SC recebe novo lote de
vacina contra covid-19

Capacidade de ocupação
de ônibus sobe para 70%
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SC perde a
liderança de
Maldaner
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Sem chances
de terceira via
nas eleições
de 2022
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Udesc de
Joinville tem
R$ 6 mi para
investir

Rotary Club promove venda de hambúrgueres no dia 29 de maio para ajudar programa dos bombeiros mirins. Página 3
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Atacante Júnior
Fialho é o novo
reforço do
Tricolor
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Primeira parcela do 13 salário
começa a ser paga no dia 25
o

Calendário de liberação do recurso para segurados da Previdência Social foi divulgado ontem.
Expectativa do governo federal é injetar R$ 52,7 bilhões na economia com a medida. Página 9
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SABRINA AGUIAR

Morte de Casildo
Maldaner repercute

FOTOS DIVULGAÇÃO/ND

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

Golpes nos
meios digitais
Desde o início da pandemia,
inúmeras já foram as
reportagens para alertar a
grande quantidade de golpes
que circulam na internet.
Um falso link de acesso para
site, clonagem de dados de
cartão ou perfis falsos. Estes
e outros desafios para a
Polícia Civil foram tema de
encontro com policiais da DIC
e empresários de Joinville, na
sede da Acij.

Do norte do Estado, diversos representantes
políticos emitiram nota de pesar. O deputado
federal Darci de Matos (PSD) registrou o pesar
pelas redes sociais. Já o deputado federal Rodrigo
Coelho (PL) publicou uma foto que talvez possa
ter sido de uma das últimas vindas de Casildo
Maldaner a Joinville, ainda na era do PMDB. O
deputado estadual Vicente Caropreso (PSDB) no
seu perfil na internet lamentou também a perda
de quem, na visão dele, soube costurar a política
com autenticidade.
Aliás, o mês de maio fica marcado em Santa
Catarina por duas perdas importantes na
liderança do partido: 10 de maio completou
seis anos da morte de Luiz Henrique da
Silveira. Vale registrar que o ex-governador
Raimundo Colombo esteve na Assembleia
Legislativa durante o velório de Casildo.

O tema é muito oportuno
já que, desde sábado, 15 de
maio, o aplicativo WhatsApp
começou a forçar os usuários
a aceitarem suas novas
políticas de privacidade.
Quem se recusa a aceitar os
novos termos pode perder, aos
poucos, o acesso ao aplicativo
de mensagens.
O foco foi alertar e orientar
para prevenir esse tipo de
golpe. Lembrando que o
número para denunciar é o
181, sempre garantindo total
sigilo ao autor da denúncia.

Nova live
Essa semana será
amanhã (20), a terceira
live do Maio Amarelo
promovida pela Polícia
Civil de Joinville. Dessa
vez, o participante
será o médico Aquilla
Couto, preceptor da
Residência Médica de
Medicina de Tráfego e
Membro da Comissão
de Micromobilidade.
O tema será “Micro
Mobilidades” respeito
e responsabilidade.

Secretário de Educação
deixa Prefeitura de SFS

O anúncio veio a público,
mas não foi apresentado
o motivo na nota oficial
da Prefeitura de São
Francisco do Sul. Marcelo
Braga ficará no setor até
o dia 31 de maio. Nem o
próprio Braga quis dar
o motivo da decisão.
Apenas informou que
está retornando a seu
cargo público no Estado
e, só depois que deixar
o cargo, irá esclarecer
para a imprensa a
justificativa desse pedido. Foi uma decisão dele,
em conversa com a família. Disse que fica até o
fim do mês para dar suporte à transição. O novo
gestor da pasta deve ser anunciado nos próximos
dias pelo prefeito Godofredo Gomes (MDB).

R$ 6 milhões de
superávit na Udesc
O valor total é de R$ 6.064.557 a serem
aplicados em demandas dos cursos de
graduação e pós-graduação, além de
melhorias na infraestrutura de rede e internet.
Os recursos são do superávit no orçamento
da universidade em 2020, que neste ano
foi devolvido mais cedo para a Udesc pelo
governo do Estado. A antecipação para maio,
depois de uma gestão da reitoria, permitirá
um melhor planejamento dos gastos.

Emenda ao projeto da
região metropolitana
A relatoria final ficou para essa quartafeira, dia 19, por conta de uma emenda
que foi entregue ontem (18) ao deputado
estadual Coronel Mocelin (PSL), relator do
projeto que cria a Região Metropolitana
de Joinville na Alesc. A deputada Paulinha
(PDT) é a autora da proposta.

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

SOLIDARIEDADE
FOTOS DIVULGAÇÃO/ND

Sobre o
Bombeiro
Mirim

O Programa Bombeiro
Mirim atende 350
crianças e adolescentes
entre 10 e 17 anos. Eles
recebem instruções
de técnicas bombeiris,
orientações sobre
cidadania, valores e
princípios da tradição
do bombeiro voluntário.
É o maior programa
socioassistencial,
nesta faixa etária,
em Joinville e, nos 37
anos de atividades, já
beneficiou mais de seis
mil famílias de Joinville.

Ação social
promovida pelo
Rotary Club, que
tem parceria da
NDTV Record, vai
ajudar o Programa
Bombeiro Mirim
da Associação
Corpo de
Bombeiros
Voluntários
de Joinville

Sobre o Rotary
Club Cidade
dos Príncipes

Que tal aproveitar um delicioso hambúrguer e ainda
ajudar um projeto social que
já beneficiou mais de seis
mil famílias em Joinville? Se
você gostou da ideia, então
precisa participar do Rotary
Burguer que, com o apoio da
NDTV Record Joinville, vai
beneficiar o Programa Bombeiro Mirim da Associação
Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville (CBVJ).
O evento acontece no dia
29 de maio, um sábado,
das 11 horas às 14 horas, na
Expoville. Para respeitar os
protocolos de prevenção
à Covid-19, a entrega do
hambúrguer vai funcionar
em sistema drive thru, sem
que você precise sair do
carro para pegar o lanche.
Apesar disso, os bombeiros
voluntários farão, até o local
da retirada do hambúrguer,
uma exposição da frota,
apresentação da Banda dos
Bombeiros e outras formas
de interação. “Vamos realizar
um evento com segurança,
evitando aglomerações,”
destaca o diretor executivo da Associação Corpo de
Bombeiros Voluntários de
Joinville, Matheus Cadorin.
O 1º Rotary Burguer do
Bombeiro Mirim tem a

O Rotary se dedica à
prestação de serviços
humanitários e
é integrado por
profissionais de diversas
atividades econômicas.
Os principais objetivos
de um Rotary Club,
são basicamente, a
atuação voluntária
para compreender as
carências, problemas
e oportunidades da
comunidade local,
e traçar planos
para a diminuição
desses problemas.

Serviço
O QUÊ
1º Rotary Burguer Drive
Thru do Bombeiro Mirim

parceria também da Albert’s
Famous Burgers, Associação
B157 e 047 Assadores. “Estamos muito felizes de gerar estes
novos parceiros em favor de um
programa tão importante quanto o Bombeiro Mirim. Envolver
a comunidade é incrementar o
sentimento de pertencimento
e responsabilidade. Tudo o que
o CBVJ faz é em benefício da
cidade e por isso toda a ajuda é
bem-vinda”, completa Cadorin.

Para o presidente do Rotary Club de Joinville Cidade
dos Príncipes, João Bruno
de Deus, incluir o Programa
Bombeiro Mirim na agenda
do Rotary Burguer Drive Thru
atende um dos princípios da
entidade, que é o de atuar
de forma voluntária junto a
comunidade na solução dos
seus problemas ou carências.
“O Bombeiro Mirim, que teve
o cronograma e custos afetados

pela Covid-19, precisa do nosso
apoio. Nosso intuito é manter
a estrutura e fazer com que
os 350 integrantes do Mirim
possam se desenvolver pessoal
e profissionalmente, tendo a
oportunidade de praticar os
padrões de ética, capacidade de
liderança e responsabilidades
profissionais ensinados pela
corporação, o que está muito alinhado com os preceitos
do Rotary Club”, destaca.

QUANDO
Sábado, 29 de maio, das
11h às 14h na Expoville
QUANTO
R$ 20
COMPRA ANTECIPADA
PELOS TELEFONES
(47) 3431-1123
(Matheus)
(47) 99265-9700
(Douglas)
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Editor: Felipe Alves felipe.alves@ndmais.com.br

Casildo Maldaner teve
trajetória dedicada à política
Santa Catarina perdeu, na noite de segunda-feira, o ex-governador e ex-senador de Santa Catarina, que morreu em
decorrência de um câncer de pele, aos 79 anos; lideranças políticas, entidades e familiares prestaram homenagens
AGÊNCIA SENADO/DIVULGAÇÃO/ND

Paulo Rolemberg
paulo.rolemberg@ndmais.com.br

“Não percam a esperança, não
desistam da democracia e da
atividade política, participem e
contribuam, transformem-na
e aprimorem-na, construindo
um país melhor, maior e mais
justo”. A frase é do ex-senador e ex-governador de Santa
Catarina Casildo Maldaner
no discurso de despedida do
Senado, em dezembro de 2014.
Maldaner morreu às 23h de
segunda-feira (17), aos 79 anos.
Ele lutava contra um câncer de
pele e estava internado desde
o domingo (16) no Hospital de
Caridade, em Florianópolis.
A terça-feira foi de homenagens e lembranças acerca da
memória do político. O governador Carlos Moisés (PSL) decretou luto oficial de sete dias no
Estado pela morte de Maldaner.
O corpo do ex-governador de
Santa Catarina foi velado pela
manhã na Alesc (Assembleia
Legislativa de Santa Catarina),
com a presença de várias lideranças políticas e de familiares.
À tarde, ele foi sepultado, em
uma cerimônia de cremação,

no Jardim da Paz, na capital,
em ato reservado à família e
amigos mais próximos. Casildo deixou a mulher, Ivone, os
filhos Josaine, Jandrey e Janiara
Maldaner, além de cinco netos.

PARTICIPAÇÃO NO MDB

Gaúcho de Carazinho, iniciou
a vida pública em 1962 como
vereador, na cidade de Modelo,
no Oeste catarinense. Um dos
articuladores da criação do MDB
no Estado, ele foi eleito deputado
estadual por dois mandatos, de
1975 a 1983. Foi deputado federal
entre 1983 a 1987. Em 1986, chegou ao cargo de vice-governador
de Santa Catarina, na chapa encabeçada por Pedro Ivo Campos.
Assumiu o governo do Estado
em 1990, com a morte de Pedro
Ivo, e concluiu o mandato em
março de 1991. Fora de cargos
eletivos durante quatro anos,
retornou sendo eleito senador
em 1995. Com o fim do mandato, em 2003, foi indicado pelo
então governador, Luiz Henrique da Silveira, para presidir
o BRDE (Banco Regional de
Desenvolvimento do Extremo
Sul), onde permaneceu até 2011.
Em 2006, foi eleito primeiro

“É no fazer
político,
sempre
sob a égide
democrática,
que se
arquiteta o
país e que
se constrói a
cidadania.”

suplente ao Senado, na chapa liderada por Raimundo Colombo.
Com a eleição de Colombo como
governador, em 2011, Maldaner
assumiu a cadeira no Senado,
concluindo o mandato em 2014.
Ao lado da atividade nos
cargos que ocupou, Malda-

ner teve até o fim da vida uma
íntima relação com o partido em que sempre militou, o
MDB, cujo diretório estadual
presidiu por mais de 10 anos e
do qual tornou-se o primeiro
e único presidente de honra.
O irmão de Casildo e presi-

dente estadual do MDB, deputado federal Celso Maldaner,
homenageou o ex-governador.
“Foi uma honra e um orgulho
ter um irmão como o Casildo,
que, além de ter me inspirado,
sempre desempenhou o papel
de meu conselheiro”, disse.

ARQUIVO PESSOAL/ND

Entidades destacam a carreira de Maldaner
Entidades empresariais,
jurídicas e educacionais
manifestaram pesar pelo
falecimento de Maldaner.
A Fiesc (Federação das
Indústrias de Santa Catarina)
destacou que “Maldaner teve
uma extensa carreira política, marcada pela construção
do diálogo, defesa dos interesses do Estado e dedicação
aos cargos que ocupou”.

Três ex-governadores do MDB:
Casildo Maldaner, Luiz Henrique da
Silveira e Eduardo Pinho Moreira

A FCDL/SC (Federação das
Câmaras de Dirigentes Lojistas
de Santa Catarina), em nota,
destacou que o ex-governador
e ex-senador foi uma liderança
com ampla trajetória política
em defesa de Santa Catarina.

A Fetrancesc (Federação
das Empresas de Transporte
de Carga do Estado de Santa
Catarina) lamentou o falecimento e apontou como “uma
perda irreparável para o Estado
de Santa Catarina”. “O legado
político de Maldaner marcou
significativamente a atividade do transporte rodoviário de cargas”, salientou.
A Alesc (Assembleia Legislativa de Santa Catarina) registrou pesar pelo
falecimento do ex-deputado
estadual Casildo Maldaner.
O Poder Judiciário catarinense comunicou “com
profundo pesar”, o faleci-

mento do ex-governador e
ex-senador. Maldaner é pai
da 1ª vice-presidente da AMC
(Associação dos Magistrados
Catarinenses), juíza Janiara
Maldaner. A entidade representativa dos juízes catarinenses também publicou
nota de pesar pela morte.
O TCE/SC (Tribunal de Contas de Santa Catarina) frisou
em nota que a morte de Casildo
Maldaner é uma perda irreparável para Santa Catarina.
A Udesc (Universidade
do Estado de Santa Catarina
manifestou seus votos de pesar
e condolências a familiares e
amigos do ex-governador.
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DANIEL CONZI/AGÊNCIA ALESC/ND

Homenagem da família
Obrigado por tanto
Chegou a notícia que não queríamos dar.
Hoje, nosso guerreiro descansou...
Viveu intensamente seus 79 anos, ensinando a todos o
significado da palavra amor. Amou como ninguém não
só sua família, mas um ideal de vida, dedicando a maior
parte dela a cumprir sua missão de se dedicar ao nosso
Estado e seu povo.
Obrigado por tanto.
Agradecemos por todos os teus abraços, todos os
momentos de alegria e todo apoio que sempre nos deu.
Lembraremos sempre de nossas cantorias na praia, do
banho de mar gelado, do bom jantar no sábado à noite,
do churrasco no domingo, das várias viagens e suas
engraçadas histórias, do seu jeito encantador de ser.
Você nos ensinou a sermos humildes, éticos, humanos e
a fazer parte da boa e verdadeira política.
Levamos de ti os principais ensinamentos: sempre
sorrir, nunca temer e jamais manter rancor.

Líder, amigo, bem humorado e conciliador
Políticos brasileiros prestaram homenagem ao ex-governador e ex-senador Casildo
Maldaner. No início da sessão
plenária de ontem do Senado,
o presidente da Casa, senador
Rodrigo Pacheco (DEM-MG)
pediu um minuto de silêncio
em homenagem ao prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), e ao ex-senador
Casildo Maldaner (MDB-SC).
O governador Carlos Moisés, ao decretar luto oficial
de sete dias no Estado, enfatizou a vida política de Casildo Maldaner. “Ele teve uma
trajetória pública dedicada
aos catarinenses e conquistou
admiração e respeito de todos
nós”, escreveu o governador.
Os três atuais senadores
catarinenses se manifestaram
em relação à trajetória política
de Casildo. Dário Berger (MDB)
disse que Santa Catarina perdeu
uma personalidade de destaque, um político conciliador
e realizador. Jorginho Mello
(PL) expressou condolências
aos familiares do ex-senador.
Esperidião Amin (PP) disse
que mesmo sendo adversários
políticos, Maldaner e ele conseguiram construir uma relação
cordial e de respeito, graças ao
espírito aberto e cavalheiresco
do ex-governador. “SC perde
um homem público que deixou para todos nós uma bela
lição de respeito e cidadania”.
O ex-governador Raimundo
Colombo também lamentou
a morte de Casildo. “Santa
Catarina perde um grande líder.
Eu perco um grande amigo”.
O ex-governador Eduardo
Pinho Moreira disse que Casildo
“foi um amigo, companheiro
e conselheiro fiel. Irreverente,

alegre, conciliador. Sua energia
e disposição simbolizavam o
amor que tinha pelo MDB e por
Santa Catarina. A luta pela redemocratização e justiça social
e a política idealista, o tornaram
referência estadual e nacional”.
O também ex-governador do
Estado, Paulo Afonso Vieira,
ressaltou “sua trajetória de
superação intensa, do menino,
do jovem, que vindo do interior do interior, galgou vários
postos, degraus da vida pública,
passou por esse Parlamento, compôs o Parlamento em
Brasília, em ambas as Casas,
ocupou o Palácio governamental, deixando sempre uma
marca de trabalho e seriedade.

INSPIRAÇÃO

O atual presidente da Alesc,
deputado Mauro de Nadal
(MDB), lembrou que a trajetória política de Maldaner
inspirava os mais jovens na
sigla e que ele sempre transmitia a coragem de seguir na
carreira política, defendendo
o bem de Santa Catarina.
O ex-presidente da Alesc,
Gelson Merisio (PSDB), disse
que o Estado perdeu um dos
seus “grandes frasistas” do
mundo político. Para ele, Casildo Maldaner foi um homem
público que acompanhou todas
as transformações de Santa Catarina nas últimas décadas, que
a tinha colocado em um protagonismo nacional. “Seu bom
humor e sua capacidade de enfrentar adversidades de forma
positiva farão falta”, comentou.
O presidente nacional do
MDB, deputado federal Baleia
Rossi (SP) foi outro que deixou
mensagem de condolências aos
familiares e amigos de Casildo.

Velório no
plenário da
Alesc foi
acompanhado
por familiares,
amigos e
lideranças
políticas

Assim você viveu e assim nos ensinou. Sempre de bomhumor, sempre alegre, brincalhão. Nunca teve medo de
explorar o mundo, de enfrentar e viver novos desafios. E
mesmo com as adversidades, jamais demonstrou rancor
e sempre perdoou.
Descansa em paz, nosso verdadeiro herói.
Fizeste muito por nós.
Te amamos para sempre.
Tua esposa Ivone, teus filhos Josaine, Jandrey e Janiara
Maldaner, genros e netos.

NOTA DE PESAR
A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado
de SC (FAESC) une-se às manifestações de pesar
pelo falecimento do ex-governador de SC

CASILDO MALDANER
Com a compreensão dos grandes desafios dos
novos tempos, conquistou o respeito de todos e foi
grande apoiador das classes produtoras e,
em especial, da agricultura catarinense.
Florianópolis, 18 de maio de 2021.
José Zeferino Pedrozo
Presidente
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Garcia
ALEXANDRE

Explica ou
confunde?
Depois de quatro anos e meio preso, o expresidente da Câmara, Eduardo Cunha (MDB),
falou por 50 minutos na CNN sobre o passado
(impeachment de Dilma e Lava Jato), sobre
o presente (comparação entre Lyra e Maia
na presidência da Câmara) e sobre o futuro
da CPI e eleição do ano que vem. Os anos de
isolamento serviram para produzir um livro
e analisar à distância o evoluir da política.
E tornar mais lúcida sua bola de cristal.
Sobre a CPI que tirou o tempo do noticiário
pandêmico, o ex-presidente da Câmara tem visão
semelhante à do observador atento e isento: um
palanque eleitoral, com o ativismo de Renan
Calheiros, que procura recuperar o poder perdido.
Ele reforça a opinião de quem percebe que vai dar
em nada, porque precisa produzir algo que possa ser
levado ao Ministério
Público. No alvo
federal, mais tiros
serão dados esta
semana. Ontem,
Eduardo Cunha prevê
no ex-ministro
Ernesto Araújo e
enfrentamento entre
hoje, o ponto alto
Bolsonaro e Lula [em
será o interrogatório
2022], bem distantes
do ex-ministro
de uma eventual
da Saúde, general
Pazuello.
terceira via.”
Sobre a eleição
presidencial, o
ex-deputado não
vê futuro para uma terceira via. Ele lembra que a
eleição está polarizada desde a primeira direta da
redemocratização, que teve Collor x Lula. Desde
então, foi PT x PSDB, até que Bolsonaro substituiu
os tucanos no antipetismo e ganhou a eleição.
Ele prevê enfrentamento entre Bolsonaro e Lula,
bem distantes de uma eventual terceira via. E que
um lado terá os bolsonaristas e os antipetistas.
De outro, os petistas e os antibolsonaro.
Bolsonaro já está decidido a concorrer à reeleição;
Lula é que ainda está sondando as chances. Embora
esteja com um olho nas pesquisas que o dão como
vencedor, ele deve estar com o outro olho no 1º de
Maio da Av. Paulista e nas cidades brasileiras, e na
demonstração de força pró-Bolsonaro do agro, no
último sábado em Brasília. Ainda está assuntando,
desconfiado. Para onde irá a terceira via no segundo
turno? Para que lado vai o centro? Eduardo Cunha
deve estar se divertindo com o que ele fez pensar
com essa entrevista à CNN. Faz lembrar Chacrinha:
“Eu vim para confundir e não para explicar”.

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

Ernesto Araújo (à esq.) foi ouvido pelos senadores na CPI da Pandemia, presidida por Omar Aziz

Ex-ministro

Ernesto Araújo nega que sua atuação
prejudicou a compra de vacinas
Questionado por senadores
durante audiência na CPI da
Pandemia, ontem, o ex-ministro das relações exteriores
Ernesto Araújo negou que a
condução da diplomacia brasileira durante sua gestão tenha
prejudicado o processo de
aquisição de vacinas e insumos
para o Brasil — principalmente os provenientes da China.
Entre os parlamentares que
criticaram a atuação de Ernesto
Araújo está o presidente da CPI,
senador Omar Aziz (PSD-AM),
e a presidente da Comissão de
Relações Exteriores do Senado
(CRE), Kátia Abreu (PP-TO).
Omar Aziz citou artigo de
Ernesto Araújo publicado em
abril de 2020, que, segundo o
parlamentar, fazia referência ofensiva à China ao mencionar o coronavírus como
um “vírus ideológico”.
“O senhor não acha que chamar [o vírus] de ‘comunavírus’
não é uma coisa que indispõe
a relação amigável que nós
sempre tivemos, comercial, com
a China? Se o senhor não acha
isso, eu não sei o que mais achar.
Inclusive, é até de se estranhar
um chanceler, um ministro das
Relações Exteriores, escrever
um artigo contra um país com o
qual nós temos uma relação comercial superavitária, que ajuda
muito no superávit primário
do Brasil, coisa que nós não
temos com os Estados Unidos”,

afirmou o presidente da CPI.

RELAÇÕES COM A CHINA
Ernesto Araújo deixou o
Ministério das Relações Exteriores em 29 de março. Ao ser
questionado pelo relator da
CPI, senador Renan Calheiros
(MDB-AL), se sua atuação prejudicou a relação com a China,
Ernesto disse não concordar
com essa avaliação, e argumentou que o crescimento do
comércio brasileiro com esse
país fornece indícios de que
havia uma “boa diplomacia”.
“E acho que isso se reflete em
dois dados muito concretos: o

nosso comércio com a China
aumentou significativamente
ao longo deste governo. Entre
2019 e 2020, os números de
2020, mesmo com a pandemia,
mostraram um aumento de 9%
das nossas exportações destinadas à China, que, se não me
engano, já atinge o posto de 33%
do mercado total das nossas
exportações. E, pelos dados que
eu consultei dos quatro primeiros meses de 2021, dos quais
três transcorreram na minha
gestão no Itamaraty, houve um
aumento ainda mais significativo das vendas brasileiras para a
China”, afirmou o ex-ministro.

Eduardo Pazuello depõe hoje
Ernesto Araújo disse ainda
que não fez “nenhuma
declaração” que fosse entendida como “antichinesa”. Ele
observou que, em determinados momentos, queixou-se
por meio de comunicados
oficiais de comportamentos
da Embaixada da China ou do
embaixador da China no Brasil, Yang Wanming. Mas, na
sua visão, isso não teria prejudicado a relação diplomática.
“Outro indício [de que havia
uma boa relação diplomática]
é o fato de que o Brasil é o país
que mais recebeu insumos e

vacinas produzidas pela China.
Num momento de escassez
mundial, não fomos aparentemente, de nenhuma forma,
discriminados”, acrescentou.
O ex-ministro da Saúde
Eduardo Pazuello será ouvido hoje na CPI. Em habeas
corpus preventivo impetrado
junto ao Supremo Tribunal
Federal, Pazuello obteve o
direito de permanecer calado
para não produzir provas
contra si mesmo. Mas terá
de obedecer ao compromisso de falar a verdade
nas demais perguntas.

votou pela ilegalidade da greve
do Sintrasem em 29 de abril, em
sessão da 3ª Câmara de Direito
Público do TJSC. Ele foi voto

vencido, pois outros dois desembargadores, Vilson Fontana
e Júlio César Knoll, votaram
pela legalidade da paralisação.

CORREÇÃO
Diferentemente do que foi
publicado no editorial de ontem
(página 10), o desembargador
Jaime Ramos foi o único que

Editor: Jean Balbinotti jean.balbinotti@ndmais.com.br
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Joinville amplia vacinação de
pessoas com comorbidades
FOTO DIVULGAÇÃO/ND

Prefeitura abriu agendamento para a aplicação de 6,5 mil doses. Portadores de doenças crônicas, com idades entre 35 e
59 anos, serão priorizados. Idosos com mais de 60 anos que ainda não tomaram a vacina também serão atendidos

A carga de imunizantes da AstraZeneca/Fiocruz chegou em Florianópolis
perto da meia-noite de segunda-feira e ontem começou a ser distribruída

Mais 228 mil doses são entregues
AVISO DE ERRATA
O Município de Joinville, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, leva ao conhecimento dos
interessados que, com base no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93, está promovendo alterações no
Edital do Pregão Eletrônico SRP nº. 113/2021, destinado a contratação de pessoa jurídica para
prestação de serviços de transporte, para atendimento de demandas da Secretaria Municipal
de Saúde de Joinville e do Hospital Municipal São José, em transportes intramunicipal,
intermunicipal e interestadual, sendo transferida a data de abertura das propostas para
o dia 31/05/2021 às 09:00 horas. A errata encontra-se à disposição dos interessados nos sites
www.joinville.sc.gov.br/editalpublico e www.gov.br/compras/pt-br - UASG 460027.
Joinville, 18 de maio de 2021.
Jean Rodrigues da Silva, Secretário da Saúde.
Fabrício da Rosa, Diretor Executivo.
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.

O governo de Santa Catarina recebeu segunda-feira
mais 228 mil doses da vacina
AstraZeneca/Fiocruz. Os
imunizantes chegaram em
Florianópolis perto da meia-noite e foram encaminhados
para a Central Estadual de
Rede de Frio da Diretoria de
Vigilância Epidemiológica
(Dive), em São José, para a
conferência da equipe técnica.
“Continuamos comprometidos em distribuir essas
doses de maneira rápida aos
municípios. Estamos avançando com a vacinação dos
grupos prioritários e nos
preparando para imunizar
um novo grupo, que é o dos
profissionais da educação.
Por isso, toda a agilidade
é necessária”, destacou o

governador Carlos Moisés.
“Já temos mais de 2 milhões de doses aplicadas e
com essas remessas iremos avançar ainda mais na
vacinação dos catarinenses”, ressaltou o secretário de Estado da Saúde,
André Motta Ribeiro.
A distribuição das doses
para as unidades descentralizadas de Vigilância
Epidemiológica (UDVEs) das
Regionais de Saúde de Santa
Catarina começou ontem
pela manhã. Vale lembrar
que o intervalo de aplicação das doses da vacina do
laboratório AstraZeneca/
Fiocruz é de 12 semanas
e que somente com duas
doses a pessoa pode ser
considerada protegida.

A Prefeitura de Joinville
abriu ontem o agendamento para pessoas com
idades entre 35 e 59 anos,
com comorbidades, para
tomarem a vacina contra a
Covid-19. Foram disponibilizadas 6,5 mil doses para
aplicação entre amanhã e
domingo (23 de maio).
Os horários são informados no momento do
agendamento pelo site da
Prefeitura. Também estão
sendo marcados horários
para pessoas com 60 anos
ou mais, com ou sem comorbidades, que eventualmente não se vacinaram
nas etapas já concluídas.
Para as pessoas com 60
anos ou mais, será necessário apresentar documento de identificação
com foto, que comprove
a idade. Já para aqueles
que possuem comorbidade, também é preciso um
documento que comprove
a condição, como atestados ou relatórios médicos.
Também serão aceitos
prescrição médica, exame
ou receita em que fique
clara qual é a comorbidade.
Elas precisam ter sido emitidas, no máximo, há dois
anos. Pessoas com doenças
imunossupressoras, exceto
os que convivem com HIV,
devem apresentar laudo
médico autorizando a receber o imunizante. Pacientes
oncológicos, transplantados e renais crônicos
também precisam apresentar recomendação médica.
A Secretaria da Saúde
reforça que, quando necessário, é permitido apenas um
acompanhante por pessoa,
evitando a aglomeração nos
locais de vacinação. As comorbidades que estão sendo
consideradas pela Prefeitura
seguem o Plano Nacional de
Imunização do Ministério da
Saúde. Ao realizar o agendamento, a pessoa deve se
certificar que o seu caso está
contemplado nesta fase.
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Maldaner: o reconhecimento do legado
populacional e reduzido colégio
eleitoral. Graças ao MDB, o maior
partido político de Santa Catarina, que
ofereceu-lhe a legenda e viabilizou
os sete mandatos, escreveu seu nome
na história. A democracia interna
do partido permitiu a realização de
seus principais sonhos políticos.
Nos últimos anos, Casildo
Maldaner multiplicou o número de
admiradores por seu estilo simples,
gozador, piadista, relatando histórias
memorizadas ao longo de décadas
de contato direto com a população.
Mesmo que adversários e grupos
sociais mais elitizados achassem que
algumas de suas estórias tivessem
conteúdo simplório, na prática seus
relatos tiravam o discurso carregado,
as vezes inacessível dos palanques
eleitorais. Dava uma certa leveza

O depoimento
Durante as cerimônias de despedida do exsenador Casildo Maldaner no plenário da
Assembleia Legislativa a jornalista Soledad
Urrutria, que estava pesquisando para
publicar sua biografia, divulgou um pequeno
vídeo com imagens do homenageado.
Incluiu trechos do último depoimento, gravado
com Casildo Maldaner no dia 22 de abril. Ali o
ex-senador reitera que em toda a vida pública
seu estilo sempre foi o de procurar fazer o bem.

Curtas
– Instituto Cultural Anita Garibaldi
e Fundação Cultural Lagunense
promovem hoje, às 19h30, o lançamento
do livro trilíngue Dois Mundos e uma
Rosa para Anita, comemorativo do
bicentenário de Anita Garibaldi.
– A Aurora Alimentos inicia hoje as
operações de abate de aves em duas
plantas do grupo Agrodanieli, no
município gaúcho de Tapejara.

PRAIA
GASTRONOMIA
DRINKS
MÚSICA

Afilhado
O líder do MDB na
Assembleia Legislativa,
deputado Valdir
Cobalchini, deve a
Casildo Maldaner
a projeção que
conquistou na vida
púbica catarinense,
como ex-secretário e
como parlamentar.
Ao concluir o serviço
militar em Brasília,
em 1983, procurou o
então deputado federal
Casildo Maldaner. Pediu
uma oportunidade.
O parlamentar não
pediu currículo e nem
fez teste. Admitiu
Cobalchini na hora.
E com ele trabalhou
em Brasília durante
mais de 13 anos e
outras décadas no
MDB catarinense.

AGÊNCIA ALESC/DIVULGAÇÃO/ND

As manifestações de pesar pelo
falecimento do ex-senador Casildo
Maldaner mostram que seu legado
permanece com o perfil da simplicidade,
do discurso bem humorada e da forma
descontraída de fazer política.
Sua carreira tem outro componente
singular. Casildo não era descendente
e nem apadrinhado das famílias
tradicionais que comandaram
o Estado no século passado.
Também não era produto de
algum esquema econômico que lhe
desse condições ideais para atuar nos
partidos, fazer campanhas e concorrer
aos mandatos eletivos conquistados.
Ele começou como vereador no
Extremo-oeste, ainda muito jovem,
apoiado por parcela do eleitorado de
Modelo. Depois foi para Maravilha,
outro município de pequena densidade

Dirigentes
do MDB,
parlamentares de
vários partidos,
lideranças de
instituições,
familiares
e amigos
despediram-se de
Casildo Maldaner
no plenário da
Assembleia

à atividade partidária e política.
As notas de pesar divulgadas
durante o dia do velório estão a
comprovar exatamente este consenso
de simpatias pelo reconhecimento

das duras conquistas, pela fidelidade
partidária, pela simplicidade e pelo
diálogo amistoso com adversários.
Sobretudo, pelo que fez pelo
Oeste e por Santa Catarina.

Casildário - As declarações espontâneas e hilariantes que cunhou ao longo
da vida de Maldaner foram selecionadas no livro “Casildário”, de autoria do
veterinário Dorvalino Furtado, publicado em 1991. Elas revelavam o seu estilo: 1. “É
melhor duas horas de diálogo do que cinco minutos de tiroteio”; 2. “Não podemos
somente pensar em meio ambiente, temos que cuidar do ambiente inteiro.”

Comunicação

Adversários

Lideranças do MDB e
parlamentares de outros
partidos lamentaram que
as homenagens póstumas
prestadas ao ex-senador
Casildo Maldaner não
tivessem sido transmitidas
pela TV-AL. Ele, além de
ter exercido o mandato
de deputado estadual,
onde projetou o nome no
Estado, foi governador
de Santa Catarina. Quem
ligou a TV oficial se
decepcionou. No mesmo
horário, eram transmitidas
entrevistas sobre o
impeachment de Moisés.

Da executiva estadual do PP: “O diretório estadual
do Progressistas de Santa Catarina lamenta
profundamente o falecimento do ex-governador e
ex-senador Casildo Maldaner. Figura ímpar no cenário
político catarinense, deixa um legado de lealdade e
dedicação às causas do nosso Estado e sua gente.”
De Raimundo Colombo: “Santa Catarina perde
um grande líder. Eu perco um grande amigo.
Um abraço de gratidão, pela parceria, que de
uma forma muito humana e bonita fizemos
no Senado. Um abraço de admiração por uma
pessoa especial, extremamente inteligente.”

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

INSTAGRAM: YXPIA

ESTACIONAMENTO
VISTA PARA O MAR

(48) 98815-9723

AV. PREF. ACÁCIO GARIBALDI SÃO THIAGO, 2420 - JOAQUINA
WWW.YXPIA.COM.BR

País

Editor: Jean Balbinotti jean.balbinotti@ndmais.com.br
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Aposentados recebem
a
o
1 parcela do 13 no dia 25
Antecipada para maio por causa da
pandemia de Covid-19, a primeira parcela
do décimo terceiro do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) começa a
ser paga no próximo dia 25 de maio. Os
depósitos ocorrerão até o dia 8 de junho.
Já a segunda parcela será paga entre 24 de junho e 5 de julho. As datas
são distribuídas conforme o dígito final
do benefício, começando nos segurados de final 1 e terminando nos segurados de final 0. Tais datas valem para
quem recebe aposentadorias, auxílios
e pensões de até um salário mínimo.
Para quem ganha acima do mínimo,
o calendário é um pouco diferente. A
primeira parcela será paga entre 1º e 8
de junho; e a segunda, de 1º a 7 de julho. Começam a receber os segurados
de final 1 e 6, passando para 2 e 7 no dia
seguinte e terminando nos finais 9 e 0.
As datas estão sendo informadas no site
e no aplicativo “Meu INSS”. A primeira
parcela do décimo terceiro é isenta de
Imposto de Renda e equivale à metade do
benefício mensal bruto pago pelo INSS. O
imposto só é cobrado na segunda parcela.
A tributação varia conforme a idade. O segurado de até 64 anos paga
Imposto de Renda caso receba acima
de R$ 1.903,98. De 65 anos em diante, a tributação só é cobrada se o benefício for superior a R$ 3.807,96.
O decreto com a antecipação do décimo terceiro para aposentados e pensionistas foi publicado em 4 de maio.
Segundo o Ministério da Economia, a
medida deve injetar cerca R$ 52,7 bilhões
na economia do país e não terá impacto orçamentário, por tratar-se apenas
de mudança de data de pagamento.

MARCELLO CASAL JR/ AGÊNCIA BRASIL

Governo anunciou o calendário de pagamentos ontem e cumpriu promessa de antecipar a liberação do recurso para
segurados da Previdência Social. Segundo o Ministério da Economia, medida injetará cerca R$ 52,7 bilhões na economia

A primeira parcela do décimo terceiro
é isenta de Imposto de Renda e
equivale à metade do benefício
mensal bruto pago pelo INSS
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Charge

EDITORIAL

O câncer da sociedade

“N

ão conheço um perfil mais ‘de família’ do que aquele que vi hoje. Aquela coisa de família de ‘comercial de
margarina’”, surpreende-se o delegado Gustavo Kremer, da 6ª DPCAMI (Delegacia de Polícia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e
ao Idoso) da Capital, durante operação que prendeu ontem dois suspeitos de pornografia infanto-juvenil.
E o delegado está correto. O fato é que o monstro nem
sempre tem uma face tão repugnante quanto sua alma e seus
atos. Nem sempre é fácil identificar um suspeito de crime
qualquer, ainda mais Nos casos de pornografia infantil. Além
de se passarem por pessoas ilibadas, os criminosos ainda contam com o anonimato, porque as vítimas, por medo
ou mesmo incompreensão do que estão passando, não os
denunciam. Algumas nem sabem que foram vítimas de um
crime, pois tiveram suas imagens roubadas e disseminadas.
E os monstros que atormentam crianças e adolescentes, tiram seu sono e marcam para sempre suas vidas,
movimentam um mercado paralelo de exploração sexual
e de uso de imagens na chamada dark web, onde proliferam sites com serviços ilegais e fóruns de discussão de
assuntos escusos. Eles são pessoas altamente esclarecidas,
que ocupam boa posição social e têm famílias harmônicas que muitas vezes desconhecem sua face criminosa.
Uma das maiores dificuldades em chegar a eles é justamente pelo fato de que este tipo de crime é praticado normalmente dentro de casa. São pais, avôs,
tios, primos, padrastos e até mesmo mãe violentando suas crianças, as comercializando como objetos,
em troca de satisfazer suas necessidades doentias.
E no Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração
Sexual de Crianças e Adolescentes, transcorrido ontem,
data que faz referência ao desaparecimento da menina
Araceli, há exatos 48 anos, o que mais se lamenta é que o
crime de exploração sexual infantil, seja ela física ou virtual, se perpetue como um câncer em meio à sociedade.
A pequena Araceli desapareceu em Vitória (ES), e só
foi encontrada seis dias depois. Espancada, estuprada, drogada e morta. Seu corpo foi desfigurado com
ácido. Os suspeitos foram absolvidos e o crime, arquivado. A data do assassinato ficou marcada e, no ano
2000, foi instituído o dia que lembramos ontem.
E para que as Aracelis parem de sofrer, é importante denunciar casos suspeitos e cobrar das autoridades ações efetivas. A Secretaria Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente, do governo federal, atualizou cartilha com informações sobre abuso sexual. Nela
constam os conceitos de abuso e exploração sexual de
crianças e adolescentes, mitos e verdades sobre esses crimes, métodos do agressor e perfil das vítimas.
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.

MARIO J. GONZAGA PETRELLI
IN MEMORIAM / FUNDADOR E PRESIDENTE
EMÉRITO GRUPO ND E GRUPO RIC

MARCELLO CORRÊA PETRELLI
PRESIDENTE EXECUTIVO GRUPO ND
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ALBERTINO ZAMARCO JR.

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DERLY MASSAUD ANUNCIAÇÃO
DIRETOR DE PLANEJAMENTO

GILBERTO KLEINÜBING
DIRETOR COMERCIAL

LUÍS MENEGHIM
DIRETOR DE CONTEÚDO

Empreender após os 40
não significa largar tudo
Jaqueline Oliveira Hansen
fundadora da Motor Tech Content Instagram: @jaquelineoliveirahansen

Se você tem 40 anos ou mais e pen-

sa em deixar o mundo corporativo,
preciso ser sincera: não é algo fácil de
se fazer, mas te garanto que vale a
pena. Iniciei essa jornada há quase sete anos e é com base nela que
aqui relato meus percalços, aprendizados e as vantagens de ter dado
esse passo após muitos anos de experiência profissional.
Diferentemente do que se poderia
imaginar, o clímax da história, meu
maior desafio, não foi o momento
exato em que me tornei empreendedora próximo dos 40 anos de idade.
Quando assinei o contrato social da
Motor de Conteúdo (hoje, Motor Tech
Content), em 2014, senti um friozinho na barriga e batimentos cardíacos acelerados. Mas o divisor de águas
não foi iniciar essa nova jornada: foi
sair do modelo de trabalho ao qual
estava acostumada, a construção da
minha carreira até então.
Esse movimento ocorreu de forma
bastante calculada. Por isso mesmo
não foi uma escolha impulsiva. Não

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

tive aquele estopim: “cansei! Vou
largar tudo e investir em um negócio próprio!”.
E ainda não tinha me dado conta de
um grande fato sobre empreender:
apostar na mudança não significava abrir mão do que havia plantado. Era colher os frutos para semear
em outro solo.
Mas lá, naquele momento decisivo,
ainda não sabia de nada disso. E penso que você pode estar passando por
um momento semelhante. Deixar-se
levar pela impulsividade pode tornar
o empreendedorismo um salto arriscado. E é esse risco que a maioria teme
antes de dar os primeiros passos: perder, falir, fracassar.
O risco de falhas na jornada do
empreendedorismo sempre esteve presente. Por isso considero importante mostrar como lidei com
ele. No próximo artigo vou contar a você como foi meu ponto de virada para empreender.
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Acij cobra mais recursos
para combater a covid-19
Associação empresarial enviou ofício pedindo solução do Estado para o Hospital Infantil, para que os serviços
não tenham a qualidade comprometida, e reitera a cobrança de mais investimentos para superar a pandemia
FOTOS DIVULGAÇÃO/ND

A Acij enviou, ontem, ofício em que
pede ao Estado solução para o impasse
no Hospital Infantil de Joinville e reitera
cobrança de maior atenção e investimentos da saúde pública estadual no enfrentamento da pandemia da covid-19 na
cidade mais populosa de Santa Catarina.
O documento foi enviado ao secretário de Estado da Saúde, André
Motta Ribeiro, com cópia para o governador Carlos Moisés da Silva.
O ofício alerta para o risco de suspensão, redução ou perda na qualidade do
atendimento prestado pelo Hospital
Materno Infantil Dr. Jeser Amarante Faria
diante da não-atualização pela Secretaria de Estado da Saúde do contrato de
gestão celebrado com a mantenedora do
estabelecimento, a Organização Social
Hospital Nossa Senhora das Graças.
“Não há dúvidas sobre a relevância
do atendimento e qualidade técnica dos
serviços prestados. Portanto, a priorização de uma solução rápida e consensual é
medida que se impõe”, diz o texto assinado pelo presidente da Acij, Marco Antonio
Corsini, lamentando que o assunto tenha
chegado ao ponto de ser judicializado.
A mensagem da Acij também reitera cobrança feita em ofício enviado ao
Estado na interinidade da vice Daniela
Reinehr. A entidade dá conhecimento ao secretário André Motta Ribeiro
e ao governador Carlos Moisés da Silva do documento já enviado ao Estado solicitando especial atenção da
saúde pública estadual a investimentos e recursos destinados a Joinville
para o enfrentamento da covid-19.

A Acij quer que o Estado resolva com agilidade a questão do contrato de gestão fechado com a mantenedora do Hospital Infantil

Com mudança no
risco, Joinville eleva
ocupação nos ônibus

ENTREGA DE LEITOS
E EQUIPAMENTOS

A Acij recorda as reiteradas vezes em que
a entidade, o setor produtivo e a sociedade
civil organizada vêm contribuindo com a
saúde pública no combate à pandemia. O
documento cita, por exemplo, entregas de
leitos hospitalares, respiradores, BIPAP’s,
testes e equipamentos de proteção individual, entre outras iniciativas que contribuíram para evitar o colapso do sistema.
“Não nos furtamos em apoiar, sempre
objetivando o bem maior, que é a preservação da vida. Acontece que, passado mais
de um ano dessa crise sanitária, pouquíssimos investimentos da Secretaria de
Saúde do Estado foram observados em Joinville, a exemplo do número ainda inexpressivo de vacinados na cidade”, reitera
o ofício assinado pelo presidente da Acij.

Capacidade de ocupação dos ônibus foi elevada de 50% para 70% em Joinville

Os ônibus do transporte
coletivo de Joinville poderão circular com 70% da
capacidade de ocupação a
partir de hoje (19), o que
representa aumento de
20% pontos percentuais em
relação ao nível anterior.
A medida foi possível depois que a região Nordeste do
Estado saiu do nível gravíssimo para o grave na matriz
de risco estadual, divulgada
no último sábado (15).
Assim, conforme o regramento estadual, as cidades
da região podem ter ocupação de até 70% Outra
medida também alterada
após a mudança foi a redução do toque de recolher,
que agora vale de 0h a 5h.
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Mercado
redacao@ndmais.com.br

melhora da expectativa
do resultado econômico
do primeiro trimestre de
2021, com um aumento
esperado de 0,3% na
margem do PIB com ajuste
sazonal, “mesmo diante
do aumento das regras
legais de distanciamento
e a despeito do fim do
auxílio emergencial”.
Para o segundo semestre
deste ano, o boletim afirma
que, com o avanço da
vacinação contra a Covid-19,
é esperada uma aceleração
do setor de serviços.

Tomate tem alta em abril
O aumento nos preços do tomate foi destaque no
mercado atacadista no mês de abril. O fim da safra
de verão, como esperado, ocasionou menores
volume comercializados nos mercados, puxando
os preços para cima na média do mês, informa a
Conab (Companhia Nacional de Abastecimento),
no 5º Boletim do Programa Brasileiro de
Modernização do Mercado Hortigranjeiro.

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

Câmbio
Dólar
COMPRA

Euro

-0,2469%
VENDA

R$ 5,252 R$ 5,253

TURISMO
COMPRA

Ministério da Economia eleva
projeção do IPCA
O Ministério da Economia revisou para cima sua projeção
para a inflação medida pelo IPCA (Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo) em 2021. De acordo com a
nova grade de parâmetros macroeconômicos da pasta, a
estimativa para a alta de preços neste ano passou de 4,42%
para 5,05%. Para 2022, a projeção permaneceu em 3,50%.
Uma das características da elevação do crescimento global,
que ocorre principalmente em países que já conseguiram
controlar a pandemia do coronavírus, é o encarecimento
no preço das commodities. "Os preços dos metais, carnes e
alimentos superam o nível de dezembro de 2019, período
anterior à pandemia, em torno de 50%. Adiciona-se à elevação
destes produtos, a falta de matéria-prima para produção
de alguns bens, assim, tendendo a proporcionar pressões
altistas no preço ao consumidor", acrescentou o relatório.

Inflação (%)

Indicadores

COMERCIAL

A Serra Catarinense está se tornando a nova fronteira agrícola
de Santa Catarina. A região, antes conhecida pelas grandes
áreas de pastagens, agora expande as terras destinadas
à lavoura e a produção aumenta em ritmo acelerado. Na
segunda-feira (17), o secretário de Estado da Agricultura,
da Pesca e do Desenvolvimento Rural, Altair Silva, esteve em
Lages para reforçar as parcerias com a Universidade do Estado
de Santa Catarina (Udesc) e conhecer de perto as pesquisas e
inovações voltadas para o fortalecimento do setor produtivo.
"A região serrana pode ser o ponto de partida para o trabalho
de pesquisa e desenvolvimento de cereais de inverno. O
agronegócio de Santa Catarina tem grandes evoluções, mas
possui um gargalo: a curva decrescente de produção de
cereais para ração. A economia catarinense depende muito
de grãos para suas atividades econômicas, principalmente
para produção animal. Precisamos avançar bastante e eu vejo
que a Udesc e a Epagri, juntas, podem dar uma contribuição
extraordinária nesse campo", destaca Altair Silva.

Na esteira da decisão do
STF (Supremo Tribunal
Federal) que determinou
a realização do Censo
Demográfico em 2022, o
IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística)
informou, em comunicado,
que prepara um plano para
realizar a pesquisa, que
incluirá a necessidade de
recursos orçamentários a
serem repassados ainda
este ano. Segundo o órgão,
é urgente a recomposição
do orçamento de 2021
para dar conta das etapas
preparatórias do Censo 2022.
"A Direção do IBGE prepara
um plano para cumprimento
da decisão judicial que
estabeleceu a realização
do Censo Demográfico em
2022. O projeto descreverá
as demandas de recursos a
serem repassados ao Instituto
ainda este ano, para que o
Censo ocorra no ano que vem
- por enquanto, sem data
definida. A prioridade, agora,
é fechar a proposta, já que
há necessidade urgente de
recomposição do orçamento
para conclusão de etapas
preparatórias essenciais
ao longo de 2021", diz um
comunicado divulgado
nesta terça pelo IBGE.

Cresce projeção do
PIB nacional
A projeção de crescimento
do PIB (Produto Interno
Bruto) para 2021 aumentou
de 3,2% para 3,5%, ficando
em R$ 8,42 trilhões, segundo
dados do Boletim Macrofiscal
de Maio, divulgado ontem
(18), em Brasília, pelo
Ministério da Economia.
Segundo o boletim, a
projeção do PIB (a soma
de todas as riquezas
produzidas no país) para
2022 até 2025 é de 2,5%. A
publicação diz, ainda, que o
aumento da estimativa do
PIB de 2021 se deve a uma

Cereais de inverno
ganham espaço na Serra

IBGE faz planos
para o censo

-0,295%
VENDA

R$ 5,263 R$ 5,407

Peso

+0,0608%
COMPRA

VENDA

R$ 6,416 R$ 6,417

-0,3572%
COMPRA

VENDA

R$ 0,0553 R$ 0,0558

Ibovespa

Índice

IPCA/

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

FGV

FGV

UDESC ESAG

ABRIL

0,31%

0,38%

2,22%

1,51%

0,33%

IBGE

MARÇO

0,93% 0,86%

2,17%

2,94%

0,90%

FEVEREIRO

0,86% 0,82%

2,71%

2,53%

0,87%

Selic

Data
Pontos
18/MAI 122.979,96

Variação
0.03%

17/MAI 122.903,33

0.84%

14/MAI

0.97%

121.871,71

Poupança
Data ﬁnal

Rendimento

JANEIRO

0,25% 0,27%

2,91%

2,58%

0,70%

19/MAIO

0,1590%

ACUM. ANO

0,48% 0,85%

9,16% 6,97%

2,83%

18/MAIO

0,1590%

ACUM. 12 MESES 6,76% 7,59% 33,47% 32,03%

7,10%

17/MAIO

0,1590%

Ouro

3,50%

R$ 315,42

CUB-SC
Mês

R$/m²

Variação (mês)

ABRIL

2.171,33

1,44%

MAIO

2.203,29

1,47%

Salário mínimo
NACIONAL
REGIONAL DE SC

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

Serviço
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Inep já aceita pedido de
isenção da taxa do Enem
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Horóscopo
Oscar Quiroga/ Estadão Conteúdo

Áries 21/3 a 20/4
É um bom momento para colocar sobre a
mesa as pautas mais delicadas, na tentativa
de encontrar entendimento. A partir desse possível entendimento, tudo será mais
fácil para todas as pessoas envolvidas.

Touro 21/4 a 20/5

As solicitações podem ser feitas até o dia 28 de maio. Benefício é
oferecido a candidatos em situação de vulnerabilidade socioeconômica
DIVULGAÇÃO/RECORD TV

Os estudantes já podem solicitar a isenção
da taxa de inscrição do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) 2021. O pedido deve
ser feito na Página do Participante até o
dia 28 de maio. Quem obteve a isenção no
Enem 2020 e não compareceu à prova deve
justificar a ausência também pela internet.
Têm direito a não pagar a taxa do exame
aqueles que estão cursando a última série
do ensino médio no ano de 2021, em qualquer modalidade de ensino, em escola da
rede pública; e aqueles que cursaram todo
o ensino médio em escola da rede pública
ou foram bolsistas integrais na rede privada e têm renda familiar igual ou inferior
a um salário mínimo e meio por pessoa.
Poderão pedir a isenção também aqueles
estudantes em situação de vulnerabilidade
socioeconômica, que sejam membros de
família de baixa renda inscrita no CadÚnico. Para isso, devem informar o Número de
Identificação Social (NIS) único e válido.

Documentação

Na hora do pedido, os participantes devem
informar o CPF, data de nascimento, e-mail
e número de telefone válidos. Devem ainda
enviar documentos que comprovem que
se enquadram nos critérios de isenção da
taxa de inscrição do exame como a Cédula
de Identidade do participante e dos demais
membros que compõem o núcleo familiar;
cópia do cartão com o NIS válido, no qual
está a inscrição no CadÚnico; declaração
que comprove a realização de todo o ensino médio em escola pública ou histórico
escolar do ensino médio, com assinatura e
carimbo da escola. No caso de participante
bolsista, deve acrescentar a declaração da
escola que comprove a condição de bolsista integral em todo o ensino médio.
Após o prazo de solicitação, o Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) irá analisar os
pedidos. Aqueles que não tiverem o pedido de isenção aceito poderão se inscrever
normalmente para o exame, pagando a
taxa de inscrição, quando for o momento.
Os participantes que obtiveram a isenção
do exame de 2020 e não puderam comparecer às provas, devem apresentar também uma justificativa para poder pleitear
a isenção na edição de 2021. O prazo para
fazer o pedido também vai até o dia 28.
Realizado anualmente, o Enem é o maior
exame para ingresso no ensino superior
do país. As notas podem ser usadas para
participar de programas como o Sistema
de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o
Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Algo muito útil pode ser feito hoje, por isso,
escolha no cardápio variado de atividades
e necessidades alguma que você considerar
mais urgente, ou mais importante, e dedique todo o tempo a resolver. Isso ajudará.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Suavize tudo, drible confrontos, aposte na
harmonia. É desnecessário prolongar os
perrengues, não importando quão fortes
sejam seus argumentos. Procure uma via
alternativa a tudo que acontece, ela existe.

Câncer 21/6 a 22/7
É importante que, antes de mais nada,
você se esclareça interiormente a respeito das decisões que pretende colocar em
prática. Hoje é um bom dia para isso, faça
sua viagem interior sem atrair a atenção.

Leão 23/7 a 22/8
Tome decisões independentes, sem
se contaminar demais com as opiniões e quereres alheios, os quais são
importantes, mas não tanto quando sua própria e livre vontade. Enfatize sua própria vontade neste momento.

Virgem 23/8 a 22/9
É válido e legítimo que você tenha suas
pretensões e que não queira compartilhar isso com ninguém, para evitar opiniões impertinentes e até críticas. Mais válido ainda será quando você
colocar em prática suas vontades.

Em Joinville, mais de 11 mil alunos participaram do exame do Enem
que foi realizado no dia 17 de janeiro, quase 4 mil deles na Univille

Libra 23/9 a 22/10

tempo

Para sermos francos, há argumentos tanto
para celebrar quanto para se angustiar, e
no mais íntimo da alma humana estamos
todos sozinhos, tendo de decidir que orientação valorizar mais. É tudo uma decisão.

Joinville
Manhã

Tarde

12°C

24°C

Sagitário 22/11 a 21/12
Suavizar os ângulos, aparar as arestas,
tudo isso está disponível, mas precisa de
uma decisão, a de passar através dos perrengues e das reações que esses provocam em você. Tudo é uma decisão, sabia?

Pôr do sol: 17:31

Sexta

Min. 21°C
Máx. 30°C

O diálogo interior é muito importante, porque mesmo que inadvertidamente, serve
para dar fundamento e vigor a todas as atitudes que, depois, você vai tomando ao longo da vida. Preste atenção a esse diálogo.

23°C

Nascer do sol: 06:49

Quinta

Escorpião 23/10 a 21/11

Noite

Sábado

Min. 20°C
Máx. 30°C

Min. 23°C
Máx. 28°C

Capricórnio 22/12 a 20/1
O espírito prático há de tomar as rédeas num dia como hoje, porque se
não o fizer, então o tempo passará
consumido pela dispersão, o que seria uma pena, tendo em vista a chance de colocar em ordem sua vida.

SANTA CATARINA
Chapecó

10°C

Itajaí

Blumenau

23°C

11°C

24°C

12°C

Florianópolis

Lages

5°C
Sol
Sol com nuvens
Nublado
Sol com chuva
Chuva leve
Chuva

23°C

14°C

20°C

22°C

Aquário 21/1 a 19/2
Tudo tem seu tempo certo entre o céu e a
terra, e agora é o seu. Por isso, determine
interiormente que vontade você quer realizar e dedique seu tempo a construir esse
caminho. Isso fará você se sentir melhor.

Peixes 20/2 a 20/3
Criciúma

7°C

20°C

Expressar suas percepções com a maior
clareza possível, esse é o desafio de todos os dias. E você sabe, os humores oscilam e nem sempre sua alma está
com essa boa vontade toda de explicar o inexplicável. Tentativas.
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Evarini
adrieli.evarini@ndmais.com.br

E vai ter jogo 3!

Esporte

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

Esportivo busca dias
melhores na Série D
Depois do rebaixamento no Gauchão, time Alviazul quer aproveitar a
competição nacional para recuperar o prestígio junto aos torcedores

Com muita luta e cheio de desfalques, o Basquete Joinville
superou o Flamengo Blumenau na tarde de ontem (18) e forçou
o jogo 3 nestas quartas de final do Campeonato Brasileiro
da CBB. A vitória por 67 a 60 veio em ótima atuação do
pivô Diego Dias, que anotou um double-double na partida.
Foram 11 pontos e 12 rebotes para o jogador joinvilense, que
foi eleito o melhor da partida. Quem vencer hoje garante
vaga no Final Four, que acontece nos dias 21 e 22 de maio.

FOTO DIVULGAÇÃO/ND

Reforço desembarcando em Joinville

Ontem, o JEC anunciou o segundo reforço para a Série D do
Campeonato Brasileiro. O atacante Júnior Fialho foi apresentado
pelo Tricolor e chega com contrato até o fim do Campeonato
Catarinense de 2022. O diretor de futebol Léo Roesler afirmou
que a diretoria já monitorava o atleta, que estava no Parnahyba,
e fez três gols no Campeonato Piauiense. Aos 22 anos, Fialho
chamou a atenção do departamento de futebol pela velocidade
e profundidade. Atuando pela ponta, o atacante chega para
suprir uma necessidade e um desejo da diretoria e da comissão.
O atleta já está à disposição do técnico Leandro Zago.

Três jogadores continuam em transição

O Departamento Médico do JEC deu uma esvaziada, mas dois
atletas seguem tratando de lesão. O volante Braga, que deve
ser emprestado, continua em tratamento de lesão muscular na
posterior da coxa. O atacante Thiaguinho, que foi reintegrado
à equipe principal, está em tratamento de uma lesão no joelho.
Já outros três jogadores passaram para a segunda fase de
transição. O zagueiro Charles e os atacantes Caio Monteiro e
Thiago Santos foram liberados da transição médica e estão
sendo avaliados pela preparação física antes da liberação
para os trabalhos completos com a comissão técnica.

O bom filho à casa retorna?

O meia-atacante Chrystian pode estar de malas prontas para
retornar ao JEC. Emprestado ao Bahia, onde participou da
conquista da Copa do Nordeste, Chrystian deve retornar ao
Tricolor. A diretoria teria entrado em contato com o clube baiano
e o retorno pode ser anunciado nos próximos dias. A avaliação de
Leandro Zago pesou para o pedido da diretoria tricolor e o jovem
meia deve ser mais um “reforço” para a série D.

Tabela desmembrada

A CBF desmembrou parte da tabela da Série D e o JEC tem data
e horário definidos para a estreia fora de casa e também na
Arena Joinville. O pontapé inicial da competição do JEC será no
Paraná, no sábado, dia 5 de junho, às 19h, contra o Cascavel.
A estreia na Arena será no dia 12 de junho, às 15h, contra o
Aimoré. Confira a tabela do primeiro turno para o Tricolor:
Sábado (5/6), às 19h – Cascavel x JEC
Sábado (12/6), às 15h – JEC x Aimoré
Sábado (19/6), às 15h – JEC x Juventus
Sábado (26/6), às 16h – Marcílio Dias x JEC
Domingo (4/7), às 16h – Rio Branco x JEC
Domingo (11/7), às 15h – JEC x Caxias
Sábado (17/7), às 18h – Esportivo x JEC

Com apenas cinco jogadores
treinando no clube, a direção
do Esportivo corre contra o
tempo para formar o plantel

Menos de três sedemitido logo após a
manas. É o tempo que
eliminação na Copa do
o Esportivo tem para
Brasil, quando o time
Raio-X
praticamente montar
gaúcho foi superado
uma equipe inteira,
pelo Remo. A contrataprepará-la e estrear da Série
ção de Rogério Zimmermann
D do Campeonato Brasileiro. O
foi “tumultuada”. O comantime de Bento Gonçalves vem
dante chegou, fez três jogos
de um revés duro no Campeoe pediu demissão. O auxinato Gaúcho. Nem a boa camliar, Gustavo Pepa, termipanha em 2020, que culminou
nou o campeonato estadual
com o título do interior depois
e Zimmermann voltou para
de 33 anos, foi suficiente para
comandar o time na série D.
embalar o time da Serra.
Mas, o Esportivo tem muito
Rebaixado, o Alviazul volta
para organizar antes de ver
a disputar a Divisão de Acesa bola rolando. Atualmenso do Gauchão em 2022.
te, apenas cinco jogadores
A equipe hoje comandada
treinam no clube, que anunpor Rogério Zimmermann
ciou ontem a contratação do
volta a disputar uma compegoleiro Léo Rodrigues. Além
tição nacional após 14 anos. A
dele, Juninho Tardeli, Luúltima aparição do Esportivo
cas Serafini, Mateus Norton,
no Campeonato Brasileiro
Rafael Dumas e Chicão são,
foi em 2007, quando jogou
oficialmente, parte do elenna Série C. Foi nesta edição,
co que disputa a Série D.
inclusive, que JEC e Alviazul
tiveram os dois únicos emCALENDÁRIO
bates da história dos clubes:
COMPLETO
uma vitória para cada lado.
Com o retorno de um caEm 2021, o Esportivo quer
lendário cheio, a diretoria
mudar a história que comedo Esportivo tem como foco
çou amarga na temporada. O
as competições nacionais e
rebaixamento veio após uma
a garantia, justamente, de
reformulação quase comuma agenda de jogos para o
pleta de elenco e comissão
clube. Desde 2014 o Esportitécnica. O time começou a
vo não tinha um calendário
temporada com um time bem
cheio para disputar e, dediferente daquele que venpois de sete anos, a série D
ceu o título do interior e com
chega para preencher essa
Luiz Carlos Winck no comanlacuna no time gaúcho.
do. No entanto, o técnico foi
Enquanto o elenco ain-

da é formado e apresentado, atletas da base treinam
junto aos jogadores que já
trabalham. De acordo com a
imprensa local, o time quer
um elenco enxuto, de 18 a
20 jogadores para a disputa
da quarta divisão nacional.
A projeção é de uma folha
salarial de cerca de R$ 100
mil/mês. O confronto entre
JEC e Esportivo é o último do
primeiro turno. Os dois se enfrentam no dia 17 de julho, em
Bento Gonçalves. Já a estreia
do Alviazul será no domingo, 6 de junho, às 16h, contra
o Rio Branco, no Paraná.

Clube Esportivo de
Bento Gonçalves
• Fundação: 28/08/1919
• Mascote: Zebrão
• Estádio Montanha dos Vinhedos
• Capacidade: 12.859
• Principais títulos: 7 títulos do
interior,3 títulos da Divisão de Acesso
do Campeonato Gaúcho
• Campeonato Gaúcho de 2021:
Rebaixado na 11ª posição
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LOTERIAS
Lotofácil Concurso 2233

Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado

01 02
09 10
15 16
Premiação
15 acertos
14 acertos
13 acertos
12 acertos
11 acertos

06
12
20

07
13
21

Ganhadores
Acumulado
138
5321
78708
502381

Quina Concurso 5567

Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado

10

14

Premiação
Quina
Quadra
Terno

27

58

Ganhadores
Acumulado
75
6309

60

Prêmio
R$ 5.500 mil
R$ 7.598,73
R$ 135,83

Mega-Sena Concurso 2372

Quarta e sábado

03

19 25 44 46 57

Premiação
Sena
Quina
Quadra

Ganhadores
Acumulado
128
7636

2X1

08
14
25

Prêmio
R$ 3.500 mil
R$ 2.316,87
R$ 25,00
R$ 10,00
R$ 5,00

LIBERTADORES

The Strongest

GRUPO A
1º
2º
3º
4º

Santos

Santos se complica na Bolívia
O Santos está em situação bastante complicada na Copa
Libertadores. A equipe perdeu por 2 a 1 para o The Strongest,
na noite de ontem, em La Paz, e permanece estacionada com
seis pontos, na segunda colocação do Grupo C. O problema é
que o Santos tem um jogo a mais que Boca Juniors e Barcelona
de Guayaquil, que se enfrentam amanhã. Dependendo do
resultado dessa partida, o time brasileiro pode cair para a terceira
colocação e se distanciar da classificação para a próxima fase.
A campanha do Santos na Libertadores até aqui é muito ruim.
Em cinco jogos, são três derrotas e apenas duas vitórias. Na
semana que vem, o time encara o Barcelona, fora de casa.

Prêmio
R$ 40 milhões
R$ 28.213,14
R$ 675,61

3X4

Lotomania Concurso 2179

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

06
23
45
85

13
29
59
95

Ganhadores
Acumulado
6
96
716
4172
19574
0

18
35
65
98

Prêmio
R$ 3.300 mil
R$ 45.100,56
R$ 1.761,74
R$ 236,21
R$ 40,53
R$ 8,64
R$ 0,00

Federal Concurso 5562

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

Bilhete
068352
026407
058394
040843
097116

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 2224

Terça, quinta e sábado

Primeiro sorteio

08 17
Premiação
Sena
Quina
Quadra

19 30 32 44
Ganhadores
Acumulado
6
567

Prêmio
R$ 2.500 mil
R$ 8.585,62
R$ 103,83

Segundo sorteio

06 09 17 29 31
Premiação

Ganhadores

Sena
Quina
Quadra

43

Palmeiras

Defensa y Justicia

São Paulo

Racing

Palmeiras perde
invencibilidade

São Paulo deixa
liderança escapar

Já garantido na primeira
colocação do grupo A da
Libertadores, o Palmeiras
foi derrotado por 4 a 3 pelo
Defensa y Justicia, no Allianz
Parque, pela quinta rodada
de sua chave. Os gols dos
mandantes foram marcados
por Zé Rafael, Willian e
Gustavo Scarpa, enquanto
os argentinos fizeram com
Gustavo Bou, duas vezes,
Matías Rodríguez e Braian
Romero. Nos primeiros
45 minutos, 2 a 2. No
segundo tempo, o Verdão
e os visitantes voltaram a
marcar, chegando ao 3 a
3. No último lance, Braian
Romero de cabeça deu a
vitória para os argentinos.

Não foi dessa vez que o
São Paulo garantiu sua
classificação às oitavas de
final da Copa Libertadores.
Recebendo o Racing, no
Morumbi, pela quinta
rodada do Grupo E, o time
comandado por Hernán
Crespo perdeu não só
sua invencibilidade na
competição ao sair de campo
com a derrota por 1 a 0,
mas também a liderança
da chave. Novillo foi o autor
do gol dos argentinos no
primeiro tempo. Ambas
as equipes entraram em
campo com uma formação
alternativa. O São Paulo, no
caso, está de olho na final
do Campeonato Paulista.

Prêmio

0
12
629

R$ 0,00
R$ 3.863,54
R$ 93,59

TIME DO CORAÇÃO
JOINVILLE SC
Premiação
7 acertos
6 acertos
5 acertos
4 acertos

Ganhadores
Acumulado
0
82
1569

Prêmio
R$ 3.500 mil
R$ 0,00
R$ 1.018,20
R$ 9,00

Time coração Ganhadores
JOINVILLE
SC
3198

Prêmio
R$ 7,50

Dia de Sorte Concurso 457

Terça, quinta e sábado

04 08 12 14 15 22 29
MÊS DA SORTE: JANEIRO
Premiação
7 acertos
6 acertos
5 acertos
4 acertos

Ganhadores
Acumulado
39
1467
18915

Prêmio
R$ 600 mil
R$ 2.287,70
R$ 20,00
R$ 4,00

Fuminense

GRUPO B
1º
2º
3º
4º

TIME
Internacional
Always Ready
Olimpia
Dep. Táchira

5ª RODADA

19/5, 23h
20/5, 21h

P
6
6
6
6

J
4
4
4
4

V
2
2
2
2

E
0
0
0
0

D
2
2
2
2

GP GC SG
11 5 6
6 4 2
7 11 -4
5 9 -4

%
50
50
50
50

Dep. Táchira x Always Ready
Olimpia x Internacional

GRUPO C

TIME
Barc.-EQU
Santos
Boca Juniors
The Strongest

P
9
6
6
6

J
4
5
4
5

V
3
2
2
2

E
0
0
0
0

D
1
3
2
3

GP GC SG
7 2 5
7 6 1
3 2 1
4 11 -7

%
75
40
50
40

18/5, 19h15
20/5, 21h

GRUPO D
1º
2º
3º
4º

TIME
Fluminense
River Plate
Junior B.
Santa Fe

5ª RODADA

18/5, 21h30
19/5, 21h

P
8
6
6
2

TIME
Racing
São Paulo
Rentistas
Sport.Cristal

5ª RODADA

18/5, 21h30
19/5, 19h

P
11
8
3
1

E
2
3
3
2

D
1
0
1
2

GP GC SG
7 6 1
4 3 1
6 6 0
3 5 -2

%
53.3
50
40
16.7

J
5
5
4
4

V
3
2
0
0

E
2
2
3
1

D
0
1
1
3

GP GC SG
6 2 4
6 2 4
2 4 -2
1 7 -6

TIME
Argentinos Jrs
Uni. Católica
At.Nacional
Nacional-URU

P
9
6
5
5

J
4
5
4
5

V
3
2
1
1

E
0
0
2
2

D
1
3
1
2

GP GC SG
6 1 5
4 6 -2
6 6 0
6 9 -3

%
73.3
53.3
25
8.3

%
75
40
41.7
33.3

Nacional-URU 1 x 0 Uni. Católica
Argentinos Jrs x At.Nacional

GRUPO G

TIME
Flamengo
Vélez Sarsﬁeld
LDU
Un. La Calera

P
10
6
4
2

J
4
4
4
4

V
3
2
1
0

E
1
0
1
2

D
0
2
2
2

GP GC SG
12 7 5
8 7 1
8 9 -1
5 10 -5

%
83.3
50
33.3
16.7

Jr. Barranquilla

19/5, 19h
19/5, 21h

Vélez Sarsﬁeld x Un. La Calera
Flamengo x LDU

Fluminense é derrotado no Maracanã

GRUPO H

O Fluminense foi derrotado pelo Junior Barranquilla (Colômbia)
por 2 a 1, na noite de ontem, no Maracanã, e perdeu a
invencibilidade no Grupo D da Libertadores. Com o resultado,
o Tricolor adiou para a última rodada a disputa pela sua
classificação para as oitavas de final do torneio continental. O
detalhe é que no último jogo, o Flu vai enfrentar o River Plate
na Argentina. Duelo pesado. O Fluminense entrou em campo na
dependência de um empate para se garantir entre os 16 melhores
da Libertadores. No entanto, perdeu duas boas oportunidades
de marcar no primeiro tempo e, com uma marcação frágil,
permitiu que o Junior abrisse dois gols de vantagem. O Tricolor
reagiu com um gol de Abel Hernández, mas não foi suficiente.

1º
2º
3º
4º

TIME
Atlético-MG
Cerro Porteño
La Guaira
América Cali

5ª RODADA

19/5, 21h
19/5, 23h

P
10
7
3
1

J
4
4
4
4

V
3
2
0
0

E
1
1
3
1

D
0
1
1
3

GP GC SG
10 3 7
3 4 -1
1 2 -1
2 7 -5

%
83.3
58.3
25
8.3

Cerro Porteño x Atlético-MG
América Cali x La Guaira

x
x

Huachipato
San Lorenzo

GRUPO B
5ª RODADA

18/5, 19h15
20/5, 21h30

Independ. 1 x 0 Bahia
Guabirá x Montevideo CT

GRUPO C
5ª RODADA

Jorge Wil.
Ceará

x
x

Ars. Sarandí
Bolívar

19/5, 21h30 Athletico-PR
19/5, 21h30
Aucas

x
x

Melgar
Metropolitanos

19/5, 19h15
20/5, 19h15

GRUPO D
5ª RODADA

GRUPO E
5ª RODADA

18/5, 19h15 R. Plate-PAR 2 x 1 Peñarol
20/5, 21h30 Corinthians x Sp. Huancayo

GRUPO F
x
x

Libertad
Palestino

GRUPO G
5ª RODADA

18/5, 21h30
19/5, 19h15

Talleres 0 x 1 Bragantino
Emelec x Tolima

GRUPO H
20/5, 21h30
20/5, 21h30

5ª RODADA

18/5, 19h15
20/5, 19h

19/5, 21h30 Rosario Central
20/5, 19h15 12 de Octubre

5ª RODADA

São Paulo 0 x 1 Racing
Sport.Cristal x Rentistas

GRUPO F
1º
2º
3º
4º

V
2
1
1
0

5ª RODADA

19/5, 19h15 Atlético-GO
20/5, 19h15 New. Old Boys

Fluminense 1 x 2 Junior B.
River Plate x Santa Fe

GRUPO E
1º
2º
3º
4º

J
5
4
5
4

GRUPO A

5ª RODADA

The Strongest 2 x 1 Santos
Boca Juniors x Barc.-EQU

5ª RODADA

Terça, quinta e sábado

09 10 14 33 37 69 79

%
80
53.3
26.7
26.7

Palmeiras 3 x 4 Def. y Jus.
Universitario 3 x 2 Ind.del Valle

18/5, 19h15
18/5, 21h30

1º
2º
3º
4º

1X2

Timemania Concurso 1639

GP GC SG
14 7 7
10 7 3
7 10 -3
6 13 -7

5ª RODADA

Terça e sexta

01 03
20 22
39 40
80 82

D
1
1
3
3

5ª RODADA

1º
2º
3º
4º

0X1

TIME
P J V E
Palmeiras
12 5 4 0
Def. y Jus.
8 5 2 2
Ind.del Valle 4 5 1 1
Universitario 4 5 1 1

SUL-AMERICANA

Lanús
Aragua

x
x

La Equidad
Grêmio

Plano A

Corinthians
insiste em
Renato
O Corinthians iniciou
ontem as negociações para
contratar o técnico Renato Gaúcho, o plano A da
diretoria para substituir
Vagner Mancini, demitido
após a derrota para o Palmeiras que causou a eliminação do time alvinegro
no Campeonato Paulista.
O clube quer contratar o
treinador, mas deixou claro
que não tem condições de
fazer grandes investimento
neste momento. Isso significa que Renato terá que
reduzir seu salário para
trabalhar no clube paulista. Uma nova reunião ainda não foi agendada, mas
o Corinthians espera um
retorno ainda nesta semana.

Nova divisão no futebol feminino
A CBF anunciou a criação de uma terceira divisão para o futebol
feminino. O Campeonato Brasileiro A-3 vai aumentar para 64
o número de equipes participantes nas competições nacionais
(antes eram apenas 52 times), divididos entre as três séries.
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Suspeitos de
agredir equipe
da NDTV Record
são intimados
Os suspeitos de agredirem a equipe de reportagem da NDTV Record Joinville,
sábado à noite, em frente à uma choperia no Centro da cidade, foram intimados
a prestar depoimento na 1ª Delegacia de Polícia de Joinville. A informação é
do delegado Fábio Baja, responsável pelo caso. Segundo ele, a expectativa é
que todos os suspeitos da agressão ao repórter Ronaldo Daros e ao operador de
câmera Ricardo Alves compareçam à delegacia e falem sobre o caso ainda nesta
semana para que o inquérito seja concluído. Procurada, a defesa de Jackson
Fabiano Veiga da Silva e de Jonathan Borges Pereira, clientes da choperia
envolvidos na agressão, afirmou que os dois devem prestar depoimento na
quinta-feira e que só então vai se pronunciar. Já a dona do estabelecimento, que
teve um garçom suspeito de agredir o repórter, não atendeu a reportagem até o
fechamento desta edição. A equipe jurídica da NDTV Record Joinville vai acionar
os três envolvidos na Justiça por danos morais e ao patrimônio. A emissora
está oferecendo apoio psicológico e amparo jurídico aos profissionais.

DIVULGAÇÃO/ND

+notícias
Modelo diz que
estava na varanda
com MC Kevin
A modelo Bianca Dominguez,
26 anos, prestou depoimento
na segunda-feira (17) na 16ª DP
(Barra da Tijuca), que investiga
a morte do cantor MC Kevin. Ela
afirmou que estava com o cantor
na hora do acidente e que ele teria
tentado se esconder de sua mulher,
Deolane Bezerra, pendurandose na sacada da varanda.
Aos investigadores, a modelo
contou que estava hospedada em
um hotel ao lado do local onde
estava MC Kevin e que o conheceu
na praia da Barra da Tijuca, no
Posto 7. Ela teria sido convidada
por um amigo dele para ir ao
apartamento no 5º andar do hotel
onde o funkeiro se hospedava.
Em seu depoimento à polícia,
Bianca disse que manteve
relações sexuais com o modelo e
funkeiro Victor Elias Fontenelle,
que também estava no quarto
junto dela e de Kevin. Após
fazer sexo com Victor, Bianca foi

até a varanda com MC Kevin e
fechou a cortina. Não fica claro
se ela e o funkeiro também
tiveram relação sexual.
Ainda segundo Bianca, ela desviou
o olhar por um instante e, de
repente, viu Kevin pendurado
na varanda. Ela própria chegou
à conclusão de que ele teria
ficado com medo de que Deolane
chegasse até o quarto em que o
trio estava. Bianca revela ainda
que ninguém havia batido à porta.
Mesmo assim, o músico teria
decidido pular para o apartamento
de baixo através da varanda.
Foi quando houve a queda.
A polícia investiga ainda uma
outra possibilidade. Uma
passista da escola de samba
Acadêmicos do Tucuruvi conta
que os amigos queriam pregar
uma peça em Kevin. Eles teriam
trancado o cantor no quarto com
algumas mulheres e disseram
que Deolane estava chegando.

Antes de decisão, LeBron rasga elogios a Curry
A pós-temporada da NBA está definida. Os playoffs terão início no próximo sábado,
mas antes as últimas vagas serão determinadas durante a semana nos jogos do "playin", que é uma fase de repescagem. Los Angeles Lakers e Golden State Warriors se
enfrentam em uma das partidas, no duelo que, de acordo com LeBron James, coloca o
time de Los Angeles frente a frente com o MVP (melhor jogador) da temporada regular
LeBron James revelou após a vitória contra o New Orleans Pelicans, no último
domingo, que Stephen Curry é o "MVP da nossa liga este ano", dizendo que o
armador dos Warriors "teve a melhor temporada durante todo o ano". Warriors
e Lakers se enfrentarão hoje, às 23h, no ginásio Staples Center, em Los Angeles.
O vencedor garante a sétima posição nos playoffs e encara o Phoenix Suns.

Associação de médicos pede cancelamento
da Olímpiada de Tóquio
Uma associação japonesa de médicos pediu nesta terça-feira o cancelamento dos Jogos Olímpicos
de Tóquio-2020, adiados em um ano por causa da pandemia do coronavírus. Esta é mais
uma entidade de classe do Japão que afirma que o evento esportivo pode agravar a situação
sanitária já precária no país, atualmente afetado pela quarta onda de infecções da covid-19.
"Pensamos que cancelar um evento que tem o potencial de aumentar o número de infecções e de mortes
é uma boa decisão", relatou em um comunicado oficial a associação, que tem quase seis mil integrantes.

