DIA DO TRABALHADOR

MARATONA DA SOLIDARIEDADE

Manifestações marcam a data

Mais de 500 kg de alimentos

Em Joinville, carreatas percorreram as principais ruas da
cidade no sábado pela manhã e à tarde. Páginas 4, 5 e 10

Equipe da NDTV Joinville recebeu doações no pórtico da
cidade. Ação vai beneficiar famílias carentes. Página 11

NOEMI É NOTA 10
Filha de produtores de banana
em Garuva supera dificuldades
para ter acesso ao aprendizado
e é aprovada em concurso
para o curso de Medicina de
universidade gaúcha. PÁGINA 3
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REFERÊNCIA EM INFORMAÇÃO DO NORTE CATARINENSE

JEC/KRONA ARRASADOR
Com dois gols do goleiro Willian, Tricolor passa fácil pela equipe do Marreco (PR) e assume liderança do grupo na Liga Nacional. Time se prepara agora para o primeiro desafio fora de casa contra a ACBF. Página
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TRE vota
recurso do
vereador
Sabel hoje
PÁGINA 2

INFRAESTRURA

Governadora pode anunciar
novidades hoje em Joinville
Daniela Reinerh chega no início da tarde e faz visitas às obras do Eixo
Industrial Norte, à Central de Imunização e à unidade de saúde do
Bucarein. No fim da tarde, se reúne com empresários na Acij. Página 2
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Programa Defesa Civil na Escola
O Programa Defesa Civil na Escola, que tem o objetivo de capacitar
professores, está com inscrições abertas até esta sexta-feira. Os
profissionais receberão uma capacitação, que é totalmente online
e gratuita, com duração de 80 horas e certificação pelo Ministério
da Educação e Instituto Federal Catarinense. O início das aulas
está previsto para o dia 24 de maio. Para fazer o cadastro, basta
preencher o questionário pelo link bit.ly/DefesaCivilnaEscolaSC.

Daniela deve anunciar
novidades em Joinville
A governadora interina Daniela Reinerh estará hoje em Joinville e pode
anunciar novidades na área da infraestrutura. A informação foi obtida
pela coluna junto a uma fonte ligada ao governo. Daniela visitará, em
sua passagem pela maior cidade do Estado, as obras de duplicação das
ruas Hans Dieter Schmidt e Edgard Meister, no Eixo Industrial Norte.
A governadora também pretende acompanhar o andamento dos cinco
projetos do Eixo de Desenvolvimento Norte e se encontrar com lideranças
empresariais na Acij, no final da tarde, em uma reunião de trabalho.
Antes, porém, às 14h, ela visita à Central de Imunização no Centreventos
Cau Hansen e, na sequência, a Unidade de Saúde da Família do
Bucarein. O presidente da Acij, Marco Antonio Corsini, quer aproveitar
a passagem da governadora pela cidade para reiterar o pedido feito
em ofício, na metade de abril, para a liberação de mais recursos,
por parte do Estado, para o combate à Covid-19 em Joinville.
Desde o início da pandemia, a Acij tem se empenhado em angariar
recursos e investimentos na saúde como no fim de abril, quando articulou
com associados, parceiros e comunidade, a doação de R$ 530 mil em
recursos para a compra de testes rápidos e BIPAPs, equipamentos
utilizados no tratamento pulmonar com ventilação não invasiva.

TRE vota recurso
de Sidney Sabel
O Pleno do TRE/SC vota, nesta
segunda-feira, o recurso
impetrado pelo vereador Sidney
Sabel (DEM) contra a decisão
da cassação do seu mandato,
pelo fato do seu partido ter
utilizado de candidaturas
de mulheres laranjas nas
últimas eleições. Caso não seja
admitido o recurso, Sabel será
imediatamente afastado da
Câmara, assumindo em seu lugar
o vereador Nado, do PROS, que
vem lutando pela cadeira desde
novembro do ano passado.

Nova denúncia
Aliás, ao que tudo indica, aqui na
região Norte do Estado o “laranjal”
foi sortido. Em Joinville, o DEM
pode não ter sido o único partido
a ter utilizado esse subterfúgio
mais do que repugnante. É que no
dia 12 de maio, a Justiça Eleitoral
em Joinville, ainda em primeiro
grau, julga a ação que pede a
cassação do vereador Osmar
Vicente, do PSC, pelo mesmo
motivo. Quem já viu o processo
diz que as provas são ainda mais
incriminadoras e revoltantes.

Descarimba
Joinville ganha força
A coluna já tinha falado sobre
esse movimento encabeçado
pela Associação Catarinense
de Construtores e Afins e pela
Associação Joinvilense de
Engenheiros Civis e que tem o
objetivo colocar em prática formas
de agilizar o atendimento em
setores do poder público joinvilense.
A proposta foi vista com bons
olhos pelo prefeito Adriano Silva
durante apresentação feita na sede
do Executivo. Na oportunidade,
o prefeito aproveitou para
anunciar medidas que farão
parte de um pacote de ações
prioritárias com o mapeamento
de situações em que os processos
sofrem mais travamentos.

Resoluções
Uma das novidades é o Código de
Defesa do Empreendedor, com direitos e
deveres tanto para pessoa física quanto
para pessoa jurídica. A previsão da
Prefeitura de Joinville é implementar
dez procedimentos auto declaratórios
dentro dos próximos cinco meses.
Além disso, foram admitidos 13
funcionários na Sama (Secretaria
do Meio Ambiente) para identificar
com mais agilidade os problemas.
As resoluções estão sendo tomadas
por ‘tipo de burocracia’ e não por
processo. Dessa forma, mais problemas
serão solucionados. Também na
Sama, a Prefeitura disponibilizou
um espaço onde a Secretaria de
Desenvolvimento Econômico tira
dúvidas para os empreendedores.
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Exemplo de
resiliência
e dedicação
Filha de
produtores
de banana em
Garuva, no Norte
do Estado, Noemi
Röder, de 18 anos,
comemorou
aprovação
no curso de
Medicina da UFSM
(Universidade
Federal de Santa
Maria), no Rio
Grande do Sul

“A escola pública venceu”.
Foi assim que a estudante Noemi Röder, de 18 anos,
comemorou sua aprovação no curso de Medicina
na UFSM (Universidade Federal de Santa Maria), no
Rio Grande do Sul, uma das
mais concorridas do País.
Filha de produtores de banana em Garuva, no Norte de
Santa Catarina, Noemi estudou em escola pública e, no
terceiro ano do Ensino Médio,
se deparou com a realidade de
uma escola que, segundo ela,
não deu condições para preparar os alunos para o concurso
vestibular. Foi aí que ela precisou “se virar” para estudar
para a Prova do Enem, que é
seletiva para o ingresso de
estudantes em universidades.
“Eu não tinha muita noção.
Estava sem saber muito bem
o que era, era meio abstrato,
minha escola não aborda o
vestibular e eu não tinha noção
nenhuma. Procurava aulas no
YouTube e assim estava indo
até ver a propaganda de um
cursinho em um dos vídeos.
Eu nunca tinha ouvido falar
em cursinho pré-vestibu-

lar, era uma realidade muito
afastada da minha”, lembra.
Com os vídeos de aula e o
cursinho recém-contratado,
a rotina de estudos se intensificou. Mesmo sem saber ao
certo o curso que escolheria,
ela começou a estudar muito. Com a chegada da pandemia e o trabalho suspenso
por duas semanas, Noemi
voltou para a casa dos pais,
que moram no interior de
Garuva, e dividiu os estudos
com a ajuda que dava a eles.
“Eu acordava 1h30 antes de
todo mundo para conseguir
estudar mais, tomava café
na escrivaninha para aproveitar o tempo. Aí o trabalho voltou, voltei para casa
e continuei com o hábito de
acordar 4h45 para estudar o
máximo possível”, conta.
Se dividindo entre o trabalho na Secretaria de Saúde de
Garuva e as aulas do terceirão,
os afazeres de casa e os estudos, a rotina ficou puxada,
mas ela seguiu firme. Depois
de enviar a primeira redação
para a plataforma do curso,
teve a primeira decepção com
o resultado de uma prova.

“Aquilo foi um nocaute. Eu
sempre me considerei uma
aluna muito inteligente,
só tirava 9 e 10 na escola e,
quando comecei a estudar para
o Enem, ficava boquiaberta
porque nunca tinha ouvido
falar nada que os professores falavam nas aulas. Fiquei
empolgada e triste ao mesmo
tempo. Estudava de 9 a 10 horas durante a semana. No fim
de semana, entre 15 e 16 horas.
Quando não estava dormindo,
estava estudando. Começou
a virar meu hobby”, afirma.
E o hobby se transformou
em aprovação. A UFSM é a
nova “casa” da estudante
que vai sair de Garuva para
se dedicar ao curso de Medicina. Neste primeiro momento, as aulas serão online
e começam no dia 18 de maio,
mas a grade curricular já foi
decorada pela estudante.
“Me sinto muito feliz. Na
verdade, estava meio descrente que eu tinha passado.
Agora que a ficha está caindo
aos poucos, foi muito repentino. Já vi a grade curricular
10 vezes, estou bem animada com tudo”, finaliza.

Me sinto muito
feliz. Na verdade,
estava meio
descrente que eu
tinha passado.
Agora que a ficha
está caindo aos
poucos, foi muito
repentino. Já vi a
grade curricular
10 vezes, estou
bem animada
com tudo
Noemi Röder,

estudante de Medicina

4

EspecialND

segunda-feira, 3 de maio de 2021

Dia do Trabalhador
é marcado por
manifestações
Em Joinville, simpatizantes do governo percorrem as ruas me veículos e
manifestaram apoio com bandeiras e roupas nas cores da bandeira nacional

Veículos saíram em carreata nos períodos da manhã
e da tarde de sábado e passaram por bairros das
zonas Sul, Leste, Norte e Central de Joinville

O dia 1º de Maio, também conhecido
como Dia do Trabalhador, foi marcado por manifestações nas principais
cidades do Estado no sábado. A maioria dos participantes das carreatas
e atos públicos defendeu os direitos
constitucionais, o trabalho e o governo do presidente Jair Bolsonaro. A
Polícia Militar acompanhou as manifestações que aconteceram nas ruas.
Em Joinville, os manifestantes se
reuniram por volta das 9h, quando
iniciaram uma carreata pela cidade –
um grupo seguiu para a zona Leste e
o outro por bairros da zona Sul. Eles
vestiam camisas da Seleção Brasileira e carregavam bandeiras. Durante
a tarde, as carreatas seguiram em
direção aos bairros da zona Norte.
Segundo a Polícia Militar, cerca de 200 veículos participaram da
carreata na parte da manhã e 500
na parte da tarde. Os manifestantes também se reuniram em frente
ao 62º Batalhão de Infantaria do

Exército, no bairro Atiradores.
Em Florianópolis, as manifestações tiveram início às 10h, com
uma grande carreata. Os veículos
partiram do Terminal de Integração da Trindade e se estenderam até
a região Continental da Capital.
Segundo os organizadores do
evento, o trânsito na Avenida Beira-Mar Norte ficou travado por pelo
menos meia hora pelo número de
adesões ao movimento. Durante a
tarde, novos atos foram registrados
na avenida, onde manifestantes se
concentraram e estenderam faixas.
Em Balneário Camboriú, as manifestações começaram por volta das 15h. A carreata, que contou
com trio elétrico, tomou a Avenida
Atlântica. Em Itajaí, as manifestações começaram a partir das 14h30.
Em Blumenau, no Vale do Itajaí, as
manifestações ocorreram em frente
à Igreja Evangélica ABA, na rua 25 de
julho. Os participantes passaram por

diversas ruas da cidade com carros
equipados com bandeiras e faixas.
Uma outra ação aconteceu durante a tarde, em frente ao 23° BI
(Batalhão de Infantaria) da cidade.
A Polícia Militar estimou a participação em cerca de 600 pessoas. A
principal via de Criciúma também
foi palco de uma manifestação no
sábado. A partir das 15h, começou
uma longa carreata na cidade, que
percorreu a Avenida Centenário.
Também houve manifestações
contra o presidente Jair Bolsonaro, no sábado, impulsionadas por
grupos ligados a partidos. As principais delas foram registradas na
Grande Florianópolis e em Criciúma.
Na Capital, um grupo se reuniu na
escadaria da Catedral Metropolitana.
Em Palhoça, entidades da classe trabalhadora realizaram manifestações
em praças da cidade. Já os participantes da ação realizada em Criciúma
fizeram uma carreata pela manhã.

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

Opinião
Paulo Alceu
Colunista e apresentador
do Grupo ND

Não dá para
esconder a
verdade
Ter posição, ter simpatia e, inclusive,
sintonia, não significa manipular,
omitir, mentir, esconder fatos que
são visíveis. Você pode discordar de
uma opinião, mas maquiar dados e
distorcer verdades para ajustar aos
seus interesses pode ser considerado
até crime. Envergonha o jornalismo
ver organismos de comunicação
desmerecendo como notícia as
manifestações que invadiram o país.
Priorizaram mensagens oposicionistas
de Lula, Dilma e FHC, que também estão
no contexto da notícia, que devem, sim,
ser divulgadas, sintonizando ou não com
eles, mas jamais superando o que as ruas
em verde e amarelo movimentaram
o Brasil neste 1º de Maio. Foi uma
manifestação em respeito ao país, mas
que pelo visto incomoda aqueles que têm
o Brasil como trampolim de interesses
pessoais ou de ideologias destrutivas.
O jornalismo pode até se mover
pela paixão, mas tem que respeitar a
informação e ser fiel aos fatos. Está mais
do que visível, difícil de argumentar
contra, a campanha orquestrada pelo
STF, Congresso Nacional e parte da
mídia nacional visando à derrubada
do presidente da República.
E essa campanha está transformando
os brasileiros em amargurados,
indignados e revoltados, pois o foco é
‘quanto pior, melhor’. De repente, essa
gente está colocando sobre os caixões
dos brasileiros mortos na pandemia
seus projetos de vantagens próprias.
Merece, no mínimo, uma análise o
fato de um presidente da República ser
triturado todos os dias e receber esse
apoio popular. Agora, inclusive, por
uma CPI comandada por um acusado
de pedofilia e desvios de recursos
para saúde e um relator com vários
processos por propina e corrupção.
Não dá para esconder a verdade!

“O jornalismo pode
até se mover pela
paixão, mas tem que
respeitar a informação
e ser fiel aos fatos.”
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De Witzel a Renan
e se tornou um dos heróis da luta
pela moralidade pública neste país,
por um motivo mais decisivo que
qualquer outro: “reinventou” a si
próprio, como se diz nos manuais de
autoajuda, e assumiu a “persona” de
um marechal de campo da esquerda
brasileira. Mais: convenceu todo o
ecossistema político do Brasil de que
é, hoje, o cabeça de chave nas lutas
populares da “resistência” contra o
presidente Jair Bolsonaro. Por conta
disso, e automaticamente, passou
a ser tratado como um estadista de
primeira classe - um Churchill de
Alagoas, que está arriscando a própria
vida para salvar o País da direita, do
“negacionismo” e do genocídio.
É este, claramente, o elixir
universal da política brasileira de
hoje: fique contra Bolsonaro e, cinco
minutos depois, você paga todos os

As pessoas pararam
de prestar atenção no
que dizem, ou no que
pensam. Na verdade,
pararam de pensar.”

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

Capitais de todo o país têm manifestações
em apoio ao governo federal
Em outros lugares do país, cidadãos também se reuniram em pontos
estratégicos, enquanto outros fizeram
carreatas pelas principais ruas das cidades a fim de mostrar apoio ao governo Bolsonaro, que está no terceiro
ano do mandato. Os participantes
também protestaram contra a CPI da
Covid, aberta para investigar possíveis omissões do governo no enfrentamento à pandemia da Covid-19.
Em cartazes, os manifestantes questionaram a escolha do senador Renan
Calheiros como relator da comissão.
As medidas de combate à pandemia

também foram lembradas durante
os atos. Muitas pessoas se mostraram contrárias a medidas restritivas
como o lockdown e se manifestaram
a favor das liberdades individuais. O
fechamento ou a restrição do funcionamento de comércios e outros
estabelecimentos foi um dos pontos
que ganhou destaque durante os protestos deste sábado em todo o país.
Durante os protestos, também
houve críticas ao STF (Supremo
Tribunal Federal) e alguns manifestantes pediram, ainda, a intervenção militar no Brasil.

Porto Alegre (no topo) e Salvador
reuniram milhares de apoiadores

Com bandeiras, manifestantes
se reuniram em Brasília
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seus pecados, anula qualquer vício
de sua vida anterior e ainda ganha
uma indulgência plenária, daquelas
que a Igreja dava antigamente e
colocavam o cidadão direto no Céu,
sem escalas. O próprio Witzel, aliás,
está tentando ir um pouco por aí;
também descobriu que falar mal do
presidente da República dá lucro na
hora. Já começa a ser chamado de
“ex-governador do Rio de Janeiro” - só
isso, “ex-governador”, sem maiores
detalhes. Daqui a pouco pode estar
nas mesas-redondas do horário nobre
da televisão, ao lado dos cientistas
políticos, etc. etc. discursando sobre
como consertar o Brasil. Com sorte,
e se não perder o foco em Bolsonaro,
ainda pode virar um novo Renan.
As pessoas pararam de
prestar atenção no que dizem,
ou no que pensam. Na verdade,
pararam de pensar. É o ambiente
ideal para os Renans.

No Centro de Belo Horizonte, manifestantes pediram o fim do lockdown
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Imagine, durante dois minutos, o
que estaria acontecendo se aparecesse
no noticiário político a seguinte
informação: “Wilson Witzel assume as
funções de relator na CPI da Covid”.
A reação, para 95% das pessoas que
acompanham esse tipo de coisa, seria
a mesma: “Não é possível; tem de ter
algum engano nisso aí”. Quem não
se lembra dele? O cidadão, em agosto
do ano passado, foi o autor de um
prodígio: conseguiu ser posto para
fora do governo do Rio de Janeiro,
acusado de roubar recursos destinados
a combater a epidemia. Isso mesmo,
do Rio de Janeiro - que já teve no seu
comando um gigante inigualável na
história da corrupção mundial, Sérgio
Cabral (o homem tem mais de 200
anos de prisão no lombo, condenado
por ladroagem em primeiro grau),
e cuja Assembleia Legislativa deu
diploma a cinco deputados que
estavam na cadeia no momento da
posse. Quer dizer: ser deposto do cargo
de governador do Rio não é para
qualquer um. Não pode ser normal,
assim, que a turma aprovada pelo
Senado para dirigir a sua CPI seja
essa que está aí: não tem Witzel como
relator, mas tem Renan Calheiros.
É possível demonstrar
alguma diferença de verdade
entre os dois? Não, não é.
Pode uma coisa dessas? Não só
pode, neste Brasil de hoje, como está
sendo considerada um momento
de notável importância na história
nacional. Renan, um dos senadores
que têm mais encrenca que qualquer
outro político brasileiro com o Código
Penal, responde a um caminhão de
processos na Justiça e há 30 anos
vem se utilizando das “imunidades
parlamentares” como principal recurso
para manter-se fora da cadeia. Pois
então: com tudo isso nas costas, ele
passou agora a ser julgador. Witzel, ou
Maluf, ou Geddel Vieira Lima - aquele
que tinha R$ 50 milhões em dinheiro
vivo num apartamento da Bahia - ou
qualquer outro colosso nessa área,
seriam tidos como uma piada se fossem
encarregados de investigar alguma
coisa. Mas Renan é levado mais a sério,
no papel de magistrado, que o próprio
Rei Salomão. É assim que ficou o Brasil.
Renan saiu da sua vida habitual,
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A avenida Paulista, em São Paulo, foi tomada por apoiadores de Bolsonaro
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Governo recebe 4 milhões
de doses no fim de semana
O governo brasileiro recebeu
quase 4 milhões de doses da
vacina AstraZeneca no fim de
semana. Os imunizantes são
provenientes do Consórcio
Covax Facility, uma aliança
internacional da Organização
Mundial da Saúde (OMS) que
tem como principal objetivo
acelerar o desenvolvimento e
a fabricação de vacinas contra
a Covid-19 e garantir acesso igualitário à imunização.
As vacinas vieram de Amsterdã, capital da Holanda, em voos
separados e foram desembarcadas no Aeroporto de Guarulhos,
em São Paulo (SP). No sábado,
o Brasil recebeu 220 mil doses;
na madrugada de ontem, 1,735
milhão; e, ontem à tarde, mais
2,025 milhões de doses.
Com isso, o governo cumpre
com a promessa de entregar
4 milhões de doses no mês
de maio e ainda tem direito
a mais 10,5 milhões de doses por meio do consórcio.
Em março, o governo brasileiro já havia recebido 1.022.400
doses da Covax/Facility. De
Guarulhos, as doses serão distribuídas aos estados e municípios por meio do Programa
Nacional de Imunizações (PNI).
No sábado, uma remessa de
29,6 mil doses da vacina CoronaVac chegou em Florianópolis.
As doses foram encaminhadas para a Central Estadual
de Rede de Frio da Diretoria
de Vigilância Epidemiológica
(Dive/SC), em São José, para
a conferência e organização
da logística de distribuição
para as 17 centrais regionais.
“Estamos intensificando as
aplicações assim que recebemos as vacinas. Os municípios, secretários e todas as
equipes de saúde estão trabalhando intensamente, inclusive nos fins de semana, para
realizar a vacinação e a busca
ativa dos grupos prioritários
que já tomaram a primeira
dose. É importante que todos
tomem as duas doses para
uma maior imunização”, destacou a secretária de Estado
da Saúde, Carmen Zanotto.
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Vacinas da AstraZeneca são provenientes do Consórcio Covax Facility, uma aliança internacional da Organização
Mundial da Saúde que tem como objetivo acelerar o desenvolvimento de imunizantes e o acesso igualitário à população

Remessas da vacina Oxford/AstraZeneca chegaram no sábado e ontem no Aeroporto de Guarulhos

Vacinas da CoronaVac
serão destinadas para a
aplicação da segunda dose
As vacinas da CoronaVac serão
destinadas para a aplicação da segunda dose (D2) dos idosos de 65 a
69 anos.“Com mais essa remessa, o
Estado dá continuidade à campanha
com a imunização, completando o
esquema das pessoas que já receberam a primeira dose e garantindo a
imunização da população”, explicou João Augusto Brancher Fuck,
diretor da Dive/SC, acrescentando
que a distribuição para os municípios iniciou no sábado à tarde.
O Ministério da Saúde, por meio
de informe técnico, já sinalizou
que vai enviar para Santa Catarina 232.750 doses da vacina AstraZeneca/Fiocruz. A Secretaria de
Estado da Saúde aguarda apenas
confirmação do dia e o horário de
chegada dessa nova remessa.

Estamos intensificando as aplicações assim
que recebemos as vacinas. Os municípios,
secretários e todas as equipes de saúde
estão trabalhando intensamente.”
Carmen Zanotto, secretária da Saúde

AVISO DE ANULAÇÃO

O Departamento de Trânsito de Joinville - DETRANS, leva ao conhecimento dos interessados que
em conformidade com o que preceitua a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores que decide ANULAR
PARCIALMENTE a licitação na modalidade Pregão Eletrônico 017/2020, destinada à contratação de
empresa para o fornecimento de uniformes e EPI's, a serem utilizados,exclusivamente pelos Agentes
de Trânsito do Departamento de Trânsito de Joinville - DETRANS, conforme especificações do edital
e seus anexos. O DETRANS, anula, na fase externa do procedimento, os atos praticados a partir
do chamamento para apresentação de amostras realizado em discordância ao Edital, bem como,
determina sequência dos atos na forma estabelecida no instrumento convocatório e o prosseguimento
do certame.
Joinville, 29 de abril de 2021
Paulo Rogério Rigo - Diretor-Presidente

Editor: Jean Balbinotti jean.balbinotti@ndmais.com.br
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André Bornschein
Silva conduzia
um carro de luxo
quando perdeu o
controle e bateu em
um muro na Rua
Henrique Meyer, no
Centro de Joinville
Um acidente na área central de Joinville, sexta-feira
à noite, com um carro de
luxo, chamou a atenção das
pessoas que passavam pelo
local. O motorista era o empresário André Bornschein
Silva, irmão do prefeito
Adriano Silva, que perdeu o
controle do veículo na Rua
Henrique Meyer e bateu de
frente em um muro, destruindo completamente a
parte frontal do veículo.
Testemunhas disseram
ter flagrado o motorista
cometendo várias imprudências no trânsito e quase
atropelado pedestres que
caminhavam pela rua Dr.
João Colin, também no
Centro da cidade. Após o
acidente, André foi rapidamente retirado do local,
antes mesmo da chegada
dos Bombeiros Voluntários,
que atenderam à ocorrência.
Algumas testemunhas
informaram que o veículo
transitava em alta velocidade e fazia zigue-zague
pela pista. A suspeita é que
o irmão do prefeito dirigia o carro alcoolizado.
Em nota divulgada à imprensa, a família de André
reconheceu que ele sofreu
um acidente na Rua Henrique Meyer, em Joinville,
na sexta-feira à noite, e
que o veículo conduzido
por ele chocou-se contra um muro, provocando danos materiais.
Segundo a nota, a situação não envolveu outros
veículos ou pessoas e, após
a batida, o motorista, que
estava sozinho no momento
do acidente, buscou atendimento médico e encontra-se bem. A família informou
ainda que foi lavrado um
Boletim de Ocorrência.

FOTOS DIVULGAÇÃO/ND

Irmão do prefeito Adriano
se envolve em acidente

André (no detalhe) foi flagrado, momentos
antes, cometendo imprudências no trânsito

Grupo de trilheiros do Paraná
é resgatado no Monte Crista
Seis pessoas que estavam percorrendo
uma trilha no Monte Crista, em Garuva, ficaram perdidas no fim de semana
e precisaram ser socorridas pelo GRM
(Grupo de Resgate em Montanha).
A equipe foi acionada pelos bombeiros na sexta-feira à noite e o resgate
aconteceu no sábado. O grupo de trilheiros era do Paraná e um dos integrantes conseguiu descer a montanha
antes. A operação, entretanto, terminou apenas no fim da tarde de sábado, após uma descida lenta em razão
de ferimentos em uma das pessoas.
De acordo com o GRM, os trilheiros
estavam no caminho certo para a descida, mas como não conheciam bem a
trilha, acharam que estavam perdidos.
O Monte Cristo é um dos lugares mais
acessados por trilheiros no Norte do
Estado e, com certa frequência, costuma
registrar grupos perdidos em aventuras.

Grupo estava na trilha certa para descer, mas
ficaram na dúvida e acionaram socorristas
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MOACIR PEREIRA

moacir.pereira@ndmais.com.br

Grito por liberdade mobiliza multidões

Carga peruana
Uma inédita movimentação de carga
registrou-se no fim de semana no
aeroporto internacional Hercilio Luz. Um
avião da Azul vindo de Lima, no Peru,
descarregou medicamentos importados
destinados a Santa Catarina e Distrito
Federal. A rota cargueira tradicional liga
Miami e Florianópolis, executada pelo
Floripa Airport, é operada pela Latam
Cargo. A operação do Peru representa
aprovação da eficiência do terminal de
cargas do aeroporto de Florianópolis,
considerado hoje o melhor do Brasil.

Procuradores
O Supremo Tribunal Federal reconheceu,
por unanimidade, a legalidade do
pagamento da equiparação salarial
dos procuradores do Estado, fato que
provocou o primeiro impeachment
contra o governador Carlos Moisés. O
Tribunal de Justiça já reconhecera o
direito em novembro de 2020. O novo
julgado do STF foi provocado por recurso
do Tribunal de Contas do Estado, que
entrou com pedido de tutela antecipada,
negado em liminar de janeiro de 2021.

de trabalhadores, desempregados por
prefeitos e governadores que apostaram
no caos em decretos totalitários que
cercearam liberdades, suprimiram
direitos e provocaram uma quebradeira
inédita; ou se contra os ministros
usurpadores do STF; ou, ainda, de
veemente protesto contra senadores
corruptos que comandam a CPI da
Pandemia e incentivam a impunidade.
Se as inéditas manifestações tivessem
ocorrido nas décadas de 80 e 90, os jovens
exaltariam os estrepitosos atos cantando

o grande sucesso de Fred Mercury “I want
to break free” (“Eu quero me libertar”).
Os milhões de seguidores do famoso
inglês que deu voz e popularidade à
banda Queen repetiram aquele grande
sucesso musical em todo o mundo. Com
entusiasmo contagiante, cantariam
hoje: “Eu quero me libertar/Eu quero me
libertar das suas mentiras”. E seguiam
em frente em versos de conteúdo atual,
sempre levantando gigantescas plateias.
Tentativas de manipulação de
lideranças carcomidas da vida partidária,

DIVULGAÇÃO/ND

Sufocados pelas estrondosas
manifestações que se repetiram pelas
capitais e por mais de 1,5 mil cidades
brasileiras no Dia do Trabalho, setores
das esquerdas radicais já tentam
esvaziar a força da mensagem das
multidões com manipulações ridículas.
Não importa neste momento destacar
qual a principal motivação para a
mobilização histórica que se espalhou
pelo país. Se foi para apoiar Bolsonaro,
se para exigir o voto impresso para evitar
ilicitudes, se causada pelos milhões

Patriotismo - As manifestações do Dia do
Trabalho em Florianópolis bateram todos
os recordes em termos de participação de
motociclistas, veículos e ciclistas. O trem elétrico
que liderava a carreata estava retornando à Ilha
de SC, depois da ponte Pedro Ivo Campos, e os
últimos carros saíam do terminal da Trindade,
com fila quilométrica que atravessava toda a
Beira-Mar Norte e a Ponte Colombo Salles.
O clima, além disso, era familiar e com notório
espírito patriótico. A esmagadora maioria
dos participantes com bandeiras do Brasil ou
vestidos de verde e amarelo. Tirando os jogos
da Copa, nunca se viu cenas iguais na Capital.

da velha mídia manipuladora, de
jurássicos dirigentes e de condenados
não conseguiram esconder a força
do povo nas ruas. As redes sociais
mostraram tudo e desmoralizaram
os censores e sonegadores.
Os espetáculos de ativa participação
popular no Dia do Trabalhador foi uma
reação aos pseudo-democratas que
posam de vestais e um definitivo grito
de liberdade. Liberdade para trabalhar,
liberdade para circular, liberdade
para estudar e liberdade para viver.

Cortes

A retomada

Será hoje, a partir das 14 horas, a
reunião ampliada da Comissão de
Transporte da Assembleia Legislativa
para tratar dos cortes das dotações
contidas no orçamento da União para
rodovias federais em Santa Catarina.
Anunciada a presença do senador Dário
Berger, do deputado Carlos Chiodini, e
da coordenadora do Fórum Parlamentar,
Angela Amin, além do secretário da
Infraestrutura, Leodegar Tiscoski.

O presidente da Fiesc,
Mário Cezar de Aguiar,
é o entrevistado de hoje
do Conexão ND, que será
exibido às 22h35 pela
Record News e depois
disponível na íntegra
no portal ND+ e redes
sociais. Na pauta, os
cortes de verbas federais
para rodovias e os novos
dados sobre a retomada
da economia em Santa
Catarina e no Brasil. A
federação tem dados
animadores sobre os
próximos meses.

Delegados
A delegada Vivian Selig assumiu
a presidência da Associação dos
Delegados de Polícia de Santa
Catarina-Adepol. É a segunda mulher
a ocupar o cargo. Foi eleita no pleito
de março, liderando chapa única. No
discurso de posse, destacou duas metas:
melhoria salarial dos delegados, sem
reajuste desde 2013; e audiência com a
governadora interina Daniela Reinehr
para tratar da reforma da previdência
social dos servidores públicos. A
primeira a presidir a Adepol foi a
delegada Sonêa Maria Ventura Neves.

Acompanhe meus
comentários no
Balanço Geral, na
NDTV, de segunda
a sexta, a partir das
12h, e mais notícias
no blog do portal nd+
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Em busca do dinheiro
dos 200 respiradores

“Sucessão de erros”, diz procurador

Segunda reportagem da série sobre a compra dos equipamentos
hospitalares, que levou ao processo de impeachment contra o governador
afstado Carlos Moisés (PSL), mostra como o Estado de Santa Catarina
busca recuperar todos os R$ 33 milhões pagos na transação
OSVALDO SAGAZ/14.05.2020/NDTV

Paulo Rolemberg
paulo.rolemberg@ndmais.com.br

Os cofres do governo catarinense
ainda não viram a cor do dinheiro
gasto na compra dos respiradores.
O caminho para tentar recuperar
todo o valor é tortuoso. Passa por
bloqueios judiciais de contas dos
envolvidos no escândalo até uma
remota chance de reintegração de
uma quantia, avaliada em R$ 12
milhões, que estaria na China.
Segundo o procurador-geral do
Estado de SC, Luiz Dagoberto Corrêa
Brião, no início de abril, por meio das
procuradoras do Estado Jocélia Aparecida Lulek e Jéssica Campos Savi, a
PGE (Procuradoria-Geral do Estado)
entrou com uma ação e conseguiu
deixar um depósito judicial em torno
de R$ 13,4 milhões. Além disso, há
outros R$ 483,2 mil bloqueados
das contas da empresa Veigamed,
resultado de uma ação popular do
deputado estadual Bruno Souza
(Novo). A Justiça encontrou apenas
esse valor na conta da empresa.
“O Estado não pode dispor desse
dinheiro, até porque as empresas
envolvidas no processo recorreram, principalmente aquela dos R$
11 milhões”, disse. A empresa que
Brião se refere é a Oltramed, companhia de equipamentos médicos em
Joinville que recebeu essa quantia
da Veigamed pela compra de 100
mil kits para teste rápido da Covid.
Em setembro de 2020, a PGE
solicitou a transferência dos valores depositados judicialmente
para a conta do Estado, via Fundo
Estadual de Saúde, a fim de que os
recursos já pudessem ser utilizados. No entanto, a Justiça entendeu
que os valores não poderiam ser
transferidos antes da decisão final.
Para Brião, o mais complicado
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Sem citar nomes, o procurador-geral
disse que houve uma sucessão de erros na
compra dos respiradores, em especial, a
inexperiência dos secretários que estavam
no comando das decisões e faltou alguém
que tivesse pulso firme para não autorizar
a transação. “Secretários jovens, então
sentindo uma pressão, não sabiam o que
viria pela frente. Se imaginou gente morta
pelas calçadas, um cenário de terror. Eu
imagino que essas pessoas entraram em
parafuso. Nesse cenário chegam os espertalhões e impõem a vontade deles”.
“Não era para ter acontecido. Às vezes falta alguém que bata na mesa e
diga: ‘não faço’, foi isso que faltou. As
pessoas que participaram tinham que
ter batido na mesa e dizer que não vamos fazer isso. No mínimo, foram ingênuos, sob pressão erraram”, avaliou.
A condução do governo de Carlos Moisés
na crise acabou resultando na abertura de
uma comissão parlamentar de inquérito
na Assembleia Legislativa e, em seguida,
na abertura de um processo de impeachment. Moisés está afastado desde o dia
26 de março e será julgado pelo Tribunal
de Julgamento nesta sexta-feira (7).

Advogado nega ligação
com compra fraudulenta
Estado tenta, via judicial, reaver os valores pagos pelos respiradores

deverá ser recuperar os R$ 12 milhões que, possivelmente, foram para
China, segundo o procurador-geral
corresponderam a compra de 150
respiradores e não dos 200. “Esse
é mais complicado, não é impossível. Dessa parte estamos levando ao
Ministério Público Federal que detém
acordos internacionais para repatriação de valores, principalmente
o de valores ilícitos”, explicou.

GALPÃO CHINÊS

E ainda onde estariam outros
poucos mais de R$ 6 milhões?
Segundo Brião, teoricamente no
Brasil. Ele não quis entrar em detalhes, porém se mostrou otimista
na recuperação. “Já temos o alvo e
está em andamento”, afirmou.
Há ainda opiniões controversas
quanto à quantidade de respiradores
que em um galpão na China. A TS
Eletronics (contratada pela Veigamed para a importação) informou,
no início deste ano, que tinham
150 aparelhos na Ásia e a fabricante chinesa teria advertido que se
os equipamentos não fossem reti-

rados, iriam vendê-los, devido ao
custo de manutenção no depósito.
Segundo a TS, os 150 respiradores
foram realocados em outro galpão,
e que a mesma teria a intenção de
vender no mercado internacional e
repassaria o dinheiro (retirando os
custos dela) ao governo do Estado.
O procurador discordou da informação. “Nos autos, disse que estavam em posse de 50 respiradores em
um depósito na China e tenta vendê-los para, posteriormente, depositar os valores nos autos”, contou.
Brião disse ter esperança de recuperar parte dos valores que podem
estar no país asiático. “Temos na
China 50 respiradores, que são
daqueles que não interessam para
o Estado. Eles dizem: ‘Está aqui sua
mercadoria’. E dizem mais: 'Olha,
podemos vender aqui e entregar
o dinheiro para vocês’”, lembrou.
“Claro que o mercado daquela vez
foi de R$ 165 mil cada respirador
e imagino que nem a metade desse valor vamos conseguir vender.
Não vou prometer pegar tudo,
mas vou buscar”, comentou.

O advogado Leandro de Barros, citado na reportagem da edição do fim de semana, negou ter
recebido R$ 30 mil supostamente a título de comissão da Veigamed, oriunda de sua suposta participação no processo de compra dos respiradores.
Segundo ele, houve um registro de e-mail
unilateral, produzido e enviado internamente na
referida empresa do grupo Meu Vale, sequer ele
foi o destinatário do e-mail, assim como sequer
recebeu o valor ali exposto. “Ou seja, o que há
é apenas um e-mail unilateral, sem qualquer
contribuição do advogado Leandro Barros, que
nunca recebeu estes valores, como já reafirmou
e comprovou em inúmeras oportunidades”.
Barros disse que já foi esclarecido e comprovado
que o referido pagamento jamais ocorreu e não
possui nenhum envolvimento espúrio na compra;
segundo porque o extrato bancário da referida
conta corrente cabalmente demonstra que os R$ 30
mil nunca foram recebidos pelo advogado. “Importante destacar que o Ministério Público, sempre
trabalhando em prol da justiça e da sociedade,
efetuou integralmente o rastreio da verba paga
pelo Estado à Veigamed na compra dos respiradores, todavia, não encontrou a transferência
de nenhum valor às contas de Leandro Barros,
justamente porque não existiu”, declarou em nota.

Leia amanhã

Como está o andamento dos processos judiciais contra
os investigados pela compra dos respiradores.

10

segunda-feira, 3 de maio de 2021

OpiniãoND

Charge

EDITORIAL

Recado em
verde e amarelo

O

s catarinenses foram às ruas das nossas principais
cidades, no sábado, dia 1º de maio, vestindo as cores
verde e amarelo e transformando o Dia do Trabalhador
numa gigantesca festa cívica com recorde histórico de
participação. Todos os atos foram pacíficos, sem depredações, sem
conflitos. Faixas e cartazes expressaram a vontade popular dos
manifestantes em apoio ao presidente Bolsonaro e com críticas
ao Supremo Tribunal Federal, entre tantas outras bandeiras.
Na Capital, uma barulhenta carreata com mais de 20 quilômetros de extensão, percorreu o Estreito e o Continente,
incluindo a Beira-mar Norte, com direito a buzinaço e discursos em defesa do Brasil. Famílias inteiras foram às ruas
para dizer “sim, eu autorizo”, respondendo a perguntas feitas por Bolsonaro em seus últimos pronunciamentos.
A exemplo de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e outras
capitais, nas principais cidades catarinenses foram registradas manifestações, todas com o propósito de dar apoio ao
presidente eleito pela esmagadora maioria de votos dos catarinenses. Em alto e bom som, deram um recado ao STF e
à classe política – nossos senadores e deputados – que não
estão satisfeitos com os rumos que o país está tomando.
Os brasileiros estão fartos das manobras, principalmente praticadas pela Suprema Corte e pelos maus políticos, de
desestabilizar o presidente e seu governo. A indignação cresce a cada dia com a crescente intervenção dos poderes que
tentam tomar conta da República. Não satisfeitos em limpar a ficha criminal do ex-presidente Lula, permitindo que
possa ser candidato em 2022, o STF obrigou a instalação da
CPI da Covid, sob o comando de senadores envolvidos com
denúncias de corrupção e desvios de dinheiro público.
Em plena pandemia, quando a maioria dos brasileiros deu a sua
cota de sacrifício, os políticos e os poderes não abriram mão de
seus privilégios, dos salários milionários e da gastança. Os brasileiros foram para dizer não à injustiça social, à falta de espírito
púbico de nossos governantes e do uso da máquina pública em
benefício próprio. O STF, cujos ministros se julgam deuses, rasgam
a Constituição ao seu bel-prazer, ignorando a vontade da maioria
dos brasileiros. São ditadores de toga, cujo poder não tem limites.
O recado foi dado também para governadores e prefeitos que
usam a pandemia para fazer política, que usaram e abusaram do
lockdown. Para os dirigentes que usaram a Covid-19 embolsando
dinheiro, com licitações superfaturadas e escândalos com respiradores nunca entregues. A indignação foi também dirigida à imprensa militante, que tenta usar seu poder em favor de ideologias
que não combinam com nossa bandeira. O povo ocupou as ruas
para dizer basta, para dizer não, para dizer chega! Este Congresso
e este STF não representam mais os brasileiros, que exigem mudança de postura, amor ao país e mais respeito à vontade popular.

Artigos ou cartas, envie para opiniao@ndmais.com.br ou
redacao@ndmais.com.br. Artigos devem ter 2.300 caracteres
e ser acompanhados do nome do autor, e-mail e foto.
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STJ e Apps Urbanas:
uma decisão histórica
Luciana Pilati Polli

Promotora de Justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional
do Meio Ambiente do MPSC (Ministério Público de Santa Catarina)

Em meio a constantes tentativas de fle-

xibilização da legislação ambiental durante a pandemia, recente decisão do STJ
(Superior Tribunal de Justiça) representa uma ótima notícia para a proteção do
meio ambiente urbano em Santa Catarina.
A 1ª Seção do STJ julgou, na última
quarta-feira, a controvérsia referente ao Tema 1.010, dando provimento a
três recursos especiais interpostos pelo
MPSC (Ministério Público do Estado de
Santa Catarina) na área ambiental.
Na linha defendida há mais de década
pelo MPSC, o STJ definiu que, ao longo dos cursos d’água naturais, mesmo quando situados em áreas urbanas
consolidadas, devem ser observadas as
metragens de 30 a 500 metros previstas no Código Florestal; e não o recuo de
apenas 15 metros aplicados pelo Poder Judiciário catarinense com base na
Lei do Parcelamento do Solo Urbano.
O julgamento – unânime – reafirmou a jurisprudência da Corte Superior
e confirmou o entendimento historicamente defendido pelo Ministério Público de Santa Catarina, mais protetivo. Afinal, em tempos de crise hídrica
nas metrópoles e de aquecimento glo-

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

bal em escala planetária, é preciso que
o crescimento das nossas cidades esteja atento à sustentabilidade ambiental
e à redução das desigualdades sociais.
Nas palavras do ministro Mauro Campbell, contudo, é preciso atentar que,
afora os casos concretos examinados nos
recursos, a tese fixada pelo STJ não autoriza automaticamente a demolição
de todas as outras ocupações existentes nas beiras dos rios. Para tanto, será
necessário examinar as circunstâncias
de cada caso concreto, observados a lei
e o processo. As novas ocupações devem
continuar a observar de forma irrestrita as áreas de preservação permanente instituídas pelo Código Florestal, seja
em meio urbano, seja em meio rural.
O Ministério Público, como sempre, segue
zelando pela preservação ambiental, inclusive nas áreas urbanas, sem descurar do
devido processo legal e da análise de cada
caso, com a aplicação do rigor previsto
na lei, legitimado pela decisão superior.
A manifestação do STJ traz a segurança
jurídica necessária, reiterando, uma vez
mais, que a proteção ao meio ambiente
é fundamental para a garantia da nossa saúde e da nossa qualidade de vida.
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Crianças se divertiram com o
Dinossauro do Patinete e tiraram
muitas fotos com ele. Na foto ao lado,
jogadores da Krona fazem doação

Drive thru arrecada cerca
de 500 kg de alimentos
Ação fez parte da Maratona
da Solidariedade e marcou
as comemorações do Dia do
Trabalhador em Joinville

Doações de alimentos
serão destinadas a famílias
carentes de Joinville

O feriado do Dia do Trabalhador em
Joinville foi marcado por uma ação
solidária do Grupo ND. Na manhã de
sábado, no pórtico de acesso à cidade, no bairro Glória, aconteceu o drive
thru da Maratona da Solidariedade.
Centenas de pessoas passaram pelo local
e contribuíram com doações de alimentos
não-perecíveis que serão destinados às
famílias carentes. O resultado da ação foi
um sucesso: cerca de 500 kg de alimentos foram arrecadados em quatro horas.
Além de apresentadores e jornalistas
da NDTV, os jogadores Willian e Genaro, do JEC/ Krona marcaram presença no evento e fizeram doações para a
campanha. Outra figura marcante e que
ficou muito conhecida dos joinvilenses
é o Dinossauro do Patinete. Ele também se fez presente no pórtico e atraiu
olhares curiosos de crianças e adultos.

Apresentadores da NDTV Joinville,
Ricardo Moreira e Sabrina Aguiar,
receberam as doações no pórtico
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Mercado
redacao@ndmais.com.br

Imóveis públicos

Um dos projetos mais ambiciosos do Mercosul é o acordo comercial com a União Europeia, que
demorou duas décadas para ser costurado e agora aguarda o aval dos parlamentos de todos os
países dos dois blocos comuns para ser revisado e entrar em vigor. Geopolítica, protecionismo,
questões ambientais e agrícolas, no entanto, são alguns dos entraves vistos atualmente para que o
consenso entre as duas partes saia definitivamente do papel. A solução mais recente apontada para
o impasse é o comprometimento, por meio de um documento extra ao tratado, sobre as questões
ambientais, tidas como mais sensíveis. O texto já começou a ser elaborado pela Comissão Europeia
e, pelas previsões do vice-presidente executivo da instituição e comissário do Comércio da UE,
Valdis Dombrovskis, o acordo pode passar pelo crivo dos parlamentares dos países do bloco europeu
até o fim do ano com a sua ratificação podendo ocorrer ao longo de 2022. “Esperamos uma
aprovação, mas há preocupação com a sustentabilidade. E essas questões precisam ser tratadas”.

Inflação (%)

Confira a variação das moedas, os índices de inflação e da
poupança, além do comportamento do mercado financeiro.

Câmbio
Dólar
COMPRA

Euro

+1,96%
VENDA

R$ 5,442 R$ 5,443

TURISMO

A pandemia do
coronavírus, que assola a
população e a economia
mundial há mais de um
ano, pode trazer um gosto
amargo aos regimes de
previdência ao longo
dos próximos anos com a redução das expectativas de vida.
De acordo com um estudo desenvolvido pela Universidade
de Harvard, os brasileiros nascidos em 2020 têm a
esperança de viver até os 74,8 anos. A idade é inferior
aos 76,6 estimados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística) em 2019 e, se confirmada,
representaria um recuo ao patamar de 2013.

Mercosul busca acordo com a União Europeia

Indicadores

COMERCIAL

Expectativa
de vida cai

+1,39%

COMPRA

VENDA

R$ 5,4

R$ 5,59

COMPRA

VENDA

R$ 6,518 R$ 6,52

COMPRA

IPCA/

ABRIL

-

IBGE

INPC/ IGP-DI/ IGP-M/ ICV FPOLIS
IBGE

FGV

FGV

UDESC ESAG

-

-

1,51%

-

MARÇO

0,93% 0,86%

2,17%

2,94%

0,87%

FEVEREIRO

0,86% 0,82%

2,71%

2,53%

0,70%

+1,75%

JANEIRO

0,25% 0,27%

2,91%

2,58%

0,91%

VENDA

ACUM. ANO

-0,43% -0,18% 2,74% 6,97%

Peso

+0,7261%

Ibovespa

Índice

R$ 0,0576 R$ 0,0581

ACUM. 12 MESES 6,1%

6,94% 30,64% 32,03%

Selic

Data
Pontos
30/ABR 118.893,84

Variação
-0.98%

29/ABR 120.065,75

-0.82%

28/ABR 121.052,52

1.39%

Poupança
Data ﬁnal

Rendimento

3/MAIO

0,1590%

2,49%

2/MAIO

0,1590%

6,69%

1/MAIO

0,1590%

Ouro

2,75%

R$ 306,98

CUB-SC
Mês

R$/m²

Variação (mês)

FEVEREIRO

2.140,56

1,31%

MARÇO

2.171,33

1,44%

Salário mínimo
NACIONAL
REGIONAL DE SC

R$ 1100,00
R$ 1.281 A R$ 1.467

www.Sudesc.com.br

Apresente este Voucher na Sede da Sudesc e

de desconto na taxa de adesão*
para proteger seu veículo.

Fale com a gente e saiba mais!

48 3375-2001

JORGE ARAUJO/DIVULGAÇÃO/ND

Há 20 anos, o consumo anual de
cada cidadão era de 94 unidades.
Dez anos atrás, esse número
subiu para 148 ovos. A indústria
e as galinhas fizeram sua parte,
com nada menos que 1.500
ovos por segundo produzidos no
Brasil. As chamadas “poedeiras”,
como são conhecidas as galinhas
nas granjas, entregaram 53
bilhões de ovos em 2020. Neste
ano, a produção deve chegar
a 56 bilhões de unidades.

A partir deste mês, o cidadão poderá comprar imóveis públicos
pela internet. Entrará em funcionamento a plataforma
VendasGov, que expandirá o atual portal de venda de imóveis
da União e permitirá a unificação das ofertas da União, dos
estados e dos municípios. Desenvolvido pelo Serpro (Serviço
Federal de Processamento de Dados), em parceria com a
Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio
da União do Ministério da Economia, o VendasGov passará
a oferecer imóveis da Administração Pública Indireta
(como fundações, autarquias e empresas estatais). O
Serpro oferecerá a plataforma aos governos locais e aos
demais Poderes (como Legislativo, Judiciário e Ministério
Público). Segundo o Serpro, o VendasGov aumentará a
concorrência nos lances, ao concentrar os bens de todos os
entes num único ambiente e aumentar a visibilidade.

A economia dos Estados Unidos está em situação muito melhor
do que qualquer previsão com “algum grau de certeza”
dizia há um ano, afirmou no sábado (1), o megainvestidor
Warren Buffett, no encontro anual de investidores de sua
gestora Berkshire Hathaway. Segundo ele, cerca de 85% da
economia americana está “correndo em ritmo acelerado”.

A Camex (Câmara de
Comércio Exterior) alterou
para zero as alíquotas do
Imposto de Importação
incidentes sobre uma lista
de bens de capital, na
condição de ex-tarifários.
Entre eles, ferramentas
manuais para aplicação
de fixadores; máquinas
ferramentas para serrar
madeiras maciças; prensas
hidráulicas para produção
de revestimento cerâmico.
A lista consta de Resolução
publicada no Diário Oficial
da União na sexta-feira.
Em outra resolução, a
Camex também alterou
para zero as alíquotas de
imposto de importação de
vários bens de informática
e telecomunicações, na
condição de ex-tarifários.

Consumo de ovo bate recorde
Frito, cozido, mexido, processado
e usado em milhares de receitas.
O brasileiro nunca comeu tanto
ovo. Com o aumento desenfreado
do preço da carne, a queda de
poder de compra da população,
e a mudança de hábito trazida
pela pandemia, com mais gente
se alimentando em casa, o ovo
está longe de ser um coadjuvante
na mesa da população. No ano
de 2020, cada brasileiro comeu
251 ovos. É um volume recorde.

Economia americana

Alíquotas
a zero

Novelas / Serviço
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Saiba o significado
do Vale do Sidim
Chamada em hebraico de Kikkár, que significa “bacia”, região era
descrita como um lugar belo, fértil e muito bom para plantios
DIVULGAÇÃO/RECORD TV

Horóscopo
Oscar Quiroga/ Estadão Conteúdo

Áries 21/3 a 20/4
Dentro do possível, procure negociar à exaustão tudo que estiver ao seu alcance. Quando
isso não seja possível, procure deixar de lado
até chegar um momento melhor, em que a
negociação se torne pertinente. Em frente.

Touro 21/4 a 20/5
Você concentrou as decisões em você e agora
colhe o resultado disso, portanto, o melhor a fazer é agir de acordo com a necessidade, sem queixas, sem lamentos, apenas
fazendo o possível para superar a situação.

O Vale de Sidim ocupava uma área circular no extremo sul
do mar Morto (também chamado mar Salgado), atualmente
submerso pelas suas águas salgadas. A região é chamada
em hebraico de Kikkár que significa “bacia”. Era descrito
como um lugar belo, fértil, muito bom para plantios. Além
disso, era cheio de poços de betume, substância que era
colhida na forma de lodo e usada como cal nas construções.
Cinco cidades-estado faziam parte do Vale de Sidim:
Sodoma, Gomorra, Admá, Zebolim e Zoar (também chamada de Bela). Os tabletes de Ebla (uma proeminente cidade antiga) citam as 5 cidades da planície mesopotâmia,
confirmando sua historicidade.

Gêmeos 21/5 a 20/6

Capítulo de hoje

Leão 23/7 a 22/8

O cenário se tornou tão complicado que
não há ninguém que possa ajudar você,
nem sequer com esclarecimento. Nestas linhas você encontrará algumas diretrizes, mas continuará à sós no campo de batalha, tendo de decidir.

Câncer 21/6 a 22/7
Tome distância dos desentendimentos, mesmo que você faça parte desses. Procure não
colocar lenha na fogueira, nem tampouco fingir neutralidade, só procure não intervir nos
acontecimentos para definir qualquer coisa.

Honre sua palavra, mas peça a contrapartida
também, porque relacionamentos precisam ser pautados pela reciprocidade. Mas,
entenda, esta dinâmica não pode se basear
em conflitos e reclamações. Isso só complica.

Agar se entristece ao ouvir as palavras de Abrão. O acampamento de Ló é invadido. Quedorlaomer entra em Sodoma.
Cloé se assusta com a atitude de Jaluzi. Massá captura Ayla.
Alom recebe uma boa notícia de Mila. Cloé é enganada por
Jaluzi. Azel e Maresca tentam fugir. Abrão descobre sobre o ataque ao acampamento de Ló e Helda se desespera.
Maresca é levada ao rei Quedorlaomer. Helda se surpreende com a revelação de Mila. Abrão decide resgatar Ló.
“Gênesis” é apresentada de segunda à sexta-feira, às 21h, após o Jornal da Record. Aos sábados, assista
no mesmo horário aos melhores momentos da trama.

BELAVENTURA

Otoniel propõe a
Severo que deixe
Belaventura
No capítulo de hoje, Enrico segura a
espada, protegendo Pietra. Selena, Mistral
e Accalon estão com suas espadas em riste,
assim como os demais homens presentes. No castelo de Valedo, Otoniel encara
Severo, que está sentado em seu trono.
Marion invade o quarto de Lizabeta e pede
para ficar escondida. Jacques encontra
com Brione e eles se abraçam. Leocádia
conta a Arturo que Otoniel está no castelo.
Arturo pega o arco e flecha e Leocádia o
segura. Otoniel propõe a Severo que deixe
Belaventura imediatamente e poupará sua
vida. Severo parte para o ataque, lutando
com Otoniel, que se defende e também
golpeia. Enrico luta com um dos homens
de Severo. Leocádia encontra com Jacques no corredor e diz que Otoniel não
sairá vivo do castelo. Otoniel consegue
desarmar Severo. Arturo chega e acerta
duas flechas nas costas de Otoniel. Ariela
conversa com Tácitus e diz que Carmona gosta dele. Jacques pega a espada de
Otoniel e aponta para o pai. “Belaventura”
vai ao de segunda à sexta-feira, às 15h, na
Record TV. Em Santa Catarina, pela NDTV.
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Virgem 23/8 a 22/9
Enquanto as ideias maravilhosas seduzirem e tirarem seu foco do que de imediato
precisaria ser feito, você terá dificuldade de
encontrar paz em seu coração para discernir
entre as ilusões e as visões reais do futuro.
Sodoma fazia parte do Vale do Sidim

Libra 23/9 a 22/10
Aquilo que desmorona não é produto de erros que você tenha cometido, tudo
acontece num mundo que está de ponta-cabeça há muito mais tempo do que
a pandemia, tendo essa apenas acelerado o processo de desmoronamento.

tempo
Joinville
Manhã

Tarde

18°C

24°C

Sagitário 22/11 a 21/12

Pôr do sol: 17:41

Quarta

Min. 21°C
Máx. 30°C

Ainda há assuntos que se alastram há
muito tempo sem solução e que, como
agora, surgem e provocam distúrbios.
Procure tratar tudo de uma forma impessoal, para evitar mobilizar sentimentos que não ajudariam em nada.

19°C

Nascer do sol: 06:40

Terça

Escorpião 23/10 a 21/11

Noite

Você pode receber ajuda, mas se você a pedir e, ainda, se a buscar nos canais adequados. Para isso, você terá de superar o velho
comportamento de autossuficiência que,
neste momento, só atrapalharia. Só isso.

Quinta

Min. 20°C
Máx. 30°C

Min. 23°C
Máx. 28°C

Capricórnio 22/12 a 20/1
Para você fazer o que deseja teria de deixar
de lado algumas questões que estão em bom
andamento, e que ainda requerem muita
atenção de sua parte. Agora você precisa decidir entre fazer o necessário ou o que deseja.

SANTA CATARINA
Chapecó

14°C

Itajaí

Blumenau

27°C

17°C

27°C

18°C

Florianópolis

Lages

11°C
Sol
Sol com nuvens
Nublado
Sol com chuva
Chuva leve
Chuva

26°C

19°C

23°C
Criciúma

15°C

29°C

26°C

Aquário 21/1 a 19/2
É de pouco valor ficar se auto recriminando por erros que tenha cometido no passado, porque ainda que tenha de pagar caro por isso, pelo menos
as coisas surgem para ficarem evidentes, e você se livrar delas. Em frente.

Peixes 20/2 a 20/3
Melhor enfrentar logo tudo que se apresentar,
ainda que desagrade sua alma, porque deixar
para depois só resultaria em aumentar o tamanho da encrenca. Não é hora de suavizar
com clichés, é hora de domar o touro a unha.
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Drika

Evarini
adrieli.evarini@ndmais.com.br

Ataque avassalador
O JEC/Krona começa a temporada com um ataque
avassalador. Em dois jogos, o Tricolor das quadras marcou 11
vezes, uma média de 5,5 gols por jogo. Com o melhor ataque
disparado da competição, o JEC deve ter uma briga boa pela
artilharia. Dieguinho, Genaro e até o goleiro Willian estão
na disputa, com dois gols cada. Do outro lado, bons números.
O time de Daniel Jr. foi vazado apenas três vezes até aqui.

Esporte

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

JEC/Krona goleia
Marreco na Liga
Com dois gols de Willian, Tricolor vence o time paranaense
e agora se prepara para duelo contra a ACBF, no dia 8
FOTOS VITOR FORCELLINI/DIVULGAÇÃO/ND

Mais uma boa partida

O ala Evandro chegou e já conquistou seu espaço.
Seguro, o ala concentra todas as qualidades que o time
precisa: bom marcador, ótima visão de jogo, da quadra
e dos companheiros, bom passador e assistente e uma
finalização quase impecável. Justifica todo o esforço
para colocá-lo em quadra com a camisa tricolor.

Williiiiiaaaaaaaan

Goleiro e artilheiro. O goleiro Willian, atual melhor
goleiro da Liga Nacional, mais uma vez mostrou os
motivos que o credenciam a isso. Quando o Marreco o
acionou, defesas tranquilas, seguras; e, nos “sustos”,
defendeu de todo jeito, como já é de praxe. E além de
defender, ele marca! Foram dois gols para o camisa 3,
que, além de fechar a meta, briga pela artilharia.
JEC/Krona dominou o adversário na
partida de ontem no Centreventos

Estreia fora de casa

Depois de emendar duas ótimas vitórias em casa, o JEC/
Krona viaja para estrear fora de casa. O Tricolor encara o
Carlos Barbosa no sábado (8), às 18h, na Serra Gaúcha. Para
a partida, o ala Xuxa ainda é dúvida e deve ser avaliado antes
da viagem do time, que deve ocorrer na quinta-feira (6).

Reunião no CT do Morro do Meio

Já no Tricolor do campo, a semana será de definições.
Hoje, a comissão técnica comandada por Leandro Zago
se reúne com o staff tricolor para alinhar o método de
trabalho e de jogo. Os atletas se reapresentam amanhã
e mudanças devem ser anunciadas durante a semana.
Teremos saídas e chegadas até o início da Série D.

O JEC/Krona não teve qualquer
dificuldade para golear o Marreco (PR), ontem, no Centreventos Cau Hansen, e conquistar a
segunda vitória na Liga Nacional.
Com gols de Dieguinho, Genaro,
Daniel, Igor Carioca, Douglinhas
e Wilian (duas vezes), o Tricolor
atropelou o Marreco por 7 a 1 e
assumiu a liderança do Grupo
B. Já o Marreco fica na lanterna,
sem pontuar ainda. O próximo
compromisso do Tricolor será
contra a ACBF, no sábado, dia
8, em Carlos Barbosa (RS).
Ainda com a ausência de Xuxa, o
técnico Daniel Jr. mexeu no quinteto inicial e colocou Renatinho no
lugar de Evandro. Depois de vitória
na estreia, o JEC/Krona recebeu
um Marreco em má fase e duas
derrotas em dois jogos, a última
com direito a gol no segundo final.
Com intensidade, o Tricolor
começou a partida agressivo e o
gol saiu logo no primeiro minuto. Mesmo com a marcação alta
do time paranaense, o Joinville
também apostou na pressão na
saída de bola e foi de um erro
dos visitantes que o gol saiu.
Renatinho pressionou a saída,

provocou o erro do Marreco, a bola sobrou para Daniel
na esquerda. O fixo encontrou
Dieguinho sozinho na área e o
camisa 89 não desperdiçou: 1 a 0.
Sem conseguir infiltrar e trabalhar a bola no pivô, o Marreco
apostou em chutes de média e
longa distância e obrigou Willian a trabalhar. Quando estava
sem a bola, o JEC/Krona fechava
os espaços impedindo a infiltração da equipe paranaense.
O Marreco melhorou aproveitando os erros individuais e de
passe do JEC/Krona e, com isso,
explorando as alas para conseguir avançar. Quando crescia na
partida, um balde de água fria
para o Marreco. Em bola trabalhada em triangulação, Caio tocou
para Renatinho na área. O ala
foi derrubado e o árbitro anotou
pênalti. Na cobrança, Genaro
chutou firme e ampliou o placar.
O terceiro gol começou com o
goleiro tricolor, que tocou para
Igor Carioca fazer um ótimo
lançamento para Dieguinho na
quadra de ataque. O camisa 89
viu Daniel entrando sozinho, que
não desperdiçou a chance: 3 a 0.

Dois minutos depois, mais um
gol joinvilense. Em cobrança de
falta, Evandro tocou, Machado
desviou e, sem qualquer marcação, Igor Carioca só teve o
trabalho de empurrar para a rede.
Com 4 a 0 no placar, o técnico
Serginho Schiochet lançou Beto
como goleiro-linha, na tentativa de pressionar os donos da
casa. Mas a solução expôs ainda
mais o time paranaense e, aos
14 minutos, depois de defender
uma finalização do Marreco, com
a quadra toda aberta, Willian
chutou para ampliar o placar
e marcar o “gol de goleiro”.
Na sequência, Douglas Cappa
descontou para a equipe visitante em cobrança de pênalti. O
Marreco ainda tentou colocar
fogo no jogo, mas Willian estava inspirado e, aos 16 minutos, ele marcou mais um. Com
a quadra aberta, ele tocou por
cobertura e ampliou para 6 a 1.
Ainda sobrou tempo para gol
de garoto da base. Recuperando a bola na quadra de defesa,
sem goleiro, Douglinhas girou
e chutou firme para sacramentar a goleada tricolor.
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LOTERIAS
Lotofácil Concurso 2219

Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado

02 05
10 13
19 20
Premiação
15 acertos
14 acertos
13 acertos
12 acertos
11 acertos

06
15
22

07
16
24

08
17
25

Ganhadores
Prêmio
3
R$ 1.044.027,90
486
R$ 1.171,38
17888
R$ 25,00
183565
R$ 10,00
907917
R$ 5,00

Quina Concurso 5553

Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado

05

31

64

Ganhadores
Acumulado
58
6236

78

Prêmio
R$ 10 milhões
R$ 13.093,18
R$ 183,12

Mega-Sena Concurso 2367

Quarta e sábado

05 23 29 34 53 60
Premiação
Sena
Quina
Quadra

Ganhadores
Acumulado
63
4551

Prêmio
R$ 38 milhões
R$ 40.222,88
R$ 795,44

Lotomania Concurso 2174

Terça e sexta

10
44
64
80

28
45
66
82

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

32
46
71
86

36
54
73
94

Ganhadores
Acumulado
8
127
1129
7148
30355
0

43
59
74
95

Prêmio
R$ 7.700 mil
R$ 46.374,99
R$ 1.825,79
R$ 205,38
R$ 32,43
R$ 7,63
R$ 0,00

Federal Concurso 5558

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

Bilhete
093104
046670
062607
095430
020462

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

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

Dupla Sena Concurso 2217

Terça, quinta e sábado

Pedro brilha e Fla
fica perto da final

24 26 36 39 44

Premiação
Sena
Quina
Quadra

Ganhadores
Acumulado
14
544

Prêmio
R$ 900 mil
R$ 2.695,30
R$ 79,27

Segundo sorteio

03 24 25 32 34 40
Premiação

Ganhadores

Sena
Quina
Quadra

0
2
276

Prêmio
R$ 0,00
R$ 16.980,37
R$ 156,24

Timemania Concurso 1632

Terça, quinta e sábado

04 05 08 20 23 24 51
TIME DO CORAÇÃO
VITORIA
BA
Premiação
7 acertos
6 acertos
5 acertos
4 acertos

Ganhadores
Acumulado
4
89
1475

Prêmio
R$ 1.900 mil
R$ 11.029,04
R$ 708,12
R$ 9,00

Time coração Ganhadores
VITORIA
BA
4411

Prêmio
R$ 7,50

Dia de Sorte Concurso 450

Terça, quinta e sábado

10 15 19 24 26 27 29
MÊS DA SORTE: ABRIL
Premiação
7 acertos
6 acertos
5 acertos
4 acertos

Ganhadores
Acumulado
37
1298
17937

Prêmio
R$ 400 mil
R$ 1.946,68
R$ 20,00
R$ 4,00

SEMIFINAL
JOGOS DE IDA

1/5, 21h05
V. Redonda 0 x 3 Flamengo
2/5, 16h Portuguesa-RJ 1 x 0 Fluminense
JOGOS DE VOLTA

8/5, 21h05
9/5, 16h

Com três gols do atacante Pedro, reserva de luxo de
Gabriel Barbosa, o Flamengo
venceu o Volta Redonda por
3 a 0, no sábado, no estádio
Raulino de Oliveira, em Volta
Redonda (RJ), pela primeira
partida semifinal do Campeonato Carioca. A vitória
deu ao time rubro-negro uma
ampla vantagem para chegar
à decisão porque já entrou
nesta fase com a melhor
campanha e, por isso, tendo a vantagem de jogar por
dois resultados iguais. Agora pode perder por até três
gols de diferença na volta.
Mas esta vitória do Flamengo precisa ser valorizada
porque o Volta Redonda defendia uma invencibilidade de
16 jogos sem perder em casa.
O segundo confronto vai ser
disputado no próximo sábado,
no estádio do Maracanã, no
Rio de Janeiro. Antes disso,
nesta terça-feira, o Flamengo

Centroavante marcou os três gols da partida contra o Voltaço

volta a campo pela Copa Libertadores, indo até o Equador para enfrentar o LDU,
pela terceira rodada do Grupo
G, na defesa da liderança
isolada com seis pontos.

Time reserva

Fluminense empata
e garante vantagem
O Fluminense jogará por um
empate contra a Portuguesa-RJ, daqui uma semana, para
avançar à decisão do Campeonato Carioca. O time reserva
utilizado pelo técnico Roger
Machado jogou bem e buscou
a igualdade no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro,

ontem, por 1 a 1, mantendo
a vantagem no confronto. A
vingança dos 3 a 0 não veio,
mas o resultado foi bom, já
que os titulares foram preservados para a Copa Libertadores e a decisão será no
Maracanã. O gol do Flu foi
marcado por Abel Hernández.

Juventude sai na frente do Inter
Com uma aplicação tática eficiente, anulando as
pretensões do Inter na partida de ida da semifinal do
Gauchão, o Juventude venceu o Colorado na tarde de
ontem por 1 a 0 e sai em vantagem na série. Em um
jogo de dois tempos bastante distintos, a pressão no
meio de campo, marcação firme, e o aproveitamento
de erros individuais do time de Miguel Ángel Ramírez
resultaram no placar final. O responsável por marcar
no gramado maltratado do Estádio Montanha
dos Vinhedos, foi o atacante Marcos Vinicios.

P J V E
34 23 7
34 22 8
34 22 6
33 22 4
34 14 11
34 13 13
34 14 9
34 13 6
34 11 11
33 10 12
34 10 10
34 10 10
34 9 11
34 8 13
34 8 10
34 7 10
34 5 16
34 6 12
34 6 12
34 5 11
L. EURO.

76
74
72
70
53
52
51
45
44
42
40
40
38
37
34
31
31
30
30
26

34ª RODADA

30/4, 16h
1/5, 9h
1/5, 11h15
1/5, 13h30
1/5, 16h
2/5, 9h
2/5, 11h15
2/5, 13h30
2/5, 16h
3/5, 16h

Celta
Eibar
Elche
Huesca
Real Madrid
Valladolid
Villarreal
Granada
Valencia
Sevilla

35ª RODADA

7/5, 16h
8/5, 9h
8/5, 11h15
8/5, 13h30
8/5, 16h
9/5, 9h
9/5, 11h15
9/5, 13h30
9/5, 16h
10/5, 16h

Real Sociedad
Alavés
Barcelona
Cádiz
Athl.Bilbao
Getafe
Valencia
Villarreal
Real Madrid
Betis

D
4
4
6
7
9
8
11
15
12
11
14
14
14
13
16
17
13
16
16
18

x
x

V. Redonda
Portuguesa-RJ

SEMIFINAL
JOGOS DE IDA

2/5, 16h
2/5, 19h

Juventude 1 x 0 Internacional
Caxias x Grêmio

JOGOS DE VOLTA

8/5, 19h
9/5, 16h

Internacional
Grêmio

x
x

Juventude
Caxias

Na Serra, Grêmio
vence o Caxias

Na primeira partida da
semifinal do Campeonato
Gaúcho, o Grêmio bateu o
Caxias por 2 a 1. O Tricolor saiu
na frente com Diego Souza.
A equipe Grená empatou
com o volante Marlon, no
final da primeira etapa. Aos
37’ da segunda etapa, Diego
Souza converteu o pênalti. A
penalidade foi confirmada via
VAR. As duas equipes voltam a
campo no próximo domingo.

INGLÊS

ESPANHOL
TIME
1º At.de Madrid
2º Real Madrid
3º Barcelona
4º Sevilla
5º Real Sociedad
6º Villarreal
7º Betis
8º Granada
9º Celta
10º Athl.Bilbao
11º Osasuna
12º Cádiz
13º Levante
14º Valencia
15º Getafe
16º Alavés
17º Valladolid
18º Huesca
19º Elche
20º Eibar
L. CAMP.

Flamengo
Fluminense

GAÚCHO

Na primeira partida da semifinal do Carioca, o Flamengo
fez 3 a 0 sobre o Volta Redonda no estádio Raulino de Oliveira

Primeiro sorteio

13

CARIOCA

DIVULGAÇÃO/FLAMENGO/ND

Premiação
Quina
Quadra
Terno

63

15

GP GC SG %
61 22 39 74.5
58 24 34 72.5
77 31 46 70.6
49 26 23 70.7
51 35 16 52
51 38 13 51
43 46 -3 50
43 55 -12 44.1
46 50 -4 43.1
43 36 7 42.4
31 41 -10 39.2
29 49 -20 39.2
38 48 -10 37.3
40 48 -8 36.3
26 40 -14 33.3
28 52 -24 30.4
32 46 -14 30.4
32 50 -18 29.4
29 50 -21 29.4
26 46 -20 25.5
REBAIX..

TIME
1º Manch. City
2º Manch. United
3º Leicester
4º Chelsea
5º West Ham
6º Liverpool
7º Tottenham
8º Everton
9º Aston Villa
10º Leeds United
11º Arsenal
12º Wolverhamp.
13º Crystal Palace
14º Brighton
15º Southampton
16º Burnley
17º Newcastle
18º Fulham
19º W. Bromwich
20º Shef. United
L. CAMP.

P
80
67
63
61
55
54
53
52
48
47
46
41
38
37
37
36
36
27
25
17

J
34
33
34
34
33
33
33
33
33
34
33
33
33
34
33
33
33
34
33
33

V
25
19
19
17
16
15
15
15
14
14
13
11
10
8
10
9
9
5
5
5

L. EURO.

34ª RODADA

2x0
3x0
0x1
1x0
2x0
1x1
1x0
0x1
0x0
x

Levante
Alavés
At.de Madrid
Real Sociedad
Osasuna
Betis
Getafe
Cádiz
Barcelona
Athl.Bilbao

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Elche
Levante
At.de Madrid
Huesca
Osasuna
Eibar
Valladolid
Celta
Sevilla
Granada

30/4, 16h Southampton
1/5, 8h30 Crystal Palace
1/5, 11h
Brighton
1/5, 13h30
Chelsea
1/5, 16h
Everton
2/5, 10h
Newcastle
2/5, 15h15
Tottenham
3/5, 14h
W. Bromwich
3/5, 16h15
Burnley
A deﬁnir Manch. United
35ª RODADA

7/5, 16h
8/5, 8h30
8/5, 11h
8/5, 13h30
8/5, 16h15
9/5, 8h
9/5, 10h05
9/5, 12h30
9/5, 15h
10/5, 16h

E D GP GC SG %
5 4 71 24 47 78.4
10 4 64 35 29 67.7
6 9 61 39 22 61.8
10 7 53 31 22 59.8
7 10 53 43 10 55.6
9 9 55 39 16 54.5
8 10 56 38 18 53.5
7 11 45 42 3 52.5
6 13 48 38 10 48.5
5 15 50 52 -2 46.1
7 13 44 37 7 46.5
8 14 32 45 -13 41.4
8 15 34 56 -22 38.4
13 13 35 39 -4 36.3
7 16 41 59 -18 37.4
9 15 30 45 -15 36.4
9 15 36 54 -18 36.4
12 17 25 45 -20 26.5
10 18 30 64 -34 25.3
2 26 18 56 -38 17.2

Leicester
Leeds United
Shef. United
Manch. City
Liverpool
Wolverhamp.
Aston Villa
West Ham
Arsenal
Fulham

REBAIX.

1x1
0x2
2x0
2x0
1x2
x
x
x
x
x

Leicester
Manch. City
Leeds United
Fulham
Aston Villa
Arsenal
Shef. United
Wolverhamp.
West Ham
Liverpool

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Newcastle
Tottenham
Crystal Palace
Chelsea
Southampton
Brighton
Manch. United
Everton
W. Bromwich
Burnley

v
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+notícias
Incêndio vitimou três
crianças em Lages

Missão inédita da
SpaceX volta à Terra

Atriz Olympia
Dukakis morre
aos 89 anos

Polícia apreende camarão pescado de forma
ilegal - Cerca de 130 Kg de camarão pescado
ilegalmente foram apreendidos na última sexta-feira
(30) na Praia Alegre, em Penha, Litoral de Santa
Catarina. A Polícia Militar Ambiental de Florianópolis
atendeu as denúncias de pesca ilegal, durante o período
de defeso do camarão. O período, que vai até 31 de
maio, serve para garantir que o animal se reproduza.

A atriz Olympia Dukakis,
ganhadora do Oscar
pelo papel de uma mãe
dominadora na comédia
romântica Feitiço da Lua,
morreu no sábado (1º)
aos 89 anos. A morte da
veterana do teatro, que
abriu caminho no cinema
tarde em sua carreira,
foi confirmada na conta
privada de seu irmão,
Apollo, no Facebook. A
causa não foi informada.

Um homem armado
matou duas pessoas e feriu
gravemente outra no sábado
em um cassino do Wisconsin
(norte dos Estados Unidos)
antes de ser morto pela polícia,
anunciaram as autoridades
locais. A polícia foi alertada
no sábado à noite sobre um
tiroteio no restaurante do
Oneida Casino/Radisson
Hotel, perto de Green Bay.
Um investigador disse que
o indivíduo aparentemente
tinha um alvo e que não
foi um "tiroteio aleatório".
O objeto do ataque era um
funcionário que não estava
no local, então o homem
armado decidiu abrir fogo
contra os colegas de trabalho
dessa pessoa ainda não
identificada. O FBI abriu uma
investigação sobre o ataque.

Inter de Milão
é campeã
depois de
11 anos
A Inter de Milão
conquistou seu
primeiro título
de Campeonato
Italiano em 11
anos depois que o
Sassuolo empatou
em 1 a 1 com a
vice-líder Atalanta
no domingo
e fez com que
o time do treinador Antonio Conte não possa mais ser
ultrapassado na tabela. A Inter está 13 pontos à frente do
segundo colocado restando quatro jogos, e a taça representa o
fim de uma sequência de nove títulos italianos da Juventus.

DIVULGAÇÃO/INTER DE MILÃO/ND

DIVULGAÇÃO/ND

Chegaram à Terra na manhã de ontem, na costa da Flórida, nos Estados Unidos, os quatro
astronautas da missão da SpaceX e da Nasa, a agência espacial norte-americana. Depois
de 160 dias no espaço, a tripulação deixou a Estação Espacial Internacional a bordo
da cápsula Resilience, em um voo que durou aproximadamente seis horas e meia. Os
astronautas norte-americanos foram os primeiros a participar de missão operacional de
uma empresa privada, dirigida pelo magnata Elon Musk, em novembro. A cápsula espacial
também transporta congeladores científicos, com amostras de pesquisas realizadas em
gravidade zero. Esta é a primeira missão regular a regressar à Terra feita pela SpaceX.

Antes do incêndio que vitimou
três crianças no sábado (1º) em
Lages, na Serra de Santa Catarina,
os pequenos brincavam com um
isqueiro e atearam fogo em um
travesseiro. As informações foram
repassadas ao Corpo de Bombeiros
pelo pai das vítimas. As chamas
começaram por volta do meio-dia,
na rua Eleutério da Silva Furtado,
no bairro Centenário, região Sul da
cidade. Morreram dois meninos,
de 3 e 8 anos, e uma menina de
5. Ao todo, sete familiares foram
resgatados. A casa contava com
dois andares, o primeiro construído
em alvenaria e o segundo em
madeira, com aproximadamente
60 m² no total. As vítimas estavam
no segundo andar da casa, que foi
totalmente tomado pelas chamas.

Homem mata
duas pessoas em
cassino nos EUA

