
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

SABRINA AGUIAR

Revitalização 
da SC-414 
prestes a 
sair do papel
PÁGINA 2

DRIKA

Jogo do  
JEC/Krona é 
transferido 
para domingo 
PÁGINA 14

A vez dos mestres 
  

A partir de 31 de maio, os professores das redes 
pública e privada serão vacinados contra a Covid-19. 

Ao todo, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, 
serão imunizados em Santa Catarina 176 mil 
funcionários da área da educação. PÁGINA 6
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    Joinvasc no topo do mundo
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Programa público de tratamento de pacientes com AVC é reconhecido como o melhor em Valor em Saúde no Prêmio Value-Based 
Heath Care Prize 2021. Na foto, equipe que faz parte do projeto comemora o triunfo transmitido online. PÁGINA 6

IMÓVEIS

Sinduscon 
promove 1o 
Feirão Online
Por causa da pandemia, 
comercialização de 
imóveis ficará restrita 
à internet. Evento 
começa amanhã e pode 
ser acompanhado pelo 
site do ND+ Joinville.

PÁGINAS 3 e 4 

TCHAU, FRIO

Campanha da 
NDTV chega  
à 24a edição
Mesmo em tempos de 
pandemia, a campanha 
segue adiante com o 
objetivo de garantir 
roupas para pessoas 
carentes que não têm 
condições de comprá-las.

PÁGINA 13
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O programa de AVC Joinvasc foi o vencedor do prêmio mundial de valor em saúde, promovido pelo Decision 
Group VBHC Center of Europe, que há anos reconhece iniciativas pioneiras e inspiradoras que aplicam conceitos 
de valor com comprovada melhoria de resultados de pacientes. A coluna trouxe em primeira mão a importância 
em valorizar esse trabalho de Joinville que é garantido por uma equipe altamente empenhada e qualificada.
 
Foram duas conquistas: o prêmio principal e o prêmio comunidade. Há oito anos existe essa iniciativa de 
valorização do VBHC. Em Joinville, o atendimento via SUS no Hospital Municipal São José trouxe estratégias de 
saúde com impacto extremamente positivo: diminuição de 58% na letalidade em 30 dias após o AVC, redução 
de 37% na incidência de AVC na cidade e aumento de 35% para 74% na melhora funcional neurológica dos 
pacientes pós-AVC.  Hoje, inclusive, o Joinvasc é referência para o Ministério da Saúde. Parabéns a toda equipe!

Ordem de serviço  
para a SC-414 
A previsão é que na semana que vem 
a ordem de serviço esteja em mãos 
para que as obras de revitalização 
da rodovia iniciem no Planalto Norte. 
A obra é aguardada com grande 
expectativa em Itaiópolis e a garantia 
do início dos trabalhos foi dada pelo 
secretário de estado da Infraestrutura, 
Thiago Vieira, ao deputado  
Silvio Dreveck (PP) (foto). 
 

A obra vem em um momento 
importante. Como o Grupo ND 
informou em recente reportagem, 
já está em curso a instalação da 
empresa JBS no município. 

Copérdia prepara 
investimento  
em Papanduva 
Por falar em investimentos no 
Planalto Norte, mais uma ótima 
novidade para a região. A 
cooperativa Copérdia confirmou 
sua instalação, às margens 
da SC-477, em Papanduva. 
Serão R$ 25 milhões de 
investimentos e a geração 
de aproximadamente 100 
empregos. Segundo Dreveck, 
faltam alguns trâmites que 
serão acertados em reunião, em 
breve, para que a instalação da 
cooperativa seja confirmada. 

Empreendedorismo  
A iniciativa é para adolescentes de 15 a 17 
anos, que cursam o ensino médio na rede 
pública de ensino. O Programa de Inovação e 
Empreendedorismo (PIE) funciona com quatro 
oficinas on-line, que abordam temas como 
Evolução do Mercado de Trabalho, Habilidades 
do Futuro, Inovação e Criatividade. Os 
participantes também aprenderão como criar um 
Projeto de Negócio Inovador e Sustentável. 
Tudo começará com um aulão ao vivo no 
dia 2 de junho, às 15h, pelo Youtube, e as 
inscrições já estão abertas. Iniciativa atual 
e capaz de levar o além da sala de aula 
com um caminho profissional que cresce a 
cada ano: o empreendedorismo. Todas as 
informações e as inscrições no PIE podem ser 
acessadas no site www.ntics.com.br/pie .

Parcelamento dos  
depósitos do FGTS
Está em tramitação na Câmara dos Deputados e, se 
sancionado, o projeto irá suspender a exigibilidade dos 
depósitos no FGTS referentes a março, abril e maio de 2021. 
De acordo com a proposta será possível parcelar o total, 
sem correção ou encargos, em seis vezes a partir de julho. 
 
Para aderir, os empregadores deverão prestar 
informações até 20 de junho, reconhecendo o montante 
devido. A proposta também altera a Lei do FGTS para 
transferir a data de vencimento desses depósitos do 
dia 7, como é hoje, para o dia 20, mesma data para a 
contribuição previdenciária. O projeto neste momento 
está em análise nas comissões para depois ir a votação 
em plenário. 

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

SABRINA AGUIAR

Vencedores! 



Sinduscon Joinville promove entre os dias 21 e 30 de maio a 1a Feira Digital das Construtoras. Serão cerca  
de mil imóveis, com valores entre R$ 159 mil e R$ 5,4 milhões, oferecidos na plataforma e-commerce
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Casa própria e investimento
Se para quem sonha com a 

casa própria a Feira Digi-
tal das Construtoras reúne 
as melhores ofertas, para 
os investidores as notícias 
também são boas. Conforme 
o presidente do Sinduscon, 
no acumulado de 12 meses, 
houve a valorização dos 
imóveis em Joinville, com 
aumento de 17% no preço 
médio do metro quadrado 
privativo, o que signifi-
ca que quem comprou um 
apartamento na planta, há 
um ano, teve ganho real.

Na Feira Digital das 

Construtoras do Sinduscon 
Joinville estarão dispo-
níveis apartamentos de 
todos os padrões, com 
valores que vão de R$ 159 
mil a R$ 5,4 milhões. Entre 
as vantagens de fechar o 
negócio durante os dez 
dias do evento, os clientes 
terão descontos em alguns 
imóveis e possibilidades 
de encontrar apartamen-
tos com ITBI, escritura e 
taxas grátis, flexibilização 
no pagamento da entrada 
e empreendimentos com 
mobília em áreas frias.

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

O Sinduscon Joinville (Sindicato Indústria 
Construção Civil) realiza entre os dias 21 e 30 de 
maio a 1ª Feira Digital das Construtoras. Durante 
dez dias, cerca de mil imóveis estarão à disposição 
dos clientes em uma plataforma de e-commerce. 

Para conferir todas as opções e vantagens, 
o cliente poderá acessar, neste período, o site 
ndmais.com.br/feiradigitaldasconstrutoras/.

Dez construtoras e incorporadoras irão oferecer 
apartamentos na planta ou prontos para morar 
em Joinville, Penha, Piçarras e Navegantes. Quem 
preferir um terreno terá opções em 16 loteamentos 
nas cidades de Araquari, Barra Velha e Joinville.

Participam do evento as empresas Axia Vectra, 
CWCI, Estrutura, Êxito, Hacasa, Irineu Imóveis, 
MRV, Rôgga, Veja e Wecon. De acordo com o pre-
sidente do Sinduscon Joinville, Bruno Cauduro, 
o mercado imobiliário está aquecido na região.

“Temos registrado aumento nos lançamen-
tos e nas vendas, o que demonstra a matu-
ridade do setor e um cenário favorável para 
fazer bons negócios. Durante a feira, os clien-
tes vão encontrar imóveis para todos os gos-
tos e estilos, preços sob medida para diferentes 
bolsos, facilidades de pagamento na entra-
da, descontos e outras vantagens”, avisa.

SERVIÇO

O QUÊ
1ª Feira Digital das 
Construtoras do 
Sinduscon Joinville

QUANDO
21 a 30 de maio

ONDE
https://ndmais.com.br/
feiradigitaldasconstrutoras/

QUEM
Axia Vectra, CWCI, Estrutura, 
Êxito, Hacasa, Irineu Imóveis, 
MRV, Rôgga, Veja e Wecon 
oferecem mais de mil opções 
de apartamentos e terrenos 
em Joinville e região

INFORMAÇÕES
(47) 3461-3345  
ou 99725-0027

Hora de comprar 
imóveis pela web 
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Perfil do  
consumidor

Diretor comercial da Rôgga, 
Thales Silva diz que o momen-
to é peculiar para quem planeja 
investir em imóveis. “As taxas 
de juros para financiamento 
imobiliário estão muito van-
tajosas, o que amplia o poder 
de compra dos clientes”, diz. 

O perfil dos consumidores 
também mudou, criando opor-
tunidades para construtoras 
e incorporadoras. “Por causa 
da pandemia, as famílias têm 
ficado mais tempo em casa, o 
que fez aumentar a procura por 
apartamentos amplos e areja-
dos, com sacada, espaço para 
home office e áreas sociais. 
Nossos novos projetos já con-
templam tudo isso e estamos 
otimistas, acreditando que este 
será um bom ano. Até dezem-
bro, vamos lançar um total 
de R$ 750 milhões em VGV, 
volume bastante expressivo 
para a região”, anuncia Thales.

Vislumbrando bom desem-
penho e aquecimento do setor, 
a Êxito é outra expositora com 
bons planos para 2021. “Va-
mos focar no desenvolvimento 
de produtos diferenciados no 
mercado para lançamentos”, 
anuncia o diretor João Mayerle.

Bom momento 
para comprar

De acordo com Marconi 
Bartholi, do Grupo Estru-
tura, com o baixo retorno 
dos investimentos em renda 
fixa, investir em imóvel 
ficou muito atrativo. “Pes-
quisas indicam a maior alta 
histórica no interesse de 
compra para os próximos 
meses, o que indica, junto 
com a pressão inflacionária 
dos insumos da constru-
ção, que os preços tendem a 
aumentar naturalmente.”

A diretora comercial das 
empresas CWCI e Wecon, 
Fernanda Baumer Wolf, 
concorda. “Estamos com uma 
das menores taxas de juros 
da história, mas que tendem 
a subir logo devido ao au-
mento da inflação”, alerta. 
Na avaliação de Fernanda, o 
mercado imobiliário de Join-
ville está amadurecido, com 
empresas experientes e em-
preendimentos de alto nível.

“Durante a feira, vamos 
mostrar todos os diferen-
ciais da CWCI e da Wecon 
com segurança aos clientes, 
sem riscos decorrentes da 
pandemia, já que o evento é 
100% online e inovador.”

Ambiente de negócios em novo formato

Formatada para que os com-
pradores negociem seus imóveis 
sem aglomerações, a Feira Di-
gital é uma excelente oportuni-
dade para fechar bons negócios. 
“Estamos felizes em participar 
da feira do Sinduscon com as 
principais incorporadoras de 
Joinville, oferecendo imóveis de 
diferentes tamanhos e preços 
com o objetivo de atender varia-
dos perfis”, comenta Michelle 
Carvalho Nunes, gestora comer-

cial e de marketing da Hacasa. 
“Os negócios superaram 

positivamente as expectativas 
do setor nos últimos meses e 
os números do mercado imo-
biliário na cidade e os indica-
dores econômicos nacionais 
sustentam o nosso otimismo 
e dão segurança aos consu-
midores”, complementa.

Grasieli Machado Carvalho, 
diretora na Irineu Imóveis, 
também mantém expectativa 

positiva em relação ao even-
to. “Participar de um evento 
com empresas conceituadas 
da região e com diversificação 
de produtos de qualidade será 
uma grande oportunidade de 
negócios para os expositores 
e para quem deseja investir 
ou adquirir para morar. Nos-
so intuito é fazer a diferença 
na vida das pessoas, trazendo 
opções com o melhor cus-
to-benefício”, comenta.

Perspectivas otimistas para 2021
Para a Axia Vectra, 2021 

vem sendo um ano especial, 
com três empreendimentos 
em Joinville e novos projetos 
a serem lançados: um home 
club na cidade, um empreen-
dimento no campo e outro no 
litoral. “O momento é excelente 
para comprar imóveis porque 
as taxas de juros estão baixas 
e a alta dos insumos da cons-

trução civil ainda não entrou 
no preço final dos imóveis 
que estão sendo negociados”, 
avisa Mario Cezar de Aguiar, 
sócio-diretor da empresa.

Com o maior volume de ven-
das de sua história em Santa 
Catarina no primeiro trimes-
tre do ano, a MRV já lançou 
696 unidades habitacionais 
em 2021, mais do que dobran-

do os lançamentos do mesmo 
período de 2020. Para o gestor 
comercial da MRV, Gian Ta-
gliari, o mercado imobiliário 
está aquecido e a perspectiva 
para 2021 é positiva. “Estamos 
sempre buscando impulsionar 
o mercado local com novos 
investimentos para que mais 
catarinenses possam conquis-
tar o sonho da casa própria.”

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

Estamos felizes 
em participar da 
feira do Sinduscon 
com as principais 
incorporadoras 
de Joinville, 
oferecendo 
imóveis de 
diferentes 
tamanhos e preços 
com o objetivo 
de atender 
variados perfis.

Michelle Carvalho 
Nunes,
gestora comercial e de 
Marketing da Hacasa

Estamos sempre 
buscando 
impulsionar o 
mercado local 
com novos 
investimentos 
para que mais 
catarinenses 
possam conquistar 
o sonho da casa 
própria.”

Gian Tagliari,
gestor comercial da MRV

Durante a 
feira, vamos 
mostrar todos os 
diferenciais da 
CWCI e da Wecon 
com segurança 
aos clientes, sem 
riscos decorrentes 
da pandemia, 
já que o evento 
é 100% online 
e inovador.”

Fernanda 
Baumer Wolf,
diretora comercial das 
empresas CWCI e Wecon
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Programa de Joinville é 
reconhecido mundialmente 
Intitulado Joinvasc, o programa público de tratamento voltado a pacientes com AVC foi considerado o melhor de 
Valor em Saúde no Prêmio Value-Based Heath Care (VBHC) Prize 2021 e na categoria aberta à votação popular

Por meio do programa é possível acompanhar a evolução do paciente com o tratamento. No detalhe, médicos comemoram o feito 

 FOTOS DIVULGAÇÃO/ND

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

Um programa público de tratamento vol-
tado a pacientes com AVC (Acidente Vascular 
Cerebral), desenvolvido em Joinville, foi eleito 
ontem o melhor de Valor em Saúde do Prêmio 
Value-Based Heath Care (VBHC) Prize 2021. 

Intitulado Joinvasc, o programa também venceu 
na categoria aberta à comunidade ao obter mais de 
55% dos votos recebidos na votação popular. “É um 
orgulho para Joinville o reconhecimento  mundial 
que o Joinvasc conquistou. Este prêmio certifica 
o empenho e a dedicação de todos os envolvidos 
no projeto”, destacou o prefeito Adriano Silva.

A solenidade de premiação foi realizada na 
manhã de ontem e transmitida online, dire-
tamente de Amsterdã, na Holanda. O even-
to virtual foi acompanhado por integrantes do 
Joinvasc, que celebraram a dupla conquista. 

“Para o nosso time, é o reconhecimento pelo 
esforço de muitas pessoas envolvidas no programa, 
ao longo dos anos de trabalho”, disse o neurolo-
gista Alexandre Longo, coordenador do Joinvasc.

Conforme o neurologista, dois pontos do pro-
grama foram determinantes para a conquista: o 
estudo epidemiológico, que permite à rede de saúde 
de Joinville conhecer a realidade do AVC no mu-
nicípio; e a criação da Unidade de AVC no Hospital 
Municipal São José, onde é possível acompanhar 
todo o processo do paciente, desde o seu atendi-
mento inicial até os tratamentos de reabilitação.

O Joinvasc também conta com a parceria da Uni-
ville (Universidade da Região de Joinville), por meio 
do programa de pós-graduação em Saúde e Meio 
Ambiente, que colabora com os estudos de diversas 
variantes, como os custos associados e a variação 
da fibrilação, por exemplo. A coleta e a gestão dos 
dados realizados por meio desta parceria são fun-
damentais para acompanhar a evolução do projeto.

REDUÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CASOS
Além do reconhecimento à equipe, ser elei-

to o melhor projeto mundial de Valor em Saúde 
garante ao Joinvasc visibilidade e repercussão 
internacional entre especialistas nessa nova 
tendência da medicina que se baseia na entre-
ga de resultados de excelência aos pacientes.

“Estamos colocando Joinville em evidên-
cia dentro de grandes gestores e formado-
res de opinião que são referências mundiais. 
O grande benefício do prêmio é tornar o nosso 
programa referência mundial sobre como fa-
zer atendimento para AVC”, afirmou Longo.

Desde que foi iniciado pela Prefeitu-
ra de Joinville, na década de 1990, o Join-
vasc conquistou importantes resultados com 
a prevenção e tratamento da doença e con-
seguiu reduzir 37% a incidência de casos.

De acordo com dados do Joinvasc, na dé-
cada de 1990, de cada cem pacientes que so-
friam AVC, 26% morriam após um mês. Em 
2005, esse número caiu para 21%; em 2010, 
para 15,5% e, atualmente, para 11,1%.

AVISO DE INTIMAÇÃO
O Município de Joinville leva ao conhecimento dos interessados o Ofício n. 9180724/2021 - SAP.
UPA.AAJ, intimando a empresa Schneider Consultoria EIRELI (CNPJ nº 34.820.907/0001-19) para 
apresentação de alegações finais referente ao Processo Administrativo SEI nº 21.0.025617-8, instaurado 
para apuração de eventual descumprimento à Ata de Registro de Preços nº 497/2020, no que tange 
à ausência de comprovação de regularidade fiscal exigida para assinatura do termo contratual e/
ou retirada da Autorização de Fornecimento. Dessa forma, a empresa poderá apresentar suas 
alegações finais no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da publicação da presente intimação. 
As correspondências poderão ser encaminhadas por meio de endereço eletrônico (sap.upa@joinville.
sc.gov.br) ou protocoladas na Secretaria de Administração e Planejamento, sito à Avenida Hermann 
August Lepper, 10, Centro, CEP 89221-005 - Joinville/SC.

Dayane Mebs
Presidente da Comissão de Acompanhamento e Julgamento

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 116/2021 
destinado a aquisição de placas de ardósia para os cemitérios públicos municipais de Joinville, na Data/
Horário: 07/06/2021 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, 18 de maio de 2021.
Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento

Silvia Cristina Bello – Diretora Executiva 

AVISO DE LICITAÇÃO 
O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de 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 
021/2021, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de equipamentos para 
estocagem e movimentação para atender o Centro de Distribuição da Secretaria de Educação, na Data/
Horário: 08/06/2021 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, 18 de maio de 2021.
Ricardo Mafra - Secretário de Administração e Planejamento

Silvia Cristina Bello - Diretora Executiva

Premiação 
reuniu 12 
finalistas

O prêmio Value-Based 
Health Care (VBHC) Pri-
ze é organizado pelo Deci-
sion Institute, da Holanda, 
e acontece anualmente. Ele 
reconhece iniciativas inspi-
radoras, fundamentadas no 
valor em saúde e que conse-
guem entregar resultados de 
excelência aos pacientes.

Entre os 12 finalistas que 
disputaram a edição deste 
ano, o Joinvasc foi o único 
representante da América 
Latina e o único direciona-
do ao tratamento de AVC. 
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O ex-ministro da Saú-
de Eduardo Pazuello negou 
ontem, em depoimento à CPI 
(Comissão Parlamentar de 
Inquérito) da Pandemia do 
Senado, que tenha assumi-
do a pasta sob a condição de 
seguir ordens do presidente 
da República, Jair Bolsona-
ro, de recomendar o cha-
mado “tratamento precoce” 
para a Covid-19, que inclui 
medicamentos como a hi-
droxicloroquina. “Em hipó-
tese alguma. O presidente 
nunca me deu ordens dire-
tas para nada”, garantiu.

Pazuello acrescentou que foi 
nomeado por Bolsonaro para 
“fazer as coisas andarem o 
mais rápido possível” e que a 
missão era “trocar a roda do 
carro com o carro andando”. 
Sobre sua experiência para 
assumir o ministério, Pazuel-
lo lembrou as funções que 
exerceu ao longo da carrei-
ra, entre elas, o comando de 
hospitais de campanha, como 
na Operação Acolhida, na 
fronteira com a Venezuela. 

Sobre os motivos que le-
varam o governo brasileiro a 
não seguir orientações dadas 
pela OMS (Organização Mun-
dial da Saúde), Pazuello disse 
que a OMS, assim como a 
Opas (Organização Pan-Ame-
ricana da Saúde), não impõe 

condições ao governo brasi-
leiro. "Nossa decisão é plena, 
não somos obrigados a seguir 
nenhum tipo de orientação 
de OMS, de ONU, de lugar 
nenhum. Somos soberanos."

Para o ex-ministro, as posi-
ções da OMS eram claras, mas 
não contínuas, pelo próprio 
desconhecimento da organi-
zação sobre a pandemia. "A 
OMS nos dava uma posição, 
mas cabia a nós escolher o 
que seguir", acrescentou.

MEDIDAS PROTETIVAS
Pazuello minimizou mani-

festações do governo federal 
sobre medidas não farma-
cológicas, como isolamen-
to social e disse que como 
ministro sempre defendeu 
medidas protetivas. “Sem-
pre me posicionei da mesma 
forma: [favoravelmente] a 
medidas preventivas, incluin-
do o distanciamento social 
necessário em cada situação”, 
destacou. Pazuello acrescen-
tou que durante a sua gestão 
sempre ressaltou a importân-
cia de medidas como uso de 
máscaras e lavagem das mãos.

Senadores rebateram a fala 
do ex-ministro, que disse só 
ter tomado conhecimento dos 
riscos de desabastecimento 
de oxigênio em Manaus na 
noite de 10 de janeiro. E que 

a falta de cilindros no Esta-
do só teria durado três dias. 

O senador Eduardo Braga 
(MDB-AM) disse ser neces-
sário corrigir o dado, sob 
pena de estarem “sendo 
coniventes com uma infor-
mação errada e — desculpe a 
expressão — mentirosa”. “É 
preciso dizer ao povo brasi-
leiro: não faltou oxigênio no 
Amazonas apenas três dias, 
pelo amor de Deus. Ministro 
Pazuello, pelo amor de Deus. 
Faltou oxigênio na cidade de 
Manaus mais de 20 dias. É só 
ver o número de mortos. É só 
ver o desespero das pessoas 
tentando chegar ao oxigê-
nio”, disse Eduardo Braga.

Pazuello diz que não foi orientado 
a indicar tratamento precoce
Ex-ministro da Saúde afirmou ontem na CPI da Pandemia que o presidente Jair Bolsonaro não deu ordens 
para que a pasta recomendasse o uso de medicamentos como hidroxicloroquina contra a Covid-19

Meio ambiente

Ricardo Salles e presidente do Ibama são alvos de operação da PF
Na decisão em que deter-

minou a abertura da Opera-
ção Akuanduba, o ministro 
Alexandre de Moraes, do 
Supremo Tribunal Federal, 
registrou que um relatório 
de inteligência financei-
ra indicou “movimentação 
extremamente atípica” en-
volvendo o escritório de ad-
vocacia que tem como sócio 
o ministro do Meio Ambien-
te, Ricardo Salles. Segundo 
Alexandre, o documento cita 
transações de 2012 até junho 
do ano passado que somam 

R$ 14,1 milhões. Na manhã de 
ontem, cerca de 160 policiais 
federais cumpriram 35 man-
dados de busca e apreensão 
no Distrito Federal, em São 
Paulo e no Pará, em endere-
ços ligados a Salles e ao Mi-
nistério do Meio Ambiente.

QUEBRA DE SIGILO
Alexandre determinou a 

quebra dos sigilos bancá-
rios e fiscais de Salles, assim 
como os de outros 22 alvos da 
investigação em que a Polícia 
Federal mira “grave esquema 

de facilitação ao contraban-
do de produtos florestais”.

Além das transações que 
envolvem Salles, a PF co-
municou ao Supremo que 
encontrou diversas co-
municações ao Conselho 
de Controle de Atividades 
Financeiras de “operações 
suspeitas” envolvendo o 
secretário adjunto de bio-
diversidade do Ministério 
do Meio Ambiente, Olival-
di Alves Azevedo Borges, 
e duas empresas inves-
tigadas na Akuanduba. 

Ao detalhar a suposta 
participação do ministro no 
esquema sob suspeita, a PF 
chegou a reproduzir falas 
do aliado do presidente Jair 
Bolsonaro durante a fatídica 
reunião ministerial do dia 
22 de abril de 2020, ocasião 
em que Salles disse que era 
preciso aproveitar a “opor-
tunidade” da pandemia do 
novo coronavírus para “ir 
passando a boiada e mu-
dando todo o regramento 
e simplificando normas”.

O ministro do Meio Am-

biente, Ricardo Salles, disse 
que ficou "surpreso" com 
a operação, a qual classi-
ficou como "exagerada" e 
desnecessária". "Faço aqui 
uma manifestação de sur-
presa com essa operação 
que eu entendo exagerada, 
desnecessária. Até porque 
todos, não só o minis-
tro, como todos os demais 
que foram citados e foram 
incluídos nessa legislação 
tiveram sempre à disposi-
ção pra esclarecer quaisquer 
questões", afirmou Salles.

23 senadores estão na fila para fazer perguntas
Após o ex-ministro 

Eduardo Pazuello pas-
sar mal, o depoimento 
do general à CPI da Covid 
será retomado hoje. Na 
lista, ainda há 23 senado-
res inscritos para fazerem 
perguntas a Pazuello.

O anúncio do adiamento 
foi feito pelo presidente 
da comissão, Omar Aziz 
(PSD-AM). A sessão já 
estava suspensa em razão 

das votações no plenário 
do Senado, mas a previ-
são inicial era de que seria 
retomada ainda ontem.

O ex-ministro foi aten-
dido pelo médico e senador 
Otto Alencar (PSD-BA). 
“Quando cheguei à sala do 
cafezinho, ele estava muito 
pálido. Ele teve uma sín-
drome vasovagal e a pres-
são caiu também. Deitamos 
ele no sofá para o sangue 

refluir para o cérebro. Ele 
ficou corado e estava bem. 
Isso é muito comum, acon-
tece com quem está muito 
nervoso, emocionado”, dis-
se o senador Otto Alencar.

A sessão estava suspensa 
enquanto durasse a Or-
dem do Dia do plenário do 
Senado e seria retomada 
logo depois. Isso já acon-
teceu outras vezes durante 
os depoimentos da CPI. 
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Eduardo Pazuello passou mal e volta hoje a prestar depoimento



Mapa escolar
Santa Catarina conta hoje com 
1.619.000 estudantes em todos os 
níveis. Desse total, 550.092 são 
alunos da rede estadual de ensino, 
integrantes de 25.057 turmas. Desse 
total 95.000 estudantes estão 100% no 
sistema virtual e todos os demais pela 
forma híbrida. Dados liberados pelo 
secretário Luiz Fernando Vampiro e que 
constam de um moderno sistema de 
dados intitulado “Educação na Palma 
da Mão”, disponível na internet.

moacir.pereira@ndmais.com.br
MOACIR PEREIRA

Uma crítica contundente e uma 
denúncia grave contra o governo 
Carlos Moisés marcaram a sessão de 
ontem da Assembleia Legislativa.

A crítica deu-se com o 
pronunciamento do deputado 
Felipe Estevão, do PSL, partido do 
governador, condenando o desprezo 
pela atual gestão do Porto Pesqueiro 
de Laguna. O governo estadualizou 
o terminal, prometendo melhorias. 
Até agora, contudo, nada aconteceu, 
segundo o parlamentar.

Exibindo publicações de jornais do Sul 
e divulgando áudios de Carlos Moisés, 
Estevão revelou que o governador 
prometeu várias vezes à população de 
Laguna e região que seriam investidos R$ 
4 milhões em obras de dragagem e acesso 
à bacia de evolução do Porto de Laguna.

A última manifestação pessoal de 
Moisés ocorreu no dia 16 de fevereiro de 
2020, durante viagem ao Sul catarinense. 

“Pasmem! Até agora nada aconteceu 
no Porto de Laguna. O governador mentiu 
para a população. Venho tentando 

falar com ele, mas não consigo. É um 
político que governa no ar-condicionado 
no Centro Administrativo e isolado 
no Palácio D’Agronômica. Este é um 
governo faz de conta”, acrescentou.

A denúncia partiu do deputado Ivan 
Naatz, do PL, sobre o edital de concessão 
do Centro de Eventos de Balneário 
Camboriú, levantando uma suspeita 
grave. Entre as cinco empresas inscritas, 
apenas uma habilitada: o Consórcio 
BC Eventos. É constituído da Insait 
Gestão, empresa do ex-vereador Fábio 

Fiedler, responsável pela polêmica taxa 
de proteção ambiental de Bombinhas, 
criada na gestão da deputada Ana 
Paula, Paulinha, do PDT, e hoje seu 
assessor na Assembleia, e sócio do 
ex-vereador Robinson Soares; e pela 
Quality Empresarial, que tem como 
gestor o ex-deputado Djalma Berger.

Naatz sustentou que o consórcio 
não tem nenhuma experiência na 
captação de eventos e que Fiedler venceu 
licitação de um quiosque numa praça de 
Blumenau para instalar uma pastelaria.

Vergonha
Repercutindo nos meios políticos 
e educacionais o editorial do ND 
sobre este escândalo patrocinado 
pelo Sintrasem (Sindicato dos 
Servidores da Prefeitura da 
Capital). Florianópolis é a única 
cidade catarinense com greve dos 
professores. Muito mais grave: 
tudo por motivação política 
e ideológica, como denuncia 
o prefeito Gean Loureiro. 
Diz o ND: “Nada se justifica que 
milhares de crianças continuem 
sendo prejudicadas em Florianópolis 
pela falta de ensino na rede 
municipal há 14 meses - exatos 
428 dias. A postura intransigente 
do sindicato da categoria colocou 
a capital catarinense num ranking 
vergonhoso: é a única cidade entre 
todos os municípios catarinenses 
onde os professores estão de 
braços cruzados, ganhando seus 
salários em casa, sem trabalhar”.

Governo tem críticas e denúncias

Imortalidade - O legado 
literário, educacional e 
cultural do professor e escritor 
João Nicolau Carvalho será 
resgatado hoje, às 19h, na 
sessão de saudade virtual a 
ser realizada pela Academia 
Catarinense de Letras. Ex-
reitor da Udesc, primeiro 
presidente da Fundação 
Catarinense de Cultura, 
João Nicolau integrou várias 
instituições culturais. Vítima 
da Covid-19, faleceu no dia 
22 de março. A sessão será 
transmitida pela internet: 
youtu.be/ODYWdSFEC3o.

O compromisso - A garantia dada pelo ministro Tarcisio de Freitas de que 
não serão paralisadas as obras de conclusão da BR-285, entre Timbé do Sul 
e a divisa com o Rio Grande do Sul, dá esperanças de que um novo absurdo 
contra o Estado venha a se concretizar. A palavra empenhada perante o Fórum 
Parlamentar e o Conselho das Entidades Empresariais representa a garantia 
de efetivo término de uma obra fundamental para o Sul catarinense.
 Fundamental, assim, manter a vigilância.
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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+

Fechamento
Dado pesaroso, que os consumidores 
constatam todos os dias com 
esteiras baixadas e placas de “aluga-
se” e “vende-se”: os danos das 
medidas restritivas de combate 
ao coronavírus. Segundo dados da 
CDL, 40% dos pontos comerciais 
encerraram atividades na região leste 
do centro histórico de Florianópolis, 
nas ruas Tiradentes, João Pinto, 
Victor Meirelles e adjacências.

Estradas
Deputado Ricardo Alba (PSL) criticou da 
tribuna a postura da bancada federal de 
Santa Catarina pelo silêncio em relação 
aos cortes federais para rodovias. Declarou: 
“Ao invés de ficarem tentando liberar 
madeira para exportação deviam batalhar 
pela BR-470.” O parlamentar leu parecer 
assinado por quatro procuradores do Estado, 
concluindo que não há inconstitucionalidades 
no projeto que autorizou a transferência de 
R$ 350 milhões para o governo federal.



Uma lenda foi apresentada para os alunos 
de uma turma de sétimo ano em uma escola 
de Joinville e causou espanto em algumas 
pessoas. Chamava-se “A História de Iaçá” 
e contava a história da índia que se apaixo-
nou por Tupá, filho do deus Tupã. Anhangá, 
o diabo, impediu o romance. Para ver seu 
amor pela última vez, a índia cortou o bra-
ço para fazer um caminho de sangue até o 
céu. Ela não conseguiu encontrar seu amor e 
morreu em uma praia.   
 
A  escola teria sido descuidada ao abordar o 
suicídio a uma população infantil, especial-
mente em um momento tão difícil como o 
da pandemia pelo coronavírus? 
 
Nossas crianças estariam assim tão pre-
servadas de assuntos sobre doenças e vio-
lência? Aí comecei a lembrar de algumas 
histórias infantis. Em João e Maria, há o 
abandono de crianças. Em Chapeuzinho 
Vermelho, o lobo come a vovozinha. O Bam-
bi perdeu a mãe. Já mais recentes, o Nemo e 
o Rei Leão falam da morte da mãe e do pai.  
Obviamente desejamos fazer o possível para 
preservar a infância dos nossos filhos e dar 
a eles a sensação de segurança e proteção. 
Mas, infelizmente, ao longo do caminho,  
eles se deparam com perdas e sofrimen-
to.E nestes momentos precisam de aten-

ção redobrada, respostas e esclarecimentos 
adequados, dentro das suas capacidades de 
compreensão compatíveis com a idade. 
 
Antes de falar, devemos ouví-los. Valorizar 
seus sentimentos. Dar o suporte emocional 
que precisarem. Deixá-los chorar, expressar 
revolta, tristeza, medo. 
  
O que acredito assustar mais na história de 
Iaçá é o suicídio. Um tabu.   Confesso que fi-
quei aliviada ao saber que a moça não con-
seguiu encontrar o seu príncipe após a morte 
trágica. Isso poderia alimentar a fantasia de 
morrer pelo “príncipe encantado”.  Algum 
adolescente sofrendo por um amor  poderia 
embarcar na ideia como o fim da sua dor.   
 
O momento delicado da pandemia exige que 
estejamos mais próximos dos filhos. E com-
partilhar com eles que o isolamento social e 
as perdas da pandemia também nos afetam. 
Demonstrar afeto, disponibilidade emo-
cional. O amor e apoio dentro da família é, 
mais do que nunca, nosso bem maior. 
Considerando que a incidência de de-
pressão aumentou em 60% durante a 
pandemia e que o risco de suicídio au-
menta proporcionalmente, é essen-
cial estarmos ainda mais atentos ao que 
se passa nas mentes dos nossos filhos.

A infância, a fantasia e a realidade

Alessandra Spode
médica psiquiatra

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

Há um ditado que diz que ninguém é tão rico que não 
possa receber e que ninguém é tão pobre que não 
possa dar... A máxima já ganhou inúmeras ver-
sões e adaptações mundo afora, mas traz em sua 

raiz a mensagem da humildade e da riqueza de sentimentos, 
não apenas dos valores materiais que se possa acumular.

E agora, com as temperaturas bem mais baixas do que 
a média da época para o outono, antecipando um inverno 
mais gelado, mais do que nunca está na hora de exercitar 
a solidariedade, fazer aquela limpeza no guarda-roupas, 
separar peças que serão usadas na estação, sem esquecer de 
destinar algumas para que possam aquecer quem tem frio.

Para ajudar a amenizar o sofrimento das famílias nesta 
época difícil, em que além do coronavírus a rondar, ainda 
se sofre com o desemprego e a quebradeira de alguns em-
preendimentos, a NDTV l Record TV lança oficialmente hoje 
a 24ª edição da Cam-
panha do Agasalho. 

O tema da campanha, 
que está sendo lançada 
às vésperas de outra 
data simbólica e que 
ganha ainda mais força 
nesta época de dis-
tanciamento social - o 
Dia do Abraço, come-
morado no dia 22 de 
maio – é “Cada roupa 
vale por um abraço”, 
como uma forma de 
sensibilizar as pes-
soas para a importância deste gesto carinhoso que, além 
de aquecer, será um sinal de carinho e aconchego.

A Campanha do Agasalho tem pontos de coleta em to-
das as regiões do Estado atendidas pelo Grupo ND. Po-
dem ser doadas roupas novas e usadas, cobertores, luvas, 
toucas e acessórios. Importante lembrar que as peças 
usadas devem estar limpas e em bom estado de uso. 

Além dos agasalhos, o Grupo ND também continua com 
a Maratona da Solidariedade, que juntamente com esta-
belecimentos parceiros está coletando e destinando ali-
mentos para entidades assistenciais e famílias que estão 
passando por dificuldades. O grupo tem ciência de que seu 
papel social vai muito além de informar, então assume 
este compromisso com a sociedade catarinense, buscando 
a aglutinação de forças para apoiar as famílias que além 
do medo da pandemia ainda enfrentam a escassez de ali-
mentos e o risco de passar frio. Ajude você também!

“Vamos apoiar as 
famílias que além do 
medo da pandemia 
ainda enfrentam a 
escassez de alimentos e 
o risco de passar frio.”
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Estado define o calendário  
de vacinação de professores
Com início previsto para 31 de maio, todos os professores da educação pública e privada catarinense serão vacinados 
contra a Covid-19, de forma escalonada. Dentro dos grupos haverá prioridades como a faixa etária do docente

Professores foram divididos 

em 13 grupos para receberem a 

vacina contra o coronavírus
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Alesc aprova, em primeira votação, 
compra de vacinas por empresas

A Assembleia Legislativa de Santa Catarina 
aprovou ontem um projeto de lei que regula-
menta a compra de vacinas contra Covid-19 
pela iniciativa privada. Na primeira votação, 
apenas dois deputados votaram contra a 
aprovação da proposta: Jessé Lopes (PSL) e 
Bruno Souza (Novo), este último alegando 
que já há projeto nacional nesse sentido.

O projeto, de autoria do deputado Val-
dir Cobalchini (MDB), estabelece as regras 
para a compra dos imunizantes, seguin-
do as diretrizes da Anvisa. Uma delas é 
que as vacinas precisam ser reconheci-
das internacionalmente e com taxa glo-
bal de eficácia de, no mínimo, 50%.

Ele prevê ainda que metade das vacinas 
compradas pela iniciativa privada seja doada 
ao Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, 
emendas exigem que os imunizantes sejam 
aplicados observando os grupos prioritários 
previstos no Plano Nacional de Operacionaliza-
ção da Vacinação contra a Covid-19. O projeto 
de lei precisa agora passar por uma segunda vo-
tação, esta protocolar, antes de ser encaminha-
da para sanção do governador Carlos Moisés. 

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

 A Comissão Intergestores 
Bipartite, que reúne a Se-
cretaria de Estado da Saúde 
e secretarias municipais de 
saúde, definiu ontem a ordem 
de vacinação contra Covid-19 
dos trabalhadores da edu-
cação em Santa Catarina.

Com início em 31 de maio, 
todos os mais de 176 mil pro-
fessores de educação pública 
e privada deverão ser vaci-
nados contra o novo corona-
vírus, de forma escalonada, 
de acordo com o cronogra-
ma de vacinação definido.

Além disso, dependendo do 
número de doses da vacina 
contra a Covid-19 a serem 
disponibilizados, a vacina-
ção de cada grupo deverá 
seguir o critério de priori-
zação segundo faixa etária: 
primeiro, de 50 a 59 anos; 
depois, de 40 a 49 anos; na 
sequência, de 30 a 39 anos; 
e, por fim, de 18 a 29 anos.

Para tomar a vacina, os 
educadores deverão apresen-
tar documento com foto, CPF 
ou Cartão SUS, contracheque 
e documento comprobatório 
da área de atuação emitido 
pelo gestor da instituição.

Na medida em que as doses 
da vacina Covid-19 forem 
sendo disponibilizadas pelo 
Ministério da Saúde, a Se-
cretaria de Estado da Saúde 
deverá encaminhá-las para 
os municípios darem con-
tinuidade a vacinação dos 
trabalhadores da educação, 
seguindo o cronograma de va-
cinação por grupos e critérios 
de priorização por faixa etária.

Imunização contra gripe
A Comissão Intergestores 

Bipartite também alinhou a 
estratégia de vacinação in-
tegrada contra a gripe (In-
fluenza). Na primeira etapa, 
de 11 de maio a 8 de junho, 
todos os trabalhadores da 
educação pública e privada 
deverão ser vacinados contra 
a gripe, bastando apresentar 
documento que comprove sua 
vinculação ativa com o esta-
belecimento de educação em 
qualquer posto de vacinação.

GRUPOS 
PRIORITÁRIOS
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Prefeitura propõe lei para 
regularização de imóveis
Projeto de Lei Complementar foi enviado pelo Executivo à Câmara de Vereadores e prevê o acerto mediante o 
pagamento da chamada outorga onerosa para construções em desconformidade com a Lei de Ordenamento Territorial

A regularização dos imóveis está prevista no Estatuto 

da Cidade, no Plano Diretor e na Lei Complementar 

de Proteção ao Desenvolvimento Sustentável
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Motociclistas se unem em favor da saúde masculina
O barulho característico do 

motor e a estética old school 
das motos tradicionais vão 
ganhar as ruas de Joinville, 
no próximo domingo (23). É 
neste dia que acontece mais 
uma edição do Distingui-
shed Gentleman’s, a partir 
das 8h30. O evento interna-
cional está completando e 
acontece em diversos países 
com o objetivo de chamar a 
atenção para a conscienti-
zação para a saúde mental 
masculina e para o câncer 
de próstata. A expectativa da 
organização é arrecadar US$ 
30 milhões nesta edição.

Em Joinville, o organizador 
do DGR, Eurípedes Fernandes, 
informa que os participantes 
se reunirão no posto Rudnick, 
na BR-101, às 8h30 e, de lá, 
sairão para o passeio que in-

clui a Estrada Bonita e outras 
ruas da cidade. 
“É uma causa social em prol 
da saúde mental masculina 
e câncer de próstata. É um 
passeio com motos clássi-
cas, com todos os condutores 
vestidos a caráter, de uma 
maneira mais old school para 
levar a importância desse 
assunto para todo mundo. 
Vamos rodar pela cidade 
com motos bonitas”, fala.

Para participar, explica Fer-
nandes, basta acessar o site do 
evento (www.gentlemansride.
com) e realizar a inscrição.

O passeio será finalizado 
no Parque Perini, com uma 
confraternização e registro 
dos participantes. Todo o 
material será enviado para 
a organização geral para 
divulgação global do DGR.

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

A Prefeitura de Join-
ville encaminhou ontem 
(19) à Câmara de Verea-
dores o Projeto de Lei 
Complementar que trata 
sobre a regularização de 
imóveis que tenham sido 
construídos em descon-
formidade com a Lei de 
Ordenamento Territorial 
nº 470, de janeiro de 2017.

O projeto, que agora se-
guirá o trâmite no Legis-
lativo, trata da celebração 
de Termo de Compromisso 
e Ajustamento de Condu-
ta, a ser firmado entre o 
Executivo e pessoas físicas 
ou jurídicas. Na prática, o 
proprietário terá que com-
provar, por meio de fotos 
e imagens de satélite, que 
os itens em desacordo fo-
ram construídos antes da 
aprovação da Lei em 2017. 

A regularização está 
condicionada ao paga-
mento pelo excedente por 
meio da Outorga Onerosa 
do Direito de Construir e a 
cobrança terá como base a 
Unidade Padrão Municipal 
(UPM) que atualmen-
te está em R$ 319,83.  O 
instrumento está previsto 
no Estatuto da Cidade, no 
Plano Diretor do Municí-
pio e na Lei Complementar 
de Promoção ao Desen-
volvimento Sustentável. 

Legislação semelhante 
a esta já foi aprovada em 
Joinville, mas foi consi-
derada inconstitucional 
pelo Tribunal de Justiça 
de Santa Catarina, após 
questionamento do Minis-
tério Público que alegou 
que a iniciativa deve ter 
origem no Executivo, além 
da necessidade da realiza-
ção de Audiência Pública 
para discutir o tema. 

O atual Projeto de Lei 
é semelhante à última 
versão do programa de 
regularização construtiva 
e passou pelo Conselho 
da Cidade, respeitan-
do os trâmites exigidos 
antes de ser enviado à 
Câmara de Vereadores.

Evento terá início às 8h30 no posto Rudnick. De 

lá eles sairão em passeio por várias ruas da cidade
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Os brasileiros já pagaram R$ 1 trilhão em tributos 
arrecadados desde o 1º dia do ano de 2021 pelos 
governos federal, estaduais e municipais, de acordo 
com o que registra o Impostômetro da ACSP (Associação 
Comercial de São Paulo). Essa marca foi atingida às 
7h53 de ontem. Entraram na conta impostos, taxas e 
contribuições, incluindo as multas, juros e a correção 
monetária. Até as 17h de ontem, Santa Catarina 
já havia arrecadado R$ 41,9 bilhões em impostos. 
Florianópolis registrava R$ 376,6 milhões em impostos. 
Segundo as informações da ACSP, no ano passado o 
valor nacional foi superado no dia 27 de junho e em 
2019, em 24 de maio. “O índice, portanto, aponta que 
os contribuintes brasileiros devem pagar mais dinheiro 
para os cofres públicos neste ano do que pagaram em 
2020 e, até mesmo, em 2019, época sem pandemia”.
De acordo com a análise da ACSP, o aumento da inflação 
no período, comparada com as elevações de preços de 
produtos registradas anteriormente, a desvalorização 
do real frente ao dólar e o crescimento da economia em 
alguns setores como os relacionados ao aumento das 
importações, à indústria, à saúde, aos grandes varejistas e 
ao comércio considerado não essencial foram os fatores que 
contribuíram para essa marca. Também determinaram esse 
valor o aumento das compras online e pedidos de delivery.

Impostos somam  
R$ 1 trilhão no Brasil

Verba para 
barragens
O governo federal, por meio 
da Secretaria de Coordenação 
e Governança do Patrimônio 
da União, do Ministério 
da Economia, autorizou 
a doação de imóveis para 
garantir a operação e 
segurança de cinco barragens 
localizadas em Santa 
Catarina. O patrimônio 
transferido ao Estado tem 
valor estimado em R$ 900 
milhões. Outra doação 
autorizada é de um ativo 
para fins de funcionamento 
do Centro de Convenções de 
Petrolina, em Pernambuco.

Valor da Epagri
O trabalho da Epagri transformou cada real 
investido pelo governo do Estado de Santa Catarina 
em R$ 6,92 em benefícios para a sociedade no 
ano de 2020. O resultado está no balanço social, 
cujos cálculos levaram em conta 112 tecnologias 
e cultivares desenvolvidos, lançados e difundidos 
pela Empresa. O retorno global gerado pelas 
tecnologias e ações da Epagri somou R$ 6 bilhões 
– esse valor considera a contribuição de parceiros 
e outras instituições nos resultados. A participação 
da empresa nesse retorno é de R$ 2,64 bilhões.

Mercadoredacao@ndmais.com.br

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

IBGE
INPC/

IBGE
IGP-DI/

FGV
IGP-M/

FGV
ICV FPOLIS
UDESC ESAG

0,31%

0,93%

0,86%

0,25%

0,48%

6,76%

ABRIL

MARÇO

FEVEREIRO

JANEIRO

ACUM. ANO

ACUM. 12 MESES

0,38%

0,86%

0,82%

0,27%

0,85%

7,59%

2,22%

2,17%

2,71%

2,91%

9,16%

33,47%

1,51%

2,94%

2,53%

2,58%

6,97%

32,03%

0,33%

0,90%

0,87%

0,70%

2,83%

7,10%

Inflação (%)

COMERCIAL

COMPRA VENDA

R$ 5,312 R$ 5,314

TURISMO

COMPRA VENDA

R$ 5,33 R$ 5,47

+1,16%

 Dólar

COMPRA VENDA

R$ 6,45 R$ 6,453

+0,5688%

COMPRA VENDA

R$ 0,0559 R$ 0,0564

+1,07%
 Euro  Peso

Câmbio
Mês R$/m² Variação 

(mês)
ABRIL 2.171,33 1,44%

MAIO 2.203,29 1,47%

NACIONAL

REGIONAL
DE SC R$ 1.281  A R$ 1.467

3,50% R$ 319,90

R$ 1100,00

Selic

CUB-SC

Salário Mínimo

Ouro

Data Pontos Variação
19/MAI 122.636,30 -0.28%

18/MAI 122.979,96 0.03%

17/MAI 122.903,33 0.84%

Data fi nal Rendimento
19/MAIO 0,1590%

18/MAIO 0,1590%

17/MAIO 0,1590%

Ibovespa

Poupança

Preconceito 
Pesquisa feita pelo 
InfoJobs, empresa 
de tecnologias para 
recrutamento, mostra que 
70,4% dos profissionais 
com mais de 40 anos 
entrevistados já sofreram 
preconceito no mercado 
de trabalho por conta da 
idade. Na percepção de 
78,5% dos entrevistados, 
o mercado não dá as 
mesmas chances para 
profissionais com 
mais de 40 anos, 
quando comparado 
aos mais jovens.

Décimo terceiro do 
INSS começa a ser 
depositado dia 25
Em todo o país, 31 milhões de benefícios do 
INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) 
receberão neste mês a primeira parcela 
do 13º, o equivalente a R$ 25,3 bilhões. A 
antecipação será creditada junto com os 
benefícios de maio, a partir do dia 25.
Considerando todos os 36 milhões de 
benefícios (inclusive os assistenciais e as 
antecipações) a folha de pagamento de maio do 
INSS injetará na economia R$ 76,3 bilhões. Os 
depósitos serão realizados até o dia 8 de junho. 
Para aqueles que recebem um salário mínimo, 
o depósito da antecipação será feito entre os 
dias 25 de maio e 8 de junho, de acordo com o 
número final do benefício, sem levar em conta 
o dígito verificador. Segurados com renda 
mensal acima do piso nacional terão seus 
pagamentos creditados entre 1º e 8 de junho.

Saneamento e a cadeia produtiva do PVC
Os impactos do marco regulatório do saneamento básico na cadeia produtiva do 
PVC serão debatidos no Conexão Plástico Sul, evento online promovido pela Revista 
Plástico Sul em seu canal no YouTube hoje, às 16h. O programa reunirá o gerente 
de infraestrutura da Amanco Wavin, José Augusto P. Gomes, o engenheiro de 
inteligência técnica de produtos da Krona, Carlos Phelipe Matias e Silva, e o gerente 
de vendas irrigação, vendas públicas/privadas e indústria da Tigre, Gil Prayon.
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A chegada das temperatu-
ras mais baixas aumenta a 
necessidade dos catarinenses 
que precisam de doações de 
roupas. Para ajudar a ame-
nizar o sofrimento dessas 
famílias, a NDTV l Record TV 
lança a 24a. edição da Cam-
panha do Agasalho. Com o 
tema Cada roupa vale por um 
abraço, a ação quer sensibili-
zar as pessoas por meio de um 
gesto carinhoso. No ano pas-
sado, foram arrecadadas mais 
de 600 mil peças de roupas

“Em tempos de pandemia, o 
que nós mais sentimos falta é 
de contatos pessoais, abra-
ços, aperto de mão, enfim do 
calor humano. E é isso que o 
conceito quer passar, já que 
não podemos ter esse con-
tato pessoal que este calor 
humano, esse carinho seja 
representado por uma peça 
de roupa que pode aquecer 
muitas pessoas no frio do 
inverno”, afirma Sidney de 
Souza, gerente de atendimen-
to da Agência NeoVox, que 
desenvolveu a campanha.

A campanha conta com 
pontos de coleta em todas as 
regiões do estado que serão 

atendidas pela ação: Gran-
de Florianópolis, Joinville, 
Blumenau, Itajaí, Chapecó 
e Criciúma. Podem ser doa-
das roupas novas e usadas, 
cobertores, luvas, toucas e 
acessórios, ainda em bom 
estado de uso. Tudo que for 
arrecadado será entregue 
para instituições que farão o 
repasse às suas comunidades. 
O critério de seleção tem por 
base o histórico de parceria, 
considerando a comprovação 
em anos anteriores de que 
as roupas realmente che-
gam a quem mais precisa. 

“Como uma empresa de 

comunicação, acreditamos 
que temos um compromisso 
muito maior do que informar. 
Temos o compromisso com 
a sociedade catarinense. Por 
isso, há mais de duas décadas, 
fazemos esse trabalho social 
como uma contribuição do 
Grupo com as famílias que 
passam por necessidades e 
precisam de ajuda”, afirma 
Janine Farezin, gerente de 
marketing do Grupo ND.

PARCEIROS DO BEM
Para cuidar da saúde de to-

dos os envolvidos, serão ob-
servadas as normas sanitárias 
para combate da Covid-19 
nos processos de separa-
ção e de doação das peças. 
Os parceiros da campanha: 
Milium, Oceanic Aquarium, 
Audiomix, CooperAlfa, Corrêa 
Materiais Elétricos, Cozinha 
e Fogão, Delta, Farmácia São 
Rafael, Hospital Dona He-
lena, Oma Construtora, Oral 
Brasil, Oral Unic, Portonave, 
Quinper, Univille e Vaticano. 

Os pontos de coleta po-
dem ser conhecidos no 
portal ndmais.com.br/
campanhadoagasalho.

quinta-feira, 20 de maio de 2021     13Geral Editora: Marcela Ximenes marcela.ximenes@ndmais.com.br

Campanha da NDTV 
arrecada agasalhos 
pelo 24º ano seguido
Com o tema Cada roupa vale um abraço, ação pretende levar 
conforto para quem mais precisa. Arrecadação começa hoje

Saudades

Inquérito da chacina da creche é 
analisado pelo Ministério Público

O inquérito policial da 
investigação da chacina 
na creche Pró-Infância 
Aquarela, em Saudades, no 
Oeste de Santa Catarina, 
foi enviado ao MPSC (Mi-
nistério Público de Santa 
Catarina). Ele está sendo 
analisado pelo promotor de 
Justiça Douglas Dellazari. O 
documento foi enviado ao 
órgão na sexta-feira, quan-
do a Polícia Civil divulgou 
o resultado das investiga-

ções dos assassinatos de 
três bebês e duas agentes 
educativas na escolinha.

O prazo de análise é de 
cinco dias, mas pode ser 
ampliado caso o promotor 
entenda que sejam neces-
sárias novas diligências. 
Após a conclusão da análise, 
o promotor realiza o ajui-
zamento da ação penal que 
será encaminhada ao juiz.

O autor do ataque está 
preso no Presídio Re-

gional de Chapecó, onde 
passa por quarentena. O 
diretor do Complexo Pri-
sional, Alecsandro Zani, 
disse que após o período de 
quarentena, o criminoso 
passará por avaliação da 
equipe técnica composta 
por psicóloga, psiquiatra 
e setor de segurança para 
definir se terá condições 
de ser alocado com demais 
apenados ou será manti-
do isolado dos demais.

Frente fria

Chuva, ciclone, vento e frio estão a caminho da região 
Sul nos próximos dias. Para Santa Catarina, a expectativa 
é de chuva e frio intensos, segundo a Epagri/Ciram (Cen-
tro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidro-
meteorologia de Santa Catarina). Isso porque, conforme 
informações do portal MetSul, entre hoje e amanhã, a 
atuação de uma área de baixa pressão e uma frente fria 
deve trazer chuva e risco baixo de temporais isolados 
no Rio Grande do Sul. A mudança já começou ontem a 
partir do Oeste gaúchom com a formação de áreas de 
instabilidade à noite junto à fronteira com a Argentina.

Ao alcançar o oceano durante o fim de semana, a área 
de baixa pressão deve se aprofundar e dar origem a 
um ciclone bomba entre a Argentina e o Uruguai, que 
vai impulsionar uma massa de ar frio que derruba-
rá a temperatura entre domingo e segunda-feira. 

CHUVA E TROVOADA
De acordo com a Epagri/Ciram, em função da locali-

zação do ciclone, apenas a frente fria associada ao fenô-
meno terá reflexos rápidos em Santa Catarina. O risco 
de vento forte e mar agitado se restringe à área entre 
a Argentina e o Uruguai e o Sul do Rio Grande do Sul.

“Na madrugada e início da tarde de sábado (22), o 
ciclone vai provocar chuva e apenas trovoadas isola-
das em Santa Catarina. O frio virá a partir da noite de 
sábado e especialmente de domingo em diante”, expli-
ca a meteorologista da Epagri/Ciram, Gilsânia Cruz.

Santa Catarina terá 
chuva e frio intenso 
provocados por ciclone

Mudança no tempo será sentida no fim de semana

LEO MUNHOZ/ARQUIVO/ND

Homem que 
atirou em 
briga de bar 
é preso
A Polícia Civil 
prendeu ontem, em 
São José, um homem 
suspeito de efetuar 
disparos de arma de 
fogo durante uma 
confusão na saída 
de um bar, no bairro 
Kobrasol, na noite de domingo passado. A 
prisão foi feita pela DIC (Divisão de Investigação 
Criminal). Na casa do homem, os agentes 
encontraram munições de calibre 9 mm. Na 
ocasião, cerca de 20 tiros foram disparados para 
o alto. Conforme a polícia, a confusão começou 
nos camarotes do bar e se estendeu para a rua.
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“Não tem muito o que falar, todo 
mundo sabe o que está acontecendo 
no nosso time. Falta de salário, de 
estrutura, de comprometimento 
com os atletas. Todo mundo sem 
treinar, comendo mal, mesmo assim 
fomos profissionais e cumprimos 
com o nosso papel de atleta”. Foi 
esse desabafo de Mauro Júnior, 
após a eliminação do Blackstar do 
Campeonato Brasileiro de Basquete 
da CBB que chamou a atenção para 
uma situação delicada vivida por 
jogadores e comissão há meses.

O desabafo do jogador ganhou 
as redes sociais e outro atleta (que 
preferiu não ser identificado) contou 
que, desde o início do ano, os joga-
dores entram em quadra sem rece-
ber integralmente o salário acertado 
com o clube. De janeiro a maio, con-
tou, ele vestiu a camisa do Blackstar 
e o acordo era de que no “pacote” 
de pagamento estariam inclusos 
moradia, alimentação, faculdade, 
salário e bolsa atleta. Mas, segundo 
ele, apenas a faculdade foi ofertada. 

O jogador explicou que o grupo 
era dividido em dois apartamentos, 
um  com cinco e o outro com seis 
atletas. A promessa de um terceiro 
não foi cumprida. A alimentação 
em restaurantes também ficou 
na promessa, assim como o bolsa 

atleta e o próprio salário. Em quase 
cinco meses, ele recebeu apenas 
um salário e aguarda o cumpri-
mento de um acordo para definir 
se aciona o clube judicialmente.

O técnico da equipe no campeo-
nato nacional, Jhonatan Vinicius 
Cintra dos Santos, confirmou todas 
as informações repassadas pelos 
jogadores. O próprio técnico não 
recebeu tudo que foi prometido e 
acertado quando sua contratação 
foi efetivada, em janeiro deste ano. 
No time desde a segunda quin-
zena de janeiro, Cintra conta que 
recebeu menos de dois salários e 
fala, ainda, que cerca de 30% desse 
valor só foi pago na noite anterior 
ao jogo eliminatório da repescagem, 
que aconteceu no sábado (15).

DÍVIDA
“Até a noite de sexta-feira eu ti-

nha recebido metade de um salário. 
A condição era de que eles pagassem 
uma parte do que deviam e assinas-
sem um documento declarando a dí-
vida ou não entraríamos em quadra 
para jogar. Não tínhamos dinheiro 
para voltar. Eles não cumpriram 
com as datas prometidas. Eu não 
tinha dinheiro para voltar para casa. 
Batemos na tecla que ou arrumava o 
dinheiro ou não jogávamos”, fala.

Cintra relata, ainda, a falta de 
estrutura mínima para os jogado-
res. Ele conta que alguns dormiam 
no chão porque não havia cama 
suficiente para todos os atletas. 
“Foi prometido alimentação em 
restaurante, mas não aconteceu, 
algumas vezes arrumaram marmita, 
mas era pouca comida e totalmente 
desproporcional aos atletas”, fala. 

A situação se tornou insustentá-
vel, mas os jogadores e comissão 
técnica optaram por terminar o 
campeonato. Após o término da 
competição, diversos profissionais 
que não são de Joinville retornaram 
para suas cidades, como o próprio 
técnico, que voltou para Franca.

“Por um lado sou grato pela 
oportunidade, não posso esquecer 
isso, mas infelizmente não pude 
desenvolver meu trabalho. Saio com 
sentimento de frustração. Tínhamos 
um time interessante, competi-
tivo e não tivemos como mostrar 
isso. O que mais me entristece é a 
falta de estrutura e a forma como 
isso tudo foi tratado. Lidar com 
o sonho das pessoas de forma 
mentirosa é muito ruim”, finaliza.

A reportagem tentou entrar 
em contato com a diretoria do 
Blackstar, mas até a hora do fe-
chamento, não obteve retorno. 
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Basquete Joinville perde 

EvariniDrika

adrieli.evarini@ndmais.com.br

Em crise, Blackstar não 
paga salários dos atletas
Eliminado no Campeonato Brasileiro da CBB, jogadores e técnico 
reclamam da falta de estrutura e até mesmo de refeições

Esporte

Na noite de ontem, a 
equipe foi superada 
pelo Flamengo 
Blumenau por 80 
a 68 e dá adeus ao 
Campeonato Brasileiro. 
O destaque joinvilense 
foi o pivô Diego Dias, 
que terminou  partida 
com 15 pontos e seis 
assistências.  

Joinvilenses no octógono 
No sábado (22), dois jovens talentos joinvilenses sobem 
no octógono em Curitiba para disputar o CWB Fight 
League, um dos principais eventos de kickboxing e MMA 
do Sul do país. Treinados por Augusto Costa, Maria Clara e 
Gabriel Fernandes representam Joinville e a equipe Fight 
Lab Muaythai na competição. Aos 21 anos, Maria Clara 
estreia no octógono contra Geovanna Moura, da Monstro 
MMA. Já Gabriel Fernandes, de 22 anos, protagonizou 
sua melhor luta na Copa Diamante e no fim de semana 
enfrenta Matheus Soares Vieira, da Teixeira Team. As 
lutas serão transmitidas pelo pay-per-view do evento.

Formação do atleta de futsal 
Na noite de hoje, a ABTFS – Treinadores Associados realiza 
o primeiro debate de 2021, a partir das 19h, para discutir 
a formação do atleta brasileiro de futsal. Realizado de 
maneira online, o debate terá a presença do técnico Daniel 
Jr., do fixo Machado, do coordenador geral do departamento 
de futsal do Fluminense, Dilso Junior, do treinador Sub-10 
do Corinthians, Felipe Sá, do coordenador pedagógico de 
futsal da CBF Academy, Wilton Santana, e da treinadora 
do Barateiro Havan Futsal, Rafaela Nicolete. O evento 
será transmitido pelo canal da ABTFS no YouTube.

Mudou de novo 
E o jogo entre JEC/Krona e Juventude mudou de novo. 
O confronto pela Liga Nacional foi remarcado pela 
LNF e, agora, acontece no domingo (23), às 11h, no 
Sesc. O Centreventos está reservado com um evento 
de patinação. O jogo é válido pela 4ª rodada do turno, 
mas marca a estreia do time do Mato Grosso do Sul na 
competição. O Tricolor tem duas vitórias e uma derrota.

Aurinegro carimba classificação 
Depois de vencer o Pato no jogo de ida pela Copa do Brasil 
por 3 a 1, o Jaraguá Futsal fez o que precisava para garantir 
a classificação na noite de terça-feira (18). Estreando na 
Arena Jaraguá, o Aurinegro só precisava de um empate 
e foi justamente o que aconteceu. Com o placar de 3 a 
3 e muita emoção para a torcida jaraguaense, o time 
garantiu vaga nas oitavas de final. Pett marcou duas 
vezes e Pesk balançou a rede uma vez para colocar o 
time na próxima fase, onde enfrenta o Guarani (RS). 
O primeiro jogo será no Rio Grande do Sul, no dia 1º 
de junho e a volta será na Arena, no dia 8 de junho.

FOTO DIVULGAÇÃO/ND

Apesar dos problemas internos, atletas e comissão técnica decidiram seguir até o final da disputa do campeonato
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Premiação Ganhadores Prêmio

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

2234

Federal Concurso
Quarta e sábado
Premiação Bilhete Prêmio

5563

   

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

Premiação Ganhadores Prêmio

5568

   

2373Mega-Sena Concurso
Quarta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio

Lotomania Concurso
Terça e sexta

Premiação Ganhadores Prêmio

2179

   

   

Primeiro sorteio

Segundo sorteio

Dupla Sena Concurso
Terça, quinta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio 

2224

08 17 19 30 32 44

Premiação Ganhadores Prêmio 

06 09 17 29 31 43

   
   
   
   
   

   
   

Timemania Concurso
Terça, quinta e sábado

JOINVILLE       SC
TIME DO CORAÇÃO

1639

09 10 14 33 37 69 79

Premiação Ganhadores Prêmio

Time coração Ganhadores Prêmio

Dia de Sorte Concurso
Terça, quinta e sábado

MÊS DA SORTE: 

457

04 08 12 14 15 22 29

Premiação Ganhadores Prêmio

JANEIRO          

LOTERIAS

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

15 acertos 3 R$ 1.257.153,41
14 acertos 290 R$ 1.624,35
13 acertos 10701 R$ 25,00
12 acertos 130836 R$ 10,00
11 acertos 742390 R$ 5,00

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

Quina Acumulado R$ 6.700 mil
Quadra 71 R$ 8.563,01
Terno 5863 R$ 155,93

10 52 54 57 63

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

23 24 26 44 49 60

20 acertos Acumulado R$ 3.300 mil
19 acertos 6 R$ 45.100,56
18 acertos 96 R$ 1.761,74
17 acertos 716 R$ 236,21
16 acertos 4172 R$ 40,53
15 acertos 19574 R$ 8,64
0 acertos 0 R$ 0,00

01 03 06 13 18
20 22 23 29 35
39 40 45 59 65
80 82 85 95 98

Sena Acumulado R$ 2.500 mil
Quina 6 R$ 8.585,62
Quadra 567 R$ 103,83

Sena 0 R$ 0,00
Quina 12 R$ 3.863,54
Quadra 629 R$ 93,59

7 acertos Acumulado R$ 3.500 mil
6 acertos 0 R$ 0,00
5 acertos 82 R$ 1.018,20
4 acertos 1569 R$ 9,00

JOINVILLE       SC 3198 R$ 7,50

7 acertos Acumulado R$ 600 mil
6 acertos 39 R$ 2.287,70
5 acertos 1467 R$ 20,00
4 acertos 18915 R$ 4,00
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PAULISTA
 FINAL 
  JOGOS DE IDA 
 20/5, 22h Palmeiras  x  São Paulo   

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

 

LIBERTADORES
  GRUPO A 

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

  6ª RODADA 
 27/5, 19h Palmeiras  x  Universitario
27/5, 19h Def. y Jus.  x  Ind.del Valle 

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

1º
2º
3º
4º

  5ª RODADA 
 19/5, 23h Dep. Táchira  x  Always Ready*
20/5, 21h Olimpia  x  Internacional 

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

1º
2º
3º
4º

  5ª RODADA 
 18/5, 19h15 The Strongest 2 x 1 Santos
20/5, 21h Boca Juniors  x  Barc.-EQU 

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

1º
2º
3º
4º

  5ª RODADA 
 18/5, 21h30 Fluminense 1 x 2 Junior B.
19/5, 21h River Plate 2 x 1 Santa Fe 

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

1º
2º
3º
4º

  5ª RODADA 
 18/5, 21h30 São Paulo 0 x 1 Racing
19/5, 19h Sport.Cristal 2 x 0 Rentistas 

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

1º
2º
3º
4º

  5ª RODADA 
 18/5, 19h15 Nacional-URU 1 x 0 Uni. Católica
20/5, 19h Argentinos Jrs  x  At.Nacional 

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

1º
2º
3º
4º

  5ª RODADA 
 19/5, 19h Vélez Sarsfi eld 2 x 1 Un. La Calera
19/5, 21h Flamengo 2 x 2 LDU 

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

1º
2º
3º
4º

  5ª RODADA 
 19/5, 21h Cerro Porteño 0 x 1 Atlético-MG
19/5, 23h América Cali  x  La Guaira*   

Palmeiras 12 5 4 0 1 14 7 7 80
Def. y Jus. 8 5 2 2 1 10 7 3 53.3
Ind.del Valle 4 5 1 1 3 7 10 -3 26.7
Universitario 4 5 1 1 3 6 13 -7 26.7

Internacional 6 4 2 0 2 11 5 6 50
Always Ready 6 4 2 0 2 6 4 2 50
Olimpia 6 4 2 0 2 7 11 -4 50
Dep. Táchira 6 4 2 0 2 5 9 -4 50

Barc.-EQU 9 4 3 0 1 7 2 5 75
Santos 6 5 2 0 3 7 6 1 40
Boca Juniors 6 4 2 0 2 3 2 1 50
The Strongest 6 5 2 0 3 4 11 -7 40

River Plate 9 5 2 3 0 6 4 2 60
Fluminense 8 5 2 2 1 7 6 1 53.3
Junior B. 6 5 1 3 1 6 6 0 40
Santa Fe 2 5 0 2 3 4 7 -3 13.3

Racing 11 5 3 2 0 6 2 4 73.3
São Paulo 8 5 2 2 1 6 2 4 53.3
Sport.Cristal 4 5 1 1 3 3 7 -4 26.7
Rentistas 3 5 0 3 2 2 6 -4 20

Argentinos Jrs 9 4 3 0 1 6 1 5 75
Uni. Católica 6 5 2 0 3 4 6 -2 40
At.Nacional 5 4 1 2 1 6 6 0 41.7
Nacional-URU 5 5 1 2 2 6 9 -3 33.3

Flamengo 11 5 3 2 0 14 9 5 73.3
Vélez Sarsfi eld 9 5 3 0 2 10 8 2 60
LDU 5 5 1 2 2 10 11 -1 33.3
Un. La Calera 2 5 0 2 3 6 12 -6 13.3

Atlético-MG 13 5 4 1 0 11 3 8 86.7
Cerro Porteño 7 5 2 1 2 3 5 -2 46.7
La Guaira 3 4 0 3 1 1 2 -1 25
América Cali 1 4 0 1 3 2 7 -5 8.3

 SUL-AMERICANA 
  GRUPO A 
  5ª RODADA 
 19/5, 21h30 Rosario Central 5 x 0 Huachipato
20/5, 19h15 12 de Octubre  x  San Lorenzo 

    GRUPO B 
  5ª RODADA 
 18/5, 19h15 Independ. 1 x 0 Bahia
20/5, 21h30 Guabirá  x  Montevideo CT 

    GRUPO C 
  5ª RODADA 
 19/5, 19h15 Jorge Wil. 1 x 2 Ars. Sarandí
20/5, 19h15 Ceará  x  Bolívar 

    GRUPO D 
  5ª RODADA 
 19/5, 21h30 Athletico-PR 1 x 0 Melgar
19/5, 21h30 Aucas 3 x 0 Metropolitanos 

    GRUPO E 
  5ª RODADA 
 18/5, 19h15 R. Plate-PAR 2 x 1 Peñarol
20/5, 21h30 Corinthians  x  Sp. Huancayo 

    GRUPO F 
  5ª RODADA 
 19/5, 19h15 Atlético-GO 0 x 0 Libertad
20/5, 19h15 New. Old Boys  x  Palestino 

    GRUPO G 
  5ª RODADA 
 18/5, 21h30 Talleres 0 x 1 Bragantino
19/5, 19h15 Emelec 2 x 0 Tolima 

    GRUPO H 
  5ª RODADA 
 20/5, 21h30 Lanús  x  La Equidad
20/5, 21h30 Aragua  x  Grêmio   

Fla empata e  
avança na raça 
Com um jogador a menos 
desde os 14 minutos do 
primeiro tempo depois da 
expulsão de Willian Arão, 
o Flamengo novamente 
cometeu falhas defensivas 
graves, jogou mal, ficou 
perto de sofrer a primeira 
derrota na Libertadores, 
mas arrancou um empate 
com a LDU por 2 a 2 . O time 
rubro-negro saiu na frente 
com Pedro, levou a virada, 
mas evitou o revés com um 
cabeceio certeiro de Gustavo 
Henrique no final da partida. 
O gol salvador do zagueiro 
garantiu o time rubro-
negro nas oitavas de final 
da competição. O Flamengo 
assegurou um lugar no 
mata-mata porque chegou 
aos 11 pontos no Grupo G e 
não pode mais ser alcançado 
pela LDU, terceira colocada.

Flamengo

 2 X 2 

LDU

Inter joga pressionado no Paraguai
Depois da derrota para o Deportivo Táchira e da virada 
sofrida no primeiro Gre-Nal do Campeonato Gaúcho, a 
manhã de quarta-feira foi marcada por um protesto de 
um grupo de cerca de 20 torcedores no último treinamento 
do Inter em Porto Alegre antes de enfrentar o Olimpia. O 
Inter é líder do grupo B com seis pontos e tem melhor saldo 
que os demais concorrentes, que tem a mesma pontuação. 
O jogo está marcado para hoje, às 21h, no estádio Manuel 
Ferreira, em Assunção. A equipe deve ter mudanças com 
relação a que jogou contra o Grêmio no domingo.
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Galo vira 
líder geral 
Com a classificação 
assegurada e sem se 
arriscar, o Atlético 
Mineiro jogou o suficiente para derrotar o Cerro Porteño 
pelo placar de 1 a 0, no estádio La Nueva Olla, pela quinta 
rodada da fase de grupos da Libertadores. Keno marcou 
aos 46 do segundo tempo. O Atlético alcançou os 13 pontos, 
confirmando a primeira posição do Grupo H e ultrapassou o 
Palmeiras para assumir a liderança geral da competição. 

Cerro Porteño

 0 X 1 

Atlético-MG

O zagueiro Edson Henrique 
está de volta ao Figueiren-
se. Hoje, com 33 anos, ele é 
cria das categorias de base e 
retorna ao clube que o pro-
jetou após nove anos. Edson 
Henrique esteve no título 
estadual de 2006 e no vice da 
Copa do Brasil de 2007. Ago-
ra, ele quer o acesso na Série 

C do Campeonato Brasileiro.
"É um prazer estar de 

volta, estou muito feliz. 
Tenho acompanhado o 
Figueirense nos últimos 
anos, sofri bastante com o 
que o clube passou. Estou 
muito contente e espero 
ajudar a retornar para a 
Série B", disse o defensor. 

Edson Henrique 
está de volta  
ao Figueirense
Mais um no pacote de reforços 
para Série C; Alvinegro trouxe um 
zagueiro velho conhecido da torcida

Miguel Ángel Ramírez (à dir) é criticado pela torcida
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Bandeira nazista é  
apreendida em Florianópolis 
A bandeira nazista utilizada por um morador 
de Florianópolis em ato ilegal na sacada de um 
apartamento, na última sexta-feira (14), foi apreendida 
pela Polícia Civil. A captura aconteceu nesta terça-feira 
(18). Segundo a Polícia Civil, o inquérito que apura o 
crime já foi finalizado e o autor do ato foi enquadrado 
pela legislação. Agora, a apuração parte para o Poder 
Judiciário. Foi aberta, agora, a investigação para apurar 
a autoria da prática do crime, previsto na Lei 7.716/89, 
que define os atos que envolvem preconceito de raça 
e de cor. O ato nazista gerou repercussão nacional.

Baleia aparece 
em São 
Francisco do Sul
Uma baleia apareceu nas 
águas de São Francisco do Sul, 
no Litoral Norte de Santa Ca-
tarina, e encantou pescadores 
que estavam em uma lancha. 
Ao avistar o animal gigante, 
os pescadores vibraram e não 
paravam de falar: “O bicho 
é muito bonito, coisa mais 
linda. Coisa maravilhosa”. 
Um deles narra a cena 
registrada, aparentemente 
na manhã de ontem e fala 
que estão próximos à Ilha 
da Paz. Os pescadores des-
ligaram o motor do barco e 
ficaram apreciando a ba-
leia dar seu show na água.

Esposa de MC Kevin traz 
detalhes em depoimento
Deolane Bezerra Santos, mulher do MC Kevin, contou em seu 
depoimento à Polícia Civil do Rio que estava em outro quarto 
quando o companheiro caiu da sacada do quinto andar de 
um hotel na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Segundo 
o depoimento, ela havia se desentendido com o músico 
após voltarem de uma festa na casa de um funkeiro porque 
ele queria renovar a diária de outros amigos que haviam 
viajado para o Rio e estavam hospedados no mesmo hotel.
Ela disse que teria mandado um áudio para Kevin 
falando que ele era “otário” por pagar mais R$ 500 
de diária para um dos MCs que não havia ido embora 
com a van contratada no horário combinado.
Em seguida, Deloane diz ter ido para o quarto 1.305, onde ela 
estava hospedada com o funkeiro, e que Kevin havia mandado 
várias mensagens chamando ela para ficar na praia com ele 
e os amigos, mas que não ouviu, porque estava dormindo.
Deloane afirmou que só foi acordada por volta das 18h, 
quando um casal de amigos levou comida para ela e 
perguntou por Kevin. Ela respondeu que não sabia e o amigo 
disse que ia procurar. Minutos depois ele voltou dizendo que o 
músico havia se jogado de um apartamento do quinto andar.
A viúva de Kevin disse também que o show que Kevin realizou 
na noite anterior havia terminado por volta das 6h de 
domingo (16). Quando voltaram para o hotel, eles deixaram 
o casal de amigos, mas Kevin disse que não queria dormir, 
então seguiram para a casa de um MC na Barra da Tijuca.

+notícias Brasil conquista três vagas para Tóquio no moutain 
bike - A seleção brasileira de mountain bike conquistou três 
vagas olímpicas para o país pelo ranking mundial da União 
Ciclística Internacional. A relação, divulgada ontem pela 
entidade, apresenta a pontuação alcançada pelos países, 
cujo total é a soma dos melhores resultados dos atletas 
de cada nação (masculino e feminino).  Os nomes dos 
ciclistas que irão à Tóquio ainda serão anunciados pela 
Confederação Brasileira de Ciclismo. Atualmente, o 
principal nome do Brasil na modalidade - categoria 
cross country olímpico é Henrique Avancini, número 
3 do mundo no ranking individual da UCI.

Florianópolis terá 
Outubro Místico
Florianópolis passará a ter o mês 
“Outubro Místico” no calendário 
oficial do município. O projeto 
de lei nº 18139/2021 que institui 
a denominação foi aprovado 
pela Câmara Municipal 
nesta terça-feira (18). A 
iniciativa tem como objetivo 
valorizar a mitologia local, 
além de dar mais visibilidade 
para a Capital durante o mês 
em que são realizados diversos 
eventos em Santa Catarina, como 
Oktoberfest, Fenarreco e Marejada.
Com a nova lei, a Ilha da Magia terá, nos meses de outubro, 
palestras, debates, encontros, feiras, eventos e seminários 
referentes ao tema. A ideia é que o projeto fomente o turismo 
para além do verão e em pontos diferentes da cidade.
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Sidney Sabel perde o cargo  
de vereador e Nado assume
Após Sidney Sabel (DEM) ter o mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), um novo vereador 
vai assumir o lugar dele na Câmara de Vereadores de Joinville. O Legislativo recebeu ontem a notificação 
da mudança. Como o partido de Sabel teve todas as candidaturas indeferidas, o vereador perde a vaga 
para Ednaldo José Marcos, do Partido Pros, que ainda será convocado para assumir o cargo a partir da 
próxima segunda-feira. Foi justamente Ednaldo, junto ao partido, quem denunciou o DEM pelo registro 
de candidaturas femininas fictícias no último pleito. Sabel renunciou às vagas nas duas comissões 
das quais participava nesta semana, indicando o vereador Cassiano Ucker (Cidadania) para ambas as 
comissões, o que ainda precisa ser retificado pelo plenário. Nado, como é conhecido o novo vereador 
Ednaldo José Marcos, fez 2.287 votos nas eleições municipais de 2020. Ele nasceu em Luiz Alves, em 29 
de novembro de 1971. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, Nado tem formação em nível superior, é 
empresário, casado, pai de quatro filhos. Vai cumprir seu primeiro mandato como vereador em Joinville. 


