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Liberada segunda parcela

TSE devolve mandato a Sabel

Governo antecipou o pagamento para os nascidos em
julho que não fazem parte do Bolsa Família. Página 13

Tribunal mantém Sidney Sabel no cargo e suspende a
posse de Nado, que era prevista para hoje. Página 4
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O ÚLTIMO SALTO
DO “SORRISO”

Praticante de esportes de aventura, Eduardo Geovane, de apenas 36 anos, morreu no sábado, ao fazer um salto de base jump no Rio. A morte do joinvilense repercutiu nas redes sociais. PÁGINA 6

SABRINA AGUIAR

Barra Velha
ganha prêmio
internacional
de turismo
PÁGINA 2

COMBATE À COVID-19

Escassez de vacinas liga
o sinal de alerta no Estado
Levantamento realizado pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM)
mostra que a falta de doses é o maior problema enfrentado em SC. Página 7
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Joinville
perde jogotreino para
o Athletico
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A OAB/SC convocou a advocacia para atos virtuais hoje (24), às 14h, de
desagravo público pelo tratamento recebido pelos advogados de Joinville
Roberta Martins Marinho Vianna Neves e Cristiano Alves Garcia, ofendidos
no exercício profissional no último ano. A data, 24 de maio, é o Dia Estadual
de Defesa das Prerrogativas da advocacia, instituída em homenagem
ao advogado Roberto Caldart, de Palhoça, morto enquanto atendia
clientes em um caso de desocupação de imóvel em Palhoça, em 2016.
Roberta foi ofendida com palavras de baixo calão pelo desembargador do
TRT-SC Ernesto Manzi, durante sessão virtual de julgamento em julho
passado. Já Cristiano foi ofendido em conversa entre o juiz da 1ª Vara
da Família da Comarca de Joinville, Gustavo Schwingel, e sua assessora,
transcrita e publicada em sentença em abril.
“Precisamos demonstrar que a advocacia, voz da cidadania e da democracia,
merece respeito”, ressalta o presidente da OAB/SC, Rafael Horn. A
preservação das prerrogativas do advogado serve para garantir que ele possa
exercer a plena defesa do cidadão que atende, conforme prevê a Constituição.

Turismo
de Barra
Velha ganha
prêmio

O município é um
dos primeiros do
Estado a conquistar
o selo internacional
de turismo seguro
‘Safe Travels’,
criado pelo Conselho
Mundial de Viagens
e Turismo (WTTC
- World Travel &
Tourism Council).
Para o presidente
da Fundação de Turismo de Barra Velha, Pierre Costa, a conquista do selo
internacional é um passo importante na retomada do turismo. Atualmente,
em Santa Catarina, quatro municípios têm o selo: Florianópolis, Balneário
Camboriú, Fraiburgo e Barra Velha.
O protocolo de boas práticas da WTTC foi elaborado seguindo as recomendações
da Organização Mundial da Saúde (OMS), com a colaboração de diversas
entidades ligadas ao setor turístico. É uma forma dos viajantes reconhecerem
cidades que estão dentro de protocolos globais de saúde e higiene.

TSE mantém Sidney Sabel na
Câmara de Vereadores de Joinville
Sidney Sabel (Democratas) conseguiu ontem (23), uma liminar junto
ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para continuar como vereador. O
TRE/SC declarou nula a chapa do partido de Sabel. A vaga ficaria com o
Partido Republicano da Ordem Social (PROS), que traria para a Câmara
de Vereadores de Joinville Ednaldo José Marcos, que foi o mais bem
votado do partido, com 2.287 votos.
Na decisão proferida na tarde de ontem, o ministro do TSE, Luiz
Felipe Salomão, disse que as circunstâncias descritas na decisão do
TRE/SC “são insuficientes para reconhecer a invalidade da chapa do
Democratas em Joinville por fraude à cota de gênero”. Além disso, o
magistrado escreveu na decisão que não ficou realmente claro, por
meio das provas apresentadas pelo PROS, se as duas candidaturas
do DEM realmente eram fraudulentas. Ednaldo José Marcos chegou
a ser convocado para assumir a vaga nesta segunda-feira.

Semana ODS
em Pauta 1

Começa hoje e vai
até sexta-feira, 28
de maio, com vários
eventos online com
especialistas que irão
tratar dos Objetivos
de Desenvolvimento
Sustentável. O
Comitê Joinville vai
contribuir com a
programação desse
evento com quatro
painéis sobre as
dimensões dos ODS:
social, ambiental,
econômica e
institucional.
O primeiro painel
do Comitê Joinville
na Semana ODS em
Pauta terá como
tema: “O que você
precisa saber sobre
os ODS na Dimensão
Social”. Hoje às
20 horas, com
intérprete de Libras.

FOTOS DIVULGAÇÃO/ND

OAB/SC faz desagravo

Semana ODS em Pauta 2
Trata-se dos 17 Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável adotados por todos os países
membros das Nações Unidas em 2015.
A iniciativa tem a missão de apoiar o
desenvolvimento sustentável econômico,com
inclusão social e sustentabilidade ambiental.
Para conferir a programação completa, acesse
o calendário de eventos do Movimento ODS
Santa Catarina: https://sc.movimentoods.
org.br/calendario/. Todos os eventos serão
transmitidos de forma gratuita no canal
https://www.youtube.com/movimentoodssc.
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Criada há 30 anos, a legislação
que prevê destinação de
parte das vagas de empregos a
pessoas com deficiência ainda
enfrenta dificuldades
A lei de cotas para deficientes, que garante a
contratação de pessoas com deficiência em empresas com mais de 100 funcionários, completa
30 anos em 2021. Mas apesar do avanço trazido
pela legislação, ainda há muitos desafios a serem enfrentados por quem procura emprego.
Uma pesquisa da Secretaria do Trabalho, órgão
vinculado ao Ministério da Economia, mostra que
das mais de 700 mil vagas disponíveis para pessoas com deficiência, apenas 53,2% estão preenchidas no Brasil. Em Santa Catarina, o índice sobe
para 58,4%, mas cai em Joinville, com 52,4%.
O porteiro Gilson Jardim é um dos beneficiados
pela legislação. Ele trabalhava como empreendedor, mas sofreu um acidente e teve uma recuperação demorada, com quase um ano entre
cama, cadeira de rodas, andador e muletas.
Hoje, ele tem pinos no ombro e no tornozelo e, por causa disso, não pode carregar peso.
Foi por meio da lei de cotas para deficientes que
ele conseguiu uma chance de voltar ao mercado de trabalho. “Estou muito satisfeito e feliz. É
muito gratificante saber que existe um espaço
para pessoas deficientes como eu”, destaca.

FOTO: GLADIONOR RAMOS/NDTV

Uma lei que ainda
“não pegou” no Brasil

Gilson (acima) foi um dos beneficiados pela lei de cotas, enquanto
Maikon aguarda um documento para acessar o mercado de trabalho

Obstáculos dificultam volta à ativa
Apesar dos avanços e de exemplos como o de
Gilson, muitas pessoas ainda encontram desafios para voltar ao mercado de trabalho. É o
caso de Maikon Ribeiro, que também sofreu um
acidente e agora procura um novo emprego.
Ele sofreu uma fratura no joelho que dificulta a
locomoção. Assim, precisa de um documento do
INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que
comprove a condição para ser beneficiado pela lei.
“Segundo o INSS, eu tenho que entrar em contato com o setor de reabilitação, onde uma assistente social vai fazer uma entrevista e me
encaminhar para o perito. Ele vai emitir um
certificado concluindo meu problema e minhas limitações para que a empresa contratante saiba onde me posicionar”, conta Maikon.
Janete Keske Altmann, assistente social
do Sine (Sistema Nacional de Emprego), é
uma das responsáveis por ligar quem precisa de emprego a quem está contratando. Para
ela, o ideal seria que as empresas contratassem mesmo sem a necessidade da lei.
“Hoje temos uma demanda grande de pessoas
com deficiência e poucas vagas. É importante frisar
que o cumprimento das cotas vem para obrigar,
mas seria importante que a empresa empregasse
sem essa cobrança da lei. Ver o ser diferente como
igual, esse é o ponto mais importante”, avalia.

PROPORÇÃO DE
VAGAS DEFINIDA
PELA LEI
ATÉ 200
EMPREGADOS

2%
DE 201 A 500

3%
DE 501 A 1.000

4%
DE 1.001 EM DIANTE

5%

Só 1% da população com deficiência está empregada
Paulo Suldovski (foto),
presidente do Conselho
Municipal dos Direitos
da Pessoa com Deficiência (Comde) de Joinville,
acompanhou toda essa
dificuldade de aceitação
da lei. De acordo com
ele,a aprovação da lei
não trouxe resultados
imediatos. Suldovski
recorda que a inclusão de pessoas com deficiência no
mercado de trabalho começou, na
prática, no início dos anos 2000.
Ele assinala que paralelamente ao início da aplicação da lei,
também houveram projetos nas
casas legislativas, ações judiciais
e outras iniciativas que tinham o
objetivo desconstruir ou extinguir
a Lei de Cotas. “Mas os diversos
movimentos sociais de pessoas

com deficiência resistiram frente a sua efetiva
permanência, e em 2021
ela está aí,mas ainda com
muitos desafios em sua
implementação”, afirma.
De acordo com dados do
IBGE de 2010, 23,9% da
população brasileira possui
algum tipo de deficiência,
mas apenas 1% está incluída no mercado de trabalho.”Em Joinville, uma das cidades
que mais gera empregos em todo o
país, infelizmente apesar de todos os
esforços, pouco mais da metade das
vagas que deveriam estar sendo ocupadas nas empresas por trabalhadores
com deficiência, ainda se encontram abertas”, encerra Suldovski.
* Com informações de Dani Lando, repórter da NDTV Joinville
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Decisão do TSE mantém
Sidney Sabel na Câmara
Ednaldo José Marcos, do Pros, assumiria no lugar do vereador eleito
FOTOS DIVULGAÇÃO/ND

pelo DEM nesta segunda. Advogado de Nado promete recorrer

X

Ednaldo José
Marcos, o Nado,
iria assumir hoje

Decisão do TSE
devolveu a Sidney

no lugar de Sabel

Sabel o mandato
de vereador

Juliane Guerreiro

Essa decisão nos
pegou de surpresa,
até porque tanto
em 1ª como em
2ª instância ficou
evidente a fraude.
Vamos atacar
fortemente essa
decisão arbitrária.
Cristiano Steffen,
Advogado

juliane.guerreiro@ndmais.com.br

O empresário Ednaldo José Marcos, o Nado, já estava pronto para
assumir uma cadeira na Câmara de
Vereadores de Joinville hoje (24).
Porém, uma decisão do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) expedida ontem (23) mudou a situação.
Isso porque Sidney Sabel (DEM),
vereador cujo partido é acusado de
registrar candidaturas femininas
fictícias e que teve o mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), entrou com recurso para
permanecer no cargo até que o TSE
julgue o caso definitivamente.
E ontem, o órgão máximo da
Justiça Eleitoral brasileira, situado
em Brasília, decidiu por conceder o
recurso ao vereador do DEM e mantê-lo no cargo até o julgamento da
ação, ainda sem data prevista. Com
isso, Sabel continua exercendo o
mandato como vereador e, Nado,
que ocuparia um lugar na Câmara,

terá de esperar por uma definição.
Na decisão, o relator ministro
Luis Felipe Salomão ressaltou que,
como o DEM lançou 28 candidatos
a vereador, dos quais 18 homens e
10 mulheres, mesmo que se desconsideradas as duas candidaturas
acusadas de fictícias, o percentual requerido pelas cotas, que é de
30%, ainda estaria preenchido.
Além disso, Salomão também
destacou que as circunstâncias
descritas pelo TRE-SC “são insuficientes para reconhecer a invalidade
da chapa do Democratas em Joinville por fraude à cota de gênero”.
A Procuradoria Jurídica da Câmara ainda não se manifestou sobre
a decisão. Já o advogado de Nado,
Cristiano Steffen, disse que vai
recorrer à Justiça por meio de embargos de declaração e agravo de
instrumento. “Essa decisão nos pegou
de surpresa, até porque tanto em 1ª
como em 2ª instância ficou evidente
a fraude. Vamos atacar fortemente
essa decisão arbitrária”, afirmou.

É com muita
alegria que
recebo a notícia,
da decisão do
TSE, mantendo
o nosso mandato
como vereador
de Joinville.
Sidney Sabel,

vereador

Publicidade

CADA PEÇA DE ROUPA
VALE POR UM ABRAÇO.

segunda-feira, 24 de maio de 2021

Realização:

ndmais.com.br/campanhadoagasalho

acesse e confira o ponto de coleta mais próximo.

Um abraço conforta, aquece, incentiva. Por isso, se ainda não dá pra
distribuir abraços, distribua peças de roupa. Vale doar peças como calças,
jaquetas, moletons e também cobertores. Não deixe de participar.

Patrocínio:

CAMPANHA dO
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Praticante de esportes
de aventura, Eduardo
Geovane, de 36 anos
perdeu controle e
bateu em um prédio
e em um carro antes
de cair na rua

FOTOS: REPRODUÇÃO REDES SOCIAIS/ND

Joinvilense morre ao
saltar de base jump

Juliane Guerreiro
juliane.guerreiro@ndmais.com.br

Sorriso. Esse era o apelido de Eduardo Geovane, esportista de Joinville,
que morreu após saltar de base jump
da Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro,
no último sábado (22). Um vídeo feito
por pedestres mostra o momento em
que ele perde o controle por causa da
ventania e colidiu contra um prédio
antes de cair na rua. Eduardo tinha
36 anos e, além do base jump, praticava vários outros esportes, como a
escalada.Ele foi Campeão Catarinense
de Escalada Esportiva e fez parte da
Seleção Brasileira de Escalada em 2018.
Nas redes sociais, vários amigos,
familiares e entidades esportivas do
Brasil e de Santa Catarina lamentaram a perda inesperada do esportista
e o homenagearam pela trajetória.
“Deixou muita luz por onde passou
porque foi um ser humano incrível”,
escreveu a esposa Fran Santos.
O base jump é uma modalidade
esportiva radical, em que o salto é feito
com paraquedas de um ponto fixo. O
vídeo mostra pedestres desesperados ao
filmarem o voo descontrolado. Eduardo
Geovane, que era de Joinville, chegou a
bater em um prédio e em um carro antes
de cair na rua. Os bombeiros tentaram
socorrer o esportista, mas ele morreu
na hora. O amigo caiu no canteiro da via
expressa e teve ferimentos na perna.
O salto foi feito da Pedra da Gávea,
que não é um ponto preparado para
saltos. A rampa oficial de voo fica na
Pedra Bonita e exige que os pulos sejam
feitos com parapente ou asa delta, e não
paraquedas. O local estava fechado neste sábado por causa do vento forte, que
passou dos 40 quilômetros por hora.
“Eles saltaram da Pedra da Gávea,
não sei por qual motivo não obedeceram às condições climáticas que
diziam para não saltar”, disse Plinio
Ferreira, vice-presidente do Clube
São Conrado de Voo Livre. O velório
de Eduardo começa às 10h30, na sala
e da Capela Borba Gato e o sepultamento está marcado para às 16h30.

Confira as homenagens a Eduardo, o “Sorriso”
FEDERAÇÃO DE ESCALADA E MONTANHISMO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - Sorriso, como conhecido carinhosamente por toda a comunidade da escalada, era um exímio escalador. Não media esforços para
progredir no esporte e conquistar seus sonhos. Foi Campeão Catarinense de Escalada Esportiva, e conquistador de inúmeras vias em Santa Catarina. A escalada e o Base Jump, que ultimamente praticava com sua
esposa Fran, eram a grande paixão da vida dele. Sorriso contagiava com sua alegria e eterna disposição em
ajudar no que fosse necessário, para que o esporte evoluísse. Deixamos aqui o nosso pesar à família, e nossa
tristeza por termos perdido de forma tão inesperada o nosso querido Sorriso.
ASSOCIAÇÃO JOINVILENSE DE MONTANHISMO - Hoje, nosso amigo sócio-fundador, nos deixou – Eduardo Geovane, mais conhecido como “Sorriso”. Nos últimos anos, estava superando novos ares com a prática
do Base Jump. O acidente aconteceu após o salto da Pedra da Gávea – RJ, com uma forte ventania. Sempre foi
muito dedicado em tudo o que fazia. Aqui na região, muito presente na Escalada, com diversas conquistas e
cadenas das mais belas e imponentes vias aqui no Estado. Pelo esporte, chegou a ser Campeão Catarinense de
Escalada Esportiva. Uma vitória e tanto! Atualmente, pelo seu belo histórico, estava como Representante dos
Atletas pela Femesc e ainda presente na AJM. Juntos, ficamos tristes com a notícia e a família lamentamos
essa perda. Certamente fará muita falta a todos familiares e amigos. Obrigado Sorriso! Toda a sua energia e
amor pelo montanhismo serão sempre lembrados.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA - É com tristeza que recebemos a notícia que o escalador e atleta Eduardo Geovane, o Sorriso, de Joinville – SC, faleceu em um acidente enquanto praticava Base Jump no Rio de Janeiro. Eduardo tinha 36 anos de idade, competiu
durante várias temporadas no Campeonato Brasileiro, onde era figura recorrente nas finais, foi
campeão catarinense de escalada e chegou a fazer parte da Seleção Brasileira de Escalada em 2018.
Aos familiares e amigos, deixamos nossos sinceros sentimentos. Descanse em paz, Sorriso.

Praticante de esportes de aventura,
Eduardo Giovane não resistiu à queda de
base jump no Rio Janeiro, no sábado

Eles saltaram da
Pedra da Gávea, não
sei por qual motivo
não obedeceram às
condições climáticas
que diziam para
não saltar.”
Plinio Ferreira, vice-presidente
do Clube São Conrado de Voo Livre
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Falta de vacinas deixa
municípios em alerta
Uma pesquisa da CNM (Confederação Nacional de Municípios) apontou que 8,5% dos
municípios de Santa Catarina
relataram a falta de vacina para
imunizar a população contra a
Covid-19 nesta semana. No país,
mais de mil municípios relataram
a mesma situação. Participaram do levantamento, realizado
entre os dias 17 e 20 de maio,
3.287 municípios brasileiros.
Dentre os 23 municípios
catarinenses que declararam
enfrentar esse problema, a
falta de vacinas para a primeira dose atingiu 69,6%.
Já 52,2% dos municípios não
conseguiram aplicar a segunda dose no grupo prioritário.
Segundo a pesquisa, a falta
da segunda dose da Butantan/Coronavac foi informada por 68,8% dos municípios
catarinenses e da Fiocruz/
Astrazeneca faltou em 31,3%.
O estudo mostra, ainda, que
8,9% dos municípios catarinenses responderam que
havia risco iminente do hospital da região ficar sem medicamentos do kit intubação.
Sobre a vacinação com o imunizante da Pfizer, a CNM questionou
os municípios se eles possuem
câmaras frias próprias e ou de terceiros para armazenar as vacinas.
Em 48,5% dos municípios há meio
correto para o armazenamento,
enquanto 44,1% declararam que
não possuem estes equipamentos.
Nesta semana, as recomendações de armazenamento da
vacina Pfizer/Biontech foram modificadas pela agência
norte-americana FDA (Foods
and Drugs Agency). Com a
alteração, as doses podem ser
mantidas na própria geladeira,
à temperatura de 2 a 8 Celsius, pelo período de um mês.
A pesquisa também aponta que 81,1% dos municípios
pesquisados no Estado já iniciaram a vacinação de grávidas
e puérperas. No entanto, em
decorrência da recomendação
da Anvisa e do Ministério da
Saúde, 18,9% dos municípios
afirmaram que interromperam
a vacinação desse público.

FOTO DIVULGAÇÃO/ND

Levantamento realizado na semana passada pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) apontou que
a falta da segunda dose do imunizante Butantan/Coronavac é o maior problema registrado em Santa Catarina

Falta de vacinas para a primeira
dose preocupa 69,6% dos
municípios pesquisados

Metade dos municípios mantêm medidas restritivas
Quase 50% dos municípios
pesquisados em Santa Catarina
ainda estão adotando medidas
restritivas, como fechamento de
serviços não essenciais e outras
ações. Em 43%, não houve esse
tipo de medida nesta semana.
Santa Catarina ampliou o
grupo de comorbidades que
podem receber a vacina contra
a Covid-19. A atualização foi
feita com base na orientação do
Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação e já foi
repassada pela Dive (Diretoria
de Vigilância Epidemiológica)

aos municípios catarinenses.
Agora, pessoas com doenças
neurológicas crônicas que impactem na função respiratória,
doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso
ou muscular e indivíduos com
deficiência neurológica grave,
paralisia cerebral, esclerose
múltipla ou condições similares,
fazem parte do público-alvo.
A nota técnica também
orienta os municípios a ampliarem a cobertura vacinal,
com o aumento dos pontos
de imunização e a realização

de um mutirão da vacinação até 30 de maio. O Estado
sugere ainda que seja realizada a busca ativa das pessoas
cadastradas nos programas
de atenção às doenças crônicas, a fim de incentivá-las
para que façam a vacinação.
O documento salienta, ainda, que a vacinação de gestantes e puérperas, sem
comorbidades, também segue suspensa e que grávidas
com comorbidades só devem
ser imunizadas com doses da
Pfizer e Sinovac/Butantan.
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FHC: o fim do ex-estadista
A decepcionante atividade política
brasileira tinha com um dos nomes
a merecer respeito da maioria o expresidente Fernando Henrique Cardoso.
Considerado o pai do Plano Real,
venceu duas eleições presidenciais
no primeiro turno, em 1994 (34
milhões de votos contra 17 milhões
de Lula) e em 1998 (35 milhões
contra 21 milhões do petista).
No século 21 perdeu-se em

declarações confusas, traiu alguns
de seus correligionários mais ilustres
e vinha arranhando a boa imagem.
Nos últimos dois anos aliou-se aos
golpistas que até hoje não admitiram
o resultado das eleições de 2018 e
passou a articular a candidatura
do apresentador Luciano Huck
como candidato presidencial.
Declarações estapafúrdias
vieram denegrir sua biografia. Até

chegar ao apoteótico encontro com
Lula e declaração de voto no excondenado e chefe de quadrilha.
Mereceu o bombardeio de críticas de
eleitores fiéis com os mais contundentes
adjetivos. Lembraram manchetes de
capas de revistas nacionais: “A ética do
PT é roubar”. E a reprodução de dezenas
de vídeos em que estão reavivadas
suas opiniões sobre o novo aliado.
“O Brasil foi quebrado pelo PT”,

declarou em campanha presidencial
ao lado de Geraldo Alckmin. O país
foi quebrado pelo lulopetismo.
Optando pelo ex-presidiário,
FHC implodiu as pretensões
do PSDB de ter candidato à
presidência. E com isso, fragilizou
os tucanos em todos os Estados, nas
majoritárias e nas proporcionais.
O ex-estadista perdeu a memória.
Virou o Iscariotes do Brasil.

DIVULGAÇÃO/ND

SC-435: abandono

O fechamento

Campanha pela pavimentação da rodovia estadual SC-435, ligando
São Bonifácio, na serra catarinense, a São Martinho, no Sul do Estado,
está sendo reativada por lideranças comunitárias. Trata-se da mais
antiga ligação entre o Sul e a Serra e a mais usada antes da BR-101. E há
décadas os governos garantem asfalto, sem cumprirem as promessas.
O trecho é de apenas 50 km e vai promover o desenvolvimento social e
econômico de duas importantes regiões catarinenses. Está abandonada.

Pesquisa nacional

Os Grupos ND e RIC contrataram junto
ao Instituto Mapa uma série de pesquisas
de opinião para investigar o sentimento
dos brasileiros – e dos catarinenses –
em relação às eleições 2020, pandemia,
recuperação econômica, entre outros temas.
A primeira – que antecede 500 dias das
eleições do ano que vem – será divulgada
hoje no Balanço Geral, em seguida no
portal ND+ e ND Notícias, amanhã no
jornal ND. Serão duas pesquisas: uma
nacional com 2.000 entrevistas em 190
cidades e margem de erro de 2,2%, e
outra estadual, com 812 entrevistas,
em 50 cidades e margem de erro de
3,4%. Iniciativa inédita dos grupos de
comunicação ND e RIC sobre o que pensam
catarinenses e paranaenses em relação ao
momento político e econômico do Brasil.

Luto na OAB/SCA OAB catarinense
decretou luto de cinco
dias pelo falecimento
do ex-presidente do
Conselho Estadual,
o advogado José
Geraldo Ramos
Virmond, ocorrido em
Joinville. Comandou a
subseccional em várias
gestões e a instituição
estadual em 2006.
Atuou, ainda, como
conselheiro federal.
A Ordem declarou
luto, também, pela
morte do advogado
Dagoberto Cabral,
em Itajaí.

Nova atração - Um avião Neiva, modelo T-25,
desativado há anos, virou a nova atração da
cidade de Tubarão. Foi instalado num pedestal de
cimento na praça principal situada na cabeceira da
pista do aeroporto Anita Garibaldi. Este terminal
operou durante mais de 30 anos, ligando Tubarão
a Florianópolis, São Paulo e Rio. Antes de ser
fixado na praça virou atração nas imediações
da Arena Multiuso Prefeito Estener Soratto.

Do leitor José Rui Cabral
Soares, sobre o projeto
de fechamento das ruas
João Pinto, Tiradentes e
adjacências: “A Prefeitura de
Florianópolis e os empresários
podiam transformar os
hotéis (Royal e Baía Sul,
esse fechado) em edifícios
residenciais, construindo
quartos em quitinetes
(lofts). Com isso, atrairiam
moradores para essa região,
movimentando a área
leste e promovendo efetiva
ocupação humana. Sem
gente morando, não adianta
mexer no calçamento e nem
fazer parques/praças.”

Juiz do TRE
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina receberá até
amanhã as inscrições dos advogados interessados em
participação na vaga de juiz efetivo do Tribunal Regional
Eleitoral. Caberá ao Judiciário eleger a lista tríplice para
nomeação do juiz eleitoral pelo presidente da República.
O nomeado atuará na corte durante as eleições de 2022.

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

A gangorra da pandemia

A

s notícias em torno da Covid-19 seguem causando
emoções como se os brasileiros estivessem no sobe
e desce de uma montanha russa. A Matriz de Risco
Potencial divulgada no último sábado (22) pela
Secretaria de Estado da Saúde (SES) mostra que apenas uma
região de Santa Catarina foi classificada no patamar Grave
(cor laranja), a Grande Florianópolis. No dia 15 de maio, as
regiões Nordeste, onde se encontra Joinville, e o Médio Vale
do Itajaí haviam ingressado também na cor laranja. Mas no
último sábado (22), as duas regiões voltaram à cor vermelha,
com indicação de risco gravíssimo.
O acompanhamento sobre o cenário epidemiológico de
Santa Catarina revela que a região da Grande Florianópolis foi
a única a ter redução do número de casos ativos da Covid-19 ao
longo do mês de maio. Enquanto isso, aqui na região, as UTIs
adulto voltaram a ficar em nível de alerta. Em Joinville, por
exemplo, dos 200 leitos
para adultos existentes,
178, ou seja, 89% estavam ocupados no final
de semana.
A dança dos números
A dança dos númeressalta a importância
ros serve para mostrar
a importância de que a
de que a população
população siga atenta
siga atenta ao
ao cumprimento das
medidas de segurança
cumprimento das
sanitária: o uso de másmedidas de
cara, do álcool em gel e
segurança sanitária”.
o respeito ao distanciamento social precisam se
transformar em rotina.
Outra medida fundamental é a adesão de toda a sociedade
à campanha de imunização contra o coronavírus. Neste final
de semana, a Secretaria de Estado da Saúde (SES), juntamente
com o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde (Cosems),
alertou os municípios a ampliarem a divulgação dos grupos
prioritários. A ideia é promover esta semana de intensificação
da vacinação contra Covid-19 em todo o estado. As ações devem
seguir até 30 de maio, com o objetivo de ampliar a cobertura
vacinal de pessoas de 18 a 59 anos com comorbidades e deficiências permanentes.
O histórico dos últimos 14 meses mostra que a certa tendência de relaxamento dos cuidados em períodos que os números da pandemia se mostram menos
preocupantes. E este relaxamento acaba levando a uma
nova onda da doença. Portanto, está nas mãos - não
apenas do governo - mas de toda a sociedade, a responsabilidade de acabar com essa gangorra.

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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Mais respeito à advocacia
Rafael de Assis Horn
Presidente da OAB/SC

Em 24 de maio de 2016 o advoga-

do catarinense Roberto Caldart era
assassinado enquanto atendia seus
constituintes em um caso de desocupação de imóvel, causando grave comoção, sendo tal data estipulada pela
OAB/SC como Dia Estadual de Defesa
das Prerrogativas da Advocacia.
Após árdua luta da classe, no dia
3.1.2020 entrou em vigor a Lei federal nº 13.869/19, que criminalizou
a violação de algumas das nossas
prerrogativas profissionais, previstas nos incisos II, III, IV e V do artigo
7º do Estatuto da Advocacia e da OAB.
Infelizmente, nem todas as prerrogativas restaram protegidas pela
legislação federal e, não raro, ainda
nos deparamos com entraves inexplicáveis ao exercício profissional,
sem qualquer respaldo na legislação, frutos talvez de desinformação
ou de mero autoritarismo de alguns
que atuam em nome do Estado.
Chegamos a 24 de maio de 2021
mantendo intenso trabalho pela
valorização da advocacia, inclusive
realizando dois desagravos públicos
em face de atos de autoridades que
ignoram nosso papel de porta-voz da

ENDEREÇO:
RUA XAVANTES, 120, ATIRADORES,
JOINVILLE (SC)
CEP 89203-210

cidadania na luta por direito e justiça.
Entretanto, também celebramos a
entrada em vigor, neste mês, da Lei
estadual 18.111/21 que, a pedido da
OAB/SC, ampliou o rol de prerrogativas passíveis de proteção, ao alterar o
Estatuto dos Servidores Públicos Civis
do Estado e caracterizar como infração disciplinar ato ou omissão do servidor público estadual, seja do Executivo, Legislativo ou Judiciário, que
violar toda e qualquer prerrogativa
da advocacia, sujeitando o infrator à
pena de suspensão por até 30 dias.
Com idêntico vigor estamos propondo a todos os Municípios catarinenses similar medida, a garantir mais
respeito à advocacia, em especial, ao
trabalho dos 42 mil colegas, já tendo
alcançado êxito em Jaraguá do Sul,
Chapecó, Florianópolis e Blumenau.
Assim, neste 24 de maio, Dia Estadual
de Defesa das Prerrogativas, ao reafirmarmos nosso compromisso de valorizar o exercício profissional, também celebramos a entrada em vigor
da Lei 18.111, “legislação cidadã” que
protege não apenas a advocacia, mas
toda a sociedade catarinense, contra os excessos do aparato estatal.
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DIRETOR REGIONAL
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silvano@ndtv.com.br

MAURO GERES EDITOR CHEFE
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Guzzo
J.R.

Saindo do deserto
Ninguém diria nada de parecido há pouco mais de um ano, mas este foi
um ano em que nada se pareceu com nada - é natural, assim, constatar que
a evolução da economia e do bem-estar da população brasileira passou a
depender diretamente não daquelas coisas que os economistas vivem dizendo
que são importantes, e sim de uma fórmula química. Quem poderia imaginar?
Mas aí está: ao chegar-se à metade de 2021, é o sucesso maior ou menor
da vacinação que vai dizer, sim ou não, se haverá crescimento daqui para a
frente - e em que ritmo. É isso que vai decidir se as pessoas terão de volta os
empregos que perderam ou que não conseguiram encontrar nos últimos 12
meses, e se haverá outra vez investimento, oportunidades, novos negócios e
tudo aquilo que serve de motor para o sistema de produção das sociedades.
Na passagem de 2019 para 2020 não havia ninguém pensando nisso,
nem na área econômica ou em qualquer outra área. Vacina? Vacina
para quê? Não havia a doença. Não havia a proibição para a indústria
funcionar, o comércio abrir e os serviços serem prestados. Não havia 3,5
milhões de mortos através do mundo, nem a ideia de que fosse preciso,
dali para diante, arrumar vacinas - e muitas vezes em dose dupla - para
8 bilhões de consumidores. Os problemas da economia eram outros.
O Brasil, por exemplo, ia mal, com investimento em queda, desestímulo
maciço à atividade produtiva, fuga de multinacionais cujos acionistas
se cansaram de perder dinheiro aqui, desencanto com uma economia
estatizada, burocracia demente, impostos suicidas, baixa estabilidade
jurídica, uma máquina pública hostil ao lucro. A lista vai adiante; levaria
horas para chegar ao fim. Um ano depois, tudo isso continua basicamente
do jeito que estava. Mas, agora, por conta da destruição econômica trazida
pelo conjunto de decisões envolvendo a covid, qualquer luz no fim do túnel
virou um sol de meio-dia. Se parar de
piorar, apenas isso, vai ser uma vitória
gigante - e é a vacinação, mais que
qualquer outra coisa, que realmente está
É a vacinação, mais
fazendo aparecer a luz. Só ela, na prática,
que qualquer outra
tem a capacidade de parar a desgraça.
coisa, que realmente
Quanto mais pessoas forem
vacinadas, e quanto mais rápida for
está fazendo aparecer
a conclusão desse processo todo, mais
a luz. Só ela, na prática,
rapidamente o Brasil sairá do deserto
tem a capacidade de
econômico em que foi lançado. O que
parar a desgraça.”
isso tem a ver com a política econômica
“A” ou com a política econômica
“B”, que são contrárias entre si e, portanto, deveriam levar a resultados
opostos? Nada. O fato decisivo para a economia, hoje, passou a ser uma
questão de farmácia. Concluída a vacinação, é certo que os países que
têm espaço para crescer vão realmente crescer - não se sabe quanto,
mas não vai ser pouco, e nem pode ser evitado. É o caso do Brasil.
Uma das principais vantagens do ex-presidente Lula na vida política
é a falta de memória do público e a mansidão dos adversários a quem
ofende. Durante anos a fio Lula acusou Fernando Henrique, aos gritos
e pelo mundo inteiro, de ter lhe deixado uma “herança maldita” no
governo - insulto agravado pelo fato de ser uma mentira em estado puro.
Até pouco tempo atrás tratava FHC como uma das maiores, ou a maior,
desgraça que o Brasil já teve; era o grande satanás da “direita”, das
“elites”, etc., etc. Agora, candidato para governar o país pela terceira vez,
Lula vira amigo de infância de quem acusava, cinco minutos atrás, de ser
o retrato acabado do mal - e o inimigo engole tudo sem dar um pio.
Lula nunca retirou o que disse sobre a herança maldita. Nunca,
aliás, disse uma palavra positiva sobre Fernando Henrique, ou sobre
nada do que ele fez. Que raios, então, estão fazendo juntos?

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

Política
Rio de Janeiro

Bolsonaro participa
de ato com apoiadores
FERNANDO FRAZÃO/AGÊNCIA BRASIL/DIVULGAÇÃO/ND

O presidente Jair Bolsonaro lamentou ontem
todas as mortes ocorridas no Brasil e defendeu
a liberdade e a democracia. Após passeio de
moto com apoiadores,
o presidente discursou
próximo ao Monumento
Nacional aos Mortos da
Segunda Guerra Mundial, popularmente
conhecido como Monumento aos Pracinhas,
Ex-ministro Pazuello também esteve no evento
no Aterro do Flamengo,
na zona Sul do Rio.
“Lamento cada morte havida no Bradade, lutar por democracia e realmente
sil, cada morte, não importa a motivação fazer com que nosso país mude”.
da mesma. Mas nós temos que ser forEle ressaltou que o poder do povo
tes, nós temos que enfrentar desafios,
brasileiro é maior do que o dos podeviver e sobreviver”, disse o presidente.
res Executivo, Legislativo e Judiciário.
“Desde o começo eu disse que tí“Nós faremos tudo para que a vontade
nhamos dois problemas: o vírus e o
popular seja realmente efetivada”.
desemprego, muitos governadores e
Acompanharam o presidente poprefeitos simplesmente ignoraram
líticos e autoridades, entre eles, o
a grande maioria da população braministro da Infraestrutura, Tarcísileira e sem qualquer comprovação
sio de Freitas, e o deputado federal
científica decretaram lockdowns,
Marco Feliciano (Republicanos-SP).
confinamentos e toque de recolher”.
O ex-ministro da Saúde Eduardo
Entidades de saúde brasileiras, como
Pazuello também estava presente.
a Fiocruz, defendem o lockdown como
“Não tiramos o emprego de ninforma de conter o avanço do vírus.
guém, muito pelo contrário, fizemos
O presidente destacou que o Exército
o possível para que eles fossem manBrasileiro “jamais irá às ruas para mantidos. Estamos ainda em um moter vocês dentro de casa”. Na avaliação
mento difícil, mas se Deus quiser,
dele, “é obrigação nossa lutar por liberlogo ele passará”, disse Bolsonaro.

Pandemia

Relatório da CPI da Covid
deve apontar erros do governo
A CPI (Comissão Parlamentar
de Inquérito) da Covid deve apresentar nas próximas semanas a
primeira versão do relatório que
trará as principais conclusões do
colegiado. O senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator do grupo,
a quem cabe redigir o documento, afirmou que já existem provas
da responsabilidade do governo
federal em episódios que considera
falhas no enfrentamento da pandemia no país, como no atraso para
aquisição de vacinas e na crise de
falta de oxigênio no Amazonas.
Desde sua instalação, 29 de abril,
a CPI já ouviu sete depoimentos, incluindo os quatro titulares do Ministério da Saúde desde que a pandemia
foi decretada. A comissão também já
havia recebido até sexta-feira mais
de 300 documentos com informa-

ções de órgãos como o Ministério
Público Federal, Tribunal de Contas da União, governos estaduais,
além do próprio governo federal.
“Tem coisa comprovada, de que
o governo não queria comprar
vacina nenhuma, que defendia
imunização de rebanho, por isso os
estímulos à aglomeração e ao não
uso de máscara. Tratativas nesta direção (de atrasar compra de
vacinas) com a Pfizer, com a Coronavac, com a Índia, isso tudo está
provado”, afirmou o emedebista.
A dúvida de Renan é se o relatório sobre os primeiros 30 dias de
trabalho será um resumo ou também incluirá suas conclusões. O
relator disse que vai conversar na
quarta-feira com os demais integrantes do colegiado para decidir
qual será o formato do texto.

Editor: Mauro Geres mauro.geres@ndmais.com.br
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Saúde autoriza abertura
de mais 664 leitos de UTI
Segundo o
Ministério da
Saúde, municípios
de 13 estados,
entre eles Santa
Catarina, tiveram
o funcionamento
liberado para o
combate à covid-19

De acordo com o

Governo traça planos para conter novas cepas
O Ministério da Saúde e as
prefeituras da capital paulista e de Guarulhos estão
discutindo ações conjuntas
para tentar evitar que novas
variantes da covid-19 se
espalhem pelo país.
Segundo o Ministério da
Saúde, as cidades de Guarulhos, sede do aeroporto
internacional mais movimentado do país, e de São
Paulo são focos de maior
preocupação em relação a
uma possível disseminação de mutações do vírus
causador da covid-19,
em particular, a cepa recentemente identifica-

da na Índia (B.1.617).
No sábado (22), o ministro
da Saúde, Marcelo Queiroga,
conversou, conjuntamente, por videochamada, com
o prefeito de Guarulhos,
Gustavo Henric Costa, e
com o secretário municipal de Saúde de São Paulo,
Edson Aparecido. Também
participaram da conversa
técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) e da coordenadoria
de Vigilância em Saúde da
capital paulista, além do
secretário-executivo da secretaria estadual de Saúde,
Eduardo Ribeiro Adriano .

Aparecido apresentou ao
ministro o plano de ações
municipais para tentar prevenir, identificar e controlar
a disseminação de eventuais
novas variantes do novo
coronavírus na cidade de
São Paulo. O plano prevê
medidas como a tentativa
de identificar pessoas com
sintomas da doença em aeroportos, terminais rodoviários e rodovias de acesso
a São Paulo. Uma vez identificadas por meio da aferição
da temperatura, as pessoas
sintomáticas serão testadas
e, em caso positivo para covid-19, deverão ser isoladas.

Anvisa atua nos aeroportos e portos
Em nota, a Anvisa informou que já trabalha dentro de
aeroportos e portos de todo
o país, abordando passageiros e procurando detectar
casos suspeitos informados
às secretarias estaduais e
municipais para que estas
verifiquem se são infecções
e, também, as pessoas que
tiveram contato recente com
quem testou positivo. Além
disso, o Brasil vetou a entrada
de passageiros provenientes
da Índia, Reino Unido, Irlanda do Norte e África do Sul.
A proposta da prefeitura de
São Paulo também prevê
ações educativas e a divul-

gação de mensagens sobre
os sintomas, formas de
prevenção e de contenção
da doença em aeroportos
e terminais rodoviários.
Para colocar as medidas em
prática, a secretaria municipal de Saúde espera contar
com o apoio de servidores da
Anvisa e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), com a qual
propõe uma parceria para
realizar ações no terminal
rodoviário do Tietê e nas
estradas federais Fernão
Dias e Presidente Dutra.
Durante a reunião, o
ministro Marcelo Queiroga
manifestou maior preocu-

pação com a variante B.1.617.
“Considerando que São Paulo
é a maior cidade do país e
Guarulhos o maior aeroporto,
devemos reforçar a vigilância para que essa variante
não se espalhe pelo Brasil”
disse o ministro da Saúde.
Segundo a prefeitura de
São Paulo, até ontem, não
havia qualquer evidência
da presença da variante
B.1.617 do novo coronavírus
na cidade. Ainda assim, a
prefeitura considera “essenciais” as medidas de controle
às pessoas que chegam à
capital paulista, procedentes de outras regiões.

Ministério da Saúde,
somente este ano
foram autorizados
cerca de 23 mil leitos
de covid-19 com
um investimento
de R$ 2,33 bilhões

Considerando
que São Paulo
é a maior
cidade do país
e Guarulhos
o maior
aeroporto,
devemos
reforçar a
vigilância
para que essa
variante não
se espalhe
pelo Brasil.”
Marcelo Queiroga,
ministro da Saúde

O Ministério da Saúde autorizou o funcionamento de
mais 650 leitos de unidades
de Terapia Intensiva (UTI)
adulto e 14 leitos de UTI
pediátrica para tratamento de pacientes graves de
covid-19. A autorização foi
dada nesta sexta-feira (21)
e divulgada ontem (23) pela
pasta. Segundo o ministério,
a autorização tem caráter
excepcional e temporário e
visa apoiar os estados e municípios durante a pandemia.
Foram contemplados
municípios nos estados de
Santa Catarina, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba,
Pernambuco, Paraná, Rio
de Janeiro, Rondônia, Rio
Grande do Sul, e São Paulo.
Com isso, o governo federal vai repassar quase R$ 32
milhões por mês para a manutenção dos novos leitos.
As secretarias estaduais
e municipais de saúde têm
autonomia para disponibilizar e financiar os leitos,
mas o Ministério da Saúde disponibiliza recursos
adicionais e auxílio técnico
para o enfrentamento da
doença, diante do atual
cenário de emergência.
Segundo a pasta, apenas
neste ano já foram autorizados cerca de 23 mil leitos de
UTI covid-19, com valores
totais de R$ 2,33 bilhões.
De acordo com a pasta, as
autorizações são dadas após
análise de critérios como
a curva epidemiológica do
coronavírus na região, a
estrutura para manutenção
e funcionamento da unidade
intensiva e o corpo clínico para atuação em UTI.
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Dois ex-alunos
da filial do Balé
Bolshoi de Joinville
integram a ampla
programação do
festival, que abre
hoje e segue até
domingo que vem
Dois bailarinos com vínculos com Joinville, por meio
da Escola do Teatro Bolshoi
no Brasil (ETBB), integram
a ampla programação do
11º Múltipla Dança - Festival Internacional de Dança
Contemporânea que começa
hoje (24), e se estende até
30 de maio numa versão
inteiramente online com
todas as ações mediadas
por tecnologias digitais.
Uma das ações consiste
em iniciativa inédita que
as curadoras e diretoras
do evento, Jussara Xavier e
Marta Cesar, denominam
como intervenções digitais
para ampliar a visibilidade dos artistas, alguns dos
quais quase sempre só associados às suas companhias.
Criadas como ação específica em contexto virtual, as
intervenções digitais envolvem sete artistas que apresentam um solo em vídeo
e participam de uma live.
Dois dos convidados representam a dança de Joinville.
Além do talento, os convidados se identificam pelo local
de nascimento ou por sua
atuação em Santa Catarina.
Entre os dias 26 e 29 de maio,
às 13h e 18h, pelo Instagram,
Bruno Miranda (Joinville),
Larissa Kremer (Gaspar),
Deivid Velho (Florianópolis)
em colaboração com Paulo
Soares (Florianópolis), Waldir
Coral (Balneário Camboriú), Tais Matos (Garopaba),
Vitoria Correia (Joinville) e
Rodrigo Andrade (Blumenau)
mostram um trabalho em
vídeo e, depois, falam sobre
a criação numa live em que
também situam suas trajetórias e pensamento artístico.

FOTOS DIVULGAÇÃO/ND

Dança do Bolshoi no
11º Múltipla Dança

Bruno Miranda está na África do Sul desde 2017; já Vitória Correia integra a Companhia Jovem Bolshoi Brasil

Bruno Miranda ingressou no Bolshoi com apenas 9 anos

SERVIÇO

Nascido em Joinville, Bruno
Miranda é bailarino, professor e coreógrafo. Aos nove
anos, ingressou na Escola
do Teatro Bolshoi no Brasil (ETBB), onde se formou
em 2009 e, logo, entrou na
Cia Jovem ETBB. Em 2011,
mudou-se para o Rio de
Janeiro (RJ), onde integrou
a Cia. de Dança Deborah
Colker. Em 2013, em Belo
Horizonte (MG), trabalhou
na Cia. Sesc de Dança.
No 11º Múltipla Dança,

O QUÊ: 11º Múltipla Dança
- Festival Internacional de
Dança Contemporânea

Miranda também representa
a África do Sul, país onde vive
desde 2017 como bailarino
da Joburg Ballet, em Johannesburgo. Lá, protagoniza
solos em balés de repertório
e danças contemporâneas.
Não deixa, deste modo, de
assegurar a representatividade do lugar onde nasceu e
estudou e do país onde mora.
O primeiro contato de Vitoria
Correia com o balé clássico ocorreu aos sete anos na
Escola Municipal de Bailado

de Taboão da Serra (SP), pela
direção de Sônia Almeida. Aos
13 anos, foi selecionada para
ingressar no curso técnico
em dança da Escola do Teatro
Bolshoi no Brasil, em Joinville, onde se formou em 2020
em diferentes técnicas: balé,
dança contemporânea, danças
populares e folclóricas. Também estuda teatro e música.
Atualmente integra a Companhia Jovem Bolshoi Brasil,
na qual dança repertórios
clássicos e contemporâneos.

Múltipla Dança teve início em 2016 no formato de seminário
Criado em 2006 como
seminário, mais tarde denominado como festival,
o Múltipla Dança ocorre
anualmente durante uma
semana do mês de maio, em
diferentes espaços culturais
de Florianópolis (SC). Trata-se de um programa de
ações dedicado a promover a
criação e difusão da dança e
arte contemporânea, tecido
na articulação de artistas
profissionais, convidados

e público. A programação
prevê a oferta de espetáculos, oficinas, palestras,
diálogos, mostra de videodança, conferências, ensaios
abertos, exercícios de escrita
crítica e intervenção urbana.
De âmbito internacional, o
encontro firma-se no calendário cultural da cidade,
e detém, inclusive, o Prêmio
Cultura 2008, concedido pela
Prefeitura de Florianópolis
para projetos de destaque na

área cultural. Além da exibição de trabalhos artísticos,
o festival se pauta em ações
de complementaridade entre
criação, difusão e reflexão.
Oferta oficinas, palestras e
diálogos temáticos com expressivos convidados, alcança um público variado, alunos
e profissionais da dança local.
O Múltipla Dança está focado
na dança como experiência
produtora de conhecimentos e acontecimentos.

QUANDO: 24 a 30.5.2021,
diariamente
ONDE: Zoom, Meet, YouTube,
Instagram, Facebook
QUANTO: gratuito
(todas as ações)
CLASSIFICAÇÃO: livre para
todos os públicos
INTERVENÇÕES DIGITAIS
26 de maio, 13 horas,
Instagram Bruno Miranda
(Joinville/África do Sul) 26
de maio, 18 horas, Instagram
Larissa Kremer (Gaspar)
27 de maio, 13 horas,
Instagram Deivid Velho
(Florianópolis) em colaboração
com Paulo Soares
27 de maio, 18 horas,
Instagram Waldir Coral
(Balneário Camboriú)
28 de maio, 13 horas,
Instagram Tais Matos
(Garopaba)
28 de maio, 18 horas,
Instagram Vitoria Correia
(Joinville)
29 de maio, 13 horas,
Instagram Rodrigo Andrade
(Blumenau)
PROGRAMAÇÃO COMPLETA:
multipladanca.art.br facebook.
com/festivalmultipladanca @
festivalmultipladanca youtube.
com/festivalmultipladanca

Serviço
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OSCAR QUIROGA/ ESTADÃO CONTEÚDO

Horóscopo
Áries 21/3 a 20/4
Tudo será sempre muito mais profundo e
ramificado do que pretendemos, porque a
alma humana prefere imaginar que não se
encrenca tanto ao longo da vida. Adotar uma
visão realista ajuda a fazer escolhas sábias.
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Segundo
a Caixa, o
dinheiro já
pode ser
movimentado
pelo aplicativo
Caixa Tem

Touro 21/4 a 20/5
Você precisa de referências novas, feitas pessoas, para determinar o rumo de seus planos.
Procure pessoas que também vejam em você
uma referência, porque assim o caminho
será enriquecedor para todos os envolvidos.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Para que as potencialidades se transformem em realidades, nenhum golpe de sorte ajudará nesse sentido, mas
o trabalho consciente e persistente que você dedicar para aproximar as
ideias do mundo concreto. Aí sim.

Câncer 21/6 a 22/7
Siga em frente com suas vontades, porque seria muito mais penoso as reprimir neste momento. Tente, pelo menos,
reconhecer com antecedência os custos de seguir suas vontades e de praticar aquilo que você deseja. Isso ajuda.

Leão 23/7 a 22/8
Para amadurecer e aprimorar seu desempenho, você não pode continuar repetindo o que deu certo outrora, porque
seus pés estão agora em outro caminho completamente diferente. A repetição faz você perder tempo. Em frente.

Virgem 23/8 a 22/9
Use suas mãos, se envolva em trabalhos manuais hoje, porque as mãos estão conectadas
à mente, e o uso delas faz com que as ideações sejam mais claras. Com ideações mais
claras, você tomará decisões mais lúcidas.

Libra 23/9 a 22/10
A medida de segurança que você precisa para se sentir à vontade é muito grande e, por isso, difícil de ser obtida e consolidada. Talvez abaixando
um pouco essa necessidade você poderá desfrutar mais e se tranquilizar.

Escorpião 23/10 a 21/11
É hora de tomar algumas iniciativas que
ponham em marcha suas ideias a respeito do futuro. Não se importe com acertar na
primeira tentativa, pelo contrário, aproveite
as eventuais falhas para corrigir e seguir.

Sagitário 22/11 a 21/12
Agora é um desses momentos em que
não adianta querer mudar o rumo
das coisas, porque essas já adquiriram um movimento inexorável. Observe o desenrolar dos acontecimentos e
aguarde pelo momento de intervir.

Liberada 2ª parcela
do auxílio emergencial
O pagamento foi antecipado para os nascidos em julho que não fazem
parte do Bolsa Família. Os valores estão disponíveis na conta digital

tempo
Joinville
Manhã

Tarde

18°C

24°C

Terça

Pôr do sol: 17:29

Quarta

Min. 21°C
Máx. 30°C

Quinta

Min. 20°C
Máx. 30°C

Min. 23°C
Máx. 28°C

SANTA CATARINA
Chapecó

Aquário 21/1 a 19/2

9°C

Melhor você se ocupar com todas essas coisas que andam por aí meio negligenciadas,
porque sua alma espera algo maior e melhor acontecer. Ponha as mãos em tudo que
precisa ser feito, isso vai ajudar bastante.

Itajaí

Blumenau

17°C

16°C

25°C

17°C

6°C
Sol
Sol com nuvens
Nublado
Sol com chuva
Chuva leve
Chuva

25°C

Florianópolis

Lages

Peixes 20/2 a 20/3
A vontade de continuar em frente há de ser
honrada, sem importar o tamanho das limitações e aparentes impedimentos que você
tenha de superar. Afinal, que outra razão
haveria para viver entre o céu e a terra?

21°C

Nascer do sol: 06:52

Capricórnio 22/12 a 20/1
Apesar de todo seu receio, neste momento
seria melhor você se aproximar às pessoas
e fomentar laços de cordialidade entre todas. Saia de sua toca, procure gente. Com
cuidados sanitários, tudo isso é possível.

Noite

14°C

15°C
Criciúma

12°C

22°C

21°C

A Caixa Econômica Federal realizou
ontem (23) o depósito da segunda parcela do auxílio emergencial
para mais um grupo de trabalhadores. O benefício foi creditado para
os nascidos em julho e que não fazem parte do Bolsa Família. O pagamento foi antecipado e os valores
estão disponíveis na conta digital.
Antes, os recursos seriam liberados somente no dia dia 2 junho.
De acordo com a Caixa, desde ontem, os valores já podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem
para o pagamento de boletos, compras
na internet e pelas “maquininhas”.
Os beneficiários também conseguem
movimentar os recursos usando o
Caixa Tem na rede lotérica de todo o
Brasil. Saques e transferências para
quem recebeu o crédito neste domingo
serão liberados no dia 10 de junho.
“O calendário da segunda parcela foi antecipado para todos os beneficiários. Marcado inicialmente
para encerrar em 8 de julho, com
a possibilidade de saques para os
nascidos em dezembro, o segundo ciclo agora finaliza no dia 17
de junho”, informou a Caixa.
Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo
aplicativo do auxílio emergencial e também pela internet.
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O estreante Juventude
surpreende o JEC/Krona
Faltou ousadia
Jogando no Sesc, o JEC/Krona foi derrotado por um time que
era uma incógnita. Estreante na Liga Nacional, o Juventude
mostrou uma ótima defesa e deixou o Tricolor sem conseguir
infiltrar na área adversária. O erro? Falta de ousadia. O JEC/
Krona tem opções jovens e habilidosas, como Igor Carioca,
Igor Costa, Douglinhas, mas não soube aproveitá-los e
terminou punido com a segunda derrota na Liga Nacional.

Em jogo marcado por viradas, o Tricolor não conseguiu superar
a defesa do time de Dourados e sofreu a segunda derrota na Liga
FOTO JULIANO SCHMIDT/DIVULGAÇÃO/ND

Destaque

Mais uma vez, Evandro fez boa partida. Defensivamente seguro
e ofensivamente, um jogador que o JEC/Krona precisava:
finalizador. O ala chegou para suprir uma necessidade e vem
se consolidando como um dos melhores do elenco tricolor.

Agenda

O Tricolor deve voltar à quadra na sexta-feira (28) para dar o
pontapé inicial no Campeonato Catarinense. No entanto, a partida
ainda não foi confirmada pela Federação e o JEC/Krona aguarda
para saber quando e contra quem estreia no Estadual. Depois, tem
três jogos pela Liga Nacional. No dia 1/6 enfrenta o Blumenau, no
dia 9 encara o Cascavel e, no dia 14, o adversário será o Atlântico.
O Tricolor tem, ainda, a disputa da Taça Brasil, que acontece
entre os dias 20 e 26, em Dourados, no Mato Grosso do Sul.

JEC perde jogo-treino contra o Athletico
O JEC foi derrotado no primeiro jogo-treino sob o comando
do técnico Leandro Zago. Atuando contra o Sub-20 do
Athletico-PR, o Tricolor perdeu por 2 a 1 em uma atividade
que teve três tempos de 30 minutos. O gol tricolor foi
marcado por Paulo Victor na primeira etapa. O JEC fará,
ainda, no próximo sábado (29) novo jogo-treino, desta vez,
contra o Sub-23 do Avaí, também na Arena Joinville.

FOTO VITOR FORCELLINI/DIVULGAÇÃO/ND

Avaliação do professor

Para Leandro Zago, o jogo foi um grande desafio e era desejo
da comissão realizar jogos-treino contra equipes que exigissem
tecnicamente do elenco tricolor. “Uma das coisas interessantes
que mostramos foi o comportamento que estamos treinando,
agressivos o tempo todo, com pressão alta no adversário
praticamente os 90 minutos. Temos coisas para corrigir e vamos
continuar trabalhando nas próximas semanas”, avaliou. Além
disso, o comandante detectou fragilidades que devem ser corrigidas
nos próximos dias, antes da estreia na Série D. “Poderíamos
ter sido melhores no momento de perda da bola, precisamos
finalizar a jogada com um pouco mais de agressividade,
invasão de área e com precisão nas ações”, complementou.

JEC/Krona saiu perdendo, virou para 2 a 1, mas acabou derrotado por 4 a 2 pelo Juventude do Mato Grosso do Sul

E deu estreante ontem pela
Liga Nacional. O JEC/Krona foi
derrotado pelo Juventude no
debute do time do Mato Grosso
do Sul na competição nacional.
Com gols de Rikelme, Henrique Viana, Dudu e Giovane, os
visitantes garantiram a vitória
na estreia. Dieguinho e Genaro marcaram para o Tricolor.
Sem o goleiro Willian, que foi
colocado em protocolo de segurança depois de ter tido contato
com uma pessoa que testou
positivo para a Covid-19, o técnico Daniel Jr. escalou um quinteto
inédito, com Dennis, Machado,
Crystian, Evandro e Genaro para
enfrentar uma equipe que era
uma incógnita, afinal, estava
estreando na Liga Nacional.
Com Lucas Chioro no comando, o Juventude conhecia bem o
Tricolor e adiantou sua linha de
marcação para pressionar o Jo-

inville em sua quadra de defesa,
com o JEC/Krona no ataque, a
equipe de Mato Grosso do Sul se
fechava na defesa, dificultando
as infiltrações em sua área.
Trabalhando a bola, o JEC/
Krona chegava com chutes de
média e longa distância, além
do entrosamento entre Dieguinho e Caio. Com uma arbitragem
muito questionável, o jogo ficou
quente e o JEC/Krona estourou
em faltas aos 13 minutos de jogo.
Não demorou para o árbitro
anotar a sexta falta em lance
polêmico e muito questionado pelo Joinville. Na cobrança
do tiro livre, aos 16 minutos,
Rikelme, destaque do time
visitante, chutou rasteiro no
canto esquerdo de Dennis
para abrir o placar no Sesc.
Estourado em faltas e atrás no
placar, o Joinville continuou trabalhando bem a bola para buscar

o empate e ele veio em jogada
ensaiada. Aos 19 minutos, depois
de falta sofrida por Renatinho na
ala direita, Caio passou, Renatinho tocou na entrada da área
pelo meio e encontrou Dieguinho, que chutou firme, rasteiro,
para empatar a partida e marcar
o seu terceiro gol na temporada.
Na segunda etapa, o JEC/Krona
entrou disposto a virar o placar
e conseguiu no primeiro minuto
de jogo. Em bola que sobrou na
área, Genaro só colocou a ponta
do tênis para desviar e marcar
seu sexto gol na temporada e
colocar o Tricolor em vantagem.
Com muita agressividade no
ataque, o JEC/Krona passou os
primeiros minutos fuzilando
o gol de Geovani. A equipe de
Lucas Chioro se recompôs depois
de ser acuada em sua quadra de
defesa, subiu a linha de marcação e equilibrou a partida.

quadra de defesa, a bola sobrou
de presente para o Juventude.
Dudu avançou e tocou na saída
de Dennis para recolocar o time
visitante à frente no placar.
Precisando marcar, Daniel Jr. adiantou Dennis para
jogar como goleiro linha, mas
sem sucesso, lançou Renatinho na função para poten-

cializar o ataque tricolor.
Com o gol do JEC/Krona aberto,
no último minuto de jogo, o goleiro Giovani aproveitou e lançou
a bola da sua meta, direto para a
rede do gol tricolor, sacramentando a vitória em Joinville. Mesmo
com a derrota, o JEC/Krona se
mantém na vice-liderança do
grupo B, atrás de Carlos Barbosa.

Reação do visitante
O empate veio aos cinco minutos com Henrique Viana. Em
jogada pela ala esquerda, livre de
marcação, o camisa 77 avançou
e chutou forte de fora da área no
alto do canto direito de Dennis.
E mais um erro individual
custou caro ao Tricolor na partida
deste domingo. Em toque errado de Igor Carioca na saída da
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LOTERIAS
Lotofácil Concurso 2237

Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado

03
13
20

05
14
21

Premiação
15 acertos
14 acertos
13 acertos
12 acertos
11 acertos

06
15
22

09
17
23

12
19
25

Ganhadores
Prêmio
2
R$ 430.434,76
314
R$ 821,22
10790
R$ 25,00
118420
R$ 10,00
579735
R$ 5,00

Quina Concurso 5571

Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado

29

63

Premiação
Quina
Quadra
Terno

69

75

Ganhadores
Acumulado
60
3419

78
Prêmio
R$ 1.500 mil
R$ 6.417,87
R$ 169,36

Mega-Sena Concurso 2374

Quarta e sábado

12

13

Premiação
Sena
Quina
Quadra

25 37 39 41
Ganhadores
Acumulado
125
8177

Prêmio
R$ 80 milhões
R$ 35.344,96
R$ 771,87

Lotomania Concurso 2180

Terça e sexta

07
34
54
85

08
39
56
87

Premiação
20 acertos
19 acertos
18 acertos
17 acertos
16 acertos
15 acertos
0 acertos

13
44
63
89

15
46
74
91

Ganhadores
Acumulado
7
127
1135
5978
24227
1

30
53
76
95

Prêmio
R$ 4.300 mil
R$ 43.007,76
R$ 1.481,57
R$ 165,77
R$ 31,47
R$ 7,76
R$ 150.527,18

Federal Concurso 5564

Quarta e sábado
Premiação
1 acertos
2 acertos
3 acertos
4 acertos
5 acertos

Bilhete
005644
056240
040297
006389
052824

Prêmio
R$ 500 mil
R$ 27 mil
R$ 24 mil
R$ 19 mil
R$ 18.329,00

Confusão, gols
e festa gremista

2X0
São Paulo

São Paulo acaba com jejum
O dia 23 de maio de 2021 já está marcado na
história são-paulina como o fim do jejum
mais recente do clube. Com a vitória sobre o
Palmeiras por 2 a 0, no Morumbi, o São Paulo
se sagrou campeão paulista e saiu da fila. O
último troféu havia sido levantado em 2012, na
Copa Sul-Americana. Em relação ao Estadual,
o jejum perdurava desde 2005. Os heróis da
conquista foram o volante Luan, protagonista
improvável com um chute de fora da área no
primeiro tempo, e o atacante Luciano, que
entrou no segundo tempo e matou o jogo.

Depois de vencer o primeiro jogo fora de
casa por 2 a 1, o Tricolor ficou no 1 a 1 no
Grenal e faturou o tetracampeonato gaúcho
Em um jogo marcado pelo brilho de
jovens talentos formados em casa,
como o goleiro Brenno e o atacante
Ferreira, o Grêmio garantiu o 40º
título do Campeonato Gaúcho ao empatar por 1 a 1 com o rival Internacional, no jogo de volta da final. Como
venceu o Gre-Nal por 2 a 1 na partida
de ida, o time comandado por Tiago
Nunes entrou em campo jogando por
um empate e faturou o tetra.
O clássico, que terminou com os gremistas
erguendo a taça do
estadual pela quarta
vez consecutiva, foi
marcado por muita
tensão. Rafinha e Yuri
Alberto foram expulsos
nos minutos finais do
primeiro tempo. Apenas depois disso,
com dez de cada
lado, as redes
balança-

ram. Ferreira marcou para o Grêmio,
ainda na primeira etapa, e Rodrigo
Dourado empatou depois do intervalo. Defesas importantes de Brenno
fecharam a receita para garantir a
comemoração dos donos da casa.
Depois de empatar, o Inter tentou
pressionar, mas faltou organização.
A melhor chance de marcar o segundo esteve nos pés do chileno Palácios.
Ele bateu forte, no canto, e o goleiro
Brenno se esticou para espalmar.
No fim, com muitos espaços,
Ferreirinha perdeu duas oportunidades claras. Nos acréscimos
a bola quase não rolou e sobrou
confusão para todos os lados.

0X0
At. Mineiro

O Atlético-MG levantou no sábado o seu 46º
troféu do Campeonato Mineiro ao empatar
com o América-MG por 0 a 0, no estádio do
Mineirão. Maior campeão do torneio, o time
alvinegro administrou bem a vantagem de ter
tido a melhor campanha do estadual, o que
lhe deu a chance de estar à frente na partida
e conquistar o título mesmo terminando em
uma igualdade no confronto, já que o primeiro
jogo da final ficou empatado em 0 a 0.
O América chegou a pressionar logo no começo e
perder um pênalti, que poderia ter sido decisivo.

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

GREMIO/DIVULGAÇÃO/ND

Terça, quinta e sábado

Primeiro sorteio

05 16 27 38 39 50
Premiação
Sena
Quina
Quadra

Ganhadores
Acumulado
19
588

Prêmio
R$ 3 milhões
R$ 2.984,62
R$ 110,21

Premiação

18 30 32 37
Ganhadores

Sena
Quina
Quadra

Prêmio

0
11
574

R$ 0,00
R$ 4.639,72
R$ 112,90

Timemania Concurso 1641

Terça, quinta e sábado

02 04 18 55 59 70 80
TIME DO CORAÇÃO
XV PIRACICABA SP
Premiação
7 acertos
6 acertos
5 acertos
4 acertos

Ganhadores
Acumulado
1
84
1559

Time coração Ganhadores
XV PIRACICABA SP 2435

OS CAMPÕES ESTADUAIS DE 2021
Alagoas

Prêmio
R$ 3.800 mil
R$ 69.963,12
R$ 1.189,84
R$ 9,00
Prêmio
R$ 7,50

01 08 10 13 16 27 29
MÊS DA SORTE: FEVEREIRO
Premiação
7 acertos
6 acertos
5 acertos
4 acertos

Ganhadores
Acumulado
48
1600
17813

Prêmio
R$ 400 mil
R$ 1.625,42
R$ 20,00
R$ 4,00

Baiano

Campeão:

CSA

CSA O X 0 CRB
CRB 1 (3) X (4) 1 CSA

Capixaba

Campeão:

Manaus

Campeão:

At. Alagoinhas

Real Noroeste

São Raimundo-AM 2 x 1 Manaus
Manaus 3 x 2 São Raimundo-AM

AT. de Alagoinhas 2 x 2 Bahia de Feira
Bahia de Feira 2 x 3 AT. de Alagoinhas

Real Noroeste 0 x 0 Rio Branco-VN
Rio Branco-VN 1(7x8)1 Real Noroeste

Distrito Federal

Goiano

Maranhão

Cearense
Campeão:

Campeão:

Fortaleza

Campeão:

Brasiliense

Fortaleza 0 x 0 Ceará

Mato Grosso

S. Corrêa

Grêmio Anápolis 1 x 1 Vila Nova
Vila Nova 1 (4x5) 1 Grêmio Anápolis

Sampaio Corrêa 1 x 0 Moto Club
Moto Club 1 x 3 Sampaio Corrêa

Mato Grosso do Sul

Minas Gerais

Paraense

Campeão:

Cuiabá

Campeão:

Costa Rica

CEOV 1 x 2 Cuiabá
Cuiabá 1 x 1 CEOV

Campeão:

Gr. Anápolis

Brasiliense 1 x 0 Ceilândia

Campeão:

Costa Rica 2 x 0 União ABC

Pernambucano
Campeão:

Náutico
Sport 1 x 1 Náutico
Náutico 1(5x4)1 Sport

Campeão:

At. Mineiro

Paysandu

América Mineiro 0 x 0 Atlético Mineiro
Atlético Mineiro 0 x 0 América Mineiro

* último jogo do hexagonal final

Dia de Sorte Concurso 459

Terça, quinta e sábado

Os campeonatos do Acre, Amapá, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte,
Rondônia, Roraima e Tocantins ainda não chegaram ao fim

Amazonas

Campeão:

Segundo sorteio

08 13

América-MG

Galo leva a melhor em Minas

Ferreirinha, no último ataque
da primeira etapa, fez bela
jogada e marcou o
gol do Grêmio

Dupla Sena Concurso 2226

Palmeiras

Piauí
Campeão:

Altos

Fluminense-PI 1 x 2 Altos
Altos 3 x 0 Fluminense-

Sergipe
Campeão:

Sergipe
Sergipe 3 x 1 Lagarto
Lagarto 1 x 0 Sergipe

Tuna Luso 4 x 2 Paysandu
Paysandu 4 x 1 Tuna Luso
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Várias cidades registraram quedas de árvores e falta de energia elétrica

causando perigo aos motoristas.
Alguns destelhamentos foram
registrados no bairro Ouro Verde, em
Coronel Freitas. Os bombeiros foram
chamados por volta das 21h13 para
prestar auxílio às famílias. A queda de
árvores também ocorreu nos bairros
São Francisco, na linha Abelardo Luz
e na SC-157. Em Caibi, por volta das

Morre o premiado arquiteto
Paulo Mendes da Rocha

Paulo Mendes da Rocha morreu
ontem, aos 92 anos. Desde
a morte de Oscar Niemeyer
(1907-2012), ele era o mais
renomado arquiteto brasileiro.
E, inconteste, o mais premiado
de todos eles, tendo recebido
condecorações como o prêmio Pritzker, principal
distinção da arquitetura mundial, em 2006, e o
Leão de Ouro da Bienal de Arquitetura de Veneza,
em 2016. Para o arquiteto e urbanista Lucio
Gomes Machado, professor da Universidade de
São Paulo, Rocha foi “o mais importante arquiteto
brasileiro da atualidade, seja pelo conjunto da
obra, seja pelo enorme contingente de discípulos”.

23h43, na BR-158, os bombeiros
tiveram que limpar a rodovia por
conta da queda de árvores.
Em contato com o coordenador
regional da Defesa Civil de Xanxerê,
Luciano Peri, quatro cidades do Oeste
foram as mais atingidas. Dentre
elas, Xaxim, São Bernardino, São
Lourenço do Oeste e Coronel Martins.

Maratona na China
acaba com 21 mortes
Uma ultramaratona de 100 km disputada
em uma montanha no noroeste da China,
terminou com a morte de 21 pessoas no
sábado (22). O percurso foi interrompido
com a chegada de uma tempestade.
Segundo a agência estatal Xinhua, os atletas,
que já estavam sob efeito da altitude, foram
pegos de surpresa com a queda brusca
nas temperaturas, fortes ventos
e granizo. O governo enviou
equipes de resgate
para socorrer cerca
de 170 pessoas.

DIVULGAÇÃO/BOMBEIROS/ND

Temporal deixa estragos no Oeste
O temporal registrado na noite de
sexta-feira (21), especialmente no
Oeste e Extremo-Oeste catarinense,
deixou algumas rodovias interditadas
por conta da queda de árvores. Em
São Lourenço do Oeste e Coronel
Freitas, o Corpo de Bombeiros
atendeu famílias que tiveram casas
destelhadas. Chuva de granizo
também apareceu em cidades da
região e a Celesc confirmou a queda
de energia elétrica em mais de
34 mil unidades consumidoras.
No interior de Saudades, na Linha
Guavirova e na Curva da Boca
Grande, os bombeiros precisaram
desobstruir as estradas por conta
da queda de árvores. Na cidade
de Serra Alta, por volta das
20h50, fios de alta tensão foram
rompidos por conta da queda de
árvores. Ninguém ficou ferido.
Em Nova Erechim também foi
registrada queda de árvores. Por
volta da 1h10 de sábado (22), os
bombeiros fizeram o corte de galhos
na BR-282 que obstruíam a rodovia,
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+notícias
Pinguim é resgatado
na praia dos Ingleses
O primeiro pinguim da temporada 2021 foi
encontrado na manhã de sexta-feira (21), na
praia dos Ingleses, no Norte da Ilha de Santa
Catarina. O animal é da espécie Spheniscus
magellanicus, conhecida popularmente
como pinguim-de-Magalhães. Segundo
a veterinária Janaina Rocha Lorenço, o
pinguim estava bastante desidratado,
hipotérmico (temperatura corporal baixa)
e apresentava ferimentos devido ao contato
com apetrechos de pesca nas costas e nas
asas. Ele foi hidratado e colocado em uma
unidade de tratamento de animal. Agora,
passará por exames complementares
para definir o melhor tratamento.

Vitória e liderança
de Max Verstappen
Decepcionado num dia, feliz da vida
no outro. Max Verstappen saiu
bastante triste do treino de sábado
ao não conseguir a pole position
por causa de batida de Charles
Leclerc quando fazia volta rápida.
Ontem, viu o monegasco quebrar e ficar
fora do grid, ganhou de ponta a ponta o GP
de Mônaco, em Montecarlo, e assumiu a
primeira colocação do Mundial de Pilotos
da Fórmula 1, superando o inglês Lewis
Hamilton, apenas o sétimo nas ruas do
Principado. O novo líder
subiu para 105 pontos
com a segunda vitória
na temporada e a
12ª na Fórmula 1.

