
Meteorologistas prevêem temperaturas próximas de 0 ºC em cidades do Planalto Norte do Estado nesta terça-feira. Página 13

GUILHERME FIUZA

FHC e Lula se unem 
de olho em 2022 
PÁGINA 6

DRIKA

Chrystian acerta  
o retorno ao JEC 
PÁGINA 14

SABRINA AGUIAR

Sidney Sabel retoma 
trabalhos na Câmara 
PÁGINA 2

N0VO DECRETO  Joinville reduz lotação de ônibus e eventos.  PÁGINA 7

CIGARROS ELETRÔNICOS 
 

 Receita Federal apreendeu mais de 
25 mil unidades do produto em uma 

transportadora de Joinville. Valor de 
revenda dos cigarros foi calculado em 
cerca de R$ 1,4 milhão. CONTRACAPA
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FRIO | Outono fica com 
cara de inverno hoje

Pesquisa nacional 
confirma polarização 
entre Bolsonaro e Lula
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Manifesto
“Brasil: 2022 já 
começou” é um grande 
debate de ideias Página 3

GREVE

Sindicato pode 
ser multado a 
partir de hoje 
Sintrasem descumpriu 
decisão judicial de volta 
às aulas. Prefeitura 
diz que vai avisar 
Judiciário. PÁGINA 6

SUL DA ILHA | Maré alta 
deixa Morro das 
Pedras em alerta

Avanço do mar destrói muros e deques e derruba árvores, colocando cerca de 50 moradores em risco. Página 9

VACINAÇÃO Profissionais da educação de SC 
começam a ser vacinados hoje  PÁGINA 18

LEO MUNHOZ/ND

Levantamento Grupo ND/RIC/ 
Instituto Mapa indica que Lula 
lidera corrida eleitoral no país, 
enquanto Bolsonaro está na frente 
em Santa Catarina. Páginas 4 e 5

MOACIR PEREIRA

Números de 
SC e país têm 
diferenças

PÁGINA 8

GUILHERME FIUZA

O delírio de 
grandeza e a cara 
de pau de 
Fernando 
Henrique 
Cardoso
PÁGINA 6

FABIO GADOTTI

Azulejos 
instalados no 
Largo da 
Alfândega 
viram  
tema de 
discussão
PÁGINA 2

CACAU MENEZES

Estado tem a 
oportunidade de 
levar o terminal 
Rita Maria 
para perto 
da BR-101
PÁGINAS 22  
E 23

Avaí pode ser campeão longe 
da Ressacada pela primeira vez, 

pois todos os 17 títulos estaduais 
foram conquistados em casa. 

Leão da Ilha só precisa do 
empate contra a Chapecoense, 

amanhã. PÁGINA 19

Claudinei Oliveira aposta 
na boa temporada do Avaí 

para conquistar o título
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No dia em que voltou a discursar da tribuna da Câmara de Vereadores de 
Joinville, Sidney Sabel (Democratas) falou para a coluna sobre a felicidade 
em poder continuar com o trabalho no Legislativo e o contato com os eleitores 
sempre em busca de melhorias para a sociedade. 
 
Sobre a possibilidade de novos recursos por parte de Ednaldo José Marcos 
(PROS), mais conhecido como Nado, ele disse esperar apenas que tudo se 
resolva o mais rápido possível. Já o advogado do Partido Republicano da 
Ordem Social (Pros) disse respeitar a decisão judicial, mas informou que 
continuará trabalhando por uma decisão favorável a Nado para que “se 
faça justiça”. No domingo, decisão do ministro do TSE, Luiz Felipe Salomão, 
considerou que as circunstâncias são insuficientes para reconhecer a 
invalidade da chapa do Democratas em Joinville por fraude à cota de gênero.

Vereador retoma atividades

Empresa de Joinville  
ganha prêmio inédito
O Grupo Tigre obteve a primeira colocação na categoria de material de 
construção no ranking Campeãs da Inovação de uma revista especializada. 
Diversos quesitos foram avaliados e um dos destaques foi a de que a 
empresa possui o trabalho mais consistente de pesquisa e inovação.

CEI’s e 
expansão 
da Águas de 
Joinville 
São dois assuntos 
importantes 
que hoje estão 
em debate nas 
comissões do 
Legislativo 
joinvilense. Na 
de Educação, 
os vereadores 
irão tratar dos 
contratos dos 
CEIs filantrópicos 
e particulares. 
O secretário de 
Educação, Diego 
Calegari, está entre 
os convidados. 
 
Já na comissão 
de Urbanismo, o 
plano de expansão 
da Companhia 
Águas de Joinville 
será apresentado. 
Além de técnicos 
da empresa, o 
diretor-presidente 
Giancarlo Schneider 
deve comparecer.

Mais uma faixa etária de vacinação 
Foi liberada pela Prefeitura de Jaraguá do Sul a vacinação contra a covid-19 
para as pessoas com 18 anos ou mais e que possuam comorbidades ou com 
deficiência permanente mental, intelectual, sensorial e física. No fim de 
semana, 718 pessoas se imunizaram contra a Covid-19. 
 
Já o dia D de vacinação contra a gripe ficou abaixo do esperado. 
Foram 1.230 pessoas imunizadas. O resultado ficou bem abaixo 
de 2019, última vez em que foi feita uma ação em que houve o 
Dia D contra a gripe, que registrou 3 mil pessoas vacinadas.

Liberada consulta ao  
1o lote de restituições do IR 
A semana começou com a divulgação do 
primeiro lote de restituição do IRPF 2021. A 
consulta está disponível desde às 10h de 
ontem (24). Para isso, o contribuinte 
deve acessar o site da Receita 
Federal, clicar em Meu Imposto 
de Renda e, em seguida, clicar 
em “Consultar Restituição”. Há 
também o serviço de consulta 
rápida das declarações do 
imposto de renda por meio 
do app Meu Imposto de 
Renda, disponível para 
Android e iOS. 
 
Já o cronograma de 
pagamentos dos lotes de 
restituição vai iniciar ainda 
durante o prazo de envio das 
declarações. A data do crédito 
passou para o último dia útil 
do mês. A Receita Federal espera 
concluir o pagamento de todas as 
restituições até setembro. Até a última 
sexta-feira (21), a Receita Federal recebeu 
22.630.928 declarações do IRPF 2021. O 
prazo para entregar a declaração termina 
na próxima segunda-feira, dia 31 de maio.

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

SABRINA AGUIAR

Curso gratuito para MEI´s 
São várias as opções: workshop sobre mídias 
digitais e que abrangem desde criação de uma 
conta de e-mail, até para administração de redes 
sociais e configuração do Google Meu Negócio. O 
objetivo é auxiliar os pequenos negócios trazendo 
todas as atualizações necessárias, sendo elas 
básicas ou avançadas numa parceria do Sebrae 
com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
e Inovação de Jaraguá do Sul. As inscrições são 
pelo whatsApp 2106-8108, com vagas limitadas.
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Qual país queremos?
Faltando aproximadamente 500 dias 
para as eleições do ano que vem, dois 
dentre os maiores grupos de comunicação 
regional do país abrem um novo capítulo 
na cobertura jornalística política do Brasil.

A partir de hoje, o Grupo ND, de Santa 
Catarina, e o Grupo RIC Paraná lançam, 
em parceria, um grande movimento 
chamado “Brasil: 2022 já começou”, 
com o objetivo maior de enriquecer 
o debate sobre os rumos do país.

Nossa intenção é ainda mais específica: 
contribuir para corrigir um vício que, há 
décadas, caracteriza as eleições brasileiras, 
ou seja, a discussão política focada 
excessivamente em nomes e, raramente, 
em projetos e planos para o futuro do país. 
Oferecer ao país um conjunto de visões 
democráticas, ouvindo diversos setores 
da sociedade, e, dessa forma, contribuir 
para que os planos de governo que serão 
construídos no ano que vem se conectem aos 
princípios e posturas que a população deseja.

Temos a convicção que, quando a sociedade 
aceita, passivamente, uma disputa eleitoral 
focada apenas sobre candidatos, e não 
sobre seus planos e visão para o Brasil, 
perdemos todos. E perdemos muito.

Infelizmente, estamos prestes a cair, 
novamente, nessa agenda pobre e 
superficial. Por isso, é dever de todos os 
meios de comunicação provocar um debate 
mais sólido, aprofundado e inteligente sobre 
qual país os brasileiros querem e merecem.

O projeto “Brasil: 2022 já começou” 
será sustentado por inúmeras ações 
envolvendo todos os veículos dos grupos 
RIC e ND, seus canais de televisão, portais 
de notícias, jornal, revistas e rádios. 
Entre essas iniciativas, destacam-se:

1. A contratação e divulgação de 
pesquisas eleitorais periódicas 

e em profundidade, tanto nacionais 
quanto nos dois Estados de atuação dos 
grupos. Serão realizadas a cada 100 dias 
e, à medida que a eleição se aproxime, 
em intervalos cada vez menores.

2. A produção permanente de pautas 
jornalísticas relevantes sobre o 

tema, através de reportagens especiais, 
entrevistas com os mais diversos setores 
da sociedade, debates com os candidatos, 
sabatinas e amplo envolvimento editorial.

Para finalizar, fazemos questão de 
reafirmar que a ND e a RIC são grupos 
irmãos que compartilham os mesmos ideais. 
Aqui, quem manda é o otimismo, a pauta 
positiva e a vontade de fazer o bem, o que 
é certo, através de um comportamento 
editorial responsável, equilibrado e justo. 
Cobramos e questionamos tudo o que precisa 
ser cobrado e questionado. Mas fazemos 
isso sem rancor e sem amargura, com ética 
e bom senso, buscando, sempre, ajudar 
a construir um país melhor para todos.

Se você é brasileiro, aceite nosso 
convite e seja o personagem principal 
desse grande debate de ideias.
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DADOS NACIONAIS E LOCAIS

Na sua opinião, até o final do ano, a situação social e econômica do Brasil vai:

Não sabe
Piorar

Continuar igual
Melhorar 35,1%

29,7%
24%

11,2%Não sabe
Piorar

Continuar igual
Melhorar 24%

30,3%
33,4%

12,3%

SANTA CATARINABRASIL

A pesquisa foi feita com eleitores de todo o país e houve 
também um recorte local, só com eleitores catarinenses

Caso as eleições de 2022 fossem hoje, o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria 36,8% das intenções de 
voto contra 26,8% do presidente Jair Bolsonaro (sem par-
tido). O petista também venceria em um eventual segun-
do turno com 51,4% diante de 31,5% do atual presidente. 
Jair Bolsonaro é o que possui o maior índice de rejeição, 
com 52,2%, Lula aparece em segundo, com 28,2%.  

Os dados fazem parte da recente pesquisa realizada pelo 
Instituto Mapa contratada pelos grupos de comunicação ND, 
de Santa Catarina, e RIC, do Paraná. O levantamento ouviu 
2.000 pessoas, em todas regiões do país, entre 18 a 20 de maio. 
A margem de erro é de 2,2% e índice de confiabilidade de 95%. 
O levantamento foi por meio de entrevistas por telefone, com 
ligações tanto para fixos residenciais quanto para celulares. 

O resultado retrata a atual polarização eleitoral no 
país. Os possíveis adversários de Bolsonaro e Lula ob-
têm citações distantes dos líderes: Sergio Moro 5,1%, 
Ciro Gomes 5%, Luciano Huck 4,5%, João Doria 3,3%, 
Luiz Mandetta 2,7%, João Amoêdo 2,6%. Enquan-
to os votos branco, nulos e nenhum chegaram a 5,1% 
e os que não opinaram ou indecisos foram 8,4%.

“Estamos entrando na série A (das pesquisas), foi uma 
pesquisa nacional”, disse o presidente do Mapa, José Nazare-
no Vieira (Zeno). Ele reforçou que o levantamento é baseado 
em fontes seguras, e muito equilibrada na representatividade 
proporcional do eleitor brasileiro. Dividida pelas cinco regiões 
do país, com os pesos proporcionais dos municípios. “Tudo 
isso muito atento e muito baseado naquilo que é fonte con-
fiável e posso dizer: ‘esse é o retrato do momento’. Nosso re-
sultado ratifica os últimos resultados apresentados tanto com 
a metodologia presencial quanto a por telefone”, comentou.

A pesquisa faz parte do movimento “Brasil: 2022 já co-
meçou”, dos grupos ND e RIC. O objetivo é enriquecer o 
debate sobre os rumos do país em relação às eleições pre-
sidenciais. Um manifesto, intitulado “Que país quere-
mos?”, divulgado em conjunto pelos seus veículos, alerta 
que os eleitores devem focar nos planos e visão dos pré-
-candidatos e não apenas nos nomes apresentados.

Petista tem maioria em três regiões 
do país e entre as mulheres

O ex-presidente Lula está à frente em três das cinco regiões 
do país. O petista lidera no Norte (47,2%), Nordeste (44,8%) 
e Sudeste (34,6%). As duas últimas são os maiores colé-
gios eleitorais do país. O presidente Bolsonaro tem maioria 
do eleitorado no Centro-Oeste (33,1%) e no Sul (31,5%). 

Outro ponto da pesquisa é que Lula tem a preferência de 
39,6% do eleitorado feminino, enquanto Bolsonaro tem a 
escolha de 19,8% das mulheres. Entre os eleitores do sexo 
masculino, há um empate técnico entre os dois princi-
pais nomes: Bolsonaro com 34,6% e Lula com 33,6%.

Em um provável segundo turno, a intenção de voto em 
Lula da Silva seria de 45% do eleitorado masculino e 57,1% 
do feminino. Por outro lado, Bolsonaro teria 39,2% dos 
votos do eleitor masculino e 24,5% do voto feminino.

Lula lidera em todas as faixas de idade, com um empa-
te técnico, dentro da margem de erro, entre as pessoas dos 
45 a 59 anos. O ex-presidente também tem a preferência 
nos três níveis de escolaridade. Há um empate técnico en-
tre o eleitorado de nível superior. Lula lidera na população 
economicamente ativa (35,9%) e não ativa (39,7%), contra 
30,4% e 15%, respectivamente, obtidos por Bolsonaro.

 Levantamento nacional do Grupo ND/RIC/Instituto Mapa mostra que o petista 
tem 36,8% das intenções de voto e o atual presidente Jair Bolsonaro tem 26,8%

Pesquisa aponta Lula na liderança 
da corrida presidencial para 2022

Em 2022 teremos eleição para presidente. Entre estes possíveis 
candidatos, em quem você votaria, se a eleição fosse hoje?

E em qual destes você não votaria de jeito nenhum, qual você rejeita mais?

Não sabe dizer
Não rejeita

Sergio Moro
Luiz Mandetta
João Amoêdo

Ciro Gomes
Luciano Huck

João Doria
Jair Bolsonaro

Lula da Silva 47,9%
35%

4,7%
3%
2,3%
1%
0,5%
0,4%
1%
4,3%Não sabe dizer

Não rejeita
João Amoêdo

Luiz Mandetta
Sergio Moro

Luciano Huck
Ciro Gomes
João Doria

Lula da Silva
Jair Bolsonaro 52,2%

28,2%
4,4%
3,9%
2,3%
1,4%
1,1%
0,5%
1,6%
4,7%

Não sabe 
dizer

Branco/ 
nulo/ 

nenhum

João 
Doria

Luiz 
Mandetta

Sergio 
Moro

Ciro 
Gomes

João 
Amoêdo

Luciano 
Huck

Lula da 
Silva

Jair 
Bolsonaro

44,5%

22,3%

6% 4,6% 3,6% 3,6% 3,2% 3,1% 1,7%
7,5%

SANTA CATARINA

SANTA CATARINA

Não sabe 
dizer

Branco
/nulo/ 

nenhum

João 
Amoêdo

Luiz 
Mandetta

João 
Doria

Luciano 
Huck

Ciro 
Gomes

Sergio 
Moro

Jair 
Bolsonaro

Lula da 
Silva

36,8%
26,8%

5,1% 5% 4,5% 3,3% 2,7% 2,6% 5,1% 8,4%

BRASIL

BRASIL



Em caso de segundo turno entre Jair Bolsonaro e Lula da Silva, 
para qual você daria o seu voto, se a eleição fosse hoje?
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Não sabe Branco/nuloLulaBolsonaro

52%

31,8%

8,7% 7,5%

SANTA CATARINA

Não sabe Branco/nuloBolsonaroLula

51,4%

31,5%

11,7%
5,5%

BRASIL

Na eleição para presidente do ano 
que vem, você prefere votar num 
candidato que, durante a pandemia:

Não sabe

Se posicionou dando prioridade À SAÚDE, COM restrições de várias atividades econômicas

Se posicionou dando prioridade À ENCONOMIA, SEM várias restrições às atividades econômicas

Se posicionou dando prioridade À SAÚDE, com 
restrições de várias atividades econômicas

Se posicionou dando prioridade À ECONOMIA, 
sem várias restrições às atividades econômicas

Não sabe

36,2%

30,3%

33,5%

SANTA CATARINA

Não sabe

Se posicionou dando prioridade À SAÚDE, COM restrições de várias atividades econômicas

Se posicionou dando prioridade À ENCONOMIA, SEM várias restrições às atividades econômicas

Se posicionou dando prioridade À SAÚDE, com 
restrições de várias atividades econômicas

Se posicionou dando prioridade À ECONOMIA, 
sem várias restrições às atividades econômicas

Não sabe

42,8%

23,8%

33,5%

BRASIL

Atualmente você votaria 
principalmente considerando-
se um eleitor:

Não sabe 

Um eleitor acima de tudo anti-petista

Um eleitor anti-bolsonaro

Um eleitor que quer outra opção

Um eleitor que apoia a maneira de Bolsonaro governar
35,7%

24,3%

16,5%

9%

14,5%

SANTA CATARINA

Não sabe

Acima de tudo anti-petista

Um eleitor anti-bolsonaro

Um eleitor que apoia a maneira de Bolsonaro governar

Um eleitor que quer outra opção
29%

20,9%

17,8%

11,9%

20,5%

BRASIL

Terceira via pode aparecer depois
José Nazareno Vieira, presi-

dente do Mapa, destaca ain-
da dois pontos apresentados 
na pesquisa. Para 42,8% dos 
entrevistados no país a prefe-
rência é votar em um candidato 
que, durante a pandemia, po-
sicionou-se dando prioridade à 
saúde, com restrições de várias 
atividades econômicas. Outros 
23,8% optam por um candidato 
que se posicionou priorizando 
a economia, sem restrições de 
várias atividades econômicas. 
Já 33,5% não souberam dizer.

Em relação à tendência de 
voto dos brasileiros, 29% 
confirmam ser “um elei-
tor que quer outra opção” e 
20,9% “apoiam a maneira 
de Bolsonaro governar”. Os 

posicionamentos por situa-
ções mais antagônicas “um 
eleitor anti-Bolsonaro” e “um 
eleitor anti-petista” atingem 
respectivos 17,8% e 11,9% de 
declarações. Não se posiciona-
ram 20,5% dos pesquisados.

“Diante de todos esses 
extremismos e essa polari-
zação, existe uma margem 
relativamente importante que 
é daqueles que querem uma 
outra opção”, analisou Zeno. O 
presidente do instituto Mapa 
disse que essa terceira via pode 
aparece depois. Ele lembrou 
a ascensão de Jair Bolsonaro 
na eleição passada, que nes-
se período pré-eleitoral não 
aparecia com força nas pes-
quisas de intenção de voto.

O Instituto Mapa também 
fez uma amostragem com 
812 entrevistados apenas em 
Santa Catarina. O levanta-
mento mostra o presidente 
Jair Bolsonaro na liderança 
das intenções de voto com 
44,5%. O ex-presidente Lula 
aparece com 22,3%. Bran-
cos, nulos ou nenhum foi de 

1,7%, os que não opinaram 
ou indecisos foi de 7,5%.

Os demais possíveis postu-
lantes à presidência ficaram 
distantes dos líderes: Lucia-
no Huck 6,0%, João Amoêdo 
4,6%, Ciro Gomes 3,6%, Ser-
gio Moro 3,6%, Luiz Mandetta 
3,2%, e João Doria 3,1%.

Em caso de segundo turno 

eleitoral, a pesquisa apontou 
que o catarinense elegeria 
Jair Bolsonaro com 52% dos 
votos, e Lula da Silva ob-
teria 31,8%. Os que votam 
branco e nulo o índice foi de 
8,7% e não sabem 7,5%.

O ex-presidente Luiz Inácio 
da Silva é o que obteve o maior 
índice de rejeição entre os 

catarinenses, com 47,9%, e 
na segunda colocação apa-
rece Jair Bolsonaro (35%).

Sobre a avaliação geral da 
gestão do presidente Jair Bol-
sonaro pela população catari-
nense, 49% considerou ótima 
e boa, enquanto ruim e pés-
sima somaram 35,6%. Outros 
14,4% dos catarinenses apon-
taram como regular. Também 
foi perguntada sobre a atua-
ção do governo diante da pan-
demia de Covid-19, a maioria 
considerou ruim e péssima 
com 43,3%, empatando tec-
nicamente com ótima e boa 
que obteve 40,6%. A avalia-
ção regular obteve 14,5%.

Para 36,2% dos catarinenses 
há preferência por votar em 
candidato a presidente que se 
posicionou durante a pande-
mia da Covid, dando priorida-
de à economia, sem restrições 
a várias atividades econô-

micas. Já 30,3% preferiram 
aquele que se colocou dan-
do prioridade à saúde, com 
restrições de várias atividades 
econômicas. Outros 33,5% 
não sabem responder ou deci-
diriam por outra alternativa. 
Segundo o instituto Mapa, 
um empate técnico múltiplo, 
diante da margem de erro da 
pesquisa, que foi de 2,2%.

A maioria dos entrevistados 
em SC se declarou como “um 
eleitor que apoia a maneira 
de Bolsonaro governar” com 
índice de 35,7%. O catarinen-
se mostrou uma tendência 
“que quer outra opção” entre 
a polarização Bolsonaro e 
Lula. Foram 24,3% que es-
colheram a possibilidade de 
uma terceira via. Os eleitores 
catarinenses “anti Bolso-
naro” chegaram a 16,5%, 
enquanto os “acima de tudo 
antipetista” foram 9%.

Como você avalia a gestão do 
presidente Jair Bolsonaro?

SANTA CATARINA

Não sabe dizer

Péssima

Ruim

Regular

Boa

Ótima
32,6%

16,4%

14,4%

11,5%

24,1%

1%

Ruim + 
péssima
35,6%

Ótima
+ boa
49%

BRASIL

Não sabe dizer

Péssima

Ruim

Regular

Boa

Ótima
16,3%

12,4%

13,1%

15,2%

39,8%

3,2%

Ruim + 
péssima

55%

Ótima
+ boa
28,7%

Como você avalia a atuação do governo Jair 
Bolsonaro em relação à pandemia de Covid-19? 

SANTA CATARINA
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Avaliação do governo Bolsonaro é negativa
Pela pesquisa nacional, 

a maioria dos brasileiros 
avalia de forma negativa a 
gestão do presidente Bolso-
naro. Para 55% dos entre-
vistados no país o governo 
é ruim e péssimo, enquanto 
28,7% se manifestam po-
sitivamente, considerando 
o governo ótimo e bom. A 
melhor avaliação do go-
verno está nas regiões Sul e 
Centro-Oeste, respectiva-
mente 37,4% e 37,1%, que 
consideram a administração 
de Bolsonaro ótima e boa.

Quando se observa a faixa 
etária de quem respondeu à 
pesquisa no Brasil, em todos 

os cenários a avaliação do go-
verno Bolsonaro é negativa. 
Os eleitores de 16 a 24 anos 
somam o percentual mais alto 
de avaliação negativa: 60,9%. 

No recorte de escolaridade, 
os três níveis (fundamen-
tal, médio e superior) tam-
bém tem maioria negativa 
para a gestão do governo 
Bolsonaro: 54,7%, 56,1% e 
53,2%, respectivamente. 

A atuação do presidente 
Bolsonaro frente à pande-
mia do Covid-19 também 
foi reprovada. Na avaliação 
de 57,5% a atuação foi ruim 
e péssima. Apenas 25% 
consideraram ótima e boa.

Bolsonaro ganha no 1º e 2º turnos em SC



Em caso de segundo turno entre Jair Bolsonaro e Lula da Silva, 
para qual você daria o seu voto, se a eleição fosse hoje?
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Não sabe Branco/nuloLulaBolsonaro

52%

31,8%

8,7% 7,5%

SANTA CATARINA

Não sabe Branco/nuloBolsonaroLula

51,4%

31,5%

11,7%
5,5%

BRASIL

Na eleição para presidente do ano 
que vem, você prefere votar num 
candidato que, durante a pandemia:

Não sabe

Se posicionou dando prioridade À SAÚDE, COM restrições de várias atividades econômicas

Se posicionou dando prioridade À ENCONOMIA, SEM várias restrições às atividades econômicas

Se posicionou dando prioridade À SAÚDE, com 
restrições de várias atividades econômicas

Se posicionou dando prioridade À ECONOMIA, 
sem várias restrições às atividades econômicas

Não sabe

36,2%

30,3%

33,5%

SANTA CATARINA

Não sabe

Se posicionou dando prioridade À SAÚDE, COM restrições de várias atividades econômicas

Se posicionou dando prioridade À ENCONOMIA, SEM várias restrições às atividades econômicas

Se posicionou dando prioridade À SAÚDE, com 
restrições de várias atividades econômicas

Se posicionou dando prioridade À ECONOMIA, 
sem várias restrições às atividades econômicas

Não sabe

42,8%

23,8%

33,5%

BRASIL

Atualmente você votaria 
principalmente considerando-
se um eleitor:

Não sabe 

Um eleitor acima de tudo anti-petista

Um eleitor anti-bolsonaro

Um eleitor que quer outra opção

Um eleitor que apoia a maneira de Bolsonaro governar
35,7%

24,3%

16,5%

9%

14,5%

SANTA CATARINA

Não sabe

Acima de tudo anti-petista

Um eleitor anti-bolsonaro

Um eleitor que apoia a maneira de Bolsonaro governar

Um eleitor que quer outra opção
29%

20,9%

17,8%

11,9%

20,5%

BRASIL

Terceira via pode aparecer depois
José Nazareno Vieira, presi-

dente do Mapa, destaca ain-
da dois pontos apresentados 
na pesquisa. Para 42,8% dos 
entrevistados no país a prefe-
rência é votar em um candidato 
que, durante a pandemia, po-
sicionou-se dando prioridade à 
saúde, com restrições de várias 
atividades econômicas. Outros 
23,8% optam por um candidato 
que se posicionou priorizando 
a economia, sem restrições de 
várias atividades econômicas. 
Já 33,5% não souberam dizer.

Em relação à tendência de 
voto dos brasileiros, 29% 
confirmam ser “um elei-
tor que quer outra opção” e 
20,9% “apoiam a maneira 
de Bolsonaro governar”. Os 

posicionamentos por situa-
ções mais antagônicas “um 
eleitor anti-Bolsonaro” e “um 
eleitor anti-petista” atingem 
respectivos 17,8% e 11,9% de 
declarações. Não se posiciona-
ram 20,5% dos pesquisados.

“Diante de todos esses 
extremismos e essa polari-
zação, existe uma margem 
relativamente importante que 
é daqueles que querem uma 
outra opção”, analisou Zeno. O 
presidente do instituto Mapa 
disse que essa terceira via pode 
aparece depois. Ele lembrou 
a ascensão de Jair Bolsonaro 
na eleição passada, que nes-
se período pré-eleitoral não 
aparecia com força nas pes-
quisas de intenção de voto.

O Instituto Mapa também 
fez uma amostragem com 
812 entrevistados apenas em 
Santa Catarina. O levanta-
mento mostra o presidente 
Jair Bolsonaro na liderança 
das intenções de voto com 
44,5%. O ex-presidente Lula 
aparece com 22,3%. Bran-
cos, nulos ou nenhum foi de 

1,7%, os que não opinaram 
ou indecisos foi de 7,5%.

Os demais possíveis postu-
lantes à presidência ficaram 
distantes dos líderes: Lucia-
no Huck 6,0%, João Amoêdo 
4,6%, Ciro Gomes 3,6%, Ser-
gio Moro 3,6%, Luiz Mandetta 
3,2%, e João Doria 3,1%.

Em caso de segundo turno 

eleitoral, a pesquisa apontou 
que o catarinense elegeria 
Jair Bolsonaro com 52% dos 
votos, e Lula da Silva ob-
teria 31,8%. Os que votam 
branco e nulo o índice foi de 
8,7% e não sabem 7,5%.

O ex-presidente Luiz Inácio 
da Silva é o que obteve o maior 
índice de rejeição entre os 

catarinenses, com 47,9%, e 
na segunda colocação apa-
rece Jair Bolsonaro (35%).

Sobre a avaliação geral da 
gestão do presidente Jair Bol-
sonaro pela população catari-
nense, 49% considerou ótima 
e boa, enquanto ruim e pés-
sima somaram 35,6%. Outros 
14,4% dos catarinenses apon-
taram como regular. Também 
foi perguntada sobre a atua-
ção do governo diante da pan-
demia de Covid-19, a maioria 
considerou ruim e péssima 
com 43,3%, empatando tec-
nicamente com ótima e boa 
que obteve 40,6%. A avalia-
ção regular obteve 14,5%.

Para 36,2% dos catarinenses 
há preferência por votar em 
candidato a presidente que se 
posicionou durante a pande-
mia da Covid, dando priorida-
de à economia, sem restrições 
a várias atividades econô-

micas. Já 30,3% preferiram 
aquele que se colocou dan-
do prioridade à saúde, com 
restrições de várias atividades 
econômicas. Outros 33,5% 
não sabem responder ou deci-
diriam por outra alternativa. 
Segundo o instituto Mapa, 
um empate técnico múltiplo, 
diante da margem de erro da 
pesquisa, que foi de 2,2%.

A maioria dos entrevistados 
em SC se declarou como “um 
eleitor que apoia a maneira 
de Bolsonaro governar” com 
índice de 35,7%. O catarinen-
se mostrou uma tendência 
“que quer outra opção” entre 
a polarização Bolsonaro e 
Lula. Foram 24,3% que es-
colheram a possibilidade de 
uma terceira via. Os eleitores 
catarinenses “anti Bolso-
naro” chegaram a 16,5%, 
enquanto os “acima de tudo 
antipetista” foram 9%.

Como você avalia a gestão do 
presidente Jair Bolsonaro?
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Como você avalia a atuação do governo Jair 
Bolsonaro em relação à pandemia de Covid-19? 
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Avaliação do governo Bolsonaro é negativa
Pela pesquisa nacional, 

a maioria dos brasileiros 
avalia de forma negativa a 
gestão do presidente Bolso-
naro. Para 55% dos entre-
vistados no país o governo 
é ruim e péssimo, enquanto 
28,7% se manifestam po-
sitivamente, considerando 
o governo ótimo e bom. A 
melhor avaliação do go-
verno está nas regiões Sul e 
Centro-Oeste, respectiva-
mente 37,4% e 37,1%, que 
consideram a administração 
de Bolsonaro ótima e boa.

Quando se observa a faixa 
etária de quem respondeu à 
pesquisa no Brasil, em todos 

os cenários a avaliação do go-
verno Bolsonaro é negativa. 
Os eleitores de 16 a 24 anos 
somam o percentual mais alto 
de avaliação negativa: 60,9%. 

No recorte de escolaridade, 
os três níveis (fundamen-
tal, médio e superior) tam-
bém tem maioria negativa 
para a gestão do governo 
Bolsonaro: 54,7%, 56,1% e 
53,2%, respectivamente. 

A atuação do presidente 
Bolsonaro frente à pande-
mia do Covid-19 também 
foi reprovada. Na avaliação 
de 57,5% a atuação foi ruim 
e péssima. Apenas 25% 
consideraram ótima e boa.

Bolsonaro ganha no 1º e 2º turnos em SC
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A LISTA
 
     Anemia falciforme / 

Talassemia maior

   Diabetes mellitus

   Doença cerebrovascular

   Doença neurológica crônica

   Doença renal crônica

   Doença renal crônica em diálise

   Doenças cardiovasculares

   Fibrose cística

   Hipertensão arterial

   Imunossuprimidos

   Obesidade mórbida  
     (IMC maior ou igual a 40)

   Pacientes oncológicos

   Pessoas com deficiência permanente

   Pessoas com deficiências

   Pneumopatias graves

   Síndrome de Down
     Transplantados

 

A Prefeitura de Joinville abre hoje, a par-
tir das 11h, o agendamento para a vacinação 
contra a Covid-19 de pessoas com comor-
bidades com idades entre 18 a 59 anos. São 
seis mil horários disponíveis e as doses 
serão aplicadas entre amanhã e domingo, 
na Central da Imunização de Joinville, no 
Centreventos Cau Hansen. O agendamen-
to é feito pelo www.vacinajoinville.com.br.

Para ser vacinado, é necessário apresentar 
um documento de identificação com foto e 
algo que comprove a condição de doente crô-
nico. São aceitos atestados ou relatórios mé-
dicos que indiquem a comorbidade ou, ainda, 
prescrição médica, exame ou receita médica 
em que fique evidente a natureza da condição. 

As receitas médicas devem ter sido emiti-
das, no máximo, há dois anos. Pessoas com 
doenças imunossupressoras, exceto os que 
convivem com HIV, devem apresentar laudo 
médico autorizando a receber o imunizante. 
Pacientes oncológicos, transplantados, renais 
crônicos, gestantes e puérperas também 
precisam apresentar recomendação médica.

A lista das comorbidades consideradas nesta 
etapa da vacinação segue o Plano Nacional de 
Imunização do Ministério da Saúde. Ao reali-
zar o agendamento, a pessoa deve se certificar 
que o seu caso está contemplado nesta fase.

Novo grupo tem 
agendamento de 
vacina liberado
Prefeitura de Joinville abre hoje, a partir das 11h, o 
cadastro para pessoas com comorbidades e idades entre 
18 a 59 anos para tomarem a vacina contra a Covid-19

ROGERIO DA SILVA/DIVULGAÇÃO/ND

Para ser vacinado, é necessário apresentar um documento de identificação 

com foto e algo que comprove a condição de doente crônico

FHC no divã
Fernando Henrique se encontrou com Lula e posaram para 

uma foto histórica, cumprimentando-se com a mão fechada 
como manda a nova ética. A velha ética da mão aberta de Lula 
para com a sua quadrilha com o dinheiro do povo estava ao 
fundo da imagem épica, emoldurando a cara de pau de FHC.

Um bom psicanalista diria a Fernando Henrique 
Cardoso apenas o seguinte: não se superestime; não 
confie tanto na estatura que você julga ter.

Como assim? Como alguém poderia diagnosticar 
como excesso de narcisismo um ato de apoio ostensivo a 
um ladrão? É simples: FHC acha que o seu capital moral 
é suficiente para lavar a reputação de um criminoso 
duplamente condenado a mais de 20 anos de prisão por 
corrupção passiva e lavagem de dinheiro. É de fato um 
delírio de grandeza – associado naturalmente, como 
dito acima, a uma sólida e inexpugnável cara de pau.

Mas é assim mesmo, diria o psicanalista. Quanto maior a 
sua mania de grandeza, maior a sua capacidade hipócrita. 
Você tem a crença inabalável de que o seu outdoor pessoal será 
capaz de esmagar qualquer verdade intrusa, qualquer fato 
incômodo. Ainda mais se você se alia aos holofotes que você 
julga poderosos e direcionadores implacáveis do senso comum. 
O que vocês disserem, está dito. Até que Lula é um homem bom.

A vaidade incomensurável de FHC tem como principal pilar 
a autoimagem de um 
grande democrata. 
É tão grande esse 
democrata que 
pode sancionar 
sem arranhões um 
ex-presidente da 
República que não 
apenas apoiou, 
como financiou a 
maior ditadura do 
continente, instalada 
na Venezuela 
sob o mesmo véu 
“progressista” que 
FHC quer lavar com água sanitária e devolver a Lula. E ainda 
tem distraído que critica os “progressistas”, a “esquerda” 
e outros conceitos bêbados que só servem para enobrecer 
esses picaretas. Sim, enobrecer: o mercado compra esses 
rótulos toscos como perfume de altruísmo, consciência 
social e outras etiquetas humanitárias sem nada dentro.

Fernando Henrique Cardoso esteve à frente do 
Plano Real, a maior reforma institucional da história 
contemporânea brasileira; Lula esteve à frente do petrolão, 
o maior assalto institucional da história contemporânea 
brasileira. Cada um cuida da sua biografia como quer.

Lula fez pactos com ditaduras e populismos autoritários 
na Venezuela, na Argentina, na Bolívia, no Irã, na Líbia, 
em Angola, enfim, estendeu seu chavismo bandoleiro 
a pelo menos três continentes. Fernando Henrique 
resolveu se aliar a esse ex-presidiário em nome da 
democracia contra “a direita”. Voltando ao divã: ou 
é muita falta de amor próprio, ou é excesso dele.

FiuzaGUILHERME

A velha ética da mão 
aberta de Lula para com 
a sua quadrilha com o 
dinheiro do povo estava 
ao fundo da imagem 
épica, emoldurando a 
cara de pau de FHC.”

Escrevem neste espaço:  
Segunda J.R. Guzzo  Terça Guilherme Fiuza  Quarta Alexandre Garcia 
Sexta Luís Ernesto Lacombe  Fim de semana Rodrigo Constantino
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Bebê com doença cardíaca 
rara morre de Covid-19
Óbito foi registrado no dia 20 de maio no Hospital Infantil de Joinville. Criança de apenas nove meses deu entrada na 
unidade no início de abril para fazer procedimento cirúrgico e acabou infectada pelo coronavírus durante a internação

Hospital emitiu uma nota sobre o caso 

e informou que nenhum colaborador 

das alas que o bebê esteve internado 

foi positivado com a Covid-19
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Prefeitura publica novo decreto 
Com a atualização da Ma-

triz de Risco apontando que 
Joinville voltou para nível 
gravíssimo no enfrentamen-
to à pandemia de Covid-19, 
a Prefeitura do município 
publicou ontem um novo 
decreto com validade de sete 
dias. Esse decreto atualiza a 
permissão de funcionamen-
to de serviços e comércios 
de acordo com as regras já 
estabelecidas para este nível. 

As principais mudanças 
estão no transporte coletivo, 
que volta a operar com 50% 
da capacidade total, incluin-
do passageiros sentados e 
em pé; em igrejas e tem-
plos religiosos, que devem 
respeitar 30% da ocupação 
total; e os eventos sociais, 
que precisam ter, no máximo, 
60 pessoas, além de consi-
derar o cálculo para garantir 
que o ambiente comporta 

esta capacidade de público. 
O decreto municipal está 

alinhado com as normas 
estaduais. Por isso, as demais 
atividades também devem 
ficar atentas às portarias 
emitidas pelo Governo do 
Estado que regulamentam o 
funcionamento dos setores. 

É importante que as pes-
soas respeitem a legislação 
vigente a fim de evitar uma 
aceleração na transmis-
são da doença. As medidas 
sanitárias de utilização de 
máscara, distanciamento 
social e higienização cor-
reta das mãos com água 
e sabão ou álcool em gel 
permanecem em vigor. 

Continua valendo a res-
trição de circulação entre 
meia-noite e 5h, sendo 
liberado o deslocamento 
apenas para serviços essen-
ciais ou atividades laborais.

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

Um bebê de nove meses, 
internado para tratar uma 
doença cardíaca rara no 
Hospital Infantil Dr. Jeser 
Amarante Faria, em Joinville, 
morreu na última quinta-fei-
ra após contrair Covid-19. 

Segundo o hospital, a família, 
que é de Itajaí, chegou com a 
criança na unidade no dia 1º de 
abril para fazer acompanha-
mento médico. Ele estava com 
um quadro grave de Tetralogia 
de Fallot, uma doença rara que 
reduz a oxigenação do sangue.

O bebê passaria por um 
procedimento cirúrgico e, 
enquanto aguardava a li-
beração, ficou internado na 
enfermaria, em uma uni-
dade destinada a pacientes 
com patologias cardíacas.

A cirurgia ocorreu no dia 6 
de maio e o bebê foi transfe-
rido para a UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva). Seis dias 
depois, a criança teve uma 
piora no quadro e a suspeita 
de infecção pulmonar. Após 
realizar o teste Swab Antíge-
no e RT PCR, foi confirmada a 
suspeita da infecção da doença. 

Na madrugada do dia 20 de 
maio, o bebê teve uma parada 
cardiorrespiratória e veio a 
falecer. “Mesmo com todos os 
esforços da equipe com aplica-
ção de manobras de reanima-
ção, sem sucesso, o paciente 
acabou não resistindo”, infor-
mou a nota enviada pela asses-
soria de imprensa do hospital.

Ainda segundo a nota, no pe-
ríodo em que o paciente esteve 
no HJAF (Hospital Infantil Dr. 
Jeser Amarante Faria) nenhum 
colaborador das alas em que 
esteve internado foi positi-
vado com a Covid-19. “Até 
a confirmação da Covid-19, 
o paciente permaneceu em 
leitos destinados a pacientes 
sem doenças respiratórias, 
recebendo toda atenção e 
atendimento necessário”.

A reportagem do ND entrou 
em contato com os familiares 
da criança, que preferiram não 
dar entrevista, já que o caso 
ainda é recente e todos estão 
muito abalados com a perda.

 

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Joinville, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Joinville, torna 
público que, conforme a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o Pregão 
Eletrônico SRP nº. 103/2021, destinado a aquisição de materiais de radiologia 
para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde e do Hospital Municipal 
São José, na Data/Horário: 08/06/2021 às 9h, para abertura das propostas. O edital 
encontra-se à disposição dos interessados nos sites www.joinville.sc.gov.br/editalpublico e  
www.gov.br/compras/pt-br - UASG 460027.

Joinville/SC, 24 de maio de 2021.
Jean Rodrigues da Silva – Secretário Municipal de Saúde.

Fabrício da Rosa – Diretor Executivo.

O Município de Joinville, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, leva ao conhecimento 
dos interessados e proponentes que decide ANULAR o Pregão Eletrônico SRP nº 270/2020, 
destinada à Aquisição de móveis sob medida a serem utilizados na Secretaria Municipal 
de Saúde e Hospital Municipal São José de Joinville conforme razões expostas no  
Despacho SEI 9185543. 

Joinville/SC, 21 de maio de 2021
Jean Rodrigues da Silva, 

Secretário da Saúde
Fabricio da Rosa, 
Diretor Executivo
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Um projeto inovador e inédito 
na comunicação regional em 
todo o Brasil está sendo lançado 
pelos grupos ND, de Santa 
Catarina, e RIC, do Paraná. 
Tem por título “Brasil-2022 já 
começou” e ganha destaque a 
500 dias das eleições gerais que 
serão realizadas em todo o país. 

O compromisso é de priorizar 
uma pauta positiva, com debate 
elevado sobre os desafios atuais 
e futuros do Brasil. Está focado 
nas atenções em projetos, ideias 
e propostas para melhorar a 
situação geral dos brasileiros. 
E não mais o protagonismo de 
candidatos, o tradicional jogo de 
interesses políticos, partidários, 
pessoais e ideológicos.

O manifesto de lançamento 

é muito claro quando faz uma 
procedente crítica sobre as 
últimas eleições presidenciais 
e estaduais, em que os debates 
ficam todos concentrados 
nos candidatos, muitas vezes 
com uma polêmica verbal 
que nada tem a ver com 
as aspirações da maioria. 
Enfatiza o documento: “Temos 
a convicção que, quando a 
sociedade aceita, passivamente, 
uma disputa eleitoral focada 
apenas sobre candidatos, 
e não sobre seus planos e 
visão para o Brasil, perdemos 
todos. E perdemos muito”.

O Grupo ND tem conquistado 
liderança e respaldo da audiência 
justamente por buscar a difusão 
de valores, princípios e as 

realizações dos mais diferentes 
segmentos sociais, profissionais, 
empresariais e políticos da 
comunidade catarinense.

O manifesto dos dois grupos 
enfatiza este compromisso 
histórico, rigorosamente 
identificado com o ideário 
de seu fundador, o saudoso 
empresário e jornalista Mário 
Petrelli: “Aqui, quem manda 
é o otimismo, a pauta positiva 
e a vontade de fazer o bem, 
o que é certo, através de um 
comportamento editorial 
responsável, equilibrado e justo”.

Em outras palavras, dias 
melhores para todos com uma 
postura editorial convergente 
e construtiva em favor de 
Santa Catarina e do Brasil.

Um pacto pelo futuro do Brasil A pesquisa - Saltam aos olhos as diferenças e 
discrepâncias nos números da pesquisa do Instituto 
Mapa, contratada pelos grupos ND e RIC, sobre a corrida 
para a presidência da República. Na consulta estimulada, 
a liderança é de Lula, com 36,8% contra 26,8% de 
Jair Bolsonaro. Já em Santa Catarina os números se 
invertem: Bolsonaro em primeiro lugar com 44,5%, 
praticamente o dobro de Lula, que aparece com 22,3%. 
Em termos de rejeição o cenário se repete. O eleitorado 
de Santa Catarina refuta Lula, com índice de 47,9%, 
enquanto Bolsonaro tem 35%. Na consulta nacional, 
Bolsonaro é rejeitado por 52,2% e Lula por 28,2%.
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Liberalismo
Os números da pesquisa Mapa indicam claramente que o 
eleitorado catarinense tem uma tendência mais conservadora 
e liberal. Fato surpreendente em relação à corrida presidencial 
está na polarização.  Os eleitores indicaram nas eleições 
municipais de 2020 preferência absoluta por candidatos 
com experiência, éticos, trabalhadores e com serviços 
prestados. Em suma, de tendência mais moderada, de centro. 
E a consulta mostra polarização política e ideológica.

Dia da Indústria 
O Dia da Indústria, que hoje transcorre, terá várias 
atividades durante toda a semana promovidas 
pela Fiesc. Hoje haverá um seminário sobre 
gestão de saúde e segurança do trabalho, com 
palestras de Carlos José Kurtz, Fabrizio Machado 
Pereira, Sendi Lopes, Ana Fechine, Amanda 
Barbosa e Jomara Bessa. O programa de amanhã 
prevê participação de José Eduardo Fiates, 
Alexander Busse e Jorge Almeida Guimarães. 
Na quinta-feira serão realizados dois painéis 
sobre a conjuntura nacional e cenário político 
catarinense. O Dia da Indústria foi criado em 
homenagem ao industrial Roberto Simonsen, 
pioneiro na indústria da construção civil, 
falecido dia 25 de maio de 1948 em São Paulo.

Cultural
O presidente da Fundação Catarinense de Cultura, Edinho 
Lemos, deve anunciar nos próximos dias o lançamento 
do Plano de Incentivo à Cultura, que deverá destinar R$ 
75 milhões este ano para diferentes atividades. O edital 
pretende priorizar grupos artísticos, teatrais, literários, 
folclóricos e de dança das seis mesorregiões.  Previsão 
de 780 apresentações destes grupos em várias cidades.

Desacato
Estas decisões de 
minorias do magistério 
da rede pública 
municipal de educação, 
afrontando decisões da 
Justiça Estadual para 
manter a greve que 
só prejudica as novas 
gerações, em especial, 
crianças e adolescentes 
mais pobres, precisa 
de um basta. Em 
primeiro lugar com 
posições firmes das 
entidades empresariais 
e da sociedade civil, 
muitas delas omissas. 
E, sobretudo, de 
decisões saneadoras do 
Poder Judiciário, com 
frequência desacatado 
por movimentos 
ideológicos e 
partidários.

Educação de SC - Todo o acervo do Museu da Escola 
Catarinense, no prédio histórico da antiga Faculdade de 
Educação, está publicado agora em livro especial com 
a retrospectiva dos principais educadores. A história da 
educação, incluindo as informações e ilustrações do livro 
estão disponíveis em programa virtual disponível na internet. 
Informação dada pelo reitor Dilmar Baretta durante entrevista 
no Conexão ND, pela Record News, disponível no portal ND+.
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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+



A indústria catarinense tem mui-
tas histórias de superação para 
contar. Em um pequeno território, 
que corresponde a 1,1% de toda a 
superfície brasileira, industriais e 
trabalhadores construíram o quar-
to mais importante parque fabril 
do país, suplantando a distância 
dos grandes centros consumido-
res, crônicos problemas de infraes-
trutura, um persistente arcabouço 
normativo limitador do desenvol-
vimento e constantes adversida-
des, como os desastres naturais que 
afetaram o estado ou a pandemia 
que há 15 meses assola o planeta.

Há 71 anos, a Fiesc (Federação das 
Indústrias de Santa Catarina) faz 
parte dessa história, sempre com o 
foco de estabelecer diálogos com o 
setor público e outros segmentos da 
sociedade, para construir um am-
biente competitivo para a indústria 
de Santa Catarina. Nesta perspec-
tiva, a Fiesc realiza a defesa das 
reformas estruturais – sendo agora 
a vez da administrativa e da tri-
butária – e da modernização da 
infraestrutura, além de atuar pelo 
incentivo à internacionalização, à 

inovação e promover programas de 
saúde e segurança no trabalho e a 
capacitação de profissionais para o 
setor. Estamos em permanente es-
tado de alerta, atentos às deman-
das da indústria e às medidas que 
podem afetar, positiva ou negati-
vamente o desempenho do setor.

Em 2021, a Fiesc celebra pela segun-
da vez consecutiva o seu aniversário 
em meio à pandemia da Covid-19. 
A crise sanitária gerou prejuízos e 
incertezas na sociedade, particular-
mente na economia. Desde o princí-
pio, a Fiesc defendeu a manutenção 
das atividades econômicas com se-
gurança e realizou inúmeras ações, 
entre as quais destaca-se o Progra-
ma Travessia, iniciativa focada na 
busca de um porto seguro para o pe-
ríodo da pandemia e posterior a ela.

A Fiesc olha para além da crise sani-
tária, que traz e ainda trará refle-
xos por longo período. Mas é preci-
so transformá-la em apenas mais 
um dos inúmeros percalços pelos 
quais a indústria de Santa Catari-
na já passou e que superou, rein-
ventando-se a cada momento.

Indústria em 
transformação

Ameaças à
saúde pública

Mario Cezar de Aguiar
presidente da Fiesc (Federação 
das Indústrias de Santa Catarina)

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

OpiniãoND
E D I T O R I A L

A falsa sensação de que o coronavírus deu uma 
trégua em Santa Catarina levou muita gente a 
se aglomerar em bares e festas no fim de se-
mana. Forças policiais e fiscais da Vigilância 

Sanitária registraram aglomerações, que seguem proi-
bidas durante a pandemia, em pelo menos sete cidades. 
Por conta do decreto estadual, que determina regras 
para o isolamento preventivo das pessoas, fundamental 
à contenção do contágio da Covid-19, reuniões e festas 
tornaram-se até mesmo caso de polícia. Em Floria-
nópolis, no Morro do Mocotó, um baile funk reuniu 
5.000 pessoas, a grande maioria não usava másca-
ra e a multidão estava aglomerada. A Polícia Militar 
foi chamada e a festa acabou depois de um tiroteio.

Só na Capital, foram realizadas 50 inspeções no fim 
de semana. Outros 
casos de aglomera-
ções foram regis-
trados na Grande 
Florianópolis, no 
Alto Vale do Itajaí e 
no Oeste. Esses re-
gistros são ameaças 
à saúde pública.

Inibir esse com-
portamento que 
provoca aglo-
merações é um 
dos principais 
desafios da fisca-
lização por parte 
das polícias, guardas municipais e Vigilância Sanitá-
ria. É preciso punir os responsáveis, aqueles que or-
ganizam as festas e permitem que as aglomerações 
aconteçam. E intensificar a fiscalização parece ser a 
principal solução para combater essas situações. 

Nesta altura da pandemia, com o distanciamen-
to social valendo há um ano e três meses, todos sa-
bem, ou deveriam saber, que o risco de contágio 
pelo coronavírus aumenta nas aglomerações. E se 
cresce o contágio, as autoridades não têm outra al-
ternativa a não ser tornar as regras de restrições 
mais rígidas. Os fatos mostraram que não se pode 
confiar apenas no bom-senso e no espírito solidá-
rio da população. Há de se ter dispositivos capazes 
de fazer valer as determinações do decreto àque-
les que, por motivos diversos, escolhem ignorá-lo.

Nesta altura da 
pandemia, com o 
distanciamento social 
valendo há 15 meses, 
todos sabem que o risco 
do contágio aumenta 
nas aglomerações.
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Pacientes com dengue tem 
nova opção de atendimento
Casos mais leves podem ser direcionados a uma das Unidades Básicas de Saúde da Família, já os mais 
graves devem ser dirigidos ao Pronto Atendimento Norte ou às Unidades de Pronto Atendimento Leste e Sul

Joinville soma mais de 14 mil casos de suspeita de dengue desde o início do ano. Itaum, Floresta e Petrópolis lideram a lista de casos da doença
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Prevenção e combate ao Aedes aegypti
A melhor forma de prevenção 

da dengue é evitar a prolifera-
ção do mosquito Aedes aegypti. 
Para tanto, a Secretaria da Saúde 
de Joinville atua continuamente 
com o trabalho dos agentes de 
campo em ações educativas, de 
fiscalização e combate aos focos.

Além dessas ações, a prefeitura 
lembra que cabe também à popu-
lação a responsabilidade de com-
bater a proliferação do mosquito 
da dengue, com medidas simples 
como eliminar água parada em lo-
cais que podem se tornar criadou-
ros, tais como vasos de plantas, 
galões, garrafas plásticas, piscinas 
sem uso e sem manutenção e, 
até mesmo, pequenos recipien-
tes como tampas de garrafas.

Outra dica para evitar o contato 
com o mosquito é usar roupas que 
minimizem a exposição da pele 
durante o dia, período em que o 
Aedes aegypti é mais ativo; utilizar 
repelentes e inseticidas, de acor-
do com as instruções do rótulo; 

e mosquiteiros para proteger 
pessoas que dormem durante o 
dia, como bebês, pacientes aca-
mados e trabalhadores noturnos.

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

Atenta ao crescimento do 
número de casos de dengue, que 
levou Joinville a uma epidemia da 
doença, a prefeitura implantou 
mudanças no atendimento com o 
objetivo de otimizar a assistên-
cia às pessoas com suspeita da 
doença. Para isso, a Secretaria da 
Saúde de Joinville (SES) criou um 
fluxo de atendimento de acordo 
com os sintomas apresentados.

Para indivíduos que apresenta-
rem dois ou mais sintomas, entre 
febre, dor no corpo, náuseas e 
vômito, dor de cabeça, manchas 
vermelhas ou roxas pelo corpo, a 
recomendação é buscar atendi-
mento junto a uma Unidade Bá-
sica de Saúde da Família (UBSF).

Já as pessoas que, além de pelo 
menos dois dos sintomas ante-
riores, também tiverem vômitos 
persistentes ou dor abdominal 
forte e contínua ou ainda san-
gramentos, devem se dirigir ao 
PA Norte ou às UPAs Leste e Sul.

Segundo a SES,após a identi-
ficação correta dos sintomas, a 
população poderá buscar o local 
adequado para atendimento, de 
acordo com o seu quadro de saú-
de. Após avaliação médica, o pa-
ciente poderá receber medicação 
apropriada e ter o exame labora-
torial agendado para confirmação 
do diagnóstico. 

TRÊS BAIRROS 
DA REGIÃO SUL 
CONCENTRAM OS CASOS

Desde o início deste ano, 
foram notificados mais de 
14 mil casos de suspeita de 
dengue. Desse total, cerca de 
6,5 mil foram confirmados 
e aproximadamente 4,5 mil 
estão sob investigação. Entre 
os bairros com mais casos de 
dengue confirmados estão o 
Petrópolis (1.113), Itaum (806) 
e Floresta (664). Já os bairros 
com maior número de focos do 
mosquito Aedes aegypti, são 
o Aventureiro (577), Costa e 
Silva (329) e Petrópolis (321). 

Por meio do site joinville.sc.gov.
br/dengue, a população pode 
acompanhar os números rela-
cionados com casos da doença e 
focos do mosquito. 

SERVIÇO

  Em caso de dúvidas, o usuário 
também pode entrar em contato com 
o Ligue Saúde, pelo telefone 3481-
5165. O serviço funciona de segunda 
a sexta-feira, das 7h às 19h.  
 

  A relação completa das Unidades 
Básicas de Saúde da Família está no 
site da Prefeitura de Joinville, no link 
http://bit.ly/ubsfjlle. 
 

  As Unidades de Pronto 
Atendimento 24 horas, são o PA 
Norte (rua Guilherme, s/nº – Costa 
e Silva), UPA Leste (rua Mafalda 
Laurindo, 262, Aventureiro) 
e UPA Sul (rua Monsenhor 
Gercino, s/n - João Costa).
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CAMPANHA dO 

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.

ndmais.com.br/campanhadoagasalho
acesse e confira o ponto de coleta mais próximo.

Realização:

CADA PEÇA DE ROUPA
VALE POR UM ABRAÇO.

Patrocínio:



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$ 5,323 R$ 5,324

TURISMO

COMPRA VENDA

R$ 5,337 R$ 5,473

-0,5452%

 Dólar

COMPRA VENDA

R$ 6,493 R$ 6,496

+0,6102%

COMPRA VENDA

R$ 0,056 R$ 0,0565

-0,5282%
 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$ 322,18

R$ 1100,00

Selic

CUB-SC

Salário Mínimo

Ouro

Data Pontos Variação
24/MAI 124.031,62 1.17%

21/MAI 122.592,47 -0.09%

20/MAI 122.700,79 0.05%

Data fi nal Rendimento
24/MAIO 0,1590%

23/MAIO 0,1590%

22/MAIO 0,1590%

Ibovespa

Poupança
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A Federação das Indústrias 
(Fiesc) promove eventos digitais 
em comemoração à Semana da 
Indústria, com a participação 
de industriais e especialistas 
nacionais e internacionais. Os 
encontros, que começam hoje e 
vão até sexta-feira (28) serão 
transmitidos pelo Youtube da 
Fiesc, sempre às 10h, e também 
marcam o Dia da Indústria 
e o aniversário de fundação 
da Fiesc, celebrados em 25 de 
maio. Acesse o site fiesc.com.
br/semanadaindustria, confira 
a programação completa e 
faça a inscrição gratuita.
O presidente da Fiesc, Mario 
Cezar de Aguiar, lembra 

que a Semana da Indústria 
é um evento tradicional do 
calendário da Fiesc e valoriza 
a contribuição do setor ao 
desenvolvimento do Estado. 
“Estamos trazendo para o debate 
temas que estão na agenda 
do empresário. Vamos discutir 
os cenários políticos estadual 
e nacional e as perspectivas 
para aprovação das reformas, 
o enfrentamento da crise e a 
recuperação econômica. Destaco 
também a saúde e segurança 
do trabalhador e a mobilidade 
elétrica, que já é uma realidade 
mundial e que apresenta 
grandes oportunidades para a 
indústria catarinense”, explica.

Semana da Indústria

Moeda digital
O Brasil poderá ter uma moeda digital emitida pelo Banco Central (BC), como uma 
extensão da moeda física. O BC anunciou ontem as diretrizes para a criação da moeda 
no país. Em nota, a instituição disse que “tem promovido discussões internas e com seus 
pares internacionais visando ao eventual desenvolvimento” da moeda. Segundo o BC, a 
moeda deve “acompanhar o dinamismo da evolução tecnológica da economia brasileira”.

Mercadoredacao@ndmais.com.br

Mais rico do mundo - A disputa entre as duas pessoas 
mais ricas do mundo está acirrada. O bilionário francês da 
moda Bernard Arnault (foto) se tornou ontem, por algumas 
horas, a pessoa mais rica do mundo, com patrimônio líquido 
estimado em US$ 186,3 bilhões - o que o colocou US$ 300 
milhões acima de Jeff Bezos, fundador da Amazon, que ttinha 
cerca de US$ 186 bilhões, e de Elon Musk, da Tesla, com US$ 
147,3 bilhões. Horas depois, Bezos já estava novamente no 
posto de homem mais rico do mundo. O levantamento da 
revista Forbes foi divulgado ontem. Império de Arnault reúne 
70 marcas, incluindo Christian Dior e Moët&Chandon.
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Bicicletas
Usadas como meio de transporte 
em serviços de entregas, no 
lazer e na prática de esportes, 
as bicicletas viraram símbolo 
de mobilidade e ganharam 
espaço na pandemia. As vendas 
no mundo experimentam 
um boom desde março do 
ano passado e no Brasil não 
tem sido diferente. O volume 
comercializado de bicicletas 
fabricadas aqui, importadas 
e montadas localmente 
atingiu 6 milhões de unidades 
em 2020. O crescimento foi 
de 50% em relação ao ano 
anterior, segundo a Aliança 
Bike, associação que reúne 
75% do mercado. A estimativa 
mais recente da entidade é 
que a venda e a montagem 
de bikes movimentem R$ 10 
bilhões por ano no País.

Esse forte crescimento, porém, 
fez surgir um problema 
(também enfrentado por outros 
setores): a falta global de peças, 
componentes e matérias-
primas para produção, boa 
parte deles importados. Em 
épocas normais, a indústria 
nacional trabalhava com dois 
meses de estoques de insumos 
e de produtos acabados. Mas, 
atualmente, os volumes de 
ambos são para duas semanas, 
diz Cyro Gazola, vice-presidente 
para o segmento de bicicletas 
da Abraciclo e presidente da 
Caloi, a maior fabricante do 
País. “Qualquer atraso de um 
fornecedor complica tudo.”

Aeroporto de 
Navegantes  
O Aeroporto Internacional de Navegantes 
está repaginado. Por meio da Empresa 
Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 
(Infraero), o Ministério da Infraestrutura 
(MInfra) entregou ontem a reforma, 
ampliação e modernização do terminal de 
passageiros e a nova torre de controle. Os 
trabalhos começaram em junho de 2019. 
Após receber investimento de R$ 61,7 
milhões, do Fundo Nacional de Aviação 
Civil (Fnac), o novo terminal quase 
triplicou de tamanho, chegando a 13,6 
mil m², e a nova sala de embarque ficou 
cinco vezes maior, com área total de 2,8 
mil m². As melhorias incluem ainda uma 
nova sala de embarque internacional, 
climatização de todo o terminal, 
instalação de novas esteiras de restituição 
de bagagens, elevadores e escadas 
rolantes, além de mais seis sanitários 
e da ampliação da área de check-in.
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Depois de uma segunda-feira mais 
fria, a terça-feira deve ter um amanhe-
cer gelado com temperaturas bem pró-
ximas de 0ºC, especialmente nas regiões 
mais altas do Planalto Norte do Estado.  
Essa é a previsão da Epagri/Ciram, 
que projeta baixas temperaturas em 
diversos municípios. Em Bela Vista 
do Toldo, Canoinhas, Três Barras e 
Monte Castelo, por exemplo, a tem-
peratura mínima deve ficar em 1 °C.

Em São Bento do Sul, Campo Ale-
gre, Mafra e Itaiópolis, o frio também 
aparece, mas com temperatura um 
pouco mais elevada, com previsão para 
mínima de 5 °C. Em Joinville, a tem-
peratura mínima deve ficar em 10 ºC.

Com as baixas temperaturas, algumas 
cidades podem ter geada. O motivo para 
a queda brusca das temperaturas é a en-
trada de uma massa de ar frio e seco no 
Sul do Brasil. A previsão é de que o clima 
volte a esquentar gradualmente a partir 
de amanhã, embora ainda faça bastante 
frio nas primeiras horas da manhã.

Segundo a metereologista da Epa-
gri, Marilene de Lima, a massa de ar 
polar deixará o tempo estável com 
dias frios e secos, sem muitas possi-
bilidades de chuva. Esse fenômeno, 
inclusive, é típico dessa época do ano.

“Nesta época do ano é comum 
acontecer quatro dias de temperaturas 
baixas, depois ameniza por uns cinco 
dias, com chances de chuva, depois 
volta a massa de ar frio, de três a 
quatro dias. Este é o padrão”, explica.

Massa de ar frio 
chega ao Norte

Tempo/Serviço 

Meteorologistas preveêm amanhecer gelado nesta terça-feira, com 
temperaturas perto de 0ºC e queda de geada em cidades do Planalto

Sol

Sol com nuvens

Nublado

Sol com chuva

Chuva leve

Chuva

tempo

Manhã Tarde Noite

Chapecó
Blumenau

Criciúma

Lages
Florianópolis

Itajaí

 10°C 23°C
 11°C 23°C

 12°C 23°C

 7°C 22°C

 4°C 18°C

 8°C 18°C

Pôr do sol: 06:52

  Sexta 
 Min. 23°C

Máx. 28°C  

Nascer do sol: 17:29

  Quarta 
Min. 21°C
Máx. 30°C 

  Quinta 
Min. 20°C
Máx.  30°C

SANTA CATARINA

Joinville

12°C 25°C 22°C

Áries 21/3 a 20/4 
Os erros antigos vão se acumulan-
do e isso não é o melhor cenário possí-
vel, porque a qualquer momento tudo 
converge e acontece ao mesmo tempo. 
Procure ir solucionando tudo que es-
tiver ao seu alcance e de imediato.

Touro 21/4 a 20/5
As pessoas, além de serem sujeitos de seus 
próprios destinos, são também as referên-
cias que servem para você determinar as 
ações pertinentes a cada plano que quiser 
colocar em marcha. Trate bem as pessoas.

Gêmeos  21/5 a 20/6 
Este momento encerra inúmeras potenciali-
dades, mas todas podem passar em brancas 
nuvens se sua alma estiver desprovida de 
vontade criativa, sem colocar as mãos na 
realidade e continuar construindo o destino.

Câncer   21/6 a 22/7 
No fim, e você sabe intimamente disso, você 
fará o que você quer, nada além e nada 
aquém. Há um momento, porém, em que se 
torna necessário questionar o custo desse 
movimento, e se realmente vale a pena.

Leão 23/7 a 22/8  
De uma forma ou de outra, se avizi-
nha uma ruptura muito profunda com a 
maneira com que você se acostumou a 
administrar sua vida. Isso é muito im-
portante, porque desenha a perspectiva 
de amadurecimento e aprimoramento.

Virgem  23/8 a 22/9 
Para você aprender a pensar bem, 
suas mãos precisam estar ocupadas a 
maior parte do tempo, porque a cone-
xão entre mãos e mente é íntima e di-
nâmica. Escolha algo que ocupe suas 
mãos, e observe seus pensamentos.

Libra  23/9 a 22/10
A tranquilidade está disponível, mas de-
pende de você dimensionar com sa-
bedoria suas necessidades, porque se 
aumentar demais suas pretensões, mui-
to provavelmente não as poderá sa-
tisfazer, e aí, adeus tranquilidade.

Escorpião 23/10 a 21/11 
Sem falhar, não há como acertar, e sem 
você se atrever a agir, a despeito de falhar, 
tampouco haveria como progredir. Este é 
o melhor momento possível para você to-
mar iniciativas e ajustar eventuais erros.

Sagitário  22/11 a 21/12 
Este é o momento em que a alma fica as-
sistindo ao desenrolar dos acontecimentos 
como se a vida fosse um filme. É bom ter 
essa visão de vez em quando, mas há outros, 
em que você precisa protagonizar seu papel.

Capricórnio 22/12 a 20/1 
Nem todas as pessoas são do seu agrado, 
porém, mesmo assim você as precisa tolerar, 
porque é com elas que seus planos encon-
trarão uma forma de seguir em frente. Esta-
beleça laços de cordialidade com todas elas.

Aquário 21/1 a 19/2
Entre a dispersão e o foco, prefira o foco 
agora, já que, se você pensar bem, há muita 
coisa que mereceria sua atenção, porque 
tem sido deixada de lado enquanto seus 
olhos buscavam ansiosamente algo melhor.

Peixes  20/2 a 20/3
Facilidades e dificuldades se misturam no 
mesmo cenário da atualidade, e você pre-
cisa escolher se vai se preocupar, se vai 
celebrar ou se, indiferente às oscilações, 
vai continuar em frente com seus planos.

Horóscopo
Oscar QuirOga/ EstadãO cOntEúdO



Não subiu, mas também 
não caiu. Com uma campa-
nha ruim no Campeonato 
Paranaense, o Rio Branco 
volta suas atenções para 
a preparação para a Série 
D do Campeonato Brasileiro, mas 
reconhece que está longe de ser 
um dos favoritos para conquis-
tar o acesso e o título da quarta 
divisão do futebol brasileiro.

No Estadual, o Leão do litoral 
paranaense terminou em 10º, no 
limite antes da zona de rebaixa-
mento. Com uma campanha de duas 
vitórias, cinco empates e quatro 
derrotas, o time de Paranaguá ter-
minou com um aproveitamento de 
apenas 33,3%. Com apenas seis gols 
marcados em 11 jogos disputados, 
o Rio Branco terminou com o se-
gundo pior ataque e uma média de 
um gol sofrido por partida. Foram 11 
gols contra a própria meta. 
Com um investimento modesto 
e sem grandes expectativas no 
campeonato nacional, o Leão quer 
uma Série D “digna” brigando, 
ao menos, pela classificação no 
grupo 8. Em reestruturação e sem 
planos de investir muito na mon-
tagem do elenco, a equipe recebeu 
empréstimos nessa semana.

Os volantes Kriguer, de 21 anos, e 
Lucão, de 19 anos, estão descendo a 
serra e saindo do Paraná Clube para 

se juntar ao Leão para a 
disputa da quarta divisão. A 
manutenção do técnico Vi-
tão após o Estadual colocou 
o Rio Branco para trabalhar 
logo após a eliminação 

na primeira fase da competição. 
Logo após a última partida, com os 
jogadores ainda emocionados pela 
manutenção do clube na primei-
ra divisão paranaense, o técnico 
falou “o nosso acesso começou”. 

Ele reiterou, ainda, que com tra-
balho e equilíbrio entre os setores 
ofensivo e defensivo, o time pode 
brigar pelo acesso. “Precisamos 
crescer mais, mas com espírito de 
equipe temos tudo para conquistar 
coisas boas à frente. Com um jogo 
mais equilibrado, consistente, mais 
sólido, com mais ações ofensivas 
porque tenho muita convicção que 
podemos brigar por um acesso, o 
Rio Branco merece”, ressaltou.

EQUIPE SOFRE 
COM PROBLEMAS 
FINANCEIROS

O objetivo é esse, mas a dire-
toria reconhece as dificuldades. 
Há anos o clube tem sérios pro-
blemas financeiros e precisou, no 
Paranaense, buscar viabilidade 
financeira a cada jogo que, no 
estádio Estradinha, custava em 
média, R$ 20 mil. Nos próximos 

dias, novos reforços devem chegar 
ao Alvirrubro. Um dos fatores que 
pode somar ao time é a torcida, 
tradicionalmente forte, e que apoia 
incondicionalmente o time. 

O Rio Branco retorna a uma 
competição nacional depois de 14 
anos da disputa na Copa do Brasil 
e, há 15 anos, jogava a Série C.

O Leão estreia no domingo, 6 
de junho, contra o Esportivo, de 
Bento Gonçalves. A partida será 
às 16h, no estádio Nelson Medra-
do Dias. O encontro entre JEC e 
Rio Branco acontece no dia 4 de 
junho, também em Paranaguá.
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Chrystian próximo 
de voltar ao JEC

EvariniDrika

adrieli.evarini@ndmais.com.br

Rio Branco projeta 
uma Série D “digna”
Após campanha ruim no Campeonato Paranaense, o time volta a 
disputar uma competição nacional mas sem muitas pretensões

Esporte

Campeão da Copa Nordeste pelo Bahia, o meia-atacante 
Chrystian está cada vez mais perto de voltar ao CT do Morro do 
Meio. Emprestado ao clube baiano até o fim da temporada, o 
jovem jogador não será utilizado no time principal no restante 
da temporada e, a pedido do técnico Leandro Zago, a diretoria 
entrou em contato com o Bahia para acertar a volta do atleta 
ao clube. E o acerto aconteceu. A rescisão de Chrystian com 
o Bahia caiu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF 
(Confederação Brasileira de Futebol) ontem (24) e o meia-
atacante deve se juntar ao elenco tricolor nos próximos dias.

Jaraguá Futsal tem missão difícil  
O Aurinegro tem uma missão difícil esta semana pela Liga 
Nacional. A estreia do time em casa na competição nacional 
será na quinta-feira (27), mas a equipe tem a semana cheia 
de treinos para evitar os erros cometidos nas duas partidas 
pela LNF. São dois jogos e duas derrotas, o que coloca o time 
jaraguaense na lanterna do grupo A. Pela frente, o Sorocaba, 
atual campeão e líder do grupo, com três vitórias e um empate. 
 
JEC/KRONA ESTREIA NO ESTADUAL - O JEC/Krona já tem 
data marcada para estrear no Campeonato Catarinense. O 
atual campeão enfrenta o Curitibanos na sexta-feira (28). A 
bola vai rolar às 19h, no Centreventos Cau Hansen. A Federação 
Catarinense de Futsal confirmou ontem a data e horário da 
partida. O campeonato começa na quarta-feira (26), com o 
jogo entre São Lourenço e Joaçaba abrindo o Catarinense 2021.

Nas quadras, só dá Genaro 
E mais uma temporada começou com o “Tchê” mostrando 
que a artilharia é dele. Um dos capitães do JEC/Krona 
na temporada, Genaro mais uma vez começou o ano 
com faro de gol. No domingo (23), apesar da derrota 
tricolor, o pivô deixou mais um gol e, com isso, assumiu 
a artilharia do time na temporada, com seis gols, 
deixando o ala Evandro na vice-artilharia, com cinco.

Leineker fechou o gol no jogo-treino 
Com mais um goleiro chegando ao Tricolor, o “prata 
da casa” Leineker tratou de mostrar a Leandro Zago 
que merece espaço no elenco. Durante o jogo-treino 
de sábado, realizado em três tempos de 30 minutos, o 
novo comandante testou algumas formações e, na vez 
de Leineker, o goleiro fechou a meta e chegou a defender 
um pênalti. Uma boa amostra sabendo que o JEC terá 
mais um goleiro para “disputar” espaço para a série D.

Programação da semana 
Depois do jogo-treino de sábado (22), o elenco se reapresentou 
ontem no CT do Morro do Meio e o técnico Leandro Zago 
terá mais uma semana cheia de trabalho antes do segundo 
jogo-treino, que acontece no sábado (29), contra o Sub-23 
do Avaí, na Arena Joinville. O time treina em um período até 
sexta-feira, com atividade para os não relacionados também 
no sábado pela manhã. O JEC tem duas semanas antes da 
estreia na série D, no dia 5 de junho, diante do Cascavel.

FOTO VITOR FORCELLINI/DIVULGAÇÃO/ND

Logo após ser desclassificado do paranaense, o Rio Branco já iniciou os treinos preparatórios para a disputa da Série D
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Raio-X

Rio Branco Sport Club 
•  Fundação: 13 de outubro de 1913 

•  Mascote: Leão 

•  Estádio: Nelson Medrado Dias – 

Estradinha. Capacidade: 5 mil pessoas 

•  Posição no Campeonato Paranaense 

2021: 10º 

•  Títulos: Campeão Paranaense do 

Interior em 1948, 1954 e 2000 
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Premiação Ganhadores Prêmio

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

2238

Federal Concurso
Quarta e sábado
Premiação Bilhete Prêmio

5564

   

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

Premiação Ganhadores Prêmio

5572

   

2374Mega-Sena Concurso
Quarta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio

Lotomania Concurso
Terça e sexta

Premiação Ganhadores Prêmio

2180

   

   

Primeiro sorteio

Segundo sorteio

Dupla Sena Concurso
Terça, quinta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio 

2226

05 16 27 38 39 50

Premiação Ganhadores Prêmio 

08 13 18 30 32 37

   
   
   
   
   

   
   

Timemania Concurso
Terça, quinta e sábado

XV PIRACICABA   SP
TIME DO CORAÇÃO

1641

02 04 18 55 59 70 80

Premiação Ganhadores Prêmio

Time coração Ganhadores Prêmio

Dia de Sorte Concurso
Terça, quinta e sábado

MÊS DA SORTE: 

459

01 08 10 13 16 27 29

Premiação Ganhadores Prêmio

FEVEREIRO        

LOTERIAS

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

15 acertos 2 R$ 679.146,80
14 acertos 258 R$ 1.576,98
13 acertos 8375 R$ 25,00
12 acertos 108847 R$ 10,00
11 acertos 597113 R$ 5,00

1 acertos 005644 R$ 500 mil
2 acertos 056240 R$ 27 mil
3 acertos 040297 R$ 24 mil
4 acertos 006389 R$ 19 mil
5 acertos 052824 R$ 18.329,00

Quina Acumulado R$ 2.400 mil
Quadra 67 R$ 6.302,27
Terno 5005 R$ 126,86

12 14 35 39 56

Sena Acumulado R$ 80 milhões
Quina 125 R$ 35.344,96
Quadra 8177 R$ 771,87

12 13 25 37 39 41

20 acertos Acumulado R$ 4.300 mil
19 acertos 7 R$ 43.007,76
18 acertos 127 R$ 1.481,57
17 acertos 1135 R$ 165,77
16 acertos 5978 R$ 31,47
15 acertos 24227 R$ 7,76
0 acertos 1 R$ 150.527,18

07 08 13 15 30
34 39 44 46 53
54 56 63 74 76
85 87 89 91 95

Sena Acumulado R$ 3 milhões
Quina 19 R$ 2.984,62
Quadra 588 R$ 110,21

Sena 0 R$ 0,00
Quina 11 R$ 4.639,72
Quadra 574 R$ 112,90

7 acertos Acumulado R$ 3.800 mil
6 acertos 1 R$ 69.963,12
5 acertos 84 R$ 1.189,84
4 acertos 1559 R$ 9,00

XV PIRACICABA   SP 2435 R$ 7,50

7 acertos Acumulado R$ 400 mil
6 acertos 48 R$ 1.625,42
5 acertos 1600 R$ 20,00
4 acertos 17813 R$ 4,00

terça-feira, 25 de maio de 2021 21

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

  6ª RODADA 
 26/5, 19h Olimpia  x  Dep. Táchira
26/5, 19h Internacional  x  Always Ready 

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

1º
2º
3º
4º

  6ª RODADA 
 26/5, 21h Boca Juniors  x  The Strongest
26/5, 21h Barc.-EQU  x  Santos 

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

1º
2º
3º
4º

  6ª RODADA 
 25/5, 19h15 River Plate  x  Fluminense
25/5, 19h15 Santa Fe  x  Junior B. 

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

1º
2º
3º
4º

  6ª RODADA 
 25/5, 21h30 Racing  x  Rentistas
25/5, 21h30 São Paulo  x  Sport.Cristal 

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

1º
2º
3º
4º

  6ª RODADA 
 26/5, 23h Nacional-URU  x  Argentinos Jrs
26/5, 23h Uni. Católica  x  At.Nacional 

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

1º
2º
3º
4º

  6ª RODADA 
 27/5, 21h Flamengo  x  Vélez Sarsfi eld
27/5, 21h LDU  x  Un. La Calera 

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

1º
2º
3º
4º

  6ª RODADA 
 25/5, 21h30 Atlético-MG  x  La Guaira
25/5, 21h30 Cerro Porteño  x  América Cali   

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 9 5 3 0 2 12 5 7 60
Dep. Táchira 9 5 3 0 2 12 11 1 60
Always Ready 6 5 2 0 3 8 11 -3 40
Olimpia 6 5 2 0 3 7 12 -5 40

Barc.-EQU 10 5 3 1 1 7 2 5 66.7
Boca Juniors 7 5 2 1 2 3 2 1 46.7
Santos 6 5 2 0 3 7 6 1 40
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 12 5 4 0 1 7 1 6 80
Uni. Católica 6 5 2 0 3 4 6 -2 40
At.Nacional 5 5 1 2 2 6 7 -1 33.3
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
América Cali 4 5 1 1 3 5 8 -3 26.7
La Guaira 3 5 0 3 2 2 5 -3 20

 SUL-AMERICANA 
  GRUPO A 
  6ª RODADA 
 26/5, 21h30 Rosario Central  x  12 de Octubre
26/5, 21h30 Huachipato  x  San Lorenzo 

    GRUPO B 
  6ª RODADA 
 26/5, 19h15 Independ.  x  Guabirá
26/5, 19h15 Bahia  x  Mont. City Torque 

    GRUPO C 
  6ª RODADA 
 27/5, 19h15 Jorge Wil.  x  Ceará
27/5, 19h15 Ars. de Sarandí  x  Bolívar 

    GRUPO D 
  6ª RODADA 
 27/5, 21h30 Athletico-PR  x  Aucas
27/5, 21h30 Melgar  x  Metropolitanos 

    GRUPO E 
  6ª RODADA 
 26/5, 21h30 Corinthians  x  R. Plate-PAR
26/5, 21h30 Sp. Huancayo  x  Peñarol 

    GRUPO F 
  6ª RODADA 
 25/5, 19h15 New. Old Boys  x  Atlético-GO
25/5, 19h15 Palestino  x  Libertad 

    GRUPO G 
  6ª RODADA 
 25/5, 21h30 Tolima  x  Bragantino
25/5, 21h30 Emelec  x  Talleres 

    GRUPO H 
  6ª RODADA 
 27/5, 21h30 Lanús  x  Aragua
27/5, 21h30 La Equidad  x  Grêmio   

Santos tem desfalque importante
O atacante Marinho não viajou com a delegação 
do Santos para o Equador, onde o time enfrenta o 
Barcelona de Guayaquil, amanhã, às 21h, pela última 
rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O 
jogador está recuperado da lesão na coxa esquerda, mas 
necessita de tempo para aprimorar a forma física.

Vitória garante 
melhor campanha
Ainda de ressaca após 
o título do Campeonato 
Mineiro, conquistado no 
último sábado em cima do 
América-MG, o Atlético-
MG já volta a campo na 
última rodada do Grupo H 
da Copa Libertadores. Com 
a classificação e a liderança 
da chave garantidas, o time 
alvinegro recebe o La Guaira,  
no Mineirão, às 21h30.
Com uma campanha 
praticamente impecável 
com quatro vitórias e um 
empate em cinco rodadas, 
o Atlético-MG soma 13 
pontos e em caso de vitória, 
será o time de melhor 
retrospecto na primeira fase.

Atlético Mineiro

  X  

La Guaira

Libertadores

Fluminense decide a 
classificação na Argentina

Depois de passar por uma 
semana negativa, com o 
primeiro revés na Liberta-
dores e a perda do Campeo-
nato Carioca na final para o 
Flamengo, o Fluminense não 
tem tempo para lamentar. 
Hoje, às 19h15, faz o jogo do 
ano diante do River Plate, 
na Argentina. O Tricolor tem 
de vencer para garantir uma 
vaga no mata-mata da com-
petição continental sem de-
pender de outros resultados.

Na última rodada da fase de 
grupos, River Plate, Flumi-
nense e Junior Barranquil-
la disputam duas vagas ao 
mata-mata da Libertadores. O 
time argentino lidera o Grupo 
D, com nove pontos, e precisa 
de um empate para avançar. A 
equipe carioca tem de ven-
cer em Buenos Aires para se 
classificar. Caso contrário, 
terá de torcer por um tropeço 
dos colombianos, que enfren-
tam o Santa Fe, já eliminado.

O técnico Roger Machado 
não exime de culpa pelos in-
sucessos recentes na tempo-
rada e reconhece que a equipe 
tem de melhorar o nível das 
apresentações se quiser des-
bancar o River Plate e "voltar 

aos trilhos", como enfatizou.
Para piorar a viva do Flu-

minense, que embarcou 
para a Argentina em meio a 
cobranças da torcida, o River 
Plate deve ter a volta de 13 
jogadores que cumpriram o 
período de isolamento e não 
apresentaram sequelas nos 
últimos exames realizados 
antes da partida. Dos 15 que 
estavam afastados, apenas 
dois deles, o zagueiro Díaz 
e o goleiro reserva Bolog-
na, ainda não estão aptos 
a retornar aos gramados.

   X   

River Plate
Armani; Casco, 

Maidana, Rojas e 
Martínez; Palavecino, 

Zuculini (Enzo 
Pérez) e De La Cruz; 

Álvarez, Borré e 
Suárez. Técnico: 

Marcelo Gallardo.

Fluminense
Marcos Felipe; 
Samuel Xavier, Nino, 
Luccas Claro e Egídio; 
Martinelli, Yago e 
Nenê; Caio Paulista, 
Gabriel Teixeira 
e Fred. Técnico: 
Roger Machado.

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguai). 
Horário: 19h15. Local: Monumental de 

Núñez, em Buenos Aires, Argentina.

Time reserva

Dois dias após o título pau-
lista, encerrando um jejum de 
quase nove anos sem conquis-
tas, o São Paulo enfrenta o 
Sporting Cristal, nesta noi-
te, no Morumbi, pela última 
rodada da fase de grupos da 
Libertadores. Embora a vaga 
na próxima fase já esteja con-
firmada, o time ainda busca 
o primeiro lugar no Grupo E.

Para isso, o time precisa 

vencer os peruanos e torcer 
para que o Rentistas derrote o 
líder Racing no outro jogo da 
chave, na Argentina. A equi-
pe tricolor tem de vencer seu 
jogo e "secar" os argentinos. 
A expectativa da comissão 
técnica é que a conquista de 
domingo impulsione a equi-
pe, que será formada por 
reservas, para fazer a sua 
parte na última rodada.

Depois de ser campeão, 
Tricolor quer liderança

   X   

São Paulo
Lucas Perri; Diego Costa, Rodrigo e Bruno 

Alves; Orejuela, Rodrigo Nestor, Talles 
Costa, Shaylon e Wellington; Galeano (Eder) 

e Vitor Bueno. Técnico: Hernán Crespo.

Sporting Cristal
Duarte; Merlo, González, Loyola e 
Madrid; Calcaterra, Távara e Christofer 
Gonzáles; Ávila, Corozo e Riquelme. 
Técnico: Roberto Mosquera.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colômbia). Local: Morumbi. Horário: 21h30



A Receita Federal de Joinville 
apreendeu mais de 25 mil unidades 
de cigarros eletrônicos do tipo 
descartável em uma transportadora 
da cidade. Os produtos foram 
apreendidos depois que os 
servidores descobriram que os 
documentos fiscais da carga 
tinham informações falsas para 
ocultar a mercadoria transportada. 
O valor de revenda dos cigarros 

eletrônicos apreendidos pode 
ultrapassar R$ 1,4 milhão e a 
encomenda tinha como origem 
o estado de São Paulo. Esse tipo 
de cigarro tem comercialização, 
importação e propaganda 
proibidas no Brasil, conforme 
a Anvisa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária). 

A carga ficará armazenada na 
Receita Federal e, após o trâmite 
administrativo, será destruída, com 
reaproveitamento dos resíduos que 
puderem ser reutilizados.Na abertura 
da temporada 2021, novamente em 
Pipeline, Medina deu o troco nas 
semifinais, mas voltou a perder outra 
final no Rip Curl Newcastle Cup.
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Médico acha fungo gigante em Maravilha
Era um dia normal na chácara do médico Evandro 

Nicola, localizada na Linha Primavera Alta, 
interior do município de Maravilha, no Oeste 
de Santa Catarina. Um funcionário do local 

realizava o plantio de árvores, quando 
se assustou ao ver o que para ele 

era uma ‘cachopa de abelhas’. Ao 
analisar com cuidado e limpar a 
vegetação ao redor, descobriu ser, 

na verdade, um fungo gigante, com 
a estrutura de cogumelo. “Coisas 

que só a mãe natureza é capaz 
de nos proporcionar”, conta o 
médico. O fungo encontrado 
por Evandro faz parte da do 

gênero Macrocybe, mas a espécie 
só será possível descobrir após a 

análise de um especialista da área. 

UBSF retomam  
atendimento normal 
As unidades básicas de Saúde da 
Família (UBSFs) que estavam 
fechadas ou que atendiam 
exclusivamente pacientes com 
sintomas respiratórios em Joinville 
retomaram o atendimento normal 
ao público nesta semana. 
A única exceção é a UBSF Parque 
Joinville, que passa por manutenção 
e vai reabrir nos próximos dias. 
Em março, devido ao aumento 
de pacientes com sintomas de 
Covid-19 buscando auxílio, o 
município precisou reforçar as 
equipes de saúde e as estruturas. 
Por este motivo, 10 UBSFs 
precisaram ser temporariamente 

desativadas e o atendimento 
dos pacientes foi remanejado. 
No início deste mês, quatro UBSF já 
haviam retomado o atendimento 
normal. As unidades de saúde que 
reabriram ontem foram a CAIC 
Vila Paranaense, Ilha, Profipo, 
Rio do Ferro e Santa Bárbara. 
As UBSFs do Boehmerwald, 
Costa e Silva e Vila Nova sede, 
que atendiam exclusivamente 
a pacientes com suspeita de 
Covid-19, e as do Glória, Jardim 
Paraíso III e Jardim Paraíso IV, que 
estavam com serviços parciais, 
restabeleceram a rotina de 
atendimento integral à população. 

Receita Federal 
apreende carga 
de cigarros 
eletrônicos
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Crea-SC faz visita técnica 
em Balneário Camboriú
A primeira etapa do alargamento da 
faixa de areia de Balneário Camboriú, 
iniciada em março, recebe visita técnica 
do Crea-SC ontem. A obra que estava 
há mais de 20 anos para sair do papel já 
modifica a paisagem da orla, que virou um 
canteiro de obra. Segundo a prefeitura, a 
conclusão será em setembro deste ano.
O presidente do Crea-SC, engenheiro civil 
Carlos Alberto Kita Xavier, e o diretor de 
planejamento e gestão orçamentária de 
Balneário Camboriú e membro da Inspetoria 
de Itajaí, Toni Fausto Frainer, e uma 
comitiva do Conselho irão na tarde de hoje, 
fizeram o acompanhamento da obra.
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