditivada e do 
etanol ficou em 15% e, no 
caso do diesel, alcançou 
os 25%. O levantamen-
to mostra também que 
todos os combustíveis 
tiveram alta de preços 
entre os levantamentos 
de abril e deste mês.

Além da pesquisa, o 
Procon também calculou 
quanto é possível econo-
mizar abastecendo o carro 
com 50l de combustível e 
optando pelo menor preço. 
A economia chegaria a R$ 
20,00 (gasolina), R$ 33,00 
(etanol), R$ 34,95 (gasoli-
na aditivada) e pularia para 
R$ 50,20 no caso do diesel. 
A pesquisa feita pelo Pro-
con em 98 postos de com-
bustível da cidade mostra 

Vírus inocente
Esse início de CPI não surpreendeu. Os senadores 

da comissão agiram como era esperado. E os 
depoentes também. Muitas intenções, suposições 
e ainda sem revelações. Recebemos o já ouvido, já 
visto, já sabido. Como no senado da Roma antiga, 
agitaram-se questores e  catilinas, e até catões 
a repetir delenda Bolsonaro, delenda Bolsonaro. 
Não fingem isenção e deixam claro o objetivo, 
conhecido por gregos e troianos, de enfraquecer 
o presidente para evitar reeleição. Depois dos 
interrogatórios, há entrevista para acertar a versão 
do acontecido, uma espécie de extensão do palanque. 

A CPI se instalou por ordem de um juiz do 
Supremo - o que, certamente, não teria acontecido 
se o presidente do Senado fosse  Antônio Carlos 
Magalhães. O presidente Pacheco curvou-se e 
considerou dois requerimentos: o primeiro, do 
Senador Randolfe Rodrigues(Rede/Ap), com 31 
assinaturas, e o do Senador Eduardo Girão(Podemos/
Ce), com 45 
assinaturas. O das 
31 assinaturas, 
tornou-se vice-
presidente da 
Comissão, e 
seu objetivo 
de investigar 
o Presidente 
prevalece sobre 
o do senador de 
45 assinaturas, 
que é investigar 
o destino dos 
bilhões federais 
aos estados e 
municípios.

Com isso, CPI investiga o provedor dos recursos e 
não os executores dos gastos. O Senador Girão citou 
em seu requerimento, o fato de a Polícia Federal 
conduzir 61 investigações sobre fraudes diversas com 
dinheiro federal, mas isso não motivou até agora os 
inquisidores da Comissão. Mesmo porque nela há dois 
pais de governadores - um deles o próprio relator - e 
um ex-governador, com a família investigada em 
desvios da saúde - o próprio Presidente da Comissão. 

As lideranças partidárias que indicaram os 
integrantes da CPI desafiaram a memória popular 
sobre a ficha dos inquisidores. A CPI ainda não se 
deu conta do que isso representa. Vai se expor por 
90 dias. Com o objetivo de desgastar o candidato 
à reeleição, a CPI corre o risco de desgastar ela 
própria a cada sessão espetaculosa. Por enquanto, 
a inquisição pouco santa já condenou a cloroquina. 
O articulista gaúcho Percival Puggina previu 
esta semana que a CPI vai inocentar o vírus.

GarciaALEXANDRE

Escrevem neste espaço:  
Segunda J.R. Guzzo  Terça Guilherme Fiuza  Quarta Alexandre Garcia 
Sexta Luís Ernesto Lacombe  Fim de semana Rodrigo Constantino
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Preço do diesel varia 25% 
nos postos de Joinville
Pesquisa do Procon mostra que a gasolina e o etanol também  
têm significativa diferença entre a menor e a maior cotação

O preço do litro da gasolina pode variar R$ 0,40 e R$ 0,66 no etanol

que, realmente, vale a pena 
a pena pesquisar. O preço do 
litro da gasolina pode variar 
R$ 0,40; alcança R$ 0,66 
no etanol, chega a R$ 0,69 
na gasolina aditivada, e no 
diesel passa de R$ 1,00. 
Comparando o preço médio 
dos combustíveis apurado na 
atual pesquisa e na anterior, 
realizada em 10 de abril, foi 
registrado um aumento de 
2,54% no litro da gasolina 
comum, de 1,88% na gaso-

lina aditivada, de 7,43% no 
diesel e 3,02% no etanol.

Os reajustes de preços da 
Petrobras acompanham 
variações do valor dos 
combustíveis e do dólar 
no mercado internacional. 
Com isso, os aumentos ou 
reduções de preços ocor-
rem sem periodicidade 
definida, o que, segundo 
a estatal, permite com-
petir de maneira mais 
eficiente e flexível. 

Com o objetivo 
de desgastar o 
candidato à reeleição, 
a CPI corre o risco 
de desgastar ela 
própria a cada sessão 
espetaculosa.”



quarta-feira, 12 de maio de 2021 7

12 DE MAIO.
Dia Mundial dos
Profissionais de Saúde.
Dia Internacional da
Enfermagem e do Enfermeiro.
Homenagem do Grupo ND.
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Servidores de Joinville 
terão 7,59% de reajuste 
Reposição tem 
como base o Índice 
Nacional de Preços 
ao Consumidor 
acumulado nos 
últimos 12 meses

Além dos servidores públicos da ativa, o repasse beneficiará também os inativos e pensionistas do município
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Centro de Triagem da 
Tupy é desabilitado

O Centro de Triagem 
de Joinville, aberto em 
março de 2020 para 
atender pacientes com 
suspeita de Covid-19, foi 
desabilitado ontem (11) 
pela prefeitura, que tem 
novos planos para o local.

O espaço fica na As-
sociação Atlética Tupy 
e deve ser usado como 
mais uma unidade de 
vacinação contra a Co-
vid-19. Porém, para isso, 
é preciso fazer obras de 

adequação no local e, 
conforme a prefeitura, 
ainda não há previsão 
de quando a imuniza-
ção terá início por lá.

Com a mudança de 
atendimento no local, os 
pacientes com suspeita 
de infecção pelo coro-
navírus podem procurar 
as unidades básicas de 
saúde, assim como as 
UPAs, que voltaram a 
funcionar normalmente 
também nesta semana.

Entendemos que esta é mais uma forma de valorizar e 
reconhecer os nossos servidores, que têm desempenhado suas 
atividades com muita responsabilidade e comprometimento 
neste momento tão delicado pelo qual estamos passando

Adriano Silva, prefeito

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

A Prefeitura de Joinvil-
le anunciou ontem que 
concederá aos servidores 
públicos municipais um 
reajuste salarial de 7,59%. 
O percentual é referente ao 
acumulado do Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumi-
dor (INPC) dos últimos 12 
meses, que é divulgado pelo 
IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística).

“Nós já vínhamos acom-
panhando estes dados e 
fazendo as projeções e os 
estudos necessários. O rea-
juste de 7,59% será aplica-
do de uma única vez, sem 
parcelamentos, já no salário 
do mês de maio, confor-
me a data-base”, explica 
o prefeito Adriano Silva.

Cabe ressaltar que o rea-
juste também será aplicado 
no valor do auxílio alimen-
tação para todos os 11,5 mil 
servidores que possuem este 
benefício. “Entendemos que 
esta é mais uma forma de 
valorizar e reconhecer os 
nossos servidores, que têm 
desempenhado suas ativida-
des com muita responsabi-
lidade e comprometimento 
neste momento tão delicado 
pelo qual estamos passan-
do”, complementa o prefeito.

O INPC é um indicador 
econômico utilizado para 
acompanhar tendências 
de inflação. Ele é calculado 
com base no preço médio 
necessário para comprar 
um conjunto de bens de 
consumo e serviços num 
país, comparando com 
períodos anteriores. É com 
base neste indicador que 
a Prefeitura de Joinville 
estabeleceu a taxa de rea-
juste do salário dos servi-
dores públicos municipais.

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria Administração e 
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que 
preceitua a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório 
de Pregão Eletrônico nº 108/2021, destinado a aquisição de rações para alimentação de 
alevinos e peixes adultos na Estação de Piscicultura da Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente, na Data/Horário: 24/05/2021 às 08:30 horas, para abertura das propostas. O 
edital encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br e www.gov.br/
compras/pt-br, UASG 453230. Joinville, 11 de Maio de 2021.

Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento
Silvia Cristina Bello – Diretora Executiva

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Joinville, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Joinville, leva 
ao conhecimento dos interessados que está SUSPENDENDO "sine die", para análise e 
deliberação acerca da impugnação e pedido de esclarecimento apresentados, o processo 
licitatório de Pregão Eletrônico nº 113/2021, UASG 460027, 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.

Joinville, 11 de maio de 2021.
Jean Rodrigues da Silva, Secretário Municipal de Saúde.

Fabrício da Rosa, Diretor Executivo.

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria Administração e 
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que 
preceitua a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório 
de Pregão Eletrônico nº 097/2021, destinado a aquisição de bandeiras oficiais do Brasil 
e do Município de Joinville para atender as demandas da Secretaria de Comunicação, na 
Data/Horário: 25/05/2021 às 08:30 horas, para abertura das propostas. O edital encontra-
se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br, 
UASG 453230. Joinville, 11 de Maio de 2021.

Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento
Silvia Cristina Bello – Diretora Executiva



NO TRÂNSITO SUA RESPONSABILIDADE SALVA VIDAS.

COMUNICADO
DE RECALL

Para os modelos Land Rover New Discovery 2021.

A Land Rover Brasil convoca os proprietários dos veículos Land Rover New Discovery, chassis finais M2448632 a M2451862, ano/modelo 2021, fabricados no 
intervalo de 2 de novembro de 2020 a 11 de março de 2021, a contatar um concessionário autorizado Land Rover para agendar o serviço de regulagem do 
torque das fixações do tubo de escapamento destes veículos.

Tal medida se dá em razão da possibilidade de os veículos afetados poderem com o tempo afrouxar as fixações da junta, o que poderá causar um vazamento 
de gás quente do escapamento no compartimento do motor. Em circunstâncias extremas, o vazamento do gás pode levar a fumaça sob o capô e incêndio no 
veículo, o que poderá aumentar o risco de acidentes, com possibilidade de danos físicos e/ou materiais aos ocupantes e terceiros. 

Até o momento nenhum acidente foi registrado no Brasil.

Os concessionários autorizados Land Rover realizarão gratuitamente a regulagem do torque das fixações do tubo de escapamento do veículo envolvido.

Início do atendimento: 12 de maio de 2021 e o tempo estimado do reparo é de aproximadamente 60 minutos. 
 
Mais informações: para verificar se o seu veículo está envolvido na presente campanha entre em contato com o Concessionário Autorizado Land Rover de sua 
preferência e, para agendar previamente a realização do serviço, com a Central de Relacionamento com o Cliente Land Rover pelo telefone 0800 012 2733, das 
10h às 16h, de segunda a sexta-feira, pelo e-mail cliente@landrover.com.br ou, ainda, pelo site www.landrover.com.br

 
A Land Rover está à disposição de todos os seus clientes para sanar quaisquer dúvidas e/ou suportes necessários enquanto perdurar a abertura da campanha.
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O governador Carlos Moisés 
(PSL) fez uma visita insti-
tucional à Alesc (Assembleia 
Legislativa de Santa Catarina) 
ontem para tratar da derru-
bada do veto ao projeto que 
destina recursos estaduais às 
obras em rodovias federais 
de Santa Catarina. Durante 
reunião com os deputados, o 
chefe do Executivo elencou 
os motivos para barrar o veto 
realizado durante o governo de 
Daniela Reinehr (sem partido).

“Fiz um apelo - e documen-
tei isso por meio de um ofício 
- para que os líderes levassem 
às suas bancadas a demanda 
do governo pela derrubada do 
veto. Esse é um movimento 
importante. O dinheiro é dos 
catarinenses independen-

temente de ser um tributo 
estadual ou federal. O usuário 
da rodovia é um catarinense. 
O que estamos fazendo aqui 
é o que a população quer”, 
salientou o governador.

O projeto aprovado na Alesc 
libera a aplicação de até R$ 350 
milhões de recursos estaduais 
para acelerar as obras nas BRs 
470, 280 e 163. Vinte e dois 
deputados participaram do 
encontro com o governador e, 
segundo o presidente da Alesc, 
o deputado Mauro de Nadal 
(MDB), o clima é amplamen-
te favorável à derrubada.

“O governador fez um grande 
apelo e expôs todas as suas ra-
zões. Oportunizamos a mani-
festação de todos os líderes. No 
mérito, há um grande aplauso 

ao projeto e acredito que, na 
hora da apreciação do veto, 
acompanhando o pedido do 
governo, é pela derrubada do 
veto”, afirmou Mauro de Nadal.

BOA VONTADE
Durante a reunião com os 

deputados, também foi ofi-
cializado o retorno do depu-
tado Zé Milton Scheffer (PP) à 
liderança do governo na Alesc. 

Segundo o governo, o en-
contro entre Moisés e os 
deputados foi marcado por 
demonstrações de boa vontade 
de ambas as partes. Segundo 
os parlamentares, o fato de 
Moisés comparecer à Alesc 
foi um gesto no sentido da 
ampliação do diálogo. Por um 
breve período, as autoridades 

também discutiram a necessi-
dade do envio e da aprovação 
célere do projeto de reforma 
da Previdência estadual.

Na opinião do deputado 
Maurício Eskudlark, o par-

lamento será um apoiador 
do governo em tudo que for 
necessário para fazer Santa 
Catarina avançar. “Acredi-
to que todos os projetos de 
interesse do Estado terão a 
convergência dos deputados 
para apoiar o governo. Temos 
ainda quase dois anos de man-
dato. É um tempo curto, mas 
há muito a se fazer por Santa 
Catarina”, afirma Eskudlark.

Reaproximação com a Alesc
Carlos Moisés visitou ontem os deputados, definiu José Milton Scheffer 
como líder do governo e solicitou derrubada de veto ao projeto que 
destina recursos estaduais para obras em rodovias federais

Governo do Estado 
debate auxílio 
emergencial de SC 

Para dar celeridade ao 
auxílio emergencial em 
Santa Catarina a Secreta-
ria de Estado da Fazenda 
realizou duas reuniões 
ontem com o Banco do 
Brasil e com a Caixa Eco-
nômica Federal. O objetivo 
foi debater como o auxílio 
será pago, além de outros 
trâmites administrativos.

“Pedimos à Fazenda 
que una todos os esfor-
ços para dar agilidade a 
esse processo e atender a 
todos aqueles que tanto 
necessitam. É um proje-
to urgente e que precisa 
andar sem burocracias”, 
ressaltou o governa-
dor Carlos Moisés.

“Realizamos as pri-
meiras reuniões para 
avaliar quais propostas 
são mais viáveis para o 
Estado. Queremos aten-
der as pessoas que estão 
em situação de vulne-
rabilidade e aquelas que 
perderam seus empregos 
na crise ocasionada pela 
pandemia, em setores 
mais atingidos”, des-
tacou o secretário da 
Fazenda, Paulo Eli.

Carlos Moisés com o 
presidente da Alesc, 
Mauro de Nadal, e o 
novo líder do governo, 
Zé Milton Scheffer

RODOLFO ESPINOLA/AGÊNCIA ALESC/DIVULGAÇÃO/ND



CERTIFICADO DIGITAL

Fazer seu certificado 
digital ficou mais fácil, 

temos 12 endereços 
para atender você.  

A AMPE, em parceria com a Ilha Digital tem os melhores 
preços para você emitir seu certificado.

Maioria das candidaturas não tem 
políticas públicas para o pequeno 

negócio nos programas de governo
Na coluna Espaço do Empreendedor do dia 21/10, a Ampe 
Metropolitana avaliou a repercussão da carta às candidaturas 
majoritárias para a prefeitura de Florianópolis, com sugestões 
concretas para políticas públicas voltadas aos pequenos 
negócios. Hoje, completamos esta avaliação, com o resultado 
da análise dos programas de governo das candidaturas de 
toda a região, que receberam a mesma carta, uma iniciativa 
que a entidade tem desde 2012.

Das 75 propostas registradas oficialmente no site do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), 65% não trazem ações voltadas às micro 
e pequenas empresas e MEIs. Já 35% abordam algum aspecto 
referente ao segmento. A Ampe considera preocupante este 
balanço, pela importância das MPEs e MEIs na economia e na 
geração de empregos. Mesmo que nas propagandas eleitorais 
o tema tenha sido tratado por mais candidaturas, trata-se de 
um conjunto de ações que deveria ser obrigatório em todos os 
programas de governo que se proponham a efetivamente fazer 
algo pelo desenvolvimento.

Crédito para pequenos negócios  
do Inaitec tem parceria com  

Ampe Metropolitana
A Ampe Metropolitana firmou parceria com o Instituto de Apoio 
à Inovação, Ciência de Tecnologia (Inaitec), que acaba de 
lançar uma linha de crédito para capital de giro destinado às 
micro e pequenas empresas, sem a necessidade de garantia. 
No total, serão R$ 50 milhões que chegam em boa hora para os 
empreendedores da região. Os associados da Ampe ganharão 
em agilidade na análise dos pedidos.

O valor vem de um convênio com o BRDE. Os empréstimos variam 
de R$ 20 mil a R$ 50 mil por empresa. A taxa de juros é atrativa 
(0,61% ao mês), com 30 meses de prazo para pagamento e 18 
meses de carência. Mais informações na Ampe aqui: http://
inaitec.aplicativo.digital/#.

Ampliados pontos para Certificado Digital
Com objetivo de ser uma entidade cada vez mais 
metropolitana, a Ampe passa ter mais 12 pontos de 
atendimento para o Certificado Digital. A ampliação é 
resultado da parceria com Ilha Digital.  Todos os locais terão 
um adesivo na fachada para identificar como pontos de 
atendimento ao Associado AMPE Metropolitana. Entre em 
contato com a entidade para mais informações.

Projeto CAASE - Como Anda Sua Empresa
A Ampe Metropolitana, em parceria com Sebrae, começa a 
oferecer gratuitamente o Projeto “CAASE - Como Anda Sua 
Empresa”, com um diagnóstico através da aplicação de 
uma metodologia situacional para entender o estágio de 
maturidade e as necessidades atuais da sua empresa. A partir 
daí é oferecido um plano de ação que apresenta as ações 
mais adequadas, com sugestões para o seu negócio ganhar 
competitividade. Marque uma consultoria gratuita e online no 
link https://ajs-consultoria.reservio.com/   

Ampe alerta para urgência na 
aplicação do crédito emergencial

O governador Carlos Moisés comprometeu-se em agilizar o 
crédito aos pequenos negócios, logo que retornou ao cargo, após 
absolvição no caso do impeachment. Dias antes do julgamento, o 
presidente da Ampe Metropolitana, Piter Santana, alertou para a 
demora na aplicação prática do programa emergencial de crédito a 
juro zero do governo estadual, em benefício das micro e pequenas 
empresas e MEIs. “Não podemos admitir que as instabilidades e 
disputas políticas interfiram na vida dos empreendedores afetados 
pela crise econômica e pela pandemia”, afirmou. Agora, a entidade 
espera que o apoio saia logo do papel.

A Ampe consultou cerca de 700 empresários nas últimas semanas 
e, de acordo com Piter Santana, a percepção generalizada é de que 
o governo faz muito pouco pelos pequenos negócios. A entidade 
esteve recentemente com o deputado estadual Milton Hobus, relator 
da proposta governamental sobre o programa emergencial, que 
tramita na Assembleia Legislativa. “Infelizmente a discussão está 
parada na Comissão de Finanças”, lamentou Piter Santana. 

Contudo, o presidente da Ampe explicou que, como se trata 
de Medida Provisória, o auxílio emergencial tem validade de 
lei. “O Badesc já deveria ter definido como operar o crédito e os 
empréstimos já tinham que estar sendo feitos. Se o próprio nome 
é emergencial, é porque a situação exige agilidade. Mas não é o que 
estamos vendo”, criticou. 

Junior Achievement inspira 
jovens a empreender

Como mantenedora da Junior Achivement SC, em contrato 
assinado este ano, a Ampe Metropolitana trabalha em parceria com 
a organização social para incentivar os jovens empreendedores. 
Entre os meses de março e abril já foram capacitados mais de 400 
adolescentes e jovens de 12 cidades da região. 

São ofertados mensalmente os programas: O Futuro do Trabalho, 
Conectado com o Amanhã e Meu Dinheiro Meu Negócio. Em junho, 
será a vez do programa Aprender Pra Quê. As lives de curta duração 
são feitas a partir de conteúdo e contexto trazidos pela equipe e 
voluntários. Procure a Ampe para mais informações.

JUVENTUDE EMPREENDEDORA - Outra boa alternativa é o 
Programa Juventude Empreendedora 2.1, 100% on-line, criado para 
capacitar jovens de 17 a 29 anos a abrirem seus próprios negócios. 
Busque mais informações em juventudeempreendedora.com.

IR destinado a projetos para 
crianças, jovens e idosos

A Prefeitura de Florianópolis estimula os cidadãos da cidade 
a contribuir, por meio do Imposto de Renda, com projetos de 
proteção aos direitos da infância e adolescência e à pessoa idosa. 
Os contribuintes podem optar pelo FIA (Fundo da Infância e 
Adolescência) e pelo FMI (Fundo Municipal do Idoso) e direcionar 
os recursos para 22 projetos aptos a recebê-los. A declaração e 
direcionamento da contribuição podem ser feitas até o dia 31 de 
maio. Podem participar pessoas físicas e jurídicas.

A Ampe Metropolitana está entre as entidades parceiras na ampla 
divulgação da doação via Imposto de Renda, junto à Prefeitura de 
Florianópolis. O contribuinte não paga nada a mais para a destinação. 
No ano passado a cidade poderia ter captado quase R$ 50 milhões 
para os programas, mas o valor foi de R$ 1,6 milhão.

 10   quarta-feira, 12 de maio de 2021 Política

Até que ponto a CPI da Pandemia 
pode vir a prejudicar o governo?

Na verdade o governo não tem 
nenhum temor em relação à CPI 
da Pandemia. A CPI vai, ao final, 
mostrar com clareza um governo 
que é liderado por um presiden-
te que é honesto, que trabalha 
com a verdade, que exige dos 
seus liderados que a verdade seja 
praticada todos os dias, que tem 
clareza de que nós tivemos uma 
rara oportunidade vencendo um 
atentado, superando todas as di-
ficuldades de poder transformar 
o Brasil. Nós tivemos na última 
semana um número espetacular: 
o Brasil, em pouco menos de 109 
dias, se transformou no quarto 
país do planeta que mais vaci-
nou pessoas. Na data de ontem 
[segunda-feira], nós já distri-
buímos 75 milhões de vacinas. 
O Brasil tem mais de 50 milhões 
de pessoas vacinadas. Portanto, 
isso demonstra claramente o que 
um governo sério pratica. No dia 
de ontem [segunda] nós come-
moramos 1.777.000 brasileiros 
vacinados, ou seja, isso demons-
tra seriedade, dedicação, plane-
jamento, organização e logística. 
O resto é a crítica pela crítica.

Ministro, como é que o senhor 
interpreta, então, essa obsessão de 
segmentos da imprensa e também 
do Congresso, do STF? Essa obses-
são do “quanto pior, melhor”? Por 
que essa tentativa de não ver o lado 
positivo que também existe, como 
o senhor acabou de descrever? 

Nós temos que entender que, 
ao longo de quase 40 anos, se 
constituiu um modelo de fun-
cionamento da democracia 
brasileira que se alicerça numa 
relação que chegou às raias da 
promiscuidade, como a gente viu 
no mensalão, entre o Poder Exe-
cutivo e o Poder Legislativo. Há 
uma diferença fundamental entre 
o projeto que o PT organizou no 
Brasil e o projeto que o presidente 
Bolsonaro apresenta para o Brasil. 
O presidente Bolsonaro, desde 
a época da campanha e durante 
todo o nosso governo, fala em 
servir o Brasil, em transformar o 
Brasil, em fazer o Brasil voltar a 
conviver no contexto das nações 
mais desenvolvidas do mundo, 
fazer o Brasil ir para o seu lugar 
de destaque no mundo. Isso 
significa o quê? Capacidade de 
empreendimento, capacidade de 
desenvolvimento, empregabili-
dade para as pessoas, ter presente 
seguro e ter garantia de que há 
futuro no nosso país. O projeto do 
PT era completamente diferente, 
era um projeto que, a partir do 
Brasil, se pensava na expansão 
da ideia socialista pela América 
Latina, para fazer, a partir do 
foro de São Paulo, aliança com 
a esquerda europeia e com a es-
querda americana, era a expansão 
da visão comunista-socialista 
em todo a América e na África. 

Ministro, eu acompanhei o seu 
empenho durante a distribuição 
do auxílio emergencial. Eu vi o 

trabalho que o senhor desenvolveu 
e a dedicação para atender essas 
pessoas. Mas me chamou atenção 
que, ontem, eu ouvi do governador 
do Rio Grande do Sul [Eduardo 
Leite] que o auxílio emergencial 
não veio do governo federal, e que 
foi uma proposta de congressista.

Bom, primeiro: ele está muito 
mal informado, né? Desde que ele 
colocou na cabeça que ele poderia 
ser presidente da república, ele 
subiu no tamanho. Ou seja, ele foi 
pro salto. Ele está tomado de uma 
soberba inacreditável. E é bom 
lembrar que o ministro Paulo 
Guedes, em diálogo com o Con-
gresso, apresentou esta proposta. 
A proposta foi construída num 
entendimento entre o Poder Exe-
cutivo e o Legislativo. Mas vamos 
para a execução, porque, propor 
um auxílio emergencial, 100% 
dos países afetados no mundo 
pela Covid-19 fizeram. Só que 
tem muitas diferenças entre o que 
esses países fizeram e o nosso. 
Primeiro: o Brasil foi o único país 
que manteve o benefício por nove 
meses. A maioria dos países, ou 
deu uma parcela única, ou foi, 
no máximo, até três meses. Um 
outro dado importante: o Brasil 
foi o único país do mundo que não 
se valeu de cheque ou voucher 
enviado para a casa da pessoa. O 
Brasil criou aplicativo de celu-
lar, que nós desenvolvemos, e 
encontramos lá 69 milhões de 
brasileiros que tinham o mere-
cimento e se encaixavam dentro 
da legislação para poder receber. 

Entrevista Onyx Lorenzoni, ministro da Secretaria Geral da Presidência

“O governo não tem 
nenhum temor em relação 
à CPI da Pandemia”

Em entrevista ao progra-
ma Conexão ND de ontem, o 
ministro da Secretaria Geral da 
Presidência, Onyx Lorenzoni, 
conversou com o comenta-
rista e colunista Paulo Alceu, 
sobre vários assuntos relacio-
nados ao governo federal.

Lorenzoni disse que o gover-
no não “tem nenhum temor” 
em relação à CPI da Pande-
mia, celebrou o andamento da 
vacinação contra a Covid-19 no 
país e destacou o protagonismo 
do Executivo na destinação de 
auxílio emergencial à popu-
lação durante a pandemia.

O Conexão ND vai ao ar pela 
Record News, às 22h40, e pode 
ser conferido no portal ND+.
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Onyx Lorenzoni foi o convidado do comentarista e colunista 
Paulo Alceu no programa Conexão ND de ontem, na Record News
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Desacelerou
O consórcio Ivaí/Setepe desacelerou o 
ritmo das obras de conclusão da BR-285, 
que ligará Araranguá (SC) a São Borja (RS). 
O trecho catarinense de 22 km precisa 
de apenas 1 km para ser concluído. O 
orçamento da União para 2021 previa R$ 
20 milhões. Foi totalmente cortado, o que é 
um inaceitável absurdo. O superintendente 
do DNIT, Ronaldo Carioni, informou que 
a bancada federal tenta novas emendas. 

moacir.pereira@ndmais.com.br
MOACIR PEREIRA

A inauguração de uma 
terceira linha de transmissão 
pelo Ratones, para garantir 
o abastecimento de energia 
mais segura na Ilha de Santa 
Catarina, foi anunciada pelo 
presidente da Celesc, Cleicio 
Poleto Martins, durante 
entrevista em visita à sede do 
Grupo ND. A área insular da 
Capital já possui duas linhas 
de transmissão: a antiga que 
passa pela ponte Colombo 
Salles e a nova, com cabo 
submarino, que entra pelo Sul.  

Ele confirmou que está em 
fase de conclusão a criação de 
uma nova empresa no grupo 
Celesc para atuar exclusivamente 
no mercado livre de energia 
elétrica. O projeto já foi 

autorizado pelo Conselho de 
Administração e está em estudos.

A empresa está publicando 
o balanço trimestral e os 
resultados de 2020, já aprovados 
pela assembleia geral. Vai 
distribuir R$ 38 milhões aos 
3.400 empregados, dos quais 
cerca de 60% beneficiando os 
que recebem os menores salários.

Martins falou sobre uma 
série de obras inauguradas nos 
últimos anos, como subestações 
em vários municípios, melhoria 
de linhas de transmissão 
e aquisição de imóveis 
para novas subestações.

Projeto que deverá ser 
iniciado no fim do ano vai 
beneficiar o meio rural, atendido 
hoje por 3.600 km de linhas 

de transmissão pelo sistema 
monofásico, instável e motivo 
de muitas reclamações. Vai 
abranger 233 mil propriedades 
rurais, o que representará 50% 
das unidades agrícolas de todo 
o Estado. Serão investidos R$ 
130 milhões. O novo sistema 
de transmissão no meio rural 
contará com cabos protegidos, 
que darão mais segurança 
em eventos climáticos.

Com 3 milhões e 160 mil 
unidades consumidoras, a Celesc 
tem um faturamento anual de R$ 
13 bilhões, dos quais 20% para 
sua manutenção e investimentos.

O lucro líquido do primeiro 
trimestre de 2021 foi de R$ 199 
milhões, 38,32% maior do que 
no mesmo período de 2020.  

Celesc vai criar nova empresa

Pedágios - Aprovado na Comissão 
de Justiça, encontra-se em exame na 
Comissão de Transportes da Assembleia 
Legislativa projeto do deputado Rodrigo 
Minotto (PDT), que dispõe sobre o uso 
de cartões de crédito para pagamento de 
pedágio nas praças existentes em Santa 
Catarina. É matéria complexa. Com uso 
de cartões, o tempo de parada será muito 
maior. O Legislativo deveria é incentivar o 
“sem parar”. Em vários países não existem 
mais praças de pedágio. A identificação 
dos veículos é eletrônica, automática.
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Acompanhe meus 
comentários no 
Balanço Geral, na 
NDTV, de segunda 
a sexta, a partir das 
12h, e mais notícias 
no blog do portal nd+

THAYNA SIMONI/ND

Cleicio Martins (ao fundo), ao lado do diretor 
Pablo Cupani, revelou que a dívida total da Celesc 
hoje é de R$ 3,6 bilhões, incluindo a atuarial

Cultural
O ex-vereador 
Edinho Lemos, 
novo presidente 
da Fundação 
Catarinense de 
Cultura, contará 
com um aliado 
das instituições 
artísticas e culturais 
na diretoria. Foi 
nomeado diretor 
de patrimônio o 
experiente Ozeas 
Mafra Filho, que 
já atuou como 
secretário-
adjunto da extinta 
Secretaria de 
Cultura, Turismo 
e Esporte e já 
presidiu a fundação. 
Animadoras as 
perspectivas de 
projetos culturais 
a partir deste ano.

Reformas
O projeto da reforma da 
previdência dos servidores 
públicos estaduais está 
sendo estudado por 
técnicos do governo, 
já em fase conclusiva. 
Segundo o líder na 
Alesc, Milton Scheffer, 
será mais enxuto, com 
adaptação da lei estadual 
à reforma previdenciária 
federal. Também está 
sendo concluída mais 
uma pequena reforma 
administrativa.

Encontros
O diretório estadual do MDB retomará 
na próxima semana os encontros 
regionais híbridos para tratar das 
prévias do dia 15 de agosto, com a 
participação de todos os filiados. São 
três os candidatos: Celso Maldaner, 
Dário Berger e Antídio Lunelli. O roteiro 
prevê eventos em municípios do Alto 
Vale e encerramento em Blumenau.

Oeste 
abandonado
O presidente estadual do MDB, deputado 
Celso Maldaner, anda indignado 
com a situação das rodovias federais 
catarinenses, de modo particular com 
as que ficam no Oeste. Detona: “A 
BR-282 está sem duplicação. A BR-
163 carece de recuperação. Ambas 
estão abandonadas. Se dependermos 
de recursos públicos estamos mortos. 
Duplicação já! Com sistema de 
concessão à iniciativa privada”.



Sabe aquela série, filme ou novela que você gosta 
de assistir? Cada capítulo, episódio e produção é 
cheio de plot twists, pontos de virada que tornam 
a história instigante. De certo modo, passei a pla-
nejar a minha carreira de uma maneira diferen-
te. Comecei a enxergar metaforicamente como 
um roteiro. Foram 20 anos de tramas e o ponto 
de virada da história começou a acontecer. 
 
Chegar ao ponto de virada foi um processo culti-
vado lentamente. Estava desde 1997 na Data-
sul, referência em tecnologia e no mercado de 
software de gestão, em Joinville. Foi onde conheci 
minhas futuras sócias, Tania Dagostim e Elisan-
gela Laumann, onde me desenvolvi, construí re-
lacionamentos pessoais e profissionais e tive meu 
período mais longo de crescimento. 
 
A Datasul foi comprada pela Totvs, maior empre-
sa de tecnologia da América Latina. Com a fusão, 
me mudei para São Paulo com meu marido Gilsi-
nei Hansen e meu filho Leonardo, um dos moti-
vos que me levou ao empreendedorismo. 
 
Isso significou mais oportunidades e desenvolvi-
mento. Por outro lado, naquele momento, o Léo 
tinha apenas um ano e meio de idade e depen-
dia muito de mim. Além disso, tinha acabado de 
me mudar para uma cidade nova, onde eu não 
conhecia ninguém e estava passando por uma 
adaptação cultural. 

 
Então, foi desafiador equilibrar a carreira de exe-
cutiva com ser mãe, ser mulher, com ser eu mes-
ma. Faltavam horas de sono. Ao mesmo tempo, 
uma inquietação crescia dentro de mim. Eu não 
me sentia realizada profissionalmente. O traba-
lho já não me levava para onde queria chegar. A 
conta não fechava. 
 
Até que chegou um momento em que fiz uma 
escolha. E esse foi o ponto mais custoso do meu 
processo: a decisão de sair da TOTVS. 
Como abrir mão de 15 anos estabelecidos em 
uma empresa sólida, com um legado de desen-
volvimento intelectual e de relacionamento com 
colegas e clientes? 
 
Foi muito difícil tomar essa decisão. Até então, 
pensava que minha insatisfação poderia ser a 
função que desempenhava. Ou que talvez outro 
mercado ou modelo de negócios seriam a solução. 
 
Por isso, ao deixar a TOTVS, comecei a traba-
lhar em uma startup, em um mercado e com um 
modelo de negócio diferente, assumindo no-
vos desafios e responsabilidades. Ali permane-
ci por oito meses. Mas, a inquietação persistiu 
e eu precisei lidar com ela. Afinal, até encon-
trar o caminho do empreendedorismo, atra-
vessamos um deserto. Na semana que vem 
contarei como atravessei esse momento.

O ponto de virada do 
empreendedorismo

Nossa reverência

Jaqueline Oliveira Hansen
 fundadora da Motor Tech Content - 
Instagram: @jaquelineoliveirahansen

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

M ais de um ano depois do início da pande-
mia, todos, em maior ou menor grau sen-
tem no físico e no emocional a carga trazida 
pelo vírus altamente contagioso, que mudou 

para sempre a história da humanidade, nos arrancou da 
rotina e nos tirou do lugar comum para nos colocar em 
um patamar de fragilidade e mortalidade nunca vistos.

Nesta verdadeira rede global onde todo mundo se sente 
como bem descreve aquele ditado, “de médico e louco todo 
mundo tem um pouco”, para enfatizar os contrastes entre 
o lado racional e o irracional que habita em cada um, uma 
categoria de trabalhadores em especial enfrenta à exaus-
tão aquele que é considerado no momento o trabalho mais 
perigoso: atuar no atendimento às vítimas do coronavírus. 

E não é exagero dizer que eles estão na linha de fren-
te nesta guerra. Uma guerra com muitas baixas. La-
mentavelmente, levantamentos feitos junto a entidades 
representativas dos profissionais de diferentes cate-
gorias relacionadas à saúde apontam que o Brasil res-
ponde por mais de um terço das mortes de profissionais 
da saúde de todo o mundo durante a pandemia.

No Brasil, levantamento da Arpen (Associação Nacio-
nal dos Registradores de Pessoas Naturais), feito com os 
cartórios de registro civil, apontava no início de abril que 
desde o começo da pandemia, 5.798 profissionais de saúde 
haviam morrido, com projeções indicando que até o fim do 
ano serão 8 mil. Em todo o mundo, até o início de março 
foram registradas 17 mil mortes de profissionais da área.

Segundo o Portal da Transparência do Registro Ci-
vil, nem todos morreram diretamente por terem con-
traído Covid-19, mas de causas associadas à doença, 
como os efeitos do estresse. Em Santa Catarina, le-
vantamento das entidades representativas dos pro-
fissionais aponta 68 mortes atribuídas à Covid. 

São trabalhadores de todo o mundo que colocam suas vi-
das em risco para tentar manter as pessoas protegidas, mas 
muitos foram deixados desprotegidos e pagaram o preço 
mais elevado. Pesquisa feita recentemente com os profissio-
nais da saúde, pela Fundação Getúlio Vargas, revela que 70% 
deles ainda não se sentem preparados para lidar com a pan-
demia e 80% sentem impactos negativos na saúde mental. 

Por isso, o Dia Mundial do Profissional de Saúde, co-
memorado hoje, ganha ainda mais importância. Além de 
equipamentos de segurança e de qualidade para que pos-
sam executar suas funções, eles merecem apoio emocional, 
remuneração justa e, sobretudo, reconhecimento e respeito.

E o Grupo ND não poderia deixar de homenagear esses he-
róis. Além de um vídeo exibido na programação da emissora, 
confira reportagem especial que será exibida hoje no Balan-
ço Geral, no portal ND+ e nas páginas 3, 4 e 6 aqui no ND.
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Baía da Babitonga na 
rota dos investimentos
Projeto de instalação de Terminal de Gás Regaseificado prevê investimento de R$ 500 milhões em São Francisco 
do Sul, com a possibilidade de triplicar a capacidade de fornecimento atual para os três estados do Sul do Brasil

Terminal de Gás 

ficará instalado 

próximo ao 

Porto de São 

Francisco do Sul  

Capacidade de armazenamento do terminal é de pelo menos 15 

milhões de metros cúbicos de gás natural liquefeito (GNL)
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Uma vantagem aguardada por 20 anos
Se o terminal for implan-

tado, será possível usufruir 
de uma vantagem inédita, 
que há 20 anos é aguardada 
no Brasil: a de transportar 
o gás no estado líquido por 
meio de caminhões e levá-lo 
a regiões distantes do Gas-
bol. Em estado liquefeito, o 
gás diminui de tamanho até 
600 vezes, o que permite ser 
levado para longas distâncias 
com viabilidade econômica. 
O processo é semelhante ao 
oxigênio líquido transpor-
tado aos hospitais por meio 
de caminhões-tanque.

Contudo, para que o termi-
nal saia do papel é preciso que 
as licenças ambientais sejam 
aprovadas. Os estudos de 
impacto já começaram , além 
da negociação para ligar o ter-
minal flutuante ao gasoduto. 

“Nós já alcançamos a 
licença prévia, que foi a mais 
difícil, e agora estamos na 
iminência de conseguir a li-

cença de instalação. O projeto 
avança com passos firmes 
e nas próximas semanas 
podemos ter boas notícias”, 
ressalta Willian Lehmkuhl, 
diretor presidente da SC Gás. 

Segundo ele, a SC Gás já 
realizou uma reunião com o 
diretor geral da ANP (Agên-
cia Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombus-

tíveis) com o objetivo de 
pedir celeridade ao processo 
de chamada pública incre-
mental, um edital que será 
lançado ainda neste ano para 
ampliar a capacidade do duto 
e disponibilizar um novo 
ponto de entrada no sistema.

* Colaborou Dani Lando,  
repórter da NDTV 

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

A implantação de uma terminal de gás 
na Baía da Babitonga, em São Francis-
co do Sul, é a aposta do setor industrial 
catarinense para acabar com a deman-
da reprimida de consumo de gás natu-
ral por parte das empresas no Estado. 

Apenas durante a pandemia, segundo da-
dos do setor, houve um aumento de 27% no 
consumo de gás industrial em Santa Cata-
rina na comparação com o período anterior. 
A Fiesc (Federação das Indústrias de Santa 
Catarina) é uma das principais apoiadoras 
para a efetivação do projeto e intermedeia o 
diálogo entre o governo do Estado e a em-
presa investidora, no caso, a Golar Power.

“Um dos insumos importantes para a econo-
mia de Santa Catarina é o fornecimento de gás. 
Nesse aspecto, o Gasbol (Gasoduto Brasil-Bo-
lívia) nos atende em condições mínimas e já 
há uma deficiência grande no fornecimento 
desse importante insumo. Portanto, a instala-
ção de uma usina de regaseificação prevista na 
Baía da Babitonga é mais do que urgente para 
que o Estado possa, além de receber gás para 
manter a sua economia, exportar para outros 
estados, mantendo aqui o ICMS que é funda-
mental para o nosso desenvolvimento”, diz o 
presidente da Fiesc, Mario Cezar de Aguiar.

O Terminal de Gás Regaseificado é um 
investimento de R$ 500 milhões e deve gerar 
R$ 320 milhões só de ICMS para o Estado. 
Para a sua instalação, não será necessário 
nenhuma construção. O terminal vai fun-
cionar em um navio flutuante ancorado na 
Baía da Babitonga. Uma outra embarcação 
móvel se deslocará para buscar o produto 
em outras regiões e abastecer o terminal. 

Depois de estocado, o GNV poderá ser co-
mercializado por conexão com o gasoduto 
federal já existente no território brasileiro. 

PROJETO TRIPLICA A CAPACIDADE 
DE ATENDIMENTO DA REGIÃO SUL

Além disso, o projeto triplica a capa-
cidade de atendimento da região Sul do 
Brasil. Só para se ter uma ideia, os três 
estados do Sul do Brasil   consomem cerca 
de 5 milhões de metros cúbicos de gás por 
dia para o seu mercado industrial e auto-
motivo. Só o terminal sozinho terá capa-
cidade de armazenar entre 15 milhões de 
metros cúbicos. “Isso representa quase 
80% da capacidade do Gasoduto Brasil-
-Bolívia”, ressalta Celso Silva, presidente 
para a América Latina da Golar Power.

Conforme ele, o terminal será abasteci-
do através de navios tanques de GNL (gás 
natural liquefeito) que, na maioria das 
vezes, virão dos Estados Unidos, da cos-
ta Oeste da África ou do Oriente Médio. 



De acordo com o mais recente 
levantamento do IPTL (Índice 
de Preços Ticket Log), a 
gasolina vendida no Sul em 
abril foi a mais barata do País. 
O preço médio do combustível, 
quando comparado ao mês 
anterior, recuou 1,74% e foi 
comercializado a R$ 5,432. A 
região também apresentou 
os menores preços para o 
diesel comum e o diesel 
S-10, a R$ 4,064 e R$ 
4,102, respectivamente. 

No Rio Grande do Sul foi 
registrada a maior média 
para o litro da gasolina. Em 
relação a março, o combustível 
apresentou cenário de baixa 
de 0,76%, mas foi encontrado 
a R$ 5,730. Em contrapartida, 
Santa Catarina registrou o litro 
de gasolina mais barato do 
Sul. As bombas catarinenses 
marcaram o preço médio de 
R$ 5,213 para o combustível, 
que recuou 2,96% em 
relação ao mês anterior. 

Santa Catarina tem a 
gasolina mais barata do Sul

Produção de motos cai 2,8%
A produção de motos teve queda de 2,8% na passagem de março para 
abril, num total de 122,2 mil unidades, conforme balanço divulgado 
nesta terça-feira, 11, pela Abraciclo, entidade que representa o setor.
Apesar da redução na margem, explicada, em grande parte, pelo calendário 
com três dias a menos de produção do mês passado, o volume mostra que 
o setor continua dando sinais de reação, após o período de falta de peças 
e restrições associadas ao colapso, no início do ano, do sistema de saúde 
de Manaus (AM), onde estão instaladas as montadoras de motocicletas.

Estado oferece mais de 4 
mil vagas de trabalho
Santa Catarina tem 4.102 vagas abertas 
intermediadas pelo Sine (Sistema Nacional de 
Emprego). As oportunidades são destinadas a 
candidatos de todos os níveis de escolaridade 
e estão em 57 cidades catarinenses. Também 
há 102 vagas direcionadas exclusivamente a 
pessoas com deficiência, em 12 municípios.
As ocupações regulares com mais vagas abertas 
são: auxiliar de linha de produção; costureira 
em geral; carpinteiro; operador de processo 
de produção e servente de pedreiro.
Entre as cidades com maior número de vagas estão: São 
Miguel do Oeste, com 805. Seguido por Concórdia, 616, 
Brusque, 324 sendo 20 para PCD, Tubarão, 296 sendo 
quatro para PCD e Chapecó com 255 oportunidades.
A Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Econômico Sustentável orienta que a população 
utilize o aplicativo Sine Fácil para o serviço de 
intermediação de mão de obra. Os trabalhadores 
também podem obter informações diretamente 
com as unidades, após agendamento de horário.

Mercadoredacao@ndmais.com.br
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Faturamento de distribuidores 
e atacadistas sobe
O setor atacadista e distribuidor brasileiro 
registrou crescimento nominal de 5,2% em 2020, 
com faturamento de R$ 287,8 bilhões, a preço 
de varejo. Já o crescimento real ficou em 0,7% 
e garantiu ao setor a participação de 51,2% no 
mercado nacional, abrangendo mais de 50% do 
mercado pelo 16º ano consecutivo.  
 

IGP-M volta a sofrer elevação
O IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado) 
subiu 2,68% na primeira prévia de maio, após ter 
aumentado 0,50% na primeira prévia de abril, 
apurou a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Com o 
resultado, o índice acumulou elevação de 12,84% 
no ano e aumento de 35,18% em 12 meses. O IGP-M 
é usado para reajuste de contratos de aluguel. O 
período de coleta de preços para cálculo do índice 
foi de 21 a 30 de abril. No dado fechado do mês 
de abril, o IGP-M teve elevação de 1,51%.

Pandemia apresenta 
novo cenário para 
os condomínios 
Levantamentos de 
administradoras de condomínio 
apontam que, após a pandemia, 
houve um crescimento de pelo 
menos 10% na inadimplência 
e 80% no número dos mais 
diversos tipos de conflitos. O novo 
cenário faz parte do curso Síndico 
Expert, promovido pelo Secovi 
de Florianópolis/Tubarão, em 
formato totalmente virtual, com 10 
encontros, a partir de 4 de agosto. 
“O objetivo é reparar os síndicos e 
administradoras de condomínios 
para os desafios desse momento, 
de forma bem prática”, explicou 
Fernando Willrich, presidente da 
entidade e um dos professores 
do curso. Mais informações e 
inscrições em secovifloripa.com.br

FOTO DIVULGAÇÃO/ND
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Com a retomada da economia, em-
presas catarinenses abrem novas vagas 
de trabalho e renda. O  Instituto Euvaldo 
Lodi (IEL), entidade da Fiesc, está com 
524 oportunidades de estágio, uma al-
ternativa para iniciação no mundo do 
trabalho. As bolsas variam entre R$ 550 
e R$ 1.750 e são destinadas a estudantes 
do ensino médio ou ensino superior.

As vagas disponíveis são para as áreas 
de administração, marketing, química, 
segurança do trabalho, engenharia civil, 
engenharia mecatrônica, gestão comercial, 
biblioteconomia, engenharia mecânica, 
psicologia, técnico em eletrônica, direito, 
processos gerenciais, elétrica, análise de 
sistemas, ciência da computação, ciências 
contábeis, engenharia de produção. 
As vagas são oferecidas nas regiões de 
Joinville, Blumenau, Caçador, Chape-
có, Criciúma, Florianópolis, Itajaí, Jara-
guá do Sul, Joaçaba, Lages e São Miguel 
do Oeste e fazem parte do Estágio 4.i, 
programa oferecido pelo IEL/SC.

O Estágio 4.i foi formulado para con-
tribuir com o processo de contratação, 
já que todo o processo de seleção, con-
tratação, documentação e gestão do 
estágio é realizado pelo IEL, e pode ser 
acompanhado pela empresa on-line. 

O principal objetivo é a inserção dos me-
lhores talentos nas empresas catarinenses. 
Para isso, a entidade possui convênio com 
instituições referência de ensino do Brasil 
e do mundo. O programa também oferece 
capacitações 4.0 destinadas a estagiários 
agenciados e supervisores e que podem 
ser realizadas na empresa ou a distância. 

IEL oferece mais de  
500 vagas de estágio

Serviço 

O estágio permite que o jovem coloque em 
prática o que aprendeu em sala de aula

Com opções em várias áreas de trabalho, as bolsas têm valor entre  
R$ 550 e R$ 1.750 e são destinadas a estudantes de ensino médio ou superior

Sol

Sol com nuvens

Nublado

Sol com chuva

Chuva leve

Chuva

tempo

Manhã Tarde Noite

Chapecó
Blumenau

Criciúma

Lages
Florianópolis

Itajaí

 13°C 17°C
 13°C 19°C

 13°C 22°C

 11°C 20°C

 7°C 18°C

 12°C 17°C

Pôr do sol: 06:45

  Sábado 
 Min. 23°C

Máx. 28°C  

Nascer do sol: 17:35

  Quinta 
Min. 21°C
Máx. 30°C 

  Sexta 
Min. 20°C
Máx.  30°C

SANTA CATARINA

Joinville

14°C 29°C 23°C
VAGAS  
POR REGIÃO 

Blumenau   56 
Caçador   32 
Chapecó/São Miguel do Oeste   43 
Criciúma   40 
Florianópolis   138 
Itajaí   39 
Jaraguá do Sul   61 
Joaçaba   24 
Joinville   53 
Lages  38 

Para mais 
 informações, LIGUE:  

0800 048 1212 ou  
(48) 98431-6633 

Áries 21/3 a 20/4 
Muito a negociar, isso sim! Quan-
to mais complexos sejam os relaciona-
mentos que você deva administrar nesta 
parte do caminho, maiores serão tam-
bém as negociações em que você terá de 
se envolver. Harmonia pelo conflito.

Touro 21/4 a 20/5
No fim, você fará o que precisa ser feito, e 
não o que você desejaria. Isso não signi-
ficará, tampouco, que você irá sofrer ou 
se decepcionar, mas pelo contrário, que 
você aceitará a realidade como ela é.

Gêmeos  21/5 a 20/6 
Importante não é o que acontece a você. Im-
portante e valioso é o que você decide fazer 
com o que acontece e, também, como você 
coloca em ação suas decisões. Pensar menos 
e agir mais, assim é a arquitetura certa.

Câncer   21/6 a 22/7 
As boas coisas, quando comparti-
lhadas, se multiplicam. Porém, tam-
bém se corre o risco da incompreensão, 
por isso, é necessária muita sabedo-
ria para discernir o que compartilhar e o 
que preservar em segredo. Aí sim.

Leão 23/7 a 22/8  
Os compromissos assumidos neste mo-
mento farão parte de um bom tem-
po de sua vida pela frente. Por isso, vale-
rá a pena se debruçar sobre esses acordos 
e os esmiuçar para que nenhum deta-
lhe importante passe despercebido.

Virgem  23/8 a 22/9 
Faça o máximo que puder com a am-
pliação das perspectivas que andou se 
apresentando a você nos dias anterio-
res. Nada deixe para depois, faça ago-
ra tudo que estiver ao seu alcance para 
aproximar essas ideias do concreto.

Libra  23/9 a 22/10
Tome suas decisões, mesmo que não sejam 
finais nem muito menos definitivas. Tome 
suas decisões se baseando em tudo que você 
sabe ao seu respeito e, principalmente, sobre 
as necessidades que você precisará suprir.

Escorpião 23/10 a 21/11 
Faça o que seja conveniente para você, mas 
nunca se esqueça de que a vida humana é 
arquitetada em torno dos relacionamentos e 
que suas conveniências precisam se ajustar às 
dos outros, para não serem inconvenientes.

Sagitário  22/11 a 21/12 
As questões difíceis dos relacionamentos 
precisam ser negociadas, porque nenhu-
ma atitude unilateral de sua parte alivia-
rá nada, pelo contrário, agregará peso a um 
mundo que não precisa mais disso. Não é?

Capricórnio 22/12 a 20/1 
Faça hoje muito mais do que normalmente 
faria num dia assim, comum, como todos os 
outros. Faça com que hoje se transforme num 
dia incomum, daqueles que acontecem rara-
mente. Isso dependerá de sua decisão e ação.

Aquário 21/1 a 19/2
Apesar de você existir num mundo à beira 
do abismo, mesmo assim há leveza para ser 
experimentada. Escolha a dedo alguém com 
quem compartilhar essa leveza, para que 
seu estado de ânimo não se torne ofensivo.

Peixes  20/2 a 20/3
Há lugares da mente que você prefere evi-
tar, mas que, quando se apresentam, não há 
como fingir que nada acontece. Seja realista, 
lide com tudo de acordo a como se apresen-
tar, e não como você gostaria que fosse.

Horóscopo
Oscar QuirOga/ EstadãO cOntEúdO



O segundo time que 
divide o grupo A-8 com 
o JEC nesta série D apre-
sentado pelo ND é, na 
verdade, o adversário 
da estreia do Tricolor no 
Campeonato Brasileiro. Ainda 
sem data e horário cravados, 
JEC e Cascavel se enfrentam no 
dia 5 ou 6 de junho e a partida 
será em solo paranaense, no 
estádio Olímpico Regional.

Atual vice-líder do Campeona-
to Paranaense, a Serpente Auri-
negra chega embalada pela boa 
campanha no Estadual que deixa 
para trás, inclusive, os tradicio-
nais times paranaenses, como 
Coritiba, Athletico e Paraná.

O time do Oeste é, inclusive, 
o único invicto na competi-
ção. Com nove jogos, são seis 
vitórias e três empates e um 
aproveitamento de quase 78% 
na competição, o maior en-
tre os 12 times que disputam o 
campeonato. Atrás apenas do 
Operário, que é o atual líder com 
dois pontos a mais, a Serpente 
Aurinegra tem o segundo melhor 
ataque, com 16 gols marcados.

A equipe comandada pelo 
técnico Tcheco – aquele mesmo 
ex-meio-campo que atuou por 
Grêmio, Corinthians e Coritiba, 
entre outros – já está matema-
ticamente classificada para o 

mata-mata do Estadual. 
A boa fase vem depois de 
uma campanha con-
siderada histórica na 
Série D de 2020. O time 
paranaense estava no 

grupo A-7 ao lado de Ferroviária, 
Mirassol, Cabofriense, Portugue-
sa (RJ), Bangu, Nacional e Toledo. 
O time se classificou à segunda 
fase em quarto, chegou a vencer 
o primeiro jogo do mata-mata, 
mas foi superado pelo Novori-
zontino. Ainda em 2020 chegou 
às semifinais do Estadual. 
 
CINCO REFORÇOS

Neste ano, as pretensões 
da Serpente são grandes. En-
tre os destaques do time estão 
os atacantes Henrique e Léo 
Itaperuna e o volante Oberdan. 
Para a temporada, o Cascavel 
manteve a base do ano pas-
sado e trouxe cinco reforços: 
o zagueiro Lucas Oliveira, o 
lateral-esquerdo Willian Simões, 
o meia João Pedro e os atacan-
tes Peu e Rogério Leichtweis.

No entanto, a equipe pode 
mudar para a Série D. A boa 
campanha deve aumentar o 
assédio aos jogadores aurine-
gros. O técnico Tcheco avaliou a 
força do grupo A-8 desta Série D 
e, para ele, não há favoritismo.

“Vejo um grupo muito difícil 

para enfrentamentos e classifi-
cação. Vamos tentar nos preparar 
o melhor e o máximo possível 
quando começar o Campeonato 
Brasileiro, para realizar um bom 
trabalho e dar respostas para 
nosso torcedor e para diretoria 
do clube”, falou em entrevista à 
CGN. A CBF (Confederação Bra-
sileira de Futebol) ainda definirá 
a data e o horário para o jogo de 
estreia entre Cascavel e JEC. 
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“Me sinto em casa, 
acolhido e valorizado” 

EvariniDrika

adrieli.evarini@ndmais.com.br

Boa fase no Estadual 
credencia o Cascavel
Vice-líder do Campeonato Paranaense, a chamada Serpente Aurinegra 
chegará à Série D embalada e prometendo dar trabalho ao Joinville 

Esporte

Um dos principais medos da torcida tricolor após o Estadual 
era perder uma de suas principais referências. O volante 
Davi Lopes foi assediado, sondado, recebeu proposta, mas 
escolheu ficar. A chegada de Leandro Zago pesou, afirmou 
o jogador na coletiva que anunciou sua renovação. “Foi 
uma das coisas que me motivou a ficar. A gente vê a 
inteligência do treinador, o estilo de jogo que ele quer 
propor e isso me motivou muito a ficar”, falou. Mas, o que 
fez Davi Lopes, que carrega com maestria a tradicional 
camisa 8, ficar, foi o próprio clube e a admiração que a 
torcida e o time sentem pelo seu futebol.  
 
“Eu fico pela camisa, pela torcida e pela grandeza do 
Joinville. Aqui me sinto em casa, acolhido e valorizado. 
Conversei com a minha família e achamos que o melhor 
era ficar e ajudar o JEC a buscar o acesso”, admitiu. Davi 
Lopes renovou até o final de 2022, mas com a opção 
de deixar o clube após o final do Catarinense do ano 
que vem caso o JEC não conquiste o acesso à Série C.

Atletas joinvilenses no 3x3 
Na segunda-feira (10), a seleção brasileira masculina 
de 3x3 se apresentou para a segunda fase de treinos 
visando o Pré-Olímpico da modalidade, que será em 
Graz, na Áustria. No dia 24, o grupo entra na “bolha” 
e estreia no dia 26. Disputado por 20 seleções, o Pré-
Olímpico dá vaga para as três melhores em Tóquio. 
E quem representa Joinville nessa disputa são os 
jogadores Jefferson Socas e William Weihermann. 

Muda a gestão no Aurinegro 
O Jaraguá Futsal já iniciou a temporada 2021 na Liga 
Nacional e na Copa do Brasil, onde conquistou boa 
vantagem para o jogo de volta, mas nos bastidores 
também há movimentação. Marcio Hafemann deixa a 
presidência do clube após pouco mais de quatro anos 
à frente da equipe. Eleito por aclamação, Flávio Garcia 
Sartori assume a presidência do Aurinegro até maio de 
2023. Os objetivos são a montagem de time competitivo 
que brigue por títulos novamente, profissionalização 
da gestão e patrocínios/parcerias para o clube.

Moleque Travesso inicia preparação 
O Juventus se reapresentou na segunda-feira (11) e iniciou 
a preparação para a disputa da Série D do Campeonato 
Brasileiro. Depois de ser eliminado no Estadual, o Moleque 
Travesso deu folga aos seus atletas antes de começar os 
trabalhos visando a quarta divisão do futebol nacional. 
Entre as mudanças no elenco estão as saídas do atacante 
Deivide, dos meias Diogo Dolem e Robertinho, do volante 
Welton Heleno e do zagueiro Victor Caetano, que não 
seguem com o grupo para a Série D. Reforços devem 
chegar ao time jaraguaense nas próximas semanas e 
cinco jogadores ainda devem se reapresentar: Elisson, 
Cesinha, Matheus Claudino, Eric Di Maria e Jô.

FOTOS VITOR FORCELLINI/DIVULGAÇÃO/ND

Terceiro lugar no 
Paranaense do 
ano passado, o 

Cascavel continua 
na ascendente e 
é o único invicto  

da competição 

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

Raio-X

CASCAVEL E. C. 
• Cidade: Cascavel (PR) 

• Estádio: Olímpico Regional  

  Arnaldo Busatto 

  Capacidade: 28.125 lugares 

• Fundação: 16/01/2008 

• Participações no Paranaense  

   (1a divisão): 7 

• Colocação em 2021: 2º 

• Melhor campanha: 3o em 2020 

• Técnico: Tcheco 

• Presidente: Valdinei Antonio da Silva 

• Reforços apresentados:  

  cinco jogadores
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Premiação Ganhadores Prêmio

JULHO            

LOTERIAS

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

15 acertos Acumulado R$ 3.500 mil
14 acertos 195 R$ 1.568,60
13 acertos 8005 R$ 25,00
12 acertos 105464 R$ 10,00
11 acertos 607532 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$ 733.289,93
Quadra 25 R$ 15.922,87
Terno 2414 R$ 247,97

25 40 61 69 78

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

07 31 37 42 44 56

20 acertos Acumulado R$ 1.600 mil
19 acertos 5 R$ 47.385,47
18 acertos 53 R$ 2.793,96
17 acertos 467 R$ 317,08
16 acertos 2933 R$ 50,48
15 acertos 13543 R$ 10,93
0 acertos 0 R$ 0,00

06 07 08 24 29
31 34 36 43 50
51 52 57 65 68
87 88 91 96 97

Sena Acumulado R$ 1.800 mil
Quina 14 R$ 3.709,90
Quadra 472 R$ 125,75

Sena 0 R$ 0,00
Quina 6 R$ 7.790,79
Quadra 527 R$ 112,63

7 acertos Acumulado R$ 2.700 mil
6 acertos 0 R$ 0,00
5 acertos 100 R$ 891,20
4 acertos 1400 R$ 9,00

ATLETICO        GO 4547 R$ 7,50

7 acertos Acumulado R$ 1.500 mil
6 acertos 50 R$ 2.726,48
5 acertos 2297 R$ 20,00
4 acertos 31252 R$ 4,00
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PAULISTA
 QUARTAS DE FINAL 
  QUARTAS DE FINAL 
 11/5, 16h Corinthians 4 x 1 Inter Limeira
12/5, 21h Mirassol  x  Guarani
14/5, 19h30 Bragantino  x  Palmeiras
14/5, 21h30 São Paulo  x  Ferroviária   

 

LIBERTADORES
  GRUPO A 

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

  4ª RODADA 
 11/5, 21h30 Ind.del Valle 0 x 1 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 2 x 1 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 2 x 0 Barc.-EQU
11/5, 19h15 Santos 1 x 0 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 0 x 2 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 2 x 2 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 12 4 4 0 0 11 3 8 100
Def. y Jus. 4 3 1 1 1 5 3 2 44.4
Ind.del Valle 4 4 1 1 2 5 7 -2 33.3
Universitario 0 3 0 0 3 2 10 -8 0

Internacional 6 4 2 0 2 11 5 6 50
Always Ready 6 3 2 0 1 5 2 3 66.7
Dep. Táchira 6 4 2 0 2 5 9 -4 50
Olimpia 3 3 1 0 2 5 10 -5 33.3

Barc.-EQU 9 4 3 0 1 7 2 5 75
Santos 6 4 2 0 2 6 4 2 50
Boca Juniors 6 4 2 0 2 3 2 1 50
The Strongest 3 4 1 0 3 2 10 -8 25

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

Racing 8 4 2 2 0 5 2 3 66.7
São Paulo 7 3 2 1 0 5 0 5 77.8
Rentistas 2 3 0 2 1 1 3 -2 22.2
Sport.Cristal 1 4 0 1 3 1 7 -6 8.3

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 10 4 3 1 0 12 7 5 83.3
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 2 4 0 2 2 5 10 -5 16.7

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

Além dos venezuelanos, o Inter precisou en-
frentar o desgaste acumulado pela maratona de 
jogos e a longa viagem. O time até saiu na frente 
com Thiago Galhardo, mas caiu no segundo 
tempo e permitiu a virada ao Deportivo Táchi-
ra - por culpa de duas trapalhadas da defesa 
-, fora de casa, por 2 a 1, pela quarta rodada 
da Libertadores. Com o resultado, o Colorado 
segue com seis pontos, mas pode ver a liderança 
escapar após o jogo de amanhã, entre Always 
Ready x Olimpia. O Grupo B embolou de vez. 

Inter deixa vitória escapar
Colorado saiu na frente, 
levou a virada em duas falhas 
bizarras e viu a situação 
no Grupo B se complicar 

Vitória garante 
classificação
O Palmeiras visitou o 
Independiente del Valle e 
venceu por 1 a 0, no Estádio 
Casa Blanca, em jogo válido 
pela quarta rodada do 
grupo A da Libertadores. 
Com um gol de pênalti 
marcado por Raphael Veiga, 
o Verdão garantiu a sua 
vaga nas oitavas de final 
da competição. O primeiro 
tempo foi de muita disputa, 
mas pouco futebol. Na 
única chegada, o Palmeiras 
marcou, com Raphael Veiga 
batendo pênalti. O panorama 
não mudou, com o Del Valle 
dominando a posse, mas 
parando no sólido sistema 
defensivo do Verdão. Com 
o resultado, o Palmeiras 
chegou aos 12 pontos. 

Ind. del Valle

 0 X 1 

Palmeiras

Flamengo consegue 
empate no Chile
As falhas defensivas cobraram 
seu preço ao Flamengo em 
partida pela quarta rodada 
do Grupo G da Libertadores. 
Após sair atrás do placar - o 
Unión La Calera abriu 2 a 0 no 
primeiro tempo -, o time de 
Rogério Ceni, contudo, reagiu, 
e buscou o empate em 2 a 2 no 
Chile. Gabigol marcou de pênalti 
e se tornou o maior artilheiro 
do clube na competição e Arão 
anotou de cabeça. Único invicto 
na chave, o Rubro-Negro segue 
com situação tranquila para 
avançar na Copa. O empate, 
contudo, ainda garantirá a 
classificação antecipada às 
oitavas de final da Libertadores 
caso a LDU vença o Vélez 
Sarsfield, em Buenos Aires, 
nesta rodada do Grupo G.

U. la Calera

 2 X 2 

Flamengo

Corinthians avança no Paulistão
O Corinthians é o primeiro semifinalista do Campeonato 
Paulista. Jogando na Neo Química Arena, o time 
comandado por Vagner Mancini contou com atuação 
inspirada dos seus zagueiros para golear a Inter de 
Limeira por 4 a 1, na tarde de ontem, no duelo que abriu 
as quartas de final do Estadual. Jemerson marcou duas 
vezes e Raul Gustavo, nos acréscimos, anotou outro.
Dos cinco gols do jogo, quatro foram marcados por 
zagueiros. Thalisson foi o outro defensor a balançar as 
redes, no único gol da Inter. E o veterano Fagner, que 
completava seu 400º jogo pelo Corinthians, abriu o placar. 

Santos bate o 
Boca Juniors
Depois de um final de 
semana de muita angústia 
com a possibilidade de 
queda para a Série A-2 
do Paulistão, alívio com 
a vitória em cima do 
São Bento e protestos da 
torcida após o término do 
jogo, o técnico Fernando 
Diniz estreou no comando 
do Santos - e foi expulso 
logo no primeiro jogo. Em 
campo, o time venceu o 
Boca Juniors por 1 a 0 na 
Vila Belmiro e assumiu a 
segunda posição do Grupo 
C da Libertadores - o time 
tem os mesmos seis pontos 
dos argentinos, mas supera 
o rival no saldo de gols. O 
gol foi marcado por Felipe 
Jonata, aos 40 do 1º Tempo.

Santos

 1 X 0 

Boca Jrs

Corinthians

 4 X 1 

Int. Limeira

Cuesta quase conseguiu o empate no fim
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Ataque na Rússia deixa 11 mortos
Onze pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas 
na manhã de ontem durante um ataque a uma escola 
na cidade russa de Kazan. O ataque foi feito por dois 
atiradores. Um deles, um adolescente, acabou detido e o 
outro morreu no confronto com a polícia. Entre os mortos 
estão estudantes e um professor. O incidente é considerado 
o mais grave dos últimos anos em uma escola da Rússia. 
Segundo ele, uma investigação está em andamento, mas 
não foram identificados outros cúmplices até o momento. 
Ainda não está claro qual foi o motivo do ataque.
Testemunhas relataram que ouviram uma explosão 
dentro da escola, seguida por muita fumaça. 
Uma professora confirmou que estava na aula, 
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A organização criminosa, 
especializada em roubo de 
veículos e de comércios, contava 
com um ‘cardápio de drogas’ 
para revender os entorpecentes 
na região. Ao todo, oito pessoas 
do grupo foram presas durante 
uma operação da Polícia Civil 
de Joinville, no Norte de Santa 
Catarina, na manhã de ontem.
No ‘cardápio’, cada droga é 
identificada de uma maneira e 
conta com um preço específico. 

Por exemplo, cinco gramas de 
cocaína eram vendidas a R$ 
150,00, enquanto 30g da mesma 
droga custava R$ 720,00.
A operação, realizada pela 
DIC (Divisão de Investigação 
Criminal de Joinville), ocorreu 
após quase seis meses de 
investigações. Além dos 
roubos, o grupo também é 
suspeito de abastecer uma 
organização criminosa da 
região com armas e drogas.

“Eles roubavam comércios e 
veículos aqui na cidade. Esses 
carros, depois de adulterados, 
eram levados para o Paraná 
onde eram abastecidos com 
drogas para a distribuição 
aqui na região”, explica o 
delegado Murilo Batalha. O 
líder da quadrilha, de 45 anos, 
inclusive, mora no estado 
paranaense, na cidade de 
Quedas do Iguaçu, e foi um dos 
presos durante a operação.

+notícias

Nadal põe em dúvida 
participação na Olímpiada
Rafael Nadal pôs em dúvida sua participação na 
Olimpíada de Tóquio deste ano em meio à pandemia 
de covid-19, dizendo nesta terça-feira (11) que tem 
que ser flexível e que não pode dar uma resposta 
clara até organizar seu cronograma para 2021.
O Japão prorrogou um estado de emergência em Tóquio 
e três outras áreas até o final de maio enquanto combate 
uma disparada de casos de covid-19, provocando novos 
questionamentos sobre a realização dos Jogos remarcados 
para 23 de julho a 8 de agosto."Ainda não sei. Sinceramente, 
não posso dar a vocês uma resposta clara porque não sei. Não 
sei meu calendário", disse ele em uma coletiva de imprensa 
do Aberto de Roma. "Em um mundo normal, jamais 
pensarei em perder uma Olimpíada. 
Não há dúvida disso. Todos 
sabem o quão importante 
é para mim sempre jogar 
na Olimpíada". "Nestas 
circunstâncias, não sei. 
Vamos ver o que 
vai acontecer nos 
próximos dois 
meses. Preciso 
organizar meu 
calendário... 
em um ano 

Quadrilha que operava em 
Joinville tinha cardápio de drogas

Bombardeio 
israelense derruba 
prédio do Hamas
Um bombardeio da Força Aérea de 
Israel destruiu instantaneamente um 
prédio de 13 andares na Faixa de Gaza 
usado pela liderança política do Hamas, 
grupo militante palestino que governa o 
enclave. Não há ainda informações sobre 
vítimas. Em resposta, o Hamas lançou 
foguetes contra os arredores de Tel-Aviv 
e deixou ao menos três pessoas feridas.
O ataque é o mais recente 
desdobramento no aumento da violência 
na região e ocorre depois de o Hamas 
matar dois israelenses com foguetes 
lançados de seu território na cidade de 
Ashkelon. Bombardeios israelenses já 
mataram ao menos 28 pessoas em Gaza.
Os confrontos, os mais graves dos 
últimos dois anos, começaram na 
sexta-feira, quando manifestantes 
palestinos e a polícia de Israel 
entraram em confronto na Esplanada 
das Mesquitas, em Jerusalém.

Manchester City é 
campeão na Inglaterra
Sem precisar entrar em campo, o Manchester City 
confirmou ontem o título do Campeonato Inglês. O troféu 
foi garantido graças à derrota do rival Manchester United 
para o Leicester City por 2 a 1, no Old Trafford, pela 35ª 
rodada. Com o resultado, o United não poderá mais alcançar 
o City nas suas últimas três partidas na competição.
A equipe comandada pelo técnico Ole Gunnar Solskjaer 
estacionou nos 70 pontos, contra 80 do time liderado 
por Pep Guardiola. O City conquista assim o seu sétimo 
título do Inglês, a terceira com o treinador espanhol. 
Foi ainda o segundo troféu na competição em três anos 
e o quinto desde 2011, já na esteira dos investimentos 
maciços feitos pelo Abu Dhabi United Group.
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