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Joinville registra terceira morte e 
já enfrenta epidemia de dengue
Município tem 4.949 casos confirmados e 4.210 sob investigação. Dos 
confirmados, 4.916 foram originados na própria região. Limpeza de 
áreas que acumulam água é fundamental para conter avanço. PÁGINA 3
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Para ficar com o título da Recopa SC, o JEC/Krona teve de vencer o Joaçaba no tempo normal e na prorrogação. Página 14

   Colegas de trabalho dos profisionais agredidos  
   manifestaram apoio em um ato simbólico 



2  terça-feira, 18 de maio de 2021

 F
O

TO
S 

D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O
/N

D

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.”   
 
Mario Cezar de Aguiar,  
presidente da Fiesc”.

Local de história, memória, ou mesmo para 
apreciar ícones da arte e tantas expressões de 
um local, de uma sociedade. O Dia Internacional 
dos Museus é comemorado hoje e desde 2003, o 
Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), realiza 
a “Semana Nacional de Museus”. O tema este 
ano é oportuno demais: “O Futuro dos Museus: 
recuperar e reimaginar”. 
 
Aqui na região, algumas cidades devem realizar 
ações. Em Jaraguá do Sul, o Museu Histórico Emílio 
da Silva e o Museu da Paz, em parceria com o 
Museu da WEG, promovem hoje uma live sobre 
vários temas como os tempos de pandemia e 
como se reinventar nessa área.  Os convidados são 
Gabriella Eger Lux, especialista em Museografia e 
Patrimônio Cultural e coordenadora Museológica 
do Museu da WEG; e Sidnei Marcelo Lopes, 
mestre em Patrimônio Cultural e Sociedade, 
diretor de Cultura da Secretaria de Cultura, 
Esporte e Lazer de Jaraguá do Sul (Secel). A partir 
das 15h30, uma live em @museweg. 
 
Em Joinville, a programação da Semana Nacional 
dos Museus começará amanhã com abertura 
dos espaços culturais às visitas presenciais com 
o Memorial da Bicicleta, anexo à Estação da 
Memória, no bairro Anita Garibaldi. A previsão é 
que até agosto mais três museus voltem a receber 
o público. As datas estão sendo definidas.

Hoje é Dia do Museu 

Amunesc 
Um consórcio 
multifinalitário foi criado 
para atender as prefeituras 
da região da Associação de 
Municípios do Nordeste de 
Santa Catarina (Amunesc). 
Na prática significa que será 
possível aumentar a relação 
de serviços oferecidos, por 
captação de recursos e 
convênios firmados com a 
União e o Estado. 
 
A confirmação aconteceu 
ontem após reunião entre 
prefeitos e pode colaborar 
na reconfiguração da região 
metropolitana. Agora, os 
prefeitos devem assinar 
o protocolo de intenções 
de criação do consórcio e 
cada Câmara Municipal 
deve aprovar num prazo 
de dois anos para, por 
fim, ratificar o protocolo.

Parcelamento do ITBI 
A moção é do vereador Adilson Girardi 
e pede ao governo municipal liberar o 
parcelamento para pagamento do Imposto 
sobre a Transmissão de Bens Imóveis, tributo 
conhecido como ITBI. O percentual do imposto 
é de 2% sobre o valor do imóvel lançado na 
planta de valores da prefeitura. Na regra 
atual, o pagamento é exigido na hora de fazer 
a transferência e precisa ser pago à vista.

Semana da Indústria 2021 
Com todo conteúdo digital, a Federação das Indústrias (Fiesc) 
confirmou a realização da Semana da Indústria. Nomes conhecidos 
nacional e internacionalmente abordarão diversos temas como 
gestão da saúde, segurança no trabalho, educação e tecnologia. 
Temas atuais e importantes para o momento que vivemos. Os 
encontros serão transmitidos pelo YouTube da Fiesc, sempre às 10 
horas. Já é possível fazer a inscrição gratuita no site 
https://fiesc.com.br/semanadaindustria .  

Vacina para professores 
Foi num tweet, às 13h10 de ontem (17) 
que o governador Carlos Moisés confirmou 
o dia em que a vacina começará a ser 
aplicada bos profissionais da educação 
em Santa Catarina: 31 de maio. Os 
municípios organizarão a logística de 
aplicação. Aqui em Joinville, a prefeitura 
aguarda ser informada oficialmente 
para começar a montar o esquema de 
vacinação, que deve atender cerca de 13 
mil profissionais que estão aptos para 
tomar as doses contra a Covid-19.

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

SABRINA AGUIAR
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JOINVILLE 
vive uma 
epidemia de 
DENGUE

Terceira vítima da 
doença foi uma 
mulher de 33 anos 
que morreu no 
dia 13 de maio, no 
Hospital Municipal 
São José. Secretaria 
da Saúde reforça 
cuidados para a 
limpeza de áreas 
que possam ter 
focos do mosquito 
transmissor 

Os bairros com maior número 

de casos são Petrópolis, 

Itaum, Floresta, Boehmerwald 

e João Costa, todos na 

zona Sul de Joinville
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EspecialND Editor: Jean Balbinotti jean.balbinotti@ndmais.com.br

Joinville vive uma epidemia 
de dengue e os números mos-
tram a gravidade da situação. 
Ontem, a Secretaria da Saúde 
confirmou a terceira morte por 
dengue no município. Trata-
-se de uma mulher, de 33 anos, 
moradora da Zona Sul da cidade. 

Em função do agravamento do 
quadro de saúde, ela apresentou 
piora generalizada e morreu na 
quinta-feira, dia 13 de maio, no 
Hospital Municipal São José. Os 
outros dois óbitos foram regis-
trados  no final de abril - um 
homem de 49 anos - e no início 
de maio - um homem de 75 
anos, que possuía comorbidade.

Joinville é a única cidade a 
registrar mortes pela doença 
em todo o Estado neste ano. 
Aliás, na história de Santa 
Catarina, apenas outros dois 
óbitos foram confirmados pela 
doença: um em Pinhalzinho e 
outro em Chapecó, em 2016.

Até ontem à tarde, Joinville 
tinha 12.066 casos de dengue 
notificados e 4.949 confirma-
dos e 4.210 sob investigação. 
Dos casos confirmados, 4.916 
são autóctones, ou seja, se 
originaram na própria região. 

As faixas etárias mais atingi-
das são as dos 30 a 39 anos, 
com 917 casos confirmados; e 
dos 40 aos 49 anos, com 898. 

Os bairros com maior número 
de casos são Petrópolis (955), 
Itaum (712), Floresta (560), 
Boehmerwald (347) e João Costa 
(332), todos na zona Sul. Já os 
bairros que registram maior 
número de focos do mosquito 
são, pela ordem, Aventureiro 
(551), Costa e Silva (317), Petró-
polis (299) e Boa Vista (293). 

Desde 1º de janeiro deste 
ano, o município já registrou 
6.831 focos do mosquito da 
dengue, um número expres-
sivo se comparado com o total 
do ano passado, quando foram 
identificados 7.808 focos.

O secretário de saúde de Jo-
inville, Jean Rodrigues, explica 
que ano a ano os casos ten-
dem a aumentar, assim como 
a gravidade da doença, o que 
ajuda a explicar as primeiras 
mortes registradas na história.

“Ano passado já foi um ano 
bem difícil, com muitas pes-
soas contaminadas e a rein-
fecção sempre vai ser mais 
grave. Se as pessoas pegarem 

a dengue de novo, a tendên-
cia é ser mais grave”, afirma. 

Segundo ele, o foco na pan-
demia do coronavírus também 
fez com que as atenções ao 
mosquito Aedes aegypti fossem 
diminuídas. O secretário aler-
ta que é fundamental procurar 
uma unidade de saúde logo 
que os sintomas comecem. 

“Se aparecerem os sintomas, 
não importa se é dengue ou 
não, tem que procurar o serviço 
de saúde. Há muita gente com 
dengue em casa e que não pro-
cura atendimento, mas é preciso 
ter o diagnóstico e receber a 
orientação médica”, ressalta.

A orientação da Vigilância 
Ambiental é que os moradores 
façam frequentemente vistorias 
rápidas nos terrenos para elimi-
nar possíveis focos do mosqui-
to. Qualquer item que acumule 
água pode ser um criadouro 
para as larvas do Aedes aegypti, 
como garrafas, pneus, calhas 
de telhados e pratos de flores. 

Por esse motivo, é impor-
tante colocar areia no fundo 
dos vasos de plantas e verifi-
car, constantemente, as áreas 
externas das residências.

Se aparecerem 
os sintomas, não 
importa se é dengue 
ou não, tem que 
procurar o serviço 
de saúde. Há 
muita gente com 
dengue em casa e 
que não procura 
atendimento, 
mas é preciso ter 
o diagnóstico e 
receber a orientação 
médica.”

Jean Rodrigues da Silva,
secretário da Saúde
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Polícia abre inquérito 
para investigar agressão
Delegado Fábio Baja, da 1ª DP, ouviu ontem os depoimentos do repórter Ronaldo 
Daros; do operador de câmera, Ricardo Alves; e da gerente de jornalismo da 
NDTV, Drica Fermiano. Suspeitos de agressão são aguardados na delegacia 
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CHOPERIA SE  
MANIFESTA SOBRE O 
CASO DE AGRESSÃO

Em contato com a NDTV, a dona 
do estabelecimento alegou que está 
apurando a situação que ocorreu 
no último sábado por meio de 
relatos e vídeos das agressões. A 
advogada dos suspeitos Jakson 
e Jonathan, que se apresentou, 
Jaqueline, também fez contato 
com a redação da NDTV e disse 
que emitiria uma nota em defesa 
dos suspeitos, mas, até o fecha-
mento desta edição, nenhuma 
manifestação foi encaminhada.  

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

Os três suspeitos identi-
ficados de agredir a equipe 
de reportagem da NDTV 
Record, sábado à noite, 
em frente a uma chope-
ria no Centro de Joinville, 
podem responder pelos 
crimes de constrangi-
mento ilegal, vias de 
fato, ameaças de morte, 
lesão corporal, dano ao 
patrimônio da empresa 
e contravenção penal. 

É o que afirma o de-
legado Fábio Baja, da 1ª 
Delegacia de Polícia de 
Joinville, responsável pelas 
investigações. A violên-
cia aconteceu enquanto o 
repórter Ronaldo Daros e o 
operador de câmera Ricar-
do Alves registravam uma 
briga em frente à Choperia 
Dona Francisca, na rua 
Visconde de Taunay. Os 
dois profissionais foram 
agredidos na calçada e dentro do carro, 
que também teve o parabrisa quebrado.

Segundo o delegado, os três suspei-
tos identificados - Jonathan Borges 
Pereira, Jakson Fabiano Veiga da Silva 
e o garçom João (apenas o primeiro 
nome foi divulgado) - ainda não se 
apresentaram à Polícia para prestar 

depoimento, mas o inquérito já 
foi instaurado e deve ser con-
cluído em até duas semanas.

O repórter Ronaldo Daros fez 
exame de corpo de delito na tarde 
de ontem e o carro danificado da 
emissora também foi periciado 
por peritos da Polícia Civil. Além 
de Ronaldo e Ricardo, a gerente 
de jornalismo da NDTV Record 
Joinville, Drica Fermiano, tam-
bém prestou depoimento devido 
ao dano sofrido pela empresa.

“Com o inquérito instaurado, o 
que se espera agora é que os en-
volvidos sejam punidos. É covar-
dia o que foi feito com a equipe. 
Poderia ser com qualquer veículo 
de imprensa. Eles me ligaram 
apavorados que tinham apanhado 
durante uma reportagem. É revol-
tante saber que sofreram esse tipo 
de agressão. Estamos dando todo  
apoio jurídico e psicológico aos 
dois funcionários. Tudo isso nos 
afetou profundamente, mas  sentir 

o carinho e a solidariedade do público 
e demais companheiros de profissão 
têm feito a diferença”, afirmou Drica.

O delegado Fábio Baja explicou que 
embora os crimes sejam de menor 
potencial ofensivo, a complexidade 
da conexão de vários crimes indica a 
instauração de inquérito policial.

Unidos  
pela causa
Os profissionais da NDTV 
Record Joinville realizaram, 
ontem, um ato simbólico de 
apoio aos colegas agredidos 
em frente a uma choperia 
no Centro de Joinville, no 
sábado à noite. Vestidos com 
peças de roupas brancas, os 
profissionais levantaram a 
bandeira da paz e da liberdade 
para exercer suas atividades 
sem qualquer tipo de restrição. 

JAKSON

 JOÃO

JONATHAN

ADRIANO SILVA,  
prefeito de Joinville 
“A liberdade de imprensa é um princípio que 
deve ser defendido sempre. Qualquer ato 
contrário, principalmente com violência, 
deve ser repudiado e combatido. Minha 
solidariedade aos profissionais da NDTV 
Joinville”. 
 
FERNANDO KRELLING,  
deputado estadual 
“É inaceitável a agressão sofrida de maneira 
covarde pela equipe de reportagem da NDTV 
na noite do último sábado, em Joinville. Os 
profissionais estavam apenas realizando 
seu trabalho quando foram atacados. 
Agressões físicas e verbais contra jornalistas 
são absurdas e devem ser repudiadas com 
veemência, espero que os responsáveis sejam 
identificados e punidos dentro do rigor da lei”. 

OAB/SC
A OAB/SC, por meio da Comissão de 

Liberdade de Expressão, repudia a agressão 
sofrida por uma equipe da NDTV Record 
Joinville, na noite deste sábado (15), enquanto 
trabalhava na produção de uma reportagem. 
Para a OAB/SC qualquer tentativa de 
intimidação à imprensa fere a democracia, 
pois essa cumpre importante papel social ao 
fiscalizar, esclarecer e informar os fatos em 
nome da sociedade. Assim, atentar contra 
o livre exercício da atividade jornalística é 
ferir também o direito dos cidadãos de serem 
livremente informados. A OAB/SC espera que 
os agressores sejam responsabilizados e que 
respondam pelos seus atos na forma da lei.

REPERCUSSÃO 
NAS REDES



terça-feira, 18 de maio de 2021      5

Joinville supera cem mil 
vacinados contra a Covid

Conforme última 
atualização da 
Secretaria da Saúde 
do município, 
107.635  pessoas já 
receberam a primeira 
dose da vacina e, 
52.597, a segunda
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Novo decreto  
amplia horário 
de circulação

Um novo decreto, 
publicado ontem pela 
Prefeitura de Joinvil-
le, ampliou o horário de 
circulação das pessoas 
pelas ruas da cidade. Até 
então, a circulação esta-
va proibida das 23 horas 
às 6 horas. Com as novas 
regras, a restrição passa a 
valer da meia-noite às 5 
horas, com deslocamen-
to liberado para serviços 
essenciais e trabalho.

A mudança foi feita por-
que Joinville e toda a região 
Nordeste de Santa Catarina 
saíram do potencial de 
risco gravíssimo no último 
final de semana, passan-
do para grave. As demais 
medidas continuam as 
mesmas, alinhadas com 
o regramento estadual. 

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

Mais de quatro meses 
após iniciada a vacinação 
contra a Covid-19, Joinville 
ultrapassou a marca de 100 
mil pessoas vacinadas com 
a primeira dose. A imuni-
zação na cidade iniciou no 
dia 19 de janeiro. Confor-
me a última atualização 
da Secretaria da Saúde do 
município, 107.635 pes-
soas já receberam a pri-
meira dose da vacina e 
52.597 a segunda dose.

Nesta semana, o municí-
pio deve definir e divulgar 
o cronograma para agen-
damento de novos horá-
rios. O grupo de pessoas 
com mais de 60 anos, que 
continua sendo vacinado, já 
contabiliza 71.579 imuniza-
dos com a primeira dose e 
35.123 com a segunda dose. 

As pessoas com comor-
bidades e doenças crônicas 
continuam sendo imu-
nizadas nesta semana e 
os profissionais da edu-
cação devem ser os pró-
ximos a entrar na lista. A 
intenção do município é 
finalizar a vacinação da 
primeira dose dos grupos 
prioritários em junho.

Além de avançar na 
imunização, a região de 
Joinville recuou no mapa 
de classificação na ma-
triz de risco que avalia a 
situação da Covid-19 em 
Santa Catarina, passando 
de gravíssimo para grave.

A análise considera evento 
sentinela (elevação do 
número de óbitos); trans-
missibilidade (variação do 
número de casos); monito-
ramento (número de exa-
mes RT-PCR para Covid-19 
processados pelo Lacen) e 
capacidade de atenção (ocu-
pação dos leitos de UTI). 

CONFIRA

  Lojas de departamento, galerias, 
comércio de rua e atividades 
varejistas não essenciais poderão 
funcionar das 6h às 22h.

  Supermercados podem 
funcionar entre 6h e 23h.

  Shoppings têm permissão de 
funcionamento das 6h às 22h.

  Estabelecimentos comerciais 
destinados à venda exclusiva de 
insumos para a indústria têm permissão 
para funcionar das 6h às 22h.

  Demais atividades e serviços não 
essenciais podem funcionar das 6h às 22h.

  Restaurantes, bares, pizzarias, 
sorveterias, lanchonetes e similares 
podem funcionar das 6h às 23h.

  Serviços de saúde, como farmácias, 
hospitais e clínicas médicas, têm 
permissão de funcionamento 
sem restrições de horário.

  Academias e estabelecimentos 
congêneres podem funcionar 
das 6h às 22h. 

Nesta semana, a Prefeitura de Joinville deve 
definir e divulgar o novo cronograma para 
agendamento de horários de pessoas idosas e 
com comorbidades para tomar a vacina

Pelo novo decreto, o horário de circulação de pessoas 
nas ruas da cidade foi ampliado, e a restrição passa 
a valer da meia-noite às 5 horas, com deslocamento 
liberado para serviços essenciais e trabalho



O novo herói nacional
Renan Calheiros deu um brado contra a baixaria. 

Imediatamente foi parar nas manchetes da grande 
imprensa. Uma imprensa para ser grande precisa ecoar 
as lições de moral de Renan Calheiros. É o tipo do evento 
que enche o brasileiro de esperança: a elite intelectual 
rendida a esse monumento da ética republicana. 

O brado ético e civilizatório de Renan Calheiros deu-se 
na sequência de uma cena que fez o país se lembrar dos 
melhores e mais emocionantes filmes de máfia. Calheiros 
e Omar Aziz, respectivamente relator e presidente da CPI 
da Covid, fazendo ameaças, afirmações intimidatórias, 
constrangimentos pessoais e coações contra um ex-
secretário de Comunicação do governo federal. Lembraram 
inclusive ao depoente que ele não estava mais no governo 
e, portanto, devia tomar cuidado porque não tinha mais 
proteção. Na boca de fumo se diz assim: perdeu, playboy. 

Ao fundo dessa cena edificante em pleno Senado, 
a voz estridente daquele senador de estimação 
das subcelebridades do Leblon pedia, como numa 
arquibancada de tietes histéricas, a medida 
mais grave contra o depoente - vocalizada pelo 
impoluto magistrado Renan Calheiros: prisão. 

Calheiros dando voz de prisão a alguém e sendo não 
só tolerado, como lambido por uma intelectualidade 
que se diz resistência democrática é um dos sinais mais 
eloquentes de que o destino de um circo desses só pode 
ser pegar fogo. E no 
dia seguinte o mesmo 
justiceiro de picadeiro 
usou os holofotes da 
comissão de inquérito 
supostamente 
destinada a investigar 
a pandemia para fazer 
discurso político - 
questão de foro íntimo, 
dane-se a Covid. 
Uma homenagem a 
todos os inocentes que 
sofrem com a crise 
de saúde e acreditam 
em CPI de fachada. 

A grande imprensa, hoje composta majoritariamente 
por salva-vidas de aquário e pintores de rodapé, foi ao 
êxtase com a bravata de Calheiros. Afinal, todos sabem 
que ele representa a candidatura Lula 2022 e aí reside a 
esperança nacional de retorno ao regime charmoso do 
bom ladrão. Se cultivar as amizades certas, quem sabe 
você vai se dar bem como um Joesley, ou um Bumlai. 
Vai que é tua. Mas se a sorte não te sorrir, aguenta aí só 
mais uma década de pindaíba e depois tenta de novo. 

O tal ex-secretário que quase saiu preso do tribunal 
do Renan Calheiros não estava lá à toa. Achou por 
bem, após sair do governo, municiar essa mesma 
imprensa que queria o seu escalpo e investe tudo na 
CPI circense. Como diria Luiz Inácio 171, o mundo é 
dos espertos. Vamos ver se o Brasil sobrevive a eles.

FiuzaGUILHERME

O brado ético e 
civilizatório de Renan 
Calheiros deu-se na 
sequência de uma 
cena que fez o país se 
lembrar dos melhores 
e mais emocionantes 
filmes de máfia.”

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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O empresário Alfredo Fe-
lipe da Luz Sobrinho mor-
reu na manhã de ontem, 
aos 75 anos, em sua casa 
na Lagoa da Conceição, em 
Florianópolis. Alfredo era 
ex-secretário da Fazenda 
de Santa Catarina e neto do 
governador Hercílio Luz. Ele 
deixa mulher, três filhos e 
um neto que leva seu nome.

Alfredo Felipe era filho de 
Antonio Luz e Ruth Carvalho 
Luz. O avô ilustre foi três vezes 
governador do Estado e três 
vezes senador da República. 
Hercílio Luz é considerado 
um dos maiores políticos da 
história de Santa Catarina.

O empresário Alfredo foi 
vice-presidente da Trans-
brasil, membro do Con-
selho de Administração e 
vice-presidente da Sadia por 
mais de 40 anos. A Sadia foi 
fundada por seu padrasto, 
o senador Attílio Fontana.

No setor público foi secre-
tário da Agricultura, secre-
tário da Fazenda, secretário 

de Planejamento e presidente 
da Celesc (Centrais Elétricas 
de Santa Catarina) nos go-
vernos de Luis Henrique da 
Silveira e Eduardo Moreira.

Como secretário da Agricul-
tura foi o principal respon-
sável pela certificação de SC 
na OIE (Organização Mundial 
pela Saúde Animal) como área 
livre de aftosa sem vacina-
ção, único estado brasileiro 
a conquistar esse status.

À frente da Celesc construiu 

a subestação na Ilha de Santa 
Catarina que livrou a cidade 
dos constantes apagões. É con-
siderado um dos empresários 
catarinenses mais respeitados 
e influentes de sua época.

O ex-governador Eduardo 
Pinho Moreira (MDB) lamentou 
ontem a morte de Felipe Luz. 
“Recebi com tristeza a notícia da 
morte de Felipe Luz, um grande 
amigo que conheci durante a 
assembleia nacional consti-
tuinte. Na época, ele já levava 
importantes sugestões para o 
desenvolvimento econômico do 
Brasil, com especial ênfase ao 
agronegócio. Amigo fraterno do 
ex-governador Luiz Henrique, 
participou do seu governo e do 
meu em 2006, com destaque, 
pelo seu perfil agregador, com-
promisso com a causa pública e 
extrema seriedade na adminis-
tração dos recursos públicos”.

Em 2018, Pinho Moreira 
entregou a Felipe Luz a medalha 
Anita Garibaldi, principal dis-
tinção do governo catarinense 
a serviços prestados ao Estado. 

Neto do governador 
Hercílio Luz morre aos 
75 anos em Florianópolis

Alfredo Felipe da Luz Sobrinho era empresário e havia 
trabalhado na Sadia, na Transbrasil e também no setor público

Felipe Luz deixa mulher, 
três filhos e um neto

DIVULGAÇÃO/ND

O professor e pesquisador 
Antonio Kanaan, do departa-
mento de física, e dois ex-alu-
nos da UFSC (Universidade 
Federal de Santa Catarina) 
estão envolvidos em um proje-
to internacional de astronomia 
que descobriu uma estrela ultra 
pobre em elementos quími-
cos que desafia os modelos de 
evolução das primeiras estrelas 
do universo. Kanaan é um dos 
cientistas-chave do projeto 
S-PLUS (Southern Photome-
tric Local Universe Survey, 
ou Levantamento Fotomé-
trico do Universo Local Sul). 

O S-PLUS está mapean-
do o céu austral a partir de 

Cerro Tololo (Chile), com 
um telescópio robótico de 
86 centímetros de diâmetro. 
Os pesquisadores da UFSC 
estão envolvidos desde a 
instalação do telescópio e 
também no desenvolvimento 
de um software para robo-
tização do equipamento.

“Das pessoas da UFSC  sou 
quem está há mais tempo 
nesse projeto”, diz o professor 
Kanaan. De acordo com ele, a 
professora Claudia Oliveira, 
do Instituto de Astronomia, 
Geofísica e Ciências Atmos-
féricas (IAG-USP), foi quem 
reuniu o grupo para a criação 
do S-PLUS. Entre os builders 

estão também William Schoe-
nell, ex-aluno de graduação e 
mestrado da UFSC, atualmente 
no Giant Magellan Telesco-
pe, Estados Unidos, e Tiago 
Ribeiro, ex-aluno de gradua-
ção, mestrado e doutorado 
na UFSC, hoje no Vera Rubin 
Telescope, Estados Unidos.

O pesquisador da UFSC 
destaca a grande contribuição 
científica trazida pelo telescó-
pio de Cerro Tololo. “Com esse 
mesmo telescópio ajudamos 
a encontrar a galáxia de onde 
vieram as ondas gravitacio-
nais de uma certa explosão 
detectada pelo LIGO, o detector 
de ondas gravitacionais”.

Física

Projeto internacional de astronomia com 
participação da UFSC descobre estrela rara 
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Receita faz apreensão com 
valor estimado em R$ 50 mi
No total são 45 contêineres e, de acordo com a Receita Federal, foi a maior apreensão já registrada na região 
Sul do Brasil. Os produtos importados seriam destinados ao comércio informal do Estado de São Paulo

Segundo a Receita Federal, a maior parte dos 

contâineres apreendidos estavam no CLIF
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A Receita Federal rea-
lizou, ontem (17), uma 
grande apreensão no Porto 
de Itapoá e no Centro Lo-
gístico Integrado Fastcargo 
(CLIF), ambos localizados 
em Itapoá. No total, 45 
contêineres com produtos 
importados que se destina-
vam ao comércio informal 
no estado de São Paulo 
foram apreendidos. O valor 
estimado dos contêineres é 
de mais de R$ 50 milhões.

Trata-se da maior 
apreensão já registrada na 
região Sul do País, a segun-
da maior apreensão do ór-
gão nos últimos dez anos e 
a quinta maior da história.

De acordo com a Receita 
Federal  com o intuito de 
pagar menos impostos e 
disfarçar o real adquiren-
te das cargas, montou-se 
um esquema com empre-
sas laranjas para tentar 
driblar a fiscalização.

Ainda segundo a Receita, 
a maioria dos contêineres 
apreendidos estão no CLIF.

O delegado da Alfândega 
da Receita Federal em São 
Francisco do Sul, Edwilson 
Mota, explica que nenhum 
dos dois terminais tem 
qualquer envolvimento 
com a apreensão. 
“A investigação se deu 
em cima de empresa. 
As mercadorias apenas 
estavam depositadas nos 
dois terminais. Portanto, 
o alvo não foi o Porto de 
Itapoá e sim a empresa 
fraudulenta”, frisa Mota, 
lembrando que infor-
mações detalhadas serão 
repassadas amanhã (19). 

“O porto está prestan-
do todas as informações 
e apoio necessários e não 
têm quaisquer envolvi-
mentos com a fraude”, 
complementa o delegado 
da Alfândega da Receita 
Federal.  A reportagem 
tentou contato com o 
Centro Logístico Inte-
grado Fastcargo (CLIF) 
mas não obteve retorno. 

Diante das novas demandas do 
mercado mundial do aço e con-
fiante no cenário econômico para 
os próximos anos, o Grupo Ar-
celorMittal irá retomar as obras 
de expansão na ArcelorMittal 
Vega, em São Francisco do Sul.

O projeto contempla uma terceira 
linha de galvanização e uma nova 
linha de recozimento contínuo, o 
Cold Mill Complex (CMC), que per-
mitirá o beneficiamento combinado 
de aços laminados a frio e revestidos.

O investimento na expansão 
está avaliado em US$ 350 milhões, 
aproximadamente R$1,95 bilhão. A 
conclusão da obra está prevista para 
o terceiro trimestre de 2023. 
Com a expansão, o volume de 

produção da unidade em Santa 
Catarina deve passar de 1,6 mi-
lhão de toneladas ao ano para 2,2 
milhões de toneladas anuais.

“A nova linha de galvanização 
possibilitará a evolução na qualida-
de dos produtos já entregues pela 
unidade e a inclusão de novos itens 
ao nosso portfólio. Já destinamos 
ao setor automotivo uma grande 
gama de aço revestido e passaremos 
a oferecer também bobinas de alta 
resistência não revestidas, refor-
çando nossa posição no mercado”, 
ressalta Sandro Sambaqui, geren-
te geral da ArcelorMittal Vega.

Segundo a empresa, uma das 
vantagens do Cold Mill Complex é 
que ele pode operar como galvani-

zação ou recozimento contínuo Por 
ser uma linha de produção flexí-
vel, também deve garantir uma 
maior otimização nas linhas de 
decapagem e de laminação a frio.

Com isso, a expectativa é de que 
a unidade passe a produzir pro-
dutos diferenciados como Magne-
lis®, revestimento produzido em 
galvanização por imersão a quen-
te, constituído de Zn/Al/Mg e que, 
atualmente, é produzido apenas em 
unidades da ArcelorMittal na Europa.

O produto patenteado pelo grupo 
é um aço revestido para ser usa-
do onde há necessidade de maior 
proteção contra a corrosão, mui-
to utilizado em painéis de ener-
gia solar e na construção civil.

Em expansão

Grupo investirá R$ 1,95 bilhão até 2023



Covid cai
O número de mortes por 
Covid-19 em Florianópolis 
registrou uma redução de 77% 
na primeira quinzena de maio 
no comparativo com abril.
Outro dado positivo: há três 
semanas a Capital está no 
nível laranja, a única região 
nesta condição em Santa 

Catarina. Já a taxa de ocupação 
hospitalar aponta para 75%, 
menor do que nas demais 
regiões, em torno de 90%. 
O prefeito Gean Loureiro 
informou, ainda, que a 
vacinação contra o coronavírus 
já abrange mais de 27%. A 
média nacional é de 16%.

moacir.pereira@ndmais.com.br
MOACIR PEREIRA

Uma das principais características 
do ex-senador Casildo Maldaner era 
sua fidelidade extrema ao MDB. No 
exercício de vários mandatos e nos 
diferentes cargos na Executiva Estadual 
trabalhava com uma dedicação 
exemplar. Mesmo nos períodos críticos 
do partido, como as grandes derrotas 
eleitorais em 1990 e 1998, procurava 
manter a chama partidária, viajando 
com frequência em todo o Estado. 

Nenhum líder político ou 

correligionário testemunhou algum 
momento de grande abatimento. 
Encontrava sempre um gás novo nas 
adversidades para reanimar os abatidos.

Os familiares e amigos mais próximos 
constataram que durante os últimos 
14 meses de pandemia era um político 
combalido pelo isolamento, em função 
das restrições impostas pelo coronavírus.

Deixava a impressão de que o 
cancelamento de todos os eventos 
partidários atingiu a memória e o 

emocional. A falta das viagens, dos 
contatos com os companheiros e das 
conversas com os eleitores eram tão 
importantes como o ar que respirava.

Um grande vácuo, mas explicável. 
Casildo fez política durante 58 anos. 
Dois na UDN e 56 anos, de forma 
intensa, filiado ao MDB, legenda que 
lhe conferiu os seis mandatos mais 
importantes. O MDB era sua vida.   

Esta convivência direta com as 
bases partidárias e com o eleitorado 

deu-lhe uma visão mais profunda 
do Estado, transformando-o num 
dos líderes mais populares do MDB. 
Com frequência, contava histórias 
com singeleza, bem humoradas, 
provocando as mais diferentes 
plateias. E com estes discursos, 
com o estilo agregador, ampliou o 
número de amigos e admiradores, aí 
incluídos líderes de outros partidos.

Maldaner, hoje com a saúde 
abalada, encarna o espírito do MDB.

Contas
O Tribunal de Contas do 
Estado marcou para o dia 
2 de junho o julgamento 
das contas do governo 
Carlos Moisés, relativas 
a 2020. O processo será 
relatado pelo conselheiro 
Luiz Roberto Herbst. Em 
virtude das restrições 
impostas pela pandemia, a 
sessão será telepresencial.

Polícia
Vários dos criminosos que 
criaram um clima de terror 
em Criciúma, durante o 
mega assalto no dia 30 de 
novembro passado, já foram 
presos pela Polícia Civil de 
Sana Catarina. Parte do roubo 
também já foi recuperada. 
O sucesso das investigações 
só foi possível com o uso de 
ferramentas da inteligência 
policial e da integração das 
forças de segurança de Santa 
Catarina. Informações sobre 
este crime e outras operações 
policiais foram dadas no 
“Conexão ND”, pelo delegado 
Alexandre Kale, diretor 
de inteligência da SSP. A 
íntegra está no portal ND+.

Maldaner: a paixão pelo MDB

Infraestrutura - A 
inclusão de Santa 
Catarina no Plano 
Nacional de Logística 
vai ser debatida amanhã 
entre o Conselho das 
Federações Empresariais, 
o Fórum Parlamentar 
Catarinense e o ministro 
da Infraestrutura, 
Tarcisio de Freitas.
 O Estado não está 
contemplado com 
investimentos federias em 
projetos estruturantes de 
grande relevância social 
e econômica. Técnicos 
da Fiesc realizaram um 
estudo minucioso do plano 
e formularão 12 propostas 
ao governo central.

Memorial Anita - Uma aeronave modelo T-25, da Força Aérea 
Brasileira, desativada há anos, chegou hoje em Tubarão. Será 
colocada amanhã na base de um totem na praça Memorial Anita 
Garibaldi, localizada na cabeceira da antiga pista do aeroporto 
de Tubarão durante mais de três décadas. No século passado, 
a cidade esteve ligada ao resto do Brasil com voos diários.
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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+

Felipe Luz
O empresário Alfredo Felipe da Luz Sobrinho morreu 
ontem, aos 75 anos, em sua residência na Lagoa 
da Conceição. Neto do governador Hercílio Luz, 
fez uma brilhante carreira na iniciativa privada, 
como vice-presidente da Transbrasil, membro 
do Conselho de Administração e vice-presidente 
da Sadia, por mais de 40 anos, empresa fundada 
por seu padrasto, o senador Atílio Fontana.
No setor público foi secretário da Agricultura, secretário 
da Fazenda, secretário de Planejamento e presidente da 
Celesc nos governos Luiz Henrique e Eduardo Moreira.
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Quem costuma ler as notícias já percebeu 
que desde o início da pandemia estamos 
notando o aumento das reportagens sobre 
a saúde mental da população. Logicamen-
te isso se dá pelo fato da mudança nas ro-
tinas e nas formas como nos relaciona-
mos com as pessoas, sempre sob o medo 
de se contaminar e contaminar as pes-
soas que mais amamos. Já são 14 meses 
orbitando o mesmo tema e sob o bom-
bardeio dos números e dos gráficos que 
parecem nunca nos dar paz.  
 
Transformamos nossas rotinas em monta-
nha-russa onde os momentos de calma se 
tornaram apenas intervalos desse estresse 
que já se configura como patológico. É aí 
que o problema ganha corpo e sequestra a 
paz da mente.  
 
Ao se tornar frequente e cada vez mais in-
tenso, o estresse gera a exaustão e lá estão 
as pessoas em seus trabalhos e em suas 
famílias quase ultrapassando os limites da 
exaustão física e psíquica do mundo atual. 
Um mundo paralisado à espera de um 
retorno à vida que antes existia, não que 
houvesse ausência de estresse e exaus-
tão, mas pelo menos havia escapes e fugas 
onde as energias eram recarregadas.  

Os abraços de amigos e familiares eram o 
suporte e alívio das pressões e exigências 
de nossas rotinas e as aglomerações eram 
o calor social que nos garantia a certeza de 
pertencimento a um grupo maior onde os 
outros também sofrem e buscam no con-
tato a cura de suas ansiedades. 
 
O mundo continua globalizado e acelera-
do, diariamente nos entregando desafios e 
velhos problemas, como a ansiedade, que 
agora sem os bons escapes e alívios, per-
de sua vazão e deteriora a saúde mental de 
quem sofre com os pensamentos acelerados, 
necessidades de aprovação, expectativas dos 
outros e perfeccionismos. Estes sofrem pela 
ausência dos abraços e do contato que ser-
viam de apoio e acolhimento, assim como 
sofrem também pelo medo e insegurança de 
um mundo em crise.  
 
É vivendo um dia após o outro e escu-
tando o corpo e a mente que a ansiedade 
se organiza e desacelera os pensamen-
tos, pois se a ansiedade é uma pré-o-
cupação daquilo que ainda não aconte-
ceu, desistir de se pré-ocupar é a melhor 
forma de aceitar a ausência de contro-
le sobre tudo e viver um dia após o ou-
tro. O caminho para isso é o autocuidado.

Por que estamos 
mais ansiosos? 

É preciso fazer  
o dever de casa

André Veridiano
 psicólogo

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
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M esmo com os esforços feitos pela Secretaria de 
Saúde de Joinville nos últimos tempos - e que 
simultaneamente tem se dedicado à luta contra 
a pandemia do Covid-19 - o quadro da dengue 

no município vem se tornando mais alarmante. Ontem foi di-
vulgada a morte de mais uma pessoa infestada pelo mosquito 
Aedes aegypti, mais precisamente, a terceira vítima fatal em 
menos de 20 dias. 
       E os números mostram que é preciso ficar mais atento à 
situação. Este ano, Joinville já registrou 4.949 casos da doen-
ça confirmados e 6.831 focos  do mosquito até ontem, número 
próximo dos 7.808 registrados em todo o ano passado. 
       O município vem buscando formas de ajudar a população 
a combater a doença e o secretário municipal da Saúde, Jean 
Rodrigues, em entrevista ao site ND+, na semana passada,  já 
admitia que Joinvil-
le está enfrentando 
uma epidemia. 
       E vem adotan-
do medidas como a 
ativação de um painel 
com todas informa-
ções sobre o cenário 
da doença na cida-
de no site joinville.
sc.gov.br/dengue, que 
oferece atualização 
diária de segunda a 
sexta-feira. 
       E a prefeitura tem 
realizado também 
ações práticas como o combate à dengue nos bairros com a partici-
pação de agentes da Vigilância Ambiental, fiscais da Sama, pessoal 
do 62o BI e integrantes das subprefeituras. No último sábado, por 
exemplo, as visitas domiciliares foram realizadas no bairro Petró-
polis, o bairro com maior número de casos da doença: 955.  
       Estas operações têm o objetivo de eliminar os potenciais 
criadouros do mosquito Aedes aegypti, que além da dengue, 
pode transmitir ainda a febre amarela, a Chikungunya e o Zika. 
Caso os pontos não possam ser removidos, eles são tratados com 
larvicidas. Paralelamente à fiscalização, a ação também envol-
ve orientação aos moradores.  
       E os conselhos da Vigilância Ambiental não são difíceis de 
ser cumpridos: fazer vistorias rápidas nos terrenos para elimi-
nar possíveis focos do mosquito: todo item que acumule água 
e possa se transformar em um criadouro para as larvas precisa 
ser eliminado. A hora é agora. E para vencer mais esta amea-
ça à saúde temos que, literalmente, fazer o dever de casa.

É preciso eliminar os 
potenciais criadouros do 
mosquito Aedes aegypti, 
que além da dengue, pode 
transmitir também a febre 
amarela, a Chikungunya 
e o Zika Virus.” 
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O relator da reforma ad-
ministrativa (PEC 32/20) na 
Comissão de Constituição e 
Justiça da Câmara da Câma-
ra dos Deputados, Darci de 
Matos (PSD-SC), leu ontem o 
parecer pela admissibilidade 
da matéria, mas um pedido de 
vista adiou a votação do texto.

O parecer de Darci de Matos 
recomenda a exclusão de dois 
itens. Ele propõe a retirada da 
parte que proíbe que servidores 
ocupantes de cargos típicos de 
Estado possam exercer qual-
quer outra atividade remu-
nerada. Segundo o parecer de 
Matos, o trecho “impede, a 
título de exemplificação, que 
determinado ocupante de cargo 
típico de Estado possa exercer 
uma atividade remunerada 

de músico, mesmo que essa 
atividade não comprometa sua 
jornada e suas atividades no 
cargo público”, o que feriria a 
previsão constitucional do livre 
exercício de qualquer trabalho.

O outro ponto que Darci de 
Matos sugere que seja retirado é 
o que estabelece que o presiden-
te da República possa extinguir 
entidades da administração pú-
blica autárquica e fundacional. 
Para o relator, o trecho não pode 
ser admitido do ponto de vista 
constitucional, pois as entidades 
desempenham atividades admi-
nistrativas de forma descentra-
lizada. Segundo Matos, elas são 
vinculadas e não subordinadas 
aos ministérios, e possuem 
personalidade jurídica própria.

“A possibilidade de extinção 

dessas entidades mediante de-
creto do chefe do Poder Executi-
vo acarretaria grave alteração no 
sistema de pesos e contrapesos, 
ínsito ao modelo de separa-
ção de poderes e ao controle 
da administração pública do 
Poder Legislativo”, justificou.

PROJETO DO EXECUTIVO
A proposta de reforma admi-

nistrativa enviada pelo Execu-
tivo ao Congresso restringe a 
estabilidade no serviço público 
e cria cinco tipos de vínculos 
com o Estado. O texto estabe-
lece que leis complementares 
tratarão de temas como política 
de remuneração, ocupação de 
cargos de liderança e assesso-
ramento, progressão e pro-
moção funcionais e definição 

dos cargos típicos de Estado.
Após a leitura do relatório na 

CCJ, a presidente da comissão, 
deputada Bia Kicis (PSL-DF), 
concedeu vistas coletivas, ou 
seja, suspendeu a discussão por 
duas sessões, para que todos 
os membros possam anali-
sar a proposta. Mas ela não 
marcou data para a votação. 

A reforma administrativa 
foi enviada pelo governo ao 
Congresso em setembro do 
ano passado. Ela acaba com a 
estabilidade para novos ser-
vidores, mas mantém todos 
os direitos para os servidores 
atuais. Além disso, o projeto 
extingue promoções auto-
máticas e diversos benefícios, 
considerados pelo Ministério 
da Economia como privilégios. 

Relator defende aprovação 
da reforma administrativa 
Catarinense Darci de Matos, que relata o projeto na CCJ da Câmara dos Deputados, leu 
ontem parecer pela admissibilidade da proposta, mas pedido de vista adiou a votação

O ex-ministro das Relações Ex-
teriores Ernesto Araújo prestará 
depoimento à CPI da Pandemia 
hoje, às 9h. Os requerimentos 
de convocação foram apresen-
tados pelos senadores Marcos 
do Val (Podemos-ES) e Ales-
sandro Vieira (Cidadania-SE), 
que querem explicações sobre a 
condução da diplomacia brasilei-
ra durante a crise da Covid-19. 

Marcos do Val argumenta 
que um dos objetivos da co-
missão parlamentar de inqué-
rito é apurar ações e possíveis 
omissões do governo federal no 
enfrentamento da pandemia, 
especialmente no agravamen-
to dos casos no Amazonas, 
com a falta de oxigênio para 
os pacientes internados.

Os membros da CPI também 
devem votar hoje requerimentos 
de convocação de outras autori-
dades, como o coronel Antônio 
Elcio Franco Filho, ex-secretário 
executivo do Ministério da Saúde.

Ernesto 
Araújo presta 
depoimento à 
CPI da Pandemia 

Ex-ministro
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No Brasil, a atividade econômica cresceu 1,7% no primeiro trimestre de 2021, 
na série dessazonalizada, em comparação com o quarto trimestre de 2020. 
Na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, o crescimento foi 
de 1,6%. Levando em conta o mês de março, houve queda de 2,1% em relação 
a fevereiro e crescimento de 5,2% na comparação com março de 2020. Os 
dados são do Monitor do Produto Interno Bruto. De acordo com o coordenador 
do Monitor do PIB-FGV, o desempenho positivo na comparação com o 
trimestre anterior surpreendeu, embora mostre a fragilidade do crescimento 
na comparação mensal, em decorrência da pandemia de Covid-19.

Cresce atividade econômica 
no primeiro trimestre de 2021

Mercadoredacao@ndmais.com.br

Gasolina  
sobe em maio
Os primeiros quinze dias de 
maio indicaram mais um período 
de alta no preço médio da 
gasolina no Brasil. Desde maio 
de 2020, o litro do combustível 
fica mais caro mês a mês, de 
acordo com o levantamento 
exclusivo realizado pela 
ValeCard, empresa especializada 
em soluções de gestão de 
frota. Depois de ensaiar uma 
estabilização no último mês, 
o valor cobrado nos postos 
nesta primeira quinzena subiu 
0,91% em relação a abril, 
com média de R$ 5,789.

Companhia aérea 
suspende voos a Israel
Companhia aérea nacional dos 
Emirados Árabes Unidos, a Etihad 
Airways anunciou ontem a suspensão 
temporária dos voos para Israel, 
onde o principal aeroporto de 
Tel Aviv foi alvo de lançamentos 
de foguetes a partir de Gaza.
O governo dos Emirados Árabes 
Unidos normalizou as relações 
com Israel no ano passado, após 
a mediação dos Estados Unidos, e 
se tornou o terceiro país árabe a 
retomar os contatos com o Estado 
hebreu depois do Egito e da Jordânia. 
Posteriormente, Bahrein, Marrocos 
e Sudão seguiram o exemplo.

Fórum Econômico 
Mundial é 
cancelado
Fórum Econômico Mundial 
informou que a reunião especial 
anual prevista para agosto 
em Cingapura foi cancelada. 
"Lamentavelmente, as trágicas 
circunstâncias que se desenrolam 
entre as geografias, uma 
perspectiva de viagem incerta, 
diferentes velocidades de 
implementação da vacinação e 
a incerteza em torno de novas 
variantes se combinam para 
tornar impossível realizar um 
encontro global com líderes 
empresariais, governamentais 
e da sociedade civil de todo 
o mundo na escala que foi 
planejada. Isso apesar do 
excelente apoio fornecido 
pelo governo de Cingapura", 
afirmou o Fórum Econômico 
Mundial em comunicado.

DIVULGAÇÃO/ND

Saldo comercial 
é superavitário
A balança comercial brasileira registrou 
superávit comercial de US$ 2,8 bilhões 
na segunda semana de maio. De acordo 
com dados divulgados pela Secretaria 
de Comércio Exterior, do Ministério 
da Economia, o valor foi alcançado 
com exportações de US$ 7 bilhões e 
importações de US$ 4,2 bilhões. Em 
maio, a balança comercial acumula 
saldo superavitário em US$ 4,7 bilhões, 
com exportações em US$ 13,3 bilhões 
e importações de US$ 8,5 bilhões. No 
acumulado do ano, o saldo comercial 
é superavitário em US$ 23 bilhões.
As exportações registraram aumento de 
52,9%, com crescimento de US$ 154,3 
milhões (56,4%) em Agropecuária; 
crescimento de US$ 148,3 milhões 
(96,9%) em Indústria Extrativa e 
crescimento de US$ 155,8 milhões 
(34,9%) em produtos da Indústria 
de Transformação. Já as importações 
subiram 60,9% no período.

Realizado de forma on-line, leilão  
de veículos tem boas oportunidades
A Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina está promovendo leilão 
de veículos e sucatas, de forma exclusivamente on-line, por meio de 
site de um leiloeiro público. Entre os lotes disponíveis, há motocicletas 
da Honda com lance inicial a partir de R$ 400,00, carros de diversas 
marcas a partir de R$ 800,00, e também caminhonetes com lance 
mínimo de R$ 2.400,00.  O leilão está marcado para ocorrer nesta 
quinta-feira (20), às 8h30, em sessão on-line realizada no site do 
leiloeiro público Daniel Garcia: www.danielgarcialeiloes.com.br
Serão oferecidos ao público 684 automóveis e motocicletas, entre 
eles 357 veículos conservados e 327 sucatas. O valor arrecadado pelo 
leilão será utilizado para pagar despesas dos veículos e do evento 
para custeio de despesas de remoção e estadia dos veículos. 

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. 125/2021, destinado a contratação de serviço especializado no tratamento e acolhimento 
de crianças e adolescentes com transtornos decorrentes do uso e abuso de substâncias 
psicoativas, para pacientes encaminhados pelo CAPS IJ, na Data/Horário: 28/05/2021 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, 17 de maio de 2021.
Jean Rodrigues da Silva – Secretário Municipal de Saúde.

Fabrício da Rosa – Diretor Executivo.



 terça-feira, 18 de maio de 2021      13   

DIVULGAÇÃO/ND

O Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) 
divulgou o calendário com as datas de refe-
rência dos processos seletivos para os cursos 
do IFSC com início no segundo semestre de 
2021. Em função da pandemia e das alterações 
no calendário acadêmico, o segundo semestre 
iniciará entre os meses de agosto e outubro, 
a depender do calendário de cada câmpus.

No caso dos cursos técnicos, a principal novi-
dade é a realização dos processos seletivos em 
dois períodos diferentes, em função do calen-
dário acadêmico de cada câmpus. Nos câmpus 
Araranguá, Caçador, Criciúma, Gaspar, Jaraguá 
do Sul (Centro e Rau), Joinville e Palhoça, as 
inscrições serão realizadas entre 8 de junho 
e 9 de julho. Já para os câmpus Canoinhas, 
Chapecó, Florianópolis, Florianópolis-Conti-
nente, Itajaí, Lages, São Carlos e São José, as 
inscrições serão de 3 a 30 de agosto. Os câmpus 
Garopaba, São Lourenço do Oeste, São Miguel 
do Oeste, Tubarão, Urupema e Xanxerê não irão 
ofertar cursos técnicos no segundo semestre.

A seleção dos cursos técnicos envolverá as 
três formas de oferta – integrados (para quem 
vai cursar o ensino médio junto com um curso 
técnico no IFSC), concomitantes (para quem 
está cursando o ensino médio em outra escola 
e quer fazer um técnico no IFSC) e subsequen-
tes (para quem já concluiu o ensino médio). 

Os cursos de graduação seguem o calendário 
do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que 
utiliza a nota do Enem. No segundo semestre 
de 2021, as inscrições estão previstas para o pe-
ríodo entre 3 a 6 de agosto, com chamada única 
divulgada em 10 de agosto e matrículas de 11 a 
16 de agosto.  As pós-graduações (especializa-
ções e mestrados) terão calendários específicos, 
com inscrições abertas sempre entre os dias 10 
e 30 de cada mês. O mês de abertura dependerá 
do calendário individual de cada curso. 
 
 

Cursos de qualificação 
profissional e idiomas

Os cursos de idiomas e de qualificação 
profissional de curta duração terão dois ciclos 
de inscrições: o primeiro entre 12 de julho 
e 3 de agosto e, o segundo, entre 20 de se-
tembro e 3 de outubro. Todos os cursos se-
rão ofertados na modalidade a distância. Os 
cursos na modalidade de Educação de Jovens 
e Adultos (Proeja) terão inscrições iniciando 
a partir do dia 15. O mês de oferta vai depen-
der do calendário do câmpus ofertante. 

Os editais de transferência interna, ex-
terna e retorno serão lançados individual-
mente pelos câmpus, com mês a ser definido 
conforme calendário acadêmico local. As 
inscrições iniciarão sempre no dia 5 de 
cada mês.  O calendário completo de ins-
crições, com datas de matrículas e resul-
tados  está disponível no Portal do IFSC. 

IFSC define calendário 
de processos seletivos

  Serviço 

A unidade de Joinville do IFSC está entre as  
que oferecem variada gama e cursos

Com mais de 20 unidades de ensino no Estado, o instituto oferece cursos técnicos, 
de graduação, pós-graduação, idiomas e qualificação profissional, entre outras opções

Sol

Sol com nuvens

Nublado

Sol com chuva

Chuva leve

Chuva

tempo

Manhã Tarde Noite

Chapecó
Blumenau

Criciúma

Lages
Florianópolis

Itajaí

 15°C 24°C
 15°C 22°C

 14°C 22°C

 10°C 21°C

 7°C 19°C

 10°C 20°C

Pôr do sol: 06:49

  Sexta 
 Min. 23°C

Máx. 28°C   

Nascer do sol: 17:32

  Quarta 
Min. 21°C
Máx. 30°C 

  Quinta 
Min. 20°C
Máx.  30°C

SANTA CATARINA

Joinville

15°C 23°C 21°C

Áries 21/3 a 20/4 
São tempos de sociabilidade para você, 
independente do estado do mundo, que 
ainda impõe o distanciamento. Encon-
tre uma maneira segura de viver seu 
destino, porque coisas muito interes-
santes proviriam da sociabilidade.

Touro 21/4 a 20/5
Hoje é dia de você se livrar de algum assun-
to que tenha se alastrado por tempo demais 
e, agora, se torna necessário colocar um 
ponto final. Faça isso, porém, com delica-
deza, para tudo se processar em serenidade.

Gêmeos  21/5 a 20/6 
Tão fortes quanto os argumentos que jo-
gam você dentro dos perrengues e conflitos 
são, também, aqueles que servem para dri-
blar essas condições e se dedicar a aparar as 
arestas, para tudo se resolver em harmonia.

Câncer   21/6 a 22/7 
Sem atrair a atenção de ninguém, faça 
um mergulho em sua alma em bus-
ca das decisões que pretende colocar 
em marcha. O esclarecimento anteci-
pado em torno dessas facilitará muito 
as coisas, e evitará efeitos colaterais.

Leão 23/7 a 22/8  
Muitas coisas poderiam ser feitas hoje, mas 
é melhor se focar e tomar alguma decisão 
independente, sem se afetar demais com as 
opiniões alheias, para que o precioso tempo 
da ação não se disperse na multiplicidade.

Virgem  23/8 a 22/9 
Faça o que você quer, mas tenha cuida-
do de o fazer com discrição, sem cha-
mar a atenção de ninguém para não 
ter de perder tempo dando explica-
ções. A realização de sua vontade se-
ria dispersada com argumentações.

Libra  23/9 a 22/10
O entusiasmo acontece a despeito dos inú-
meros argumentos que incitam as preo-
cupações. Caberá a você decidir a que dar 
mais importância, se a esse entusiasmo tolo 
ou às preocupações cheias de argumentos.

Escorpião 23/10 a 21/11 
As afirmações vigorosas que você faz 
interiormente, nessa espécie de diálo-
go com sua alma, fundamentam to-
das as atitudes que, depois, você to-
mará, inclusive inadvertidamente. 
Preste atenção a essas afirmações.

Sagitário  22/11 a 21/12 
No fim, tudo é uma decisão no mundo hu-
mano, inclusive a administração das rea-
ções que pareceriam impossíveis de conter 
Neste momento, você pode se distanciar dos 
perrengues e se dedicar a aparar arestas.

Capricórnio 22/12 a 20/1 
Use todo o tempo disponível para organi-
zar seus próximos movimentos. Nada deixe 
ao acaso, planeje, organize, volte a checar 
tudo que foi idealizado, cada momento há 
de se adequar ao espírito prático. Em frente.

Aquário 21/1 a 19/2
Faça a sua vontade. Nem sempre isso é pos-
sível nem tampouco oportuno, mas agora 
você precisa aumentar sua margem de ma-
nobra, inclusive para que, no futuro, você 
não precise explodir. Tudo tem seu tempo.

Peixes  20/2 a 20/3
Como você percebe muito, é maior sua 
responsabilidade de expressar suas per-
cepções, mas nem sempre você en-
contra a oportunidade e nem tam-
pouco tem sempre a boa vontade de 
o fazer. Porém, esse é o destino.

Horóscopo
OSCAR QUIROGA/ ESTADÃO CONTEÚDO



Com uma postura agressiva, 
ofensiva e de forte marcação 
durante toda a partida, o JEC/
Krona não deixou o Joaça-
ba respirar, venceu por 3 a 0 
no tempo normal, e por 1 a 
0 na prorrogação e soltou o 
grito de campeão na noite de 
ontem (17), no Centreventos 
Cau Hansen. Com dois gols 
de Evandro e dois de Gena-
ro, o Tricolor conquistou 
o primeiro título do ano.

Precisando da vitória, o JEC/
Krona começou com força 
total e teve boas chances logo 
nas primeiras jogadas com 
Genaro e Evandro parando no 
goleiro Jackson. Sem a bola, 
o Tricolor via o Joaçaba su-
bindo a marcação para tentar 
provocar o erro joinvilense.

No ataque, o Tricolor tentava 
forçar a jogada de pivô, Die-
guinho até teve boa chance: ele 
girou e chutou firme, mas mais 
uma vez parou em Jackson, que 
salvou o time do Oeste mais de 
uma vez na primeira etapa.

Pressionando a saída de bola, 
o Joaçaba criou boas chances 
de média e longa distância. 
Como a máxima é “quem não 
faz, toma”, o castigo veio aos 
15 minutos. Em boa jogada en-
saiada após falta em Evandro, 
Genaro passou, Xuxa cobrou 
forte e sobrou para o pivô que 
já tinha se posicionado ao lado 
da trave direita de Jackson. O 
artilheiro só desviou para abrir 

o placar no Centreventos.
E rapidamente o JEC/Krona 

tratou de marcar o segundo. 
Evandro, em chute de fora 
da área, fez um golaço para 
ampliar o placar.  O Joaçaba 
tentou adiantar a marcação, 
mas o Joinville conseguia rodar 
bem a bola e garantiu a van-
tagem no primeiro tempo.

MESMA POSTURA PARA 
IMPEDIR A REAÇÃO

Apesar da vantagem, o JEC/
Krona voltou como começou 
o jogo, agressivo e buscan-
do o gol. Precisando empatar 
para garantir o título sem 
precisar de prorrogação, o 
Joaçaba adiantou a linha de 
marcação e continuou apos-
tando nos chutes de longe.

Mas, o balde de água fria 
não demorou para ser joga-
do no time do Meio Oeste. 
No primeiro minuto de bola 
rolando, Genaro avançou, 
arrumou e tentou girar para 
chutar quando foi desarmado. 
Bem posicionada, a mar-
cação tricolor recuperou a 
bola na meia quadra, Genaro 
avançou mais uma vez com 
Evandro entrando na área, 
os dois tabelaram e foi o pé 
do ala que empurrou a bola 
para ampliar a vantagem 
tricolor no tempo normal.

Joaçaba subiu a marcação 
e, aos 11 minutos, lançou Yan 

como goleiro linha para tentar 
o empate antes do fim do tem-
po normal. Mas a estratégia 
não deu resultado. A vitória no 
tempo normal levou a decisão 
para a prorrogação. 

GOL DO TÍTULO
O JEC/Krona voltou para 

o tempo extra com inten-
sidade e não demorou para 
encontrar ótima jogada pela 
ala direita. Em saída de bola 
de Willian com Xuxa, o ala 
achou Genaro subindo li-
vre pela ala direita, tocou 
na medida, o pivô recebeu e 
chutou forte e marcou o gol.

Já no segundo tempo da 
prorrogação, o Joaçaba lançou 
Yan novamente como goleiro 
linha. Em um chute com o gol 
vazio, Bazinho colocou a mão 
na bola para impedir o gol de 
Dieguinho e foi expulso res-
tando quatro minutos de jogo.

Em contra-ataque rápido, 
Evandro matou a jogada na 
frente do árbitro e também 
foi expulso com pouco mais 
de dois minutos de jogo.

Com superioridade numé-
rica, o Joaçaba se lançou ao 
ataque para tentar empatar a 
partida, mas parou em Willian 
e na boa marcação tricolor.

Sem conseguir furar a defesa 
joinvilense, o Joaçaba viu o 
apito soar e o JEC/Krona soltou 
o grito de campeão em casa.
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Aurinegro em quadra

EvariniDrika

adrieli.evarini@ndmais.com.br

JEC/Krona conquista 
primeiro título do ano
Tricolor vence o Joaçaba no tempo normal, por 3 a 0, e na 
prorrogação, por 1 a 0, e conquista a Recopa Santa Catarina

Esporte

É dia de estreia do Jaraguá Futsal na Arena Jaraguá. 
O Aurinegro joga pela primeira vez no ano sob seus 
domínios e tem boa vantagem para a partida de volta 
da Copa do Brasil. No jogo de ida, a equipe jaraguaense 
venceu o Pato por 3 a 1 e um empate garante o Aurinegro 
na próxima fase. Quem se classificar na disputa de hoje 
encara o vencedor de Curitibanos e Guarani (RS).

Manifestação importante 
No Dia Internacional contra a LGBTfobia, o JEC 
utilizou as redes sociais para se manifestar contra 
todo tipo de discriminação, preconceito e violência. 
“O JEC é contra todo tipo de preconceito. Atitudes 
discriminatórias não são bem-vindas em nosso clube 
e em nossas arquibancadas!”, escreveu o clube.  

Jogo-treino número 2 
O JEC já tem dois jogos-treino marcados antes da Série D. 
Depois de anunciar o primeiro, que acontece no sábado (22), 
contra o Sub-20 do Athletico, na Arena Joinville, o clube 
confirmou o segundo teste para a equipe de Leandro Zago. 
O time recebe, no sábado (29), o Avaí, também na Arena. O 
Leão da Ilha vem com os não relacionados e o Sub-23, uma 
vez que o time estreará na Série B naquele fim de semana.

Liga Nacional na sexta  
Depois da Recopa, o JEC/Krona volta suas atenções para 
a Liga Nacional. O Tricolor recebe, na sexta-feira (21), o 
estreante na competição. Disputando a LNF pela primeira 
vez, o Juventude (MS) visita o Joinville para estrear 
no campeonato nacional. A equipe de Dourados ainda 
não entrou em quadra. A bola rola às 21h. O horário foi 
alterado devido a impossibilidade de Brasília jogar neste 
horário, por isso, a Liga Nacional inverteu os horários 
das duas partidas que acontecerão na sexta-feira.

FOTO JULIANO SCHIMDT/DIVULGAÇÃO/ND

Com postura agressiva, o JEC/Krona venceu o Joaçaba no jogo e na prorrogação e depois soltou o gito de campeão

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

Derrota no basquete 
O Basquete Joinville 
foi derrotado na 
primeira partida 
das quartas de final 
do Campeonato 
Brasileiro da 
CBB. Jogando na 
Arena Brusque, a 
equipe joinvilense 
perdeu por 85 a 58 
para o Flamengo 
Blumenau e 
precisa de uma 
vitória, hoje, às 
14h, para forçar 
o terceiro jogo. O armador Deonta Stocks, do Flamengo 
Blumenau, foi eleito o melhor jogador da partida. Ele 
anotou 12 pontos, oito assistências e cinco rebotes.
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LOTERIAS

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

15 acertos 2 R$ 677.519,41
14 acertos 203 R$ 1.399,61
13 acertos 7862 R$ 25,00
12 acertos 88225 R$ 10,00
11 acertos 508033 R$ 5,00

1 acertos 068352 R$ 500 mil
2 acertos 026407 R$ 27 mil
3 acertos 058394 R$ 24 mil
4 acertos 040843 R$ 19 mil
5 acertos 097116 R$ 18.329,00

Quina Acumulado R$ 3.400 mil
Quadra 92 R$ 5.314,29
Terno 5857 R$ 125,52

05 23 38 56 75

Sena Acumulado R$ 40 milhões
Quina 128 R$ 28.213,14
Quadra 7636 R$ 675,61

03 19 25 44 46 57

20 acertos Acumulado R$ 2.400 mil
19 acertos 5 R$ 54.186,92
18 acertos 74 R$ 2.288,30
17 acertos 628 R$ 269,64
16 acertos 3962 R$ 42,73
15 acertos 17236 R$ 9,82
0 acertos 0 R$ 0,00

02 15 20 23 30
34 39 40 54 56
62 75 81 83 86
87 89 90 91 95

Sena Acumulado R$ 2.300 mil
Quina 10 R$ 5.546,96
Quadra 469 R$ 135,16

Sena 0 R$ 0,00
Quina 5 R$ 9.984,53
Quadra 462 R$ 137,21

7 acertos Acumulado R$ 3.100 mil
6 acertos 1 R$ 64.962,71
5 acertos 85 R$ 1.091,81
4 acertos 1734 R$ 9,00

GOIAS           GO 6158 R$ 7,50

7 acertos Acumulado R$ 400 mil
6 acertos 22 R$ 3.865,72
5 acertos 1054 R$ 20,00
4 acertos 15831 R$ 4,00

LIBERTADORES
  GRUPO A 

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

  5ª RODADA 
 18/5, 19h15 Palmeiras  x  Def. y Jus.
18/5, 21h30 Universitario  x  Ind.del Valle 

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

1º
2º
3º
4º

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

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

1º
2º
3º
4º

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

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

1º
2º
3º
4º

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

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

1º
2º
3º
4º

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

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

1º
2º
3º
4º

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

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

1º
2º
3º
4º

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

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

1º
2º
3º
4º

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

Palmeiras 12 4 4 0 0 11 3 8 100
Def. y Jus. 5 4 1 2 1 6 4 2 41.7
Ind.del Valle 4 4 1 1 2 5 7 -2 33.3
Universitario 1 4 0 1 3 3 11 -8 8.3

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

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

Fluminense 8 4 2 2 0 6 4 2 66.7
River Plate 6 4 1 3 0 4 3 1 50
Junior B. 3 4 0 3 1 4 5 -1 25
Santa Fe 2 4 0 2 2 3 5 -2 16.7

São Paulo 8 4 2 2 0 6 1 5 66.7
Racing 8 4 2 2 0 5 2 3 66.7
Rentistas 3 4 0 3 1 2 4 -2 25
Sport.Cristal 1 4 0 1 3 1 7 -6 8.3

Argentinos Jrs 9 4 3 0 1 6 1 5 75
Uni. Católica 6 4 2 0 2 4 5 -1 50
At.Nacional 5 4 1 2 1 6 6 0 41.7
Nacional-URU 2 4 0 2 2 5 9 -4 16.7

Flamengo 10 4 3 1 0 12 7 5 83.3
Vélez Sarsfi eld 6 4 2 0 2 8 7 1 50
LDU 4 4 1 1 2 8 9 -1 33.3
Un. La Calera 2 4 0 2 2 5 10 -5 16.7

Atlético-MG 10 4 3 1 0 10 3 7 83.3
Cerro Porteño 7 4 2 1 1 3 4 -1 58.3
La Guaira 3 4 0 3 1 1 2 -1 25
América Cali 1 4 0 1 3 2 7 -5 8.3
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Após a demissão do técnico Vagner 
Mancini, causada pela derrota para o 
Palmeiras e a eliminação no Cam-
peonato Paulista no último domingo, 
o Corinthians se reapresentou sob 
o comando de três profissionais. O 
preparador físico Flávio de Oliveira, 
o analista de desempenho Fernando 
Lázaro e o observador técnico Mauro 
da Silva comandam os trabalhos da 
equipe no CT Joaquim Grava até que 
um novo treinador seja contratado. 
O trio faz parte da comissão técnica 
fixa do clube e vinha trabalhando com 
Vagner Mancini e seus auxiliares.

A cúpula do Alvinegro se reuniu 
para debater quais seriam os alvos 
do clube nos bastidores. Ex-trei-
nador do Grêmio, Renato Gaúcho 
ganha força, mas a pedida salarial 
pode ser um problema. O nome de 
Renato agrada à diretoria de futebol 
do Corinthians, mas as negociações 
de fato ainda não foram abertas.

Corinthians vai 
atrás de Renato

Treinador

Definidas datas  
e horários das  
finais do Paulista 
A Federação Paulista de Futebol 
definiu as datas, horários e locais 
dos jogos de ida e volta da final do 
Campeonato Paulista de 2021. São 
Paulo e Palmeiras começam a decidir 
o título estadual na quinta-feira (20) 
e o jogo da volta será no próximo 
domingo (23).  O Verdão fará o 
primeiro jogo na quinta (20), às 
22h (horário de Brasília), no Allianz 
Parque, e o Tricolor decide o título no 
Morumbi, às 16h, de domingo (23).

Santos mais leve na altitude
Mais tranquilo após vencer o Boca Juniors, o Santos 
volta a campo pela Copa Libertadores, às 19h15 
desta terça-feira, para rever o The Strongest na 
altitude de La Paz, na Bolívia. Se antes corria sério 
risco de ser eliminada ainda na fase de grupos, 
agora a equipe brasileira pode até encaminhar 
a classificação, em caso de nova vitória.
O triunfo por 1 a 0 sobre o Boca, há uma semana, 
deu novo fôlego ao Santos. O time subiu para 
o segundo lugar do Grupo C, desbancando o 
próprio rival argentino. As duas equipes têm seis 
pontos, mas os brasileiros levam vantagem nos 
critérios de desempate. A liderança da chave 
está com o Barcelona, do Equador, com nove.

São Paulo pode garantir 
classificação nesta noite
O São Paulo joga nesta noite contra o Racing com 
o objetivo de garantir a classificação antecipada 
às oitavas de final da Copa Libertadores. 
Embora leve muito a sério a competição, o time 
tricolor prioriza, neste momento, as finais do 
Campeonato Paulista e, por isso, deve entrar 
em campo mais uma vez com reservas no duelo 
diante dos argentinos, às 21h30, no Morumbi.
O São Paulo lidera o Grupo E da Libertadores 
com oito pontos, mesma pontuação do vice-
líder Racing - está na frente do adversário 
por ter melhor saldo de gols - está invicto na 
competição continental e pode se classificar 
para o mata-mata antecipadamente em 
caso de vitória sobre o rival argentino.

 São Paulo

  X  

Racing

The Strongest

  X  

Santos

Palmeiras vai com time reserva
Tratada como obsessão pelo Palmeiras, a Copa 
Libertadores ficará em segundo plano por um 
breve período. Já garantido no mata-mata do 
torneio no qual é o atual campeão, o time alviverde 
mudou o planejamento original, passou a priorizar 
o Campeonato Paulista, já que chegou à final, e 
deverá enfrentar o Defensa y Justicia com time 
reserva, às 19h15, no Allianz Parque, em duelo da 
quinta rodada da fase de grupos. A equipe garantiu 
na rodada passada a classificação às oitavas 
da Libertadores ao ganhar do Independiente 
del Valle no Equador, lidera o Grupo A, com 12 
pontos, e é a único time que venceu todos os seus 
jogos na primeira fase da competição até aqui.

Palmeiras

  X  

Defensa y Justicia

Vitória carimba vaga
De olho na classificação às oitavas de 
final Libertadores, o invicto Fluminense 
enfrenta o Junior Barranquilla hoje, às 
21h30, no estádio do Maracanã. Uma 
vitória fará com que o time carioca 
carimbe sua vaga no mata-mata. O 
Fluminense é o líder do Grupo D, com 
oito pontos, mas encara um adversário 
que ainda sonha com a classificação . A 
equipe carioca tem a chance de eliminar 
um adversário direto em uma rodada 
que seu principal rival, o River Plate, 
jogará com um time muito desfalcado, 
contra o Santa Fe, por causa da Covid-19.

Fuminense

  X  

Jr. Barranquilla
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Cinco veículos se 
envolvem em acidente 
Seis pessoas ficaram feridas após 
um grave acidente envolvendo 
cinco veículos na SC-417, no 
final da tarde de domingo, em 
Garuva, no Norte do Estado. Um 
dos carros envolvidos no acidente 
tentou fazer uma ultrapassagem 
e colidiu de frente com outro 
veículo que seguia no sentido 
contrário da rodovia. Com o impacto da batida, o carro acabou batendo em outros três veículos. Um dos motoristas, 
de 46 anos, ficou preso às ferragens e precisou ser desencarcerado pelos bombeiros. Ele apresentava fratura 
exposta nas pernas e suspeita de hemorragia. Uma mulher, que estava no banco traseiro de outro veículo, 
apresentava suspeita de traumatismo craniano e fratura no braço. As demais vítimas tiveram ferimentos leves.

+notícias

FOTOS DIVULGAÇÃO/ND

Polícia investiga versões  
na morte de MC Kevin 
A Polícia Civil do Rio investiga se o funkeiro Kevin Nascimento 
Bueno, 23 anos, conhecido como MC Kevin, morreu ao 
tentar pular de uma sacada para outra do hotel onde estava 
hospedado, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Os quartos 
ficam no quinto andar do edifício. Segundo essa versão, ainda 
não confirmada, Kevin teria ido para o quarto ao lado do que 
estava hospedado para participar de uma festa com amigos e 
teria ficado com medo da reação da mulher, Deolane Bezerra.
O relato consta em um vídeo que havia sido publicado por 
Anny Alves - passista do Acadêmicos do Tucuruvi, escola 
de samba paulistana, amiga de Kevin. "Depois do show, os 
meninos foram fazer (inaudível) no quarto, chamaram um 
monte de mulher e tal. O Kevin estava no quarto do lado, os 
moleques chamaram ele para ir para o quarto, trancaram ele 
lá, e fizeram uma brincadeira de mau gosto", contou Anny.
"Depois bateram na porta, o Kevin achou que era a mulher dele 
e se desesperou, foi tentar pular de uma varanda para outra dos 
quartos, o vidro acabou quebrando, não resistiu, despencou os dois 
para baixo", complementou a passista. O vídeo já foi apagado.
Outra versão, que também está sendo investigada, 
aponta que Kevin teria tentado pular da varanda 
para a piscina, que fica no pátio.

Federer se prepara para Wimbledon -  
Roger Federer disse que nunca teve 
problemas para mudar das quadras de 
saibro para a grama, e que espera que a 
decisão de jogar no piso de que menos 
gosta em Roland Garros se mostre benéfico 
para sua campanha em Wimbledon. O 
Grand Slam no saibro tem sido o menos 
produtivo para o tenista de 39 anos, que só 
conquistou um título lá, e ele não disputou 
o Aberto da França em quatro dos 
últimos cinco anos devido a lesões e 
preferências de calendário. Depois de 
uma ausência de mais de um ano por 
conta de duas operações 
no joelho, Federer 
voltou ao circuito em 
março e iniciará sua 
campanha no 
saibro no Masters 
250 de Genebra 
desta semana 
para se 
preparar 
para Roland 
Garros, que 
começa em 
30 de maio.

Longas horas de trabalho 
aumentam risco de morte
Um estudo da OMS (Organização Mundial 
da Saúde) e da Organização Internacional 
do Trabalho concluiu que, em 2016, 745 mil 
pessoas morreram por acidente vascular 
cerebral (AVC) ou por doenças cardíacas 
em consequência das longas horas de 
trabalho. No momento em que a pandemia 
mudou profundamente o mundo laboral, 
os especialistas alertam para um aumento 
dos riscos associados às longas horas 
de trabalho e apelam à adoção de uma 
legislação que limite a carga horária.
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