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Em encontro na Associação Empresarial de Joinville, secretário de Desenvolvimento Econômico, Luciano Buligon, fez balanço do 
desempenho da economia nos últimos meses e projetou um novo ciclo de crescimento no setor produtivo. PÁGINAS 3 e 4
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Investigação aponta 
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O trabalho realizado pelo Grupo de Estudos 
e Apoio à Adoção, desde 1997, se dedica 
a ajudar e orientar famílias que estão 
nesse processo. Em 1999 o grupo ganhou 
o reconhecimento de utilidade pública. O 
trabalho é voluntário com a participação de 
pais, profissionais e simpatizantes. Com a 
passagem do 25 de maio, Dia Nacional da 
Adoção, Joinville tem alguns números a apresentar. 
 
O Tribunal de Justiça divulgou que a 
comarca daqui registrou a efetivação de 21 
encaminhamentos de crianças e adolescentes 
à adoção durante 2020. O primeiro processo de 
adoção protocolado pelo setor, este ano, foi de 
uma adolescente de 14 anos, que agora está em 
estágio de convivência com o casal adotante. 

A comarca de Joinville, por intermédio da 
Vara da Infância e Juventude, oferta cursos de 
preparação para pretendentes à adoção. Em 
outubro do ano passado, quase 150 pessoas 
da região Norte concluíram o curso. Ele é 
obrigatório desde 2009 para quem pretende 
adotar uma criança ou adolescente e no 
ano de 2020 foi organizado pela Academia 
Judicial do TJSC. 
 
Interessados em adotar uma criança ou 
adolescente podem entrar em contato com o 
setor psicossocial da comarca de Joinville pelo 
telefone (47) 3130-8513, das 12h às 19h, para 
saber os primeiros passos a serem seguidos.

Apoio a  
adoções  
em Joinville 

Projeto quer baixar 
preços dos remédios
Só no mês passado, os antibióticos foram reajustados em 5,2% 
e a Anvisa aprovou outra majoração de até 10,08%. O projeto 
quer conter estes reajustes através da maior distribuição 
de remédios considerados MIPs - Medicamentos Isentos de 
Prescrição. Pela proposta apresentada pelo deputado federal 
Darci de Matos (PSD), os MIPs poderão ser comercializados 
em supermercados e estabelecimentos congêneres, sem ter a 
necessidade com os custos da contratação de um farmacêutico.  
 
“Além disso, atualmente muitas farmácias já comercializam 
medicamentos de forma on-line, ou seja, sem qualquer 
contato com o farmacêutico”, justifica o deputado. 
Apresentado no dia 20 de maio, o projeto aguarda 
despacho do presidente da Câmara dos Deputados.

Fórum de Joinville com metade das obras realizadas 
O estágio de 50% das obras foi concluído nesta semana. São várias ações como a substituição 
completa da cobertura do prédio e repintura externa, entre outros. O investimento total 
é de R$ 1.646.374,66, com dinheiro do próprio Judiciário catarinense. A obra iniciou 
em novembro do ano passado e a previsão de término é dezembro deste ano. 

Balcão virtual  
avança na região  
utilizada no site do TJSC, o www.tjsc.jus.br 
e simula o atendimento presencial por uma 
chamada de videoconferência. Com horário 
das 12h às 19h, de segunda a sexta-feira, a 
ferramenta está disponível nas cidades das 
comarcas de Garuva, Mafra, Canoinhas, 
Itaiópolis, Itapoá, Papanduva, Porto União, 
São Bento do Sul, Rio Negrinho, Araquari, 
Guaramirim e São Francisco do Sul.  
 
Das 111 sedes judiciárias em Santa 
Catarina, 77 já têm a ferramenta à 
disposição de qualquer pessoa, sem 
a necessidade de agendamento.

Colapso em São Bento do Sul
Ontem a situação ainda era de preocupação. 
O último boletim da Secretaria de Saúde 
do município indicou 498 pessoas com 
o vírus ativo. O Hospital e Maternidade 
Sagrada Família segue com superlotação, 
com 44 pessoas na enfermaria e 12 
pessoas internadas na UTI. Na urgência e 
emergência há três pacientes em observação 
e outras três pessoas aguardando uma 
vaga de UTI. No quesito vacinas, a situação 
é melhor: a cidade está com as doses 
disponíveis neste momento para pessoas 
com 40 a 44 anos e com comorbidades.

Jaraguá do Sul sem vacina
Em Jaraguá do Sul, a vacinação contra a 
covid-19 está suspensa temporariamente 
para a primeira dose por falta de vacinas 
CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer. A informação 
é que assim que o Ministério da Saúde e o 
Governo do Estado disponibilizarem novas 
doses, a vacinação será retomada. A vacinação 
da segunda dose (D2) segue normalmente. 

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

SABRINA AGUIAR
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Polícia começa desvendar 
causas de tragédia na 376  
Quatro meses após o acidente que provocou 
a morte de 19 pessoas na rodovia federal, 
Polícia Civil d0 PR realiza operação para 
reunir novas provas contra responsáveis

Motorista alegou, em depoimento, que veículo tinha ficado 

sem freios, mas perícia mostrou que eles estavam funcionando
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Transporte funcionava 
com licença irregular

O grupo que fazia o transporte também 
é suspeito de integrar uma organização 
criminosa que levava, de forma clan-
destina, os passageiros de uma região 
para outra. É que a licença de viagem 
emitida pela ANTT (Agência Nacional 
de Transportes Terrestres), autoriza-
va apenas o transporte para o turismo 
e não era essa a finalidade da viagem.

“Nos depoimentos, os passageiros 
disseram que saíram do Pará e estavam 
vindo para Santa Catarina para procurar 
emprego, o que demonstra que a viagem 
não tinha finalidade turística, desobede-
cendo as regulamentações”, enfatizou.

Ao todo, seis pessoas estão sendo investi-
gadas, entre elas o motorista do ônibus e a 
empresa. “Os investigados, visando o lucro 
e reduzindo custos, burlam as regulamen-
tações e desobedecem a legislação, junto 
com a conduta dolosa”, disse Santana.

O ND tentou contato com a em-
presa responsável pelo transpor-
te, mas não obteve retorno.

Mandados de busca e apreensão

Foram cumpridos ontem 15 mandados de 
busca e apreensão nas cidades de São José e 
Florianópolis, em Santa Catarina, e em Be-
lém e Ananindeua, no estado do Pará.

Nas buscas foram apreendidos documen-
tos, contratos e licenças de viagem, che-
ques de compra de passagem e celulares. 
Além disso, uma pessoa foi presa em fla-
grante por porte ilegal de arma de fogo.

Agora, os documentos serão analisados para 
que, posteriormente, o inquérito seja concluí-
do. As investigações sobre o caso continuam.

Relembre o caso
O acidente ocorreu no km 668 da BR-376, 

por volta das 8h30 do dia 25 de janeiro, 
quando o ônibus saiu da pista, tombou na 
lateral da via e ficou pendurado em uma 
ribanceira de cerca de 50m de altura, no 
trecho conhecido como Curva da Santa.

O ônibus saiu de Belém (PA) na sexta-fei-
ra, dia 22, e tinha como destino as cidades 
de Balneário Camboriú e São José. Alguns 
passageiros desembarcariam em Joinville. 

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

Luana Amorim
luana.amorim@ndmais.com.br

A Polícia Civil do Paraná 
realizou ontem uma operação 
com a finalidade de identifi-
car os responsáveis pelo grave 
acidente ocorrido no dia 25 de 
janeiro, na BR-376, rodovia 
que é a extensão da BR-101 
no estado do Paraná, com 
um ônibus de passageiros.   

De acordo com a Polícia, três 
fatores podem ter causado o 
acidente: organização cri-
minosa, imprudência e falta 
de manutenção do veículo. 
Dezenove pessoas morre-
ram e 33 ficaram feridas após 
o tombamento do ônibus 
próximo ao km 668 e que 
trazia passageiros da cida-
de de Ananindeua, no Pará. 

Segundo o delegado Edgar 
Santana, responsável pelas in-
vestigações, além de conseguir 
entender toda a dinâmica do 
acidente, também foi possível 
encontrar provas que apontam 
para uma suposta organização 
criminosa que fazia o trans-
porte clandestino de pessoas 
do Pará para o Sul do Brasil.

“No depoimento de vítimas 
e parentes das vítimas fatais, 
foi relatado que o motorista 
vinha dirigindo, em boa parte 
do trajeto, de forma agressiva e 
irresponsável, deixando de ob-
servar as regras de sinalização, 
além de relatos de excesso de 
velocidade e frenagem brusca 
em alguns trechos”, explicou.

O laudo pericial constatou 
que o motorista, minutos 
antes da colisão, transitava 
pela rodovia a uma velocida-
de de 114 km/h – no trecho, 
a velocidade máxima per-
mitida é de 60 km/h. Depois, 
a cerca de 250 metros do 
acidente, a velocidade teria 
caído para 96 km/h e, segun-
dos depois, para 54 km/h.

No entendimento do dele-
gado, essa postura demonstra 
que o freio do veículo estava 

funcionando durante o aciden-
te, informação contrária ao que 
disse o motorista no depoi-
mento colhido horas depois do 
acidente. Na ocasião, ele alegou 
falha nos freios para perder o 
controle do ônibus na descida.

“Por esse motivo, enten-
demos que houve o dolo 
eventual, ou seja, o motorista 
estava assumindo o risco de 
causar o acidente, o que se 
enquadra no homicídio do-
loso”, salientou o delegado.

Santana informou tam-
bém que a investigação apu-
rou falta de manutenção no 
veículo e que a contratação do 
motorista foi feita de manei-
ra oral, sem o cumprimento 
da legislação firmada. Por 
conta disso, o dono do veí-
culo também deve responder 
judicialmente pelas mortes.

“Dos seis freios, somente 
um estava em bom estado de 
conservação. O sistema fun-
cionava, no máximo, pela 
metade”, destacou o delegado.

Por esse motivo, 
entendemos que 
houve o dolo 
eventual, ou 
seja, o motorista 
estava 
assumindo o 
risco de causar 
o acidente, o 
que se enquadra 
no homicídio 
doloso

Edgar Santana,
delegado
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Itaiópolis tem caso 
suspeito de reinfecção
Mulher de 37 anos apresentou resultados positivos para duas variantes do coronavírus e agora as coletas vão passar 
por exames na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, laboratório que é referência para as análises de Santa Catarina

Primeiro registro 

de reinfecção no 

Estado foi apurado 

no início de abril

Instituto Butantan planeja produzir  

5 milhões de doses com o IFA
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Insumos para a produção de imunizante chegam a São Paulo
Mais 3 mil litros de In-

sumo Farmacêutico Ati-
vo (IFA) para produção da 
CoronaVac chegaram a São 
Paulo ontem à tarde. Com o 
material, o Instituto Bu-
tantan produzirá 5 milhões 
de doses da vacina contra a 
Covid-19. As entregas estão 
programadas para junho.

Os insumos são enviados 
pela biofarmacêutica Sinovac 
e, no Brasil, passam pelos 
processos de envase, rotula-
gem, embalagem e controle 
de qualidade. De acordo com 
o governo paulista, todo o 

processo dura, em média, 
de 15 a 20 dias. Depois de 
prontas, as doses são entre-
gues ao Programa Nacio-
nal de Imunizações (PNI) 
do Ministério da Saúde.

As entregas de IFA estão 
sendo feitas desde o final 
de 2020, matéria-prima 
que rendeu 3,8 milhões de 
doses. Em fevereiro, foi feita 
a entrega de 11 mil litros, em 
março, 8,2 mil litros de insu-
mos e, em abril, 3 mil litros. 

Ao todo, o instituto 
entregou 47,2 milhões 
de doses ao PNI. Segundo 

o Butantan, o montante 
cumpre o primeiro con-
trato de 46 milhões de 
vacinas, assinado em 7 de 
janeiro com o Ministé-
rio da Saúde. O segundo 
contrato prevê a entrega 
de 54 milhões de doses. 

O órgão espera finalizar 
em setembro a obra de uma 
nova fábrica, o que permi-
tirá, a partir de dezembro, a 
produção integral no Bra-
sil, sem que seja necessário 
importar matéria-prima. 
A capacidade será de 100 
milhões de doses por ano.

 Professores terão de aguardar mais alguns dias para receberem a vacina
Apesar de o governador 

Carlos Moisés ter anuncia-
do a antecipação do início 
da vacinação de professores 
para esta quarta-feira em 
Joinville, os profissxionais de 
educação terão de esperar um 
pouco para receber a primei-
ra dose contra a Covid-19.

De acordo com a Prefei-
tura, o grupo de profes-
sores deve começar a ser 
imunizado assim que novas 
doses forem enviadas ao 
município. Porém, ainda 
não há data prevista para a 

chegada da nova remessa.
O município alega que 

não há sobra de vacinas 
e, por isso, é necessário 
novas doses para avançar 
na imunização. Assim que 
chegar mais vacinas, será 
aberto o agendamento para 
os professores. A expecta-
tiva é de que 13,5 mil pro-
fissionais, que atuam nas 
escolas do município, sejam 
contemplados nesta etapa.

Sobre as novas doses, a 
Dive (Diretoria de Vigilância 
Epidemiológica) informou 

que não há previsão de quan-
do Santa Catarina as receberá. 
Além disso, a diretoria alegou 
que a antecipação partiu 
de um pedido dos próprios 
municípios, que já tem doses 
disponíveis para o grupo.

Enquanto isso, Joinville 
segue vacinando pessoas que 
têm alguma comorbidade. 
Ontem, começaram a receber 
a primeira dose da vacina as 
pessoas com mais de 18 anos 
e portadores de algum tipo de 
comorbidade. O esquema tem 
continuidade até domingo. 

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

Uma suspeita de reinfec-
ção por Covid-19 está sendo 
investigada em Itaiópolis, 
no Planalto Norte de Santa 
Catarina. Confor a Prefeitura, 
trata-se de uma mulher de 37 
anos que apresentou resultados 
positivos para duas variantes 
diferentes do coronavírus.

Antes de a reinfecção ser 
confirmada, porém, as cole-
tas ainda devem passar por 
exames na Fundação Oswaldo 
Cruz, no Rio de Janeiro, que 
é o laboratório de referência 
para Santa Catarina. Segundo 
a Dive (Diretoria de Vigilân-
cia Epidemiológica), o prazo 
para a confirmação ou não da 
reinfecção é de cerca de 25 dias.

No início de abril, a Secre-
taria de Estado da Saúde de 
Santa Catarina por meio da 
Dive, confirmou o primeiro 
caso de reinfecção por coro-
navírus em Santa Catarina. O 
caso foi confirmado laborato-
rialmente no dia 31 de março 
pela Fundação Oswaldo Cruz.

É considerado caso suspei-
to de reinfecção o indivíduo 
com dois resultados positivos 
por meio da técnica de RT-
q-PCR em tempo real para 
o vírus SARS-CoV-2, com 
intervalo igual ou superior a 
90 dias entre os dois episó-
dios de infecção respirató-
ria, independentemente da 
condição clínica observada.
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Presídio feminino de  
Joinville é oficializado
Novela da 
construção da 
unidade começou 
em 2015, com o 
lançamento da 
licitação, mas, 
até agora, a 
obra ainda não 
foi finalizada
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Cidade Editor: Mauro Geres mauro.geres@ndmais.com.br

A história da constru-
ção do Presídio Feminino 
de Joinville teve mais um 
capítulo ontem (25). Quase 
seis anos após a entrega da 
ordem de serviço, em julho 
de 2015, a SAP (Secretaria de 
Administração Prisional e 
Socioeducativa) oficializou a 
criação da unidade prisional.

A portaria foi publicada 
no DOE (Diário Oficial do 
Estado) e, além do pre-
sídio feminino, oficializa 
também a criação da Pe-
nitenciária Masculina de 
Tubarão, no Sul do Estado.

De acordo com a assessoria 
da SAP, a obra já está em fase 
de finalização, com execução 
da instalação elétrica e ou-
tros cabeamentos. O último 
prazo repassado pela se-
cretaria para a conclusão da 
obra era a data de 30 de ju-
nho. A previsão inicial era de 
que as obras da unidade se-
riam terminadas em um ano.

ALÉM DO ATRASO, 
O CUSTO TAMBÉM 
AUMENTOU

No entanto, seis anos se 
passaram e, além do atraso, 
o custo da unidade também 
aumentou. O valor ini-
cial previsto era de R$ 14,1 
milhões e, com o passar 
dos anos, foram adicio-
nados R$ 4,8 milhões em 
aditamentos e reajustes.

A portaria de ontem, 
explica a assessoria, faz 
parte da parte burocrática 
exigida para ativação da 
unidade, que deve atender 
mais de 280 apenadas.

Milena ganhou surpresa no aniversário de nove 
anos e contou com a participação dos “heróis 
de farda”. A menina entregou a cartinha na 
base da PM e teve seus pedidos atendidos

Festa de aniversário, parabéns e 
o esperado momento de apagar as 
velinhas. Esse é o sonho de quase 
todas as crianças, mas para muitas, 
um sonho distante. Em Joinville, uma 
menina que completou nove anos 
ontem (25) imaginava o momen-
to da festa de aniversário e sonhava 
ganhar um violão como presente.

Mas a situação financeira da fa-
mília parecia tornar impossível o 
momento tão aguardado. Até que 
Milena resolveu escrever uma carti-
nha para os seus “heróis de farda”. 

Na carta, Milena contava do sonho 
da festa de aniversário e do violão, 
mas lamentava também que com o 
pai desempregado e a mãe arcan-
do com todas as despesas da casa, 
incluindo um financiamento, a família 
não poderia realizar o sonho dela.

A carta foi entregue na base da Po-
lícia Militar, no bairro Jardim Paraíso, 
zona Norte da cidade. Ela não espe-
rava, mas a surpresa aconteceu. Os 
policiais se organizaram, fizeram uma 
vaquinha e deram a festa de aniver-
sário completa para Milena. Teve bolo 

de chocolate, salgadinho, docinho, 
refrigerante e, claro, o presente.

A iniciativa foi do soldado Alex 
Junior da Silva e do sargento Diva-
nio Silveira. “Sabemos que às ve-
zes é difícil dar um presente, mas 
queremos ver a felicidade no rosto 
de uma criança”, disse o soldado.

Os policiais conseguiram a doação 
de uma loja para garantir o violão. A 
festa-surpresa, os parabéns, a velinha 
para assoprar e o sorriso estampado 
no rosto de Milena com certeza ficarão 
guardados na memória da família.

Dia de surpresa e alegria!

Menina ganha festa e 
violão de aniversário 
da Polícia Militar



Embalado pelos bons desem-
penhos registrados na criação 
de empregos e no aumento da 
arrecadação de impostos, nos 
últimos meses, entre outros 
números positivos, o secretário 
de Estado do Desenvolvimento 
Econômico Sustentável Luciano 
Buligon detalhou os índices de 
Santa Catarina que se destacam 
no cenário nacional e projetam 
números ainda melhores no 
pós-pandemia. A apresentação 
foi feita, ontem (25), no Salão 
Nobre Schulz, na sede da Asso-
ciação Empresarial de Joinville 
(Acij) e contou com a presença 
de empresários, lideranças, 
parlamentares e o prefeito 
de Joinville, Adriano Silva.

“Sim, enfrentamos um 
momento difícil e desafiador 
onde a prioridade é a saúde 
das pessoas e a manutenção 
do emprego. Mas, os núme-
ros mostram a força de Santa 
Catarina e a resiliência perante 
o enfrentamento da pandemia, 
aliado às decisões acertadas do 
nosso governador Carlos Moisés 
que nos guia para um estado 
que, tenho certeza, sairá mais 
fortalecido e com oportunidades 
aos catarinenses”, afirmou.

O secretário assumiu, durante 
o encontro, o compromisso de 
criar, em conjunto com as enti-
dades representativas do setor 
produtivo, um Masterplan para 
balizar o melhor aproveitamen-
to das oportunidades para um 
novo ciclo de desenvolvimento. 
Buligon citou os números mais 
recentes do crescimento em 
março comparado com o mesmo 
período do ano passado: 36,5% 
na indústria, 13,2% nos servi-
ços e 25,8% no comércio. Ele 
destacou também a redução da 
taxa de endividamento do cata-
rinense, diferentemente do que 
ocorreu com a média nacional. 
“Dados da Fecomércio mos-
tram que, enquanto a maioria 
dos brasileiros usou o auxílio 
emergencial para gastos, o 
catarinense pagou dívidas”, sa-
lientou ressaltando o estudo de 
abril deste ano que mostra que 
apenas 10,6% dos catarinenses 
têm contas em atraso enquanto 

que a média nacional é de 242%.
O presidente da Acij, Marco 

Antonio Corsini, agradeceu 
a apresentação, reiterou a 
disposição do setor produ-
tivo em atuar em parceria 
com o poder público e pediu 
atenção especial à questão 
energética e ao Instituto do 
Meio Ambiente (IMA), órgão 
ligado ao secretário. “Preci-
samos que o Estado viabilize 
a energia elétrica necessária 
para as empresas aumentarem 
sua capacidade de produção 
no período pós-pandemia. E 
precisamos desburocratizar 
o IMA, proporcionando mais 
agilidade e segurança jurídica 
para estimular o crescimen-
to sustentável”, afirmou.
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Governo aposta em novo 
ciclo de desenvolvimento
Secretário Luciano Buligon exaltou os resultados alcançados pela economia do Estado nos últimos meses, informou que 
já foram injetados R$ 1,4 bilhão em programas de incentivo e linhas de crédito e previu um futuro ainda melhor para SC

No encontro, empresários cobraram a ampliação do fornecimento de energia e a desburocratização do IMA
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Nível de emprego recorde no primeiro trimestre
Durante a apresentação, o 

secretário destacou uma aná-
lise da atividade econômica 
do Estado de 2020, na compa-
ração com o mesmo período 
de 2019, traçando então, uma 
estimativa preliminar do PIB. 
Conforme os dados, Santa Ca-
tarina aponta um desempenho 
acima do previsto em relação 
ao país, mesmo em meio à 
pandemia. Enquanto dados do 
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE) mos-
tram uma retração de 4,1% 

para a economia brasileira em 
2020 e, a estimativa do Fundo 
Monetário Internacional 
(FMI) de 3,5% para a mundial, 
Santa Catarina encolheu ape-
nas 0,9% no mesmo período.

O secretário destacou os 
números do emprego no 
Estado, onde Santa Catarina 
registrou uma ampliação de 
86,8 mil postos formais de 
trabalho no primeiro tri-
mestre de 2021. O resultado 
é o maior saldo de empre-
gos para os três primeiros 

meses do ano em toda a série 
histórica, iniciada em 2004, 
conforme aponta o Caged. 

O secretário frisou que 
desde o início da pandemia, o 
governo disponibilizou cerca 
de R $1,4 bilhão em progra-
mas de incentivo, linhas de 
crédito e outras medidas de 
subsídio a empreendedores 
catarinenses de diversos 
setores. A expectativa é que o 
valor do programa de re-
tomada econômica alcance 
R $2,3 bilhões até 2022.

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

RAIO-X
PIB 2020 
Brasil - 4,1% 
Mundial - 3,5% 
Santa Catarina  - 0,9%

EMPREGOS  
 
Criadas 86,8 mil  
vagas no 1o trimestre 
 
DESEMPENHO POR SETOR (*)

Indústria  +36,5% 
Serviços  +13,2% 
Comércio  25,8%
(*) em março de 2021 em relação a igual período de 2020 

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE
CNPJ – 07.226.794/0001-55

NIRE – 42.3.0002948.3
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convidados os senhores acionistas da COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE a comparecerem à 
Assembleia Geral Extraordinária que se realizará à Rua Hermann August Lepper número 10, Cidade 
de Joinville, Estado de Santa Catarina, no dia 01 de Junho de 2021 às 17:00 (dezessete) horas para 
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
a) Alterar critério de remuneração do Comitê de Auditoria Estatutário;
b) Aprovar Alterações no Estatuto Social e Consolidar;

Joinville, 21 de Maio de 2021.
A ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e Planejamento 
leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a Lei 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão Eletrônico nº 051/2021, destinado 
a aquisição de materiais de construção em geral para atender a necessidade de reparos e manutenção do 
telhado da Casa Abrigo Viva Rosa, da Unidade de Proteção Social Especial, da Secretaria de Assistência 
Social, na Data/Horário: 09/06/2021 às 08:30 horas, para abertura das propostas. O edital encontra-se à 
disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br, UASG 453230. 

Joinville, 25 de maio de 2021.
Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento

Silvia Cristina Bello – Diretora Executiva 

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria Administração e 
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua 
a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão 
Eletrônico nº 110/2021, destinado a contratação de empresa prestadora de serviço de avaliação 
de imóveis de interesse do Município, na Data/Horário: 09/06/2021 às 08:30 horas, para abertura 
das propostas. O edital encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br 
e www.gov.br/compras/pt-br, UASG 453230. 

Joinville, 25 de maio de 2021.
Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento

Silvia Cristina Bello – Diretora Executiva

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Joinville, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Joinville, torna público 
que, conforme a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o Pregão Eletrônico 
SRP nº. 122/2021, destinado a Aquisição de Agulhas para vacinação contra o Covid-19 para 
atender a Secretaria Municipal de Saúde, na Data/Horário: 09/06/2021 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.



quarta-feira, 26 de maio de 2021      7Publicidade

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:



INSTAGRAM: YXPIA (48) 98815-9723

WWW.YXPIA.COM.BR

AV. PREF. ACÁCIO GARIBALDI SÃO THIAGO, 2420 - JOAQUINA 

PRAIA
GASTRONOMIA
DRINKS
MÚSICA ESTACIONAMENTO 

     VISTA PARA O MAR

Kennedy no PTB
O deputado estadual Kennedy Nunes, que está cancelando filiação no PSD 
catarinense, terá reunião amanhã em Brasília com o presidente nacional do PTB, 
Roberto Jeferson. Deverá anunciar inscrição no PTB com projeto de concorrer ao 
Senado, afinado com a ministra Damares Alves e com o próprio presidente Bolsonaro. 
Viajando pelo Estado, Kennedy tem recebido apoios entusiásticos dos bolsonaristas.

moacir.pereira@ndmais.com.br
MOACIR PEREIRA

A CPI da Pandemia no Senado, 
também conhecida como a CPI da 
vergonha e da inquisição, deverá 
ter hoje uma sessão movimentada. 
Vão à votação requerimentos pela 
convocação dos governadores acusados 
ou denunciados por corrupção no uso 
fraudulento ou desvio de bilhões de reais 
em verbas para o combate à Covid-19.

O senador Jorginho Mello, presidente 
estadual do PL, quer ouvir depoimentos 
do governador Carlos Moisés da Silva 

(PSL), sob fraude dos respiradores 
e pagamento antecipado de R$ 33 
milhões; e do governador gaúcho 
Eduardo Leite(PSDB), sob acusação de 
ter aplicado os recursos da pandemia 
do coronavírus para pagar salários 
atrasados, precatórios e antigas dívidas 
do Tesouro do Rio Grande do Sul.

Jorginho informou que devem 
ser ouvidos todos os governadores 
estaduais envolvidos em graves 
denúncias de superfaturamento na 

compra de equipamentos hospitalares 
e de uso individual ou desvio de verbas 
federais. Serão convocados pela CPI.

O governador Carlos Moisés deu 
uma resposta à iniciativa do senador 
Jorginho Mello, considerou-a um 
factoide. Escreveu nas redes sociais:  
“Acredito que a tentativa de criar 
um factoide por parte de um dos 
integrantes, que até agora pouco tem 
acrescentado aos trabalhos, não será 
suficiente para desvirtuar a Comissão 

de seu verdadeiro papel. Assim, sigo 
à disposição para contribuir”.

O deputado Sargento Lima, ex-
PSL e agora no PL, rebateu na hora 
também na internet:  “Factóide 
Creonte? A compra dos respiradores 
agora é um factoide? Seu secretário 
dizendo que este assunto deveria ser 
esquecido e ‘enterrado’? Eu sei que 
você se preocupa com o ‘papel’ da 
comissão, que é enfiar até o cabo mais 
uma faca em nosso presidente”.

A doação
O projeto do governador 
Carlos Moisés de 
transferência de R$ 350 
milhões do Tesouro para 
rodovias federais em 
Santa Catarina continua 
causando grande 
polêmica na Assembleia 
Legislativa. O veto total 
de Daniela Reinehr 
está na Comissão 
de Constituição e 
Justiça. Como tem 
dois pareceres da 
Procuradoria Geral do 
Estado, um de Daniela 
com indicações de 
inconstitucionalidades, 
e outro de Moisés 
pedindo a derrubada 
do veto, alegando 
legalidade, o deputado 
João Amin pediu vista. 
O deputado Ricardo 
Alba subiu na tribuna e 
responsabilizou Amin 
pelas mortes que vierem 
a ocorrer na BR-470.  
Amin retrucou dizendo 
que Alba envergonhava 
o parlamento pela 
apelação e pelo 
baixo nível.

Jorginho quer Moisés na CPI do Senado

Museu  - Durante visita à primeira etapa da 
restauração do casarão da Fundação Senhor 
dos Passos, que vai abrigar o Museu Fármaco 
Hospitalar, o deputado Marcos Vieira assegurou 
a destinação de recursos para conclusão do 
projeto. A fundação obteve aprovação pela 
Lei Rouanet de captação de mais de R$ 1,7 
milhão. A primeira parte consumiu mais de R$ 
300 mil. O parlamentar viabilizará o restante 
pela Fundação Catarinense de Cultura, cujo 
presidente, Edinho Lemos, também participou 
de visita às instalações do novo museu.
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DIVULGAÇÃO/ND

Acompanhe meus 
comentários no Balanço 
Geral, na NDTV, de segunda 
a sexta, a partir das 12h, 

e mais notícias no blog do portal nd+

Alcatraz no STJ
Os processos relacionados com as operações 
Alcatraz e Hemorragia, que investigam atos do 
deputado Julio Garcia, ex-secretários estaduais e 
empresários, e que tramitam na 1ª Vara da Justiça 
Federal de Florianópolis, deverão subir para o 
Superior Tribunal de Justiça, em Brasília. A decisão é 
do ministro Joel Paciornik, do STJ, ao julgar recurso 
de habeas corpus impetrado pelos advogados dos 
empresários Luiz Hermes Bordin, Luiz Andrey 
Bordin e Valmor Zulow, alcançados pela Alcatraz. 
Julio Garcia retornou às atividades na Assembleia.

SC é diferente - A pesquisa Mapa, divulgada 
pelos veículos do Grupo ND, revela outros dados 
e confirma que os catarinenses são diferentes do 
resto do Brasil. Perguntados sobre a expectativa 
da situação sócioeconômica, 35,1%, a maioria, 
disse que a situação vai melhorar, enquanto 
outros 29,7% afirmaram que continuará igual e 
24% que vai piorar. A maioria dos consultados 
vota em Bolsonaro no Estado.  Já os brasileiros 
têm opinião contrária: 33,4% disseram que a 
situação vai piorar, 30,3% que permanecerá 
a mesma e 24% de que tende a melhorar.

Reclamação
Expectativa na 
Assembleia Legislativa 
sobre a decisão a ser 
tomada pelo ministro 
Edison Fachin, do 
Supremo Tribunal 
Federal, sobre nova 
reclamação impetrada 
pela Procuradoria da 
Assembleia Legislativa 
contra decisão da juíza 
Janaina Cassol Machado, 
da 1ª Vara Federal 
da Capital. Janaina 
rejeitou em parte a 
aplicação da resolução 
nº 3 do Legislativo, 
que restabeleceu 
as prerrogativas do 
deputado Julio Garcia, 
do PSD. A magistrada 
sustentou novamente que 
a resolução não implicaria 
em recuperação plena 
das atividades.



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

Então, foi desafiador equilibrar a carreira de exe-
cutiva com ser mãe, ser mulher, com ser eu mes-
ma. Faltavam horas de sono. Ao mesmo tempo, 
uma inquietação crescia dentro de mim. Eu não 
me sentia realizada profissionalmente. O traba-
lho já não me levava para onde queria chegar. A 
conta não fechava. 
 
Até que chegou um momento em que fiz uma 
escolha. E esse foi o ponto mais custoso do meu 
processo: a decisão de sair da TOTVS. 
 
Como abrir mão de 15 anos estabelecidos em 
uma empresa sólida, com um legado de de-
senvolvimento intelectual e de relacionamento 
com colegas e clientes? 
 
Foi muito difícil tomar essa decisão. Até então, 
pensava que minha insatisfação poderia ser a 
função que desempenhava. Ou que talvez outro 
mercado ou modelo de negócios seriam a solução. 
 
Por isso, ao deixar a TOTVS, comecei a traba-
lhar em uma startup, em um mercado e com 
um modelo de negócio diferente, assumindo 
novos desafios e responsabilidades. Ali perma-
neci por oito meses. Mas, a inquietação persistiu 
e eu precisei lidar com ela. Afinal, até encon-
trar o caminho do empreendedorismo, atra-
vessamos um deserto. Na semana que vem 
contarei como atravessei esse momento.

O ponto de virada do 
empreendedorismo

Tributação abusiva

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

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

OpiniãoND
E D I T O R I A L

O s brasileiros sofrem com uma das cargas de 
impostos sobre mercadorias e serviços mais 
altas do mundo. No total, 19% da renda na-
cional vai para tributos embutidos nos preços 

dos alimentos, das roupas, dos brinquedos ou dos ce-
lulares. Os brasileiros trabalham cerca de cinco meses 
por ano para pagar tributos. Enquanto a reforma tri-
butária não avança no Congresso Nacional, iniciativas 
como a da CDL Jovem, ligada à Federação das Câmaras 
de Dirigentes Lojistas (FCDL/SC) buscam conscienti-
zar a população sobre a alta carga de impostos e apoiar 
a simplificação tributária no Brasil. A 12ª edição do Dia 
Livre de Impostos será promovida amanhã. Consumido-
res catarinenses terão a oportunidade de economizar no 
consumo de diferentes produtos, como gasolina e pizza.

Em média, pagamos impostos em quase um terço do 
valor de diversos produtos. Exemplos: academia (27%), 
bebidas alcóolicas 
e cigarros (43%), 
bebidas sem ál-
cool (26%), bolsas 
e malas (40%), 
brinquedos (34%), 
celulares (40%), 
eletrodomésticos 
(34%), higiene 
pessoal (46%), 
remédios (31%), 
restaurantes (32%) 
e vestuário (31%). O 
Dia Livre de Impos-
tos foi criado para 
manifestar a insa-
tisfação do brasileiro com a tributação abusiva que limita 
o poder de consumo, além de servir de freio para o cresci-
mento econômico do país. Em um ranking de 30 países, o 
Brasil é o 14º que mais arrecada impostos e está em último 
em retorno do dinheiro para a população. Os dados são do 
Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).

Fazer andar a reforma tributária é a esperança dos 
brasileiros. Espera-se que a mudança traga simplifi-
cações, e não novas onerações. A reforma tributária é 
essencial para a retomada do crescimento do país, pois 
a legislação atual prejudica o crescimento econômi-
co pela falta de segurança jurídica e complexidade.

Em pesquisa da CNDL e do SPC Brasil, no início do 
ano, 56% dos consumidores revelaram que o siste-
ma tributário atual não é adequado para fazer negó-
cios no Brasil. Que os parlamentares aprovem então 
um sistema mais simples, transparente e justo.

Brasileiros trabalham 
cinco meses por ano para 
pagar impostos. A reforma 
tributária, parada no 
Congresso, é urgente, com 
um sistema mais simples, 
transparente e justo”.
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Como você avalia a gestão do 
presidente Jair Bolsonaro?

SANTA CATARINA
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Ótima 32,6%
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Como você avalia a atuação do governo Jair 
Bolsonaro em relação à pandemia de Covid-19? 

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

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

SANTA CATARINA

PARANÁ

PARANÁ

SANTA CATARINA

O presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido ) lidera as inten-
ções de voto dos paranaenses 
na corrida presidencial de 
2022, com 35,8%, seguido pelo 
ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT) com 26,4%. Os 
números fazem parte da recente 
pesquisa realizada pelo Instituto 
Mapa contratada pelos grupos 
de comunicação ND, de Santa 
Catarina, e RIC, do Paraná. O le-
vantamento ouviu 812 pessoas, 
em 47 municípios paranaen-
ses, nos dias 18 a 20 de maio. 
A margem de erro é de 3,4% e 
índice de confiabilidade de 95%. 

Apesar de retratar uma po-
larização eleitoral, no Paraná a 
novidade foi o índice alcança-
do pelo ex-juiz e ex-ministro 
Sergio Moro, que obteve 11,1%, 
mais que o dobro do núme-
ro que conseguiu na pesquisa 
nacional, também realizada 
pelo Instituto Mapa contratada 
pelos grupos ND e RIC, onde 
foram ouvidas 2 mil pessoas, 
quando Moro marcou 5,1%. 

Atrás de Bolsonaro, Lula e 
Moro, os paranaenses citaram 
ainda: João Doria (5,3%), Ciro 
Gomes (4,8%), Luiz Mandetta 
(4,7%), João Amoêdo (2,2%) 
e Luciano Huck (1,7%). 

No levantamento com os 
eleitores catarinenses, Moro 
obteve apenas 3,6% ficando 
atrás de Luciano Huck (6%), 
João Amoêdo (4,6%), e em-
patado com Ciro Gomes.

Em caso de segundo turno 
eleitoral, na simulação entre 
Bolsonaro e Lula, no Paraná o 
atual presidente venceria com 
45,3% dos votos contra 36,7% 
do petista. Brancos e nulos 
somaram 11,1%, mesmo índice 
das intenções de voto dada a 
Sergio Moro, o que mostra que 
o ex-juiz seria uma terceira via 
para os eleitores paranaenses. 

A situação do segundo tur-
no no Paraná é similar ao 
registrado em Santa Catarina 
que também deu vitória a Jair 
Bolsonaro com 52% con-
tra 31,8% de Lula da Silva.

Para o presidente do Mapa, 
José Nazareno Vieira, Zeno, uma 
presença mais forte de Moro na 
pesquisa é um processo natural, 
tendo em vista de o ex-juiz ter 
nascido no Estado e se projeta-
do, nacionalmente, atuando em 
Curitiba (PR) como magistrado 
na condução da Lava Jato. “É 
natural, é até uma correlação 
com o sentimento bairrista 
no Paraná”, avaliou Zeno.

Bolsonaro lidera 
corrida eleitoral 
no Paraná

Maioria no Paraná critica gestão de Bolsonaro
Quanto à rejeição, Lula e 

Bolsonaro aparecem tecnica-
mente empatados no Paraná, 
com 40,8% e 38,7%, respecti-
vamente. Entre os catarinenses, 
a disparidade da rejeição foi 
maior com 47,9% para o petista 
e 35% para o atual presidente.

O governo de Jair Bolsonaro 
não tem tido a aprovação da 
maioria dos paranaenses. Clas-
sificaram como péssima e ruim 
44%, enquanto como ótima e 
boa, somaram 36,7%. Conside-
raram regular 14,2% dos pes-
quisados. Não opinaram 5,2%.  
Em SC, o resultado se inverteu, 
com 49% dos entrevistados 
catarinenses considerando 
ótima e boa, enquanto ruim e 
péssima, somaram 35,6%.

Os paranaenses também 
foram perguntados quanto 
à atuação do governo diante 
da pandemia da Covid-19, e 
44,1% apontaram como péssi-
ma e ruim, já 35,6% avaliaram 
como ótima e boa e 15,3% como 
regular. Números similares 
aos dos eleitores catarinen-
ses, onde 43,3% apontaram 
o desempenho como ruim e 

péssimo, empatando tecni-
camente com as avaliações 
ótima e boa com 40,6%. A 
avaliação regular foi 14,5%.

O eleitor paranaense optou 
ainda em votar no candidato a 
presidente que se posicionou 
dando prioridade à saúde, com 
restrições a várias atividades 
econômicas durante a pan-
demia. Segundo a pesquisa 
do Instituto Mapa, 43,5% das 
indicações. Em contrapartida, 
25,9% preferiram um can-
didato que daria prioridade à 
economia, sem restrições a 
várias atividades econômicas. 

CENÁRIO POLÍTICO-ELEITORAL Confira o comparativo entre os resultados da 
pesquisa com os paranaenses e os catarinenses

  Pesquisa nacional 
do Grupo ND/RIC/Instituto Mapa realizada 
com paranaenses aponta cenário parecido 
com o levantamento de Santa Catarina
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45,3% 36,7%

LulaBolsonaro

52%
31,8%

LulaBolsonaro

Branco/ nulo: 11,1%
Não sabe dizer: 6,9%

Branco/ nulo/ nenhum: 1,7%
Não sabe dizer: 7,5%

Branco/ nulo/ nenhum: 2,7%
Não sabe dizer: 5,3%

Branco/ nulo: 8,7%
Não sabe dizer: 7,5%

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
Sérgio Moro

Luiz Mandetta
Ciro Gomes
João Doria

Luciano Huck
Jair Bolsonaro

Lula da Silva 40,8%
38,7%

4,6%
4,3%
3,4%
1,4%
0,2%
0,1%
0,5%

6%

SANTA CATARINAPARANÁ

Não rejeita nenhum: 0,5%
Não sabe dizer: 6%

Não rejeita nenhum: 1%
Não sabe dizer: 4,3%

Saiu no ND
Pesquisa divulgada 
ontem pelo Grupo 
ND mostrou a 
polarização nacional 
e em Santa Catarina 
entre Bolsonaro e 
Lula para 2022
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Quem é maioria?
No Rio de Janeiro, domingo, vimos o que 

talvez tenha sido a maior parada de motocicletas 
juntas no planeta. Nenhum órgão tradicional de 
informação anunciou ou promoveu, ninguém 
subsidiou e pousou no asfalto um enxame de 
motos que fluíram como um rio amazônico 
pelas estradas e avenidas da cidade, saudadas 
por bandeiras nacionais agitadas nas calçadas e 
prédios. Bastou uma convocação do presidente da 
República, e milhares foram demonstrar-lhe apoio. 

Desde a campanha eleitoral, eventos assim têm 
sido a forma de o presidente ficar próximo de seus 
eleitores. Por sua vez, a nova forma de a oposição 
se expressar tem sido a CPI da Pandemia. Em 
resposta, apoiadores do presidente encheram a 
Avenida Paulista no 1º de Maio e a Esplanada no 
15 de maio. No Dia das Mães o presidente liderou 
milhares de motos em desfile por Brasília. Entre 
umas e outras, Bolsonaro também respondeu à 
oposição de 
governadores 
visitando com 
frequência 
Estados do 
Nordeste, onde 
não ganhou a 
eleição, sempre 
provocando 
aglomerações, 
como estabeleceu 
o bordão.

São linguagens 
diferentes que 
se opõem, e têm 
se movimentado 
como ação e reação. A oposição de senadores da 
CPI e de governadores se expressa pela maior parte 
do noticiário que lhes dá cobertura e apoio - e 
o presidente, por sua vez, vai às ruas e às redes 
sociais para conferir sua força e comparar as 
imagens dos eventos com os números das pesquisas 
de opinião, que mostram sua popularidade em 
queda e a vitória de Lula no ano que vem.

Quem, afinal, tem a força da maioria? Costuma-
se considerar que a dúvida sobre quem é maioria 
numa democracia é sempre decidida nas urnas - a 
hora da verdade. Mas a urna precisa garantir a 
certeza de que cada voto é recebido e contado com 
lisura. A apuração não pode ser um ato em segredo 
de Justiça. Na verdade, é um ato administrativo, 
que precisa ser transparente e acessível à 
compreensão de qualquer eleitor. Quando cada um 
tem a sua verdade, é a soma das verdades de cada 
um que vai decidir qual maioria exercerá o poder. 
O voto é secreto; a apuração não pode ser secreta.

GarciaALEXANDRE

A urna precisa garantir 
a certeza de que cada 
voto é recebido e 
contado com lisura. 
A apuração não 
pode ser um ato em 
segredo de Justiça.”

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

CPI da Covid

Secretária do Ministério da Saúde defende 
cloroquina e diz que pasta tem autonomia 
em relação às orientações da OMS

A secretária do Ministério da 
Saúde Mayra Pinheiro afirmou 
à CPI da Pandemia que, na 
qualidade de médica, mantém 
a orientação do uso de cloro-
quina e "de todos os recursos 
possíveis para salvar vidas". A 
adoção do medicamento contra 
a Covid-19 foi um dos principais 
temas abordados pelos sena-
dores no depoimento de ontem 
na CPI (Comissão Parlamen-
tar de Inquérito) do Senado. 

A servidora, que é titular da 
secretaria de gestão do traba-
lho e da educação na saúde da 
pasta, disse ainda que nunca 
recebeu ordem para defender 
o remédio e que o ministério 
nunca recomendou o uso da 
substância, mas apenas orien-
tou a comunidade médica para 
a dosagem segura, uma vez 
que a cloroquina e a hidroxi-
cloroquina já vinham sendo 
usadas no mundo inteiro. 

O relator da comissão, sena-
dor Renan Calheiros (MDB-AL), 
lembrou que a OMS (Orga-
nização Mundial da Saúde) 
não recomenda mais o uso 
dos remédios, e a testemunha 
respondeu que, embora o Brasil 
seja signatário da entidade, os 
ministérios da Saúde de todos 
os países do mundo são órgãos 
independentes e têm autonomia 
para a tomada de decisão de 
acordo com as situações locais.

“A OMS retirou a orientação 
desses medicamentos para 
tratamento da Covid-19 basea-
da em estudos que foram feitos 
com qualidade metodológica 
questionável, usando medica-
ções na fase tardia da doença, 
em que todos nós já sabemos 
que não há benefício para os 
pacientes”, afirmou o senador. 

Otto Alencar (PSD-BA), que é 
médico, afirmou que cloroqui-
na não é antiviral em "estudo 
sério" nenhum do mundo. 

Trata-se de um antiparasitário, 
frisou. Ao se referir ao presi-
dente Jair Bolsonaro, ele disse 
que a insistência em perma-
necer no erro não é virtude, 
mas defeito de personalidade. 

A secretária respondeu 
dizendo que há estudos de-
monstrando efeitos antivirais 
da cloroquina e reiterou que 
nunca disse que o medica-
mento seja capaz de curar a 
Covid-19, mas, sim, dimi-
nuir as internações e evitar o 
colapso do sistema de saúde. 

CRISE NO AMAZONAS
Mayra Pinheiro informou 

ter relatado diariamente, 
ao então ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello, a situação 
de "caos" em Manaus durante 
o período em que esteve lá.

No início do ano, a capital 
amazonense registrou a satu-
ração dos serviços de saúde e 
esgotamento de insumos, como 
oxigênio envasado, o que levou 
à morte de diversos pacien-
tes internados. De acordo com 
Mayra, todas as informações 
referentes à situação da cidade 

foram repassadas pelo gru-
po de técnicos que esteve em 
Manaus ao comando central 
da pasta na ocasião em que o 
governo federal, em reunião 
que contou com a participação 
de Pazuello e do presidente Jair 
Bolsonaro, decidiu pela não 
intervenção no município.

"A gente inclusive teve a 
organização de um comitê 
intersetorial em Manaus que 
funcionava duas vezes por dia 
com reuniões às 9h da manhã 
e ao final do dia para juntar 
todas as ações e organizar o 
que já deveríamos demandar", 
disse nesta terça-feira (25) à 
CPI. Segundo relatou, mesmo 
após o retorno dos técnicos à 
Brasília, a produção dos rela-
tórios seguiu produção diária.

Mais cedo, o líder do MDB 
no Senado, Eduardo Bra-
ga (MDB-AM), reclamou da 
atuação da pasta e disse que 
nem Mayra, nem o ex-minis-
tro Pazuello iriam convencê-
-lo de que a pasta não sabia 
do problema que resultaria na 
severa crise de abastecimen-
to de oxigênio em Manaus.
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A médica Mayra Pinheiro afirmou que relatou diariamente 
ao ex-ministro Eduardo Pazuello sobre o caos em Manaus 

Moisés reage ao pedido de convocação feito por Jorginho Mello
O governador Carlos Moi-

sés da Silva (PSL) reagiu ao 
possível pedido de convoca-
ção para prestar depoimento 
à CPI da Pandemia do Sena-
do. Motivo: a fraude na com-
pra dos 200 respiradores.

O requerimento, que 
partiu do senador catari-
nense Jorginho Mello (PL), 
foi protocolado na mesa 
diretora da CPI e será vo-

tado pela comissão hoje.  
“Acredito que a tentati-

va de criar um factoide por 
parte de um dos integrantes, 
que até agora pouco tem 
acrescentado aos traba-
lhos, não será suficiente 
para desvirtuar a comissão 
de seu verdadeiro papel. 
Assim, sigo à disposição 
para contribuir”, escreveu 
o governador no Twitter.

Moisés frisou, ainda, que 
todas as informações refe-
rentes ao combate à pan-
demia em Santa Catarina, 
bem como o resultado de 
quaisquer investigações 
da Polícia Federal, MPF, 
MPSC e decisões judiciais, 
serão encaminhadas ao 
Senado para ajudar nos 
trabalhos da Comissão 
Parlamentar de Inquérito. 



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$ 5,335 R$ 5,336

TURISMO

COMPRA VENDA

R$ 5,333 R$ 5,507

+0,6212%

 Dólar

COMPRA VENDA

R$ 6,499 R$ 6,502

+0,0847%

COMPRA VENDA

R$ 0,0562 R$ 0,0567

+0,354%
 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$ 323,21

R$ 1100,00

Selic

CUB-SC

Salário Mínimo

Ouro

Data Pontos Variação
25/MAI 122.987,71 -0.84%

24/MAI 124.031,62 1.17%

21/MAI 122.592,47 -0.09%

Data fi nal Rendimento
25/MAIO 0,1590%

24/MAIO 0,1590%

23/MAIO 0,1590%

Ibovespa

Poupança

Todo ano, o Dia dos Namorados movimenta o comércio e o setor de serviços. Além 
da tradicional troca de presentes, os casais costumam comemorar a data com 
jantares, viagens ou passeios. A pesquisa de intenção de compras realizada pela 
Fecomércio SC aponta que o comportamento de consumo mudou no início da 
pandemia por conta do isolamento social: em 2020, a maioria afirmou que não 
iria sair (68,7%), porém este ano o percentual caiu para 44,2%. Já a pretensão de 
almoçar ou jantar fora (35,1%) teve alta de 22,9% em relação a 2020 (12,2%).
A pesquisa da Fecomércio SC sobre a Intenção de Compras no Dia dos 
Namorados foi realizada com 1.123 pessoas, entre os dias 4 e 18 de maio, em 
Blumenau, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Itajaí, Joinville e Lages. O gasto 
médio deve ser de R$ 142,62, incluindo presentes e serviços - considerando a 
inflação acumulada em 12 meses (6,7%), a queda é de 3,5% na comparação 
com o ano passado. Roupas (39,9%), perfumes/cosméticos (18,4%) e 
calçados/bolsas (13,6%) são os presentes mais citados na pesquisa.

Dia dos Namorados

Mercadoredacao@ndmais.com.br
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Prévia da inflação
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo 15 (IPCA-15), conhecido como prévia da 
inflação, apresentou em maio alta de 0,44%. 
O índice ficou abaixo da taxa de abril (0,60%) 
e acumula alta de 3,27% no ano. Nos últimos 
12 meses, a variação está em 7,27%, acima dos 
6,17% registrados nos 12 meses anteriores. É o 
maior resultado para um mês de maio desde 
2016, quando o índice foi de 0,86%. Em maio 
de 2020, ficou em -0,59%. O maior impacto na 
prévia da inflação foi o grupo saúde e cuidados 
pessoais, que subiu 1,23%, após aumento de 
0,44% em abril. O grupo foi influenciado pelo 
reajuste de 10,08% nos medicamentos (foto).

Fim da parceria
Diante de sinais de recuperação 
no setor aéreo, as companhias 
aéreas Latam e Azul decidiram 
encerrar o acordo de codeshare 
que haviam firmado em junho 
do ano passado A parceria, 
que permitia que as empresas 
vendessem passagens para voos 
da concorrente e ganhassem uma 
comissão por isso, terminará em 
22 de agosto. Segundo o presidente 
da Latam no Brasil, Jerome Cadier, 
o acordo não correspondeu às 
expectativas. A ideia era ajudar as 
empresas a encherem seus voos, 
dado que havia a possibilidade 
de o passageiro realizar um 
trecho da viagem com uma 
das companhias e o outro com 
a concorrente. Porém, 2% dos 
passageiros transportados pela 
Latam compraram passagens 
com a Azul, diz Cadier. 

Consórcio Sicoob
O Sicoob oferece 25% de desconto sobre taxa de 
administração em todos os segmentos do produto 
consórcio para cooperados e não cooperados com 
a campanha “Vem que tem desconto de verdade”. 
A ação vai até 31 de maio e visa proporcionar aos 
consorciados taxas ainda menores, bem como 
aumentar sua participação de mercado. Com essa 
iniciativa, o Sicoob quer se posicionar como a 
melhor taxa de administração do país, oferecendo 

CARLOS SEVERO/FOTOS PÚBLICAS/ND

Mobilidade elétrica
A mobilidade elétrica será o tema de hoje na programação da Semana da 
Indústria, série de atividades promovidas pela Fiesc e que vai até sexta-
feira. A partir das 10h, o diretor de inovação e competitividade da Fiesc, 
José Eduardo Fiates, o especialista alemão Alexander Busse, o diretor de 
operações da Embrapii, Carlos Eduardo Pereira, o gerente-executivo de 
inovação e tecnologia do Senai Nacional, Marcelo Prim, e o diretor industrial 
de Sistemas & eMobility WEG, Valter Knihs, discutem oportunidades, 
desafios e tendências das tecnologias de transporte movida a eletricidade. 
O seminário é transmitido pelo canal da Fiesc no YouTube. Programação 
completa e inscrição estão no site www.fiesc.com.br/semanadaindustria.

A Latam também deve elevar 
sua oferta nos próximos meses, 
respondendo ao aumento da 
demanda. Segundo Cadier, a 
empresa pretende contratar 750 
tripulantes até dezembro - no ano 
passado, 2.700 foram demitidos 
-, ampliar a frota de cargueiros 
de 11 para 21 aeronaves e 
receber mais sete aviões para 
o transporte de passageiros.
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DIVULGAÇÃO/RECORD TV

A superprodução Gênesis, escrita por 
Camilo Pellegrini, Raphaella Castro e 
Stephanie Ribeiro e com direção geral 
de Edgard Miranda, já foi assistida, 
ao menos durante um minuto, por 111 
milhões e 852 mil telespectadores no 
mercado nacional, o que é equivalente 
a 50 milhões e 620 mil lares espalha-
dos pelo território nacional de acordo 
com dados projetados no Atlas de 
Cobertura da Record TV 2021. A pro-
jeção contempla as exibições inéditas 
de Gênesis (de segunda a sexta-feira) 
desde a estreia, em 19 de janeiro, até o 
87º capítulo (no ar no dia 19 de maio).

Na média do período de 19 de ja-
neiro a 19 de maio – nas quais a 
novela se manteve invicta na se-
gunda posição isolada - a audiência 
nacional fechou em 12,2 pontos e 
18% de share. Mais que o dobro da 
audiência da concorrente em tercei-
ro lugar, que fechou o período com 
média de 5,8 pontos e share de 9%.

Gênesis também é a novela bí-
blica com melhor audiência des-
de 2016, quando a Record TV 
exibiu A Terra Prometida, que 
marcou média de 14,1 pontos.

Mais de 111 milhões 
de telespectadores

Ilha Record 

Integrantes da 
atração já estão 
pré-confinados

Os 13 participantes do novo reality 
show Ilha Record já estão pré-confina-
dos, cumprindo o período necessário 
de isolamento e também passando por 
testes, de acordo com os protocolos de 
segurança para Covid-19. As gravações 
devem começar na semana que vem. 
O programa, apresentado por Sabrina 
Sato, é um formato original da Record 
TV com estreia prevista para julho. 

Gravado em um lugar paradisíaco do 
litoral brasileiro, a atração vai reunir 13 
celebridades em busca de aventuras e, 
claro, vários prêmios. O público de casa 
terá papel fundamental, uma vez que de-
finirá os rumos da disputa. A Record ainda 
não divulgou os nomes dos participantes. 

Novelas/Serviço 

Gênesis é a novela bíblica com melhor audiência desde 
2016, quando a Record TV exibiu A Terra Prometida

A superprodução 
Gênesis é assistida 
em mais de 50 
milhões de lares 
espalhados pelo País 

Sol

Sol com nuvens

Nublado

Sol com chuva

Chuva leve

Chuva

tempo

Manhã Tarde Noite

Chapecó
Blumenau

Criciúma

Lages
Florianópolis

Itajaí

 11°C 24°C
 12°C 21°C

 13°C 21°C

 8°C 22°C

 7°C 20°C

 7°C 22°C

Pôr do sol: 06:53

  Sábado 
 Min. 23°C

Máx. 28°C  

Nascer do sol: 17:28

  Quinta 
Min. 21°C
Máx. 30°C 

  Sexta 
Min. 20°C
Máx.  30°C

SANTA CATARINA

Joinville

12°C 23°C 19°C

Áries 21/3 a 20/4 
Em frente então! Porém, coisas importantes 
estão ficando para trás, e sua alma acusa re-
cibo disso, mesmo não sabendo o que fazer. 
Você só sabe seguir em frente, por isso, não 
há margem para dúvidas. Em frente então!

Touro 21/4 a 20/5
Muito mais poderia ser realizado ago-
ra, mas você existe num cenário em que 
o mundo produz perturbações e dis-
torce os planos que, de outra manei-
ra, seriam muito eficientes e produzi-
riam progresso. Hora de se adaptar.

Gêmeos  21/5 a 20/6 
Por mais que você busque constantemen-
te pontos de apoio para construir cer-
tezas, mesmo que temporárias, a vida 
continuará sendo um mistério inson-
dável pela mente, porém, comprová-
vel através das atitudes concretas.

Câncer   21/6 a 22/7 
As decisões que você precisa tomar a respei-
to de muitas questões importantes de sua 
vida hão de ser amadurecidas no silêncio do 
seu coração, evitando as compartilhar, para 
que o barulho das opiniões não distraia.

Leão 23/7 a 22/8  
Os seres humanos somos todos complexos, 
cheios de vieses e, por isso, na maior parte do 
tempo imprevisíveis também. Tenha isso em 
mente agora, que é quando se torna possível 
estabelecer algumas parcerias importantes.

Virgem  23/8 a 22/9 
Com ajuda ou sem ela, você precisará seguir 
em frente da melhor maneira possível, e 
isso ajudará a você ter uma ideia mais rea-
lista sobre a natureza dos relacionamen-
tos que considera significativos. É por aí.

Libra  23/9 a 22/10
As ideias parecem ser fortes o suficiente para 
produzir a magia da realização por si sós. 
Porém, não é assim que a vida funciona, essa 
magia da realização requer o uso das mãos 
e de uma atitude de atrevimento. Só assim.

Escorpião 23/10 a 21/11 
O autoconhecimento há de ser substituído 
pela aventura de conhecer as pessoas com 
que você se relaciona, pois, esse sim é um 
verdadeiro enigma, que merece investi-
gação imparcial e pesquisa de sua parte.

Sagitário  22/11 a 21/12 
Nada de muito novo resultaria de continuar 
medindo forças com as pessoas que parecem 
ser suas adversárias nesta parte do caminho. 
É muito barulho por nada, do exercício vão 
da vaidade nada de interessante surgiria.

Capricórnio 22/12 a 20/1 
Apesar de haver inúmeras coisas que re-
querem sua atenção e intervenção, a alma 
não se sente completamente disposta a agir. 
Encontre um ponto médio de equilíbrio entre 
a ação necessária e a vontade de recuar.

Aquário 21/1 a 19/2
Nada é completamente seguro, porém, 
isso não significa que você deva se re-
festelar numa angústia contaminada 
de insegurança. É importante ter dú-
vidas, porque se essas não existissem, 
sua liberdade estaria comprometida.

Peixes  20/2 a 20/3
No meio dos sonhos há fantasias que atra-
palham o pertinente desenvolvimento de 
estratégias e movimentos para os realizar. 
Use o discernimento, aprenda a pensar bem, 
as fantasias são suas inimigas. Pense bem.

Horóscopo
Oscar QuirOga/ EstadãO cOntEúdO



Depois de perder para o 
Juventude (MS) pela Liga Na-
cional, o JEC/Krona volta suas 
atenções para o Campeonato 
Catarinense. A estreia do Tri-
color foi confirmada pela Fe-
deração Catarinense de Futsal 
e na sexta-feira (29), a equipe 
entra em quadra para começar 
a busca do bicampeonato. 
Atual campeão estadual, o 
JEC/Krona recebe o Curiti-
banos, às 19h, no Centre-
ventos Cau Hansen, mas 
antes disso, os atletas terão 
treinos pesados pela frente 
para corrigir os erros come-
tidos desde a partida contra 
o Carlos Barbosa, quando a 
equipe conheceu a primeira 
derrota na temporada. Hoje, 
já são três resultados nega-
tivos – dois na Liga Nacional 
e uma derrota na Recopa.

Para o técnico Daniel Jr. o 
time precisa defender melhor 
e ser mais eficiente no ataque. 
Avaliando a partida contra o 
Juventude, o comandante fala 
em “preocupação”. “Preo-
cupa muito. Contra o Joaçaba 
tivemos acertos e ajustes e não 

tomamos nenhum gol. Pensá-
vamos que estávamos ajusta-
dos, então, enfrentamos uma 
equipe que não tinha o poder 
ofensivo do Joaçaba ou do Car-
los Barbosa. Fomos pouco ata-
cados e tomamos gol até com 
a bola no nosso pé. Já o ataque 
não foi eficiente para fazer os 
gols”, fala. Na última partida, 
foram mais de 40 finalizações 
e apenas dois gols marcados.

Apesar da preocupação com 
a falta de efetividade ofen-
siva, Daniel Jr. destaca que o 
time precisa, antes de tudo, 
defender melhor. “O nosso 
foco tem que ser em defen-
der já que é muito mais fácil 
ter um coletivo de defesa. A 
nossa meta é defender melhor, 
não podemos tomar tantos 
gols assim seja com a bola no 
nosso pé ou no pé do adversá-
rio. Para que assim, possamos 
sair com a vitória”, explica.

DIAS DE COBRANÇAS
Antes da estreia, garante 

o técnico, os dias serão de 
muita cobrança e intensidade 

no treinamento para mudar 
o desempenho e o comporta-
mento nos jogos. A oscilação 
entre as partidas é um dos 
fatores que devem ser corrigi-
dos, garante Daniel. “Sabemos 
que o Curitibanos é sempre 
uma equipe difícil e preci-
samos alterar nossa forma 
de jogar e nosso comporta-
mento em quadra”, finaliza.

Além de Andrei, que conti-
nua fora tratando uma lesão 
na coxa, o goleiro Willian, 
que esteve fora da última 
partida após ter contato com 
uma pessoa diagnosticada 
com Covid-19, machucou 
a mão no treino de segun-
da-feira (24), fez exames e 
aguarda o resultado. O ala 
Xuxa foi liberado pelo depar-
tamento médico e já treina 
com a equipe. Já o artilheiro 
Genaro realizou trabalho à 
parte no início da semana. 
Após dividida no jogo do 
fim de semana, o pivô sen-
tiu dores no dorso do pé e 
deve ser reavaliado hoje. 

14   quarta-feira, 26 de maio de 2021

Yaya Banhoro fora dos planos

EvariniDrika

adrieli.evarini@ndmais.com.br
EvariniDrika

adrieli.evarini@ndmais.com.br

JEC/Krona trabalha 
para aprimorar a defesa
Preocupado com as três derrotas sofridas, técnico Daniel Jr. intensifica 
os treinamentos para reforçar o sistema defensivo do Tricolor

Esporte

 
Menos de três meses 
depois de chegar ao 
JEC, o atacante Yaya 
Banhoro não deve 
continuar no clube 
para a disputa da 
Série D. Apesar de 
ter desembarcado no 
CT do Morro do Meio 
com contrato até o 
fim da temporada, 
o atacante não faz 
parte dos planos 
da comissão 
técnica e deve 
ser liberado pelo 

clube. Embora continue treinando com o elenco, 
Yaya sequer participou do jogo-treino contra o 
Athletico e deve fazer as malas nos próximos dias.

Jaraguaense no octógono em agosto 
Taila Santos já sabe quando volta ao octógono do 
UFC. A luta está marcada para o dia 14 de agosto e a 
adversária será a alemã Mandy Bohm, que está invicta. 
São sete lutas e sete vitórias para ela. A jaraguaense 
quer a terceira vitória consecutiva no UFC. 

E Jaraguá do Sul? 
A equipe jaraguaense voltou de Bragança Paulista com 
duas medalhas e vaga no Sul-Americano. No salto com 
vara, Jonas Henrique Flores bateu 4,16 metros, conquistou 
o ouro e assumiu o segundo lugar no ranking nacional. O 
outro jaraguaense medalhista foi Eliel Abner Stunff, que 
ficou com o bronze no decatlo, ao somar 5.875 pontos.

Atletismo Joinville 
A equipe joinvilense Corville disputou, no fim de semana, 
o Campeonato Brasileiro Sub-20 e voltou com medalhas 
e vagas na bagagem. Lays Cristina Rodrigues garantiu 
índice para o Campeonato Mundial ao marcar 14 segundos 
e 7 milésimos na prova dos 100 metros com barreiras. 
Ela ainda ficou com o vice-campeonato da categoria e já 
pensa na competição mundial, que acontece em agosto, 
no Quênia. A campeã também é catarinense. Daniele 
Campigotto levou o ouro para Chapecó. No revezamento 
4x100, a equipe joinvilense ficou com o bronze. Nos 5 mil 
metros rasos, Lucas Vinícius Martins ficou com o bronze. 
Na classificação geral, a Corville ficou com o 11º lugar. O 
feminino garantiu a 6ª colocação geral e o masculino a 23ª.

Jaques voltou a treinar 
Enquanto a diretoria se movimenta nos bastidores com 
liberações e negociações para reforços, o DM tricolor 
vai esvaziando. O zagueiro Jaques, que tratava um 
trauma no joelho esquerdo, voltou a treinar com o grupo 
ontem (25) e deve estar à disposição de Leandro Zago 
para o jogo-treino contra o Avaí, no sábado (30).

FOTO JULIANO SCHMIDT/DIVULGAÇÃO/ND

Além de reforçar a defesa, técnico Daniel Jr. cobra 

mais precisão dos jogadores nas finalizações
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Acabou a espera. Chapecoense e Avaí decidem o 
Campeonato Catarinense de 2021 na tarde de hoje, 
em Chapecó. A Arena Condá será o palco da deci-
são, que tem início às 16h. Após o a vitória por 2 a 
1 no jogo de ida na Ressacada, o Avaí joga por um 
empate para conquistar a taça depois de dois anos. 
Já o Verdão precisa vencer por qualquer placar 
para levar o bicampeonato em Santa Catarina. A 
equipe do ND+ acompanha a partida em tempo 
real, com equipes em Florianópolis e Chapecó.

Com o melhor ataque do campeonato com 
33 gols marcados, o técnico Mozart aposta na 
grande fase da dupla de ataque Perotti e An-
selmo Ramon para conquistar a taça para a 
Chape. O primeiro, aliás, é o artilheiro da com-
petição com 14 bolas na rede. Além disso, o 
camisa 77 também deu dois passes para gol, 
o que configura uma incrível participação em 
48,5% dos gols do Verdão no campeonato.

A tendência é que Mozart repita a escala-
ção da equipe que disputou o jogo de ida na 
Capital. Além disso, o treinador terá o re-
torno do volante Alan Santos. Recuperado 
de uma entorse no joelho, o jogador foi re-
lacionado para a decisão desta quarta.

O atacante Bruno Silva, expulso após o api-
to final no jogo de ida, está fora da partida. 
A equipe encerrou a preparação para o duelo 
na manhã desta terça (25). O elenco fez tra-
balhos mais leves e disputou um rachão.

SISTEMA DEFENSIVO EM ALTA
Se na Chapecoense o ataque está em alta, no 

Leão é a defesa quem chama atenção. O Avaí sofreu 
apenas sete gols em 16 jogos na competição. Além 
disso, em 11 jogos a defesa sequer foi vazada. Alia-
do a isso, a equipe vem de uma invencibilidade de 
14 partidas, somando as duas competições dispu-
tadas: Campeonato Catarinense e Copa do Brasil.

Motivos de sobra para chegar confiante na final? 
Em entrevista coletiva no auditório do estádio da 
Ressacada, o zagueiro e capitão da equipe, Be-
tão, minimizou a vantagem obtida pelo Avaí na 
partida de ida e disse que o Leão terá que "jo-
gar para cima" se quiser conquistar a taça.

“Temos que jogar da mesma forma. É manter 
o trabalho para buscar esse título em Chape-
có. Fico feliz por disputar mais uma final com a 
camisa do Avaí. E o peso é que a responsabilida-
de vai aumentando a cada temporada. Contente 
por estar fazendo história”, disse o jogador que 
disputa sua terceira final de Estadual pelo clube.

Para o jogo desta quarta-feira, a tendência é que 
Claudinei Oliveira repita a formação que venceu 
o Verdão no último domingo. Existe a possibili-
dade do atacante Vinícius Leite, autor do gol da 
vitória em Florianópolis, pintar no time titular.

Além disso, o comandante Azurra terá o re-
torno do volante Marcos Serrato. O jogador 
vinha sendo titular do Avaí, mas uma lesão na 
coxa o tirou do jogo de volta das semifinais 
contra o Brusque e do jogo de ida da final.

Tarde para fazer história
Se o Avaí for campeão, iguala os títulos estaduais do Figueirense e comemora pela primeira vez longe da Capital
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Gol de falta do atacante Lourenço abriu o caminho para  
a vitória diante da Chapecoense na Ressacada por 2 a 1

   X   

Chapecoense
Keiller; Matheus 

Ribeiro, Laércio, Derlan 
e Busanello; Léo 

Gomes (Alan Santos) e 
Anderson Leite; Mike, 

Fabinho, Anselmo 
Ramon e Perotti. 
Técnico: Mozart

Avaí
Glédson; Edilson, 
Alemão, Betão e Diego 
Renan; Bruno Silva, 
Lourenço, Giovanni 
e Valdívia (Vinícius 
Leite); Getúlio e 
Júnior Dutra. Técnico: 
Claudinei Oliveira

Data e hora: 26/5/21, às 16h. Arbitragem: 
Ramon Abatti Abel auxiliado por Thiaggo 

Americano Labes e Eder Alexandre; Gustavo 
Ervino Bauermann será o quarto árbitro. 

Local: Arena Condá, em Chapecó. 

Lourenço celebra  
fim de jejum de gols

Autor de um dos gols da vitória do Avaí por 2 a 1 so-
bre a Chapecoense, o meia Lourenço celebrou a boa fase 
da equipe em coletiva. Com o resultado obtido no jogo 
de ida, o Leão precisa apenas de um empate em Cha-
pecó para se sagrar campeão Catarinense de 2021.

“Conquistamos uma vantagem importante, sa-
bíamos que seria um jogo difícil. A Chapecoense tem 
uma equipe muito qualificada. Sabíamos que pre-
cisávamos garantir o resultado jogando dentro de 
casa”, destacou o jogador que vem sendo titular.

Além do resultado positivo, o atleta celebrou o fim 
do “jejum” de gols de falta do Avaí que já durava 
quase um ano e oito meses. O último gol dessa ma-
neira havia acontecido ainda em setembro de 2019, 
quando Gegê marcou o gol de honra do Leão na der-
rota por 6 a 1 para o Grêmio em Porto Alegre (RS).

“Treino muito cobranças de falta. Sou um cara que me 
cobro muito quando erro. Fico muito feliz de fazer um gol 
que não acontecia há tanto tempo”, afirmou Lourenço.

Questionado sobre o que o Avaí precisará fa-
zer para manter a vantagem obtida no jogo de ida, 
o camisa 97 disse que é importante a equipe man-
ter a tranquilidade e destacou a importância dos jo-
gadores mais experientes nas horas difíceis.

“Temos que estar tranquilos, conversar com os jo-
gadores mais experientes como o Edilson e o Be-
tão. Além disso, é necessário manter a concentração, 
isso não pode faltar. Temos qualidade”, pontuou.

Fico feliz por disputar 
mais uma final com a 
camisa do Avaí. E o peso 
é que a responsabilidade 
vai aumentando a cada 
temporada. Contente por 
estar fazendo história”.

Betão,
zagueiro do Avaí
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Explosão na 
Capital deixa 
vítima soterrada
 
       Uma explosão em uma casa de dois 
andares, em Jurerê, no Norte da Ilha 
de Santa Catarina, mobilizou equipes e 
guarnições dos bombeiros na manhã de 
ontem. Segundo moradores, a residência 
sofreu um grande abalo estrutural por volta 
das 8h30 e afetou unidades vizinhas. 
       A casa está localizada na Rodovia 
Jornalista Maurício Sirotsky Sobrinho, na 
praia de Canajurê. Uma mulher, identificada 
pelo nome de Elenita Pereira da Silva, de 56 
anos, que residia em um dos apartamentos 
atingidos, teria ficado soterrada. Até o início 
da noite, as equipes de socorro continuavam 
no local em busca da vítima. A família de 
Elenita, que está no local, foi chamada para 
auxiliar as equipes a distinguir os cômodos 
do apartamento da vítima. 
       Um maquinário pesado foi deslocado à 
área para acessar os destroços. O primeiro-
tenente Guilherme Cesário, do Corpo 
de Bombeiros, informou que os agentes 
tentaram contato sonoro com a vítima, mas 
não houve comunicação. 
       A causa da explosão ainda é 
desconhecida, mas existe a possibilidade 
de ela ter ocorrido por causa de um 
vazamento de gás, apurou a reportagem 
do ND. Casas e carros nas proximidades 
também ficaram danificados com o 
desabamento. A Defesa Civil da Capital 
esteve no local para avaliar a situação. 

São José planeja ações 
para moradores de rua
Um cadastro único estadual de pessoas em situação 
de rua pode ser a alternativa para acabar com 
a troca de acusações entre prefeituras sobre as 
operações clandestinas de transbordo de pessoas, 
que só servem para levar o problema de um 
município para outro. A proposta surgiu a partir 
da mobilização dos moradores de Campinas 
e Kobrasol, em São José, que pediram solução 
para a questão. O vice-prefeito e responsável 
pela força-tarefa criada no município para 
tratar do tema, Michel Schlemper (MDB), disse 
ontem, durante reunião pública promovida na 
Câmara de Vereadores, que um projeto de lei 
será apresentado na Assembleia Legislativa para 
a implantação do cadastro único com troca de 
informações entre as prefeituras e que o assunto 
já está sendo discutido com o governo do Estado.

A madrugada mais fria do 
ano em Santa Catarina

A Serra Catarinense teve a madrugada mais fria do ano de 2021 em todo o 
Brasil de segunda para terça-feira. A menor temperatura foi registrada na 

cidade de Painel onde a estação G. Hugen atingiu a marca de -8,1ºC. 

+notícias

Santa Catarina celebra 14 anos 
livre da febre aftosa - Santa Catarina 
se mantém como referência em saúde animal 
e defesa agropecuária. Ontem, o Estado 
comemorou 14 anos do reconhecimento 
internacional como área livre de febre aftosa 
sem vacinação pela Organização Mundial de 
Saúde Animal. O status sanitário diferenciado 
foi fundamental para que o Estado se tornasse 
o maior produtor e exportador de carne suína 
de todo o país, além de abrir as portas para 
os mercados mais exigentes e competitivos 
do mundo. “O reconhecimento faz de Santa 
Catarina uma referência em saúde animal 
e defesa agropecuária, o que nos permite 
acessar os mercados mais exigentes do 
mundo. Conquista dos produtores e dos 
nossos servidores”, disse o governador Carlos 
Moisés.  A certificação da OIE é o maior 
reconhecimento sanitário que um estado ou 
país pode alcançar e demonstra ao mundo, 
principalmente aos mercados internacionais, 
o cumprimento de vários requisitos técnicos 
para assegurar a saúde dos rebanhos.
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