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Começa hoje a campanha 
de vacinação contra a gripe
A campanha nacional de vacinação contra a gripe começa hoje em todo o 
Estado. Em tempos de pandemia de Covid-19, a imunização será dividida 
em três fases distintas para evitar a ocorrência de aglomerações. Página 4
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Novas regras entram em vigor 
Prazos mais longos para a renovação da CNH e maior 
limite de pontos figuram entre as novidades. Página 10

CÂMARA DE VEREADORES

Confira o balanço de 100 dias 
Para o presidente Maurício Peixer, a avaliação é positiva 
tanto pela produtividade quanto pela qualidade. Página 3
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Udesc inicia 
pacote de 
obras  de 
R$ 1,14 mi
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No retorno do técnico Vinícius Eutrópio, o Joinville reencontrou o bom futebol e buscou o empate em 1 a 1 com o Figueira. Tiago Santos (22) marcou o gol e desperdiçou outras boas oportunidades. Página 14
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A possibilidade veio à tona na semana passada, 
quando foi comemorado o dia dos profissionais, em 
7 de abril. A proposta foi protocolada pelo deputado 
federal Dagoberto Nogueira (PDT). A justificativa é 
um reconhecimento aos profissionais da imprensa 
que desempenham atividades essenciais à 
população durante a pandemia e estão expostos a 
alto risco de contágio. Números de uma pesquisa 
divulgada pela Federação Nacional dos Jornalistas 
(Fenaj) mostram que o Brasil é líder mundial de 
mortes por coronavírus entre jornalistas.  
 
Entre abril de 2020 e março de 2021, foram 169 
vítimas da doença. Só nos três primeiros meses 
deste ano, 86 casos fatais foram registrados. A 
média de óbitos dos profissionais por mês no ano 
passado foi de 8,5. Esse ano chega a 28,6 mortes. É 
como se um jornalista morresse por dia no Brasil. 
Além disso, uma outra pesquisa da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (Coppe/UFRJ), classificou 
o jornalista como uma das profissões mais expostas 
à Covid-19, com chance de contágio de 52%.

Jornalistas podem 
ter prioridade 
na vacinação  
contra Covid-19

Indenização por 
férias frustradas
Para muitos, pode ser pouco, ou 
insignificante, mas para quem sonha e 
conquista uma viagem dos sonhos que 
acaba em desilusão é frustrante. Mais ainda, 
trata-se de direito do consumidor. Foi o que 
aconteceu com um casal de Jaraguá do Sul. 
Eles adquiriram assentos espaçosos e mais 
caros (serviço denominado de main cabin 
extra), justificando suas alturas, posturas e 
possíveis dores na cervical/lombar. A decisão 
do juiz Ezequiel Schlemper, titular da 2ª Vara 
Cível da comarca de Jaraguá do Sul, foi de 
indenização pela companhia aérea a pagar 
danos morais no valor de R$ 4.500,00 para 
cada um dos clientes. Mais R$ 872,33 pelo 
serviço que acabou não sendo prestado. 
Cabe recurso, mas serve de alerta e 
informação para cada um saber que 
quando se trata de inclusão e direitos do 
consumidor, a justiça é um meio para 
requerer. A companhia aérea alegou que o 
setor aéreo enfrenta uma crise em escala 
mundial sem precedentes em razão da 
pandemia da Covid-19, que não houve falha 
na prestação do serviço e que os clientes 
não comprovaram o dano moral sofrido.

Medida já está valendo em Teresina
A inclusão dos jornalistas no grupo prioritário de vacinação também já 
chegou ao Ministério da Saúde. O pedido foi feito pelo senador Nelsinho 
Trad (PSD). Algumas prefeituras do país já atenderam ao pedido de 
sindicatos dos jornalistas, como em Teresina, no Piauí, colocando a 
categoria no grupo prioritário, mas ainda sem data para imunização.

Mais um ano  
sem Schützenfest
A festa acontece sempre no mês de 
novembro, fechando o calendário 
das festas típicas catarinenses. Mas 
a Prefeitura de Jaraguá do Sul, a 
Secretaria Municipal de Cultura, 
Esporte e Lazer e a Comissão 
Central Organizadora da festa 
anunciaram agora, sete meses 
antes, o adiamento da Schützenfest 
para o ano que vem. Seria a edição 
de número 32.O principal motivo 
são as incertezas em relação a 
vacinação de toda a população e os 
prazos para cada grupo prioritário.

Arte online
Mais uma 
demonstração de que 
o virtual veio para 
ficar na educação 
e em diversas 
atividades. Três 
alunas do programa 
International 
Baccalaureate 
(IB) do Coree 
International School 
estão expondo 
uma mostra de 
artes visuais criada 
nos últimos dois 
anos. A orientação 
é da professora 
Daniele Beltramini 
e os trabalhos 
foram feitos pelas 
estudantes Camilli 
Rabello, Julia Zago 
e Luisa Zanolla. A 
mostra abre amanhã, 
13 de abril, às 17h 
com transmissão ao 
vivo pelo Instagram 
@coreeschool.

Obras na Udesc Joinville
Os trabalhos têm início hoje no Centro de 
Ciências Tecnológicas e a meta é garantir 
acessibilidade em cumprimento a um 
Termo de Ajustamento de Conduta junto 
ao Ministério Público, de 2018. A primeira 
etapa é a reconstrução de todas as calçadas 
do campus com piso tátil, ciclofaixas, 22 
banheiros acessíveis, 12 mapas táteis, 
passarela metálica coberta até a calçada 
do Ginásio de Esportes e continuação da 
cobertura de acrílico do corredor entre os 
blocos D e E. O prazo de conclusão é de 12 
meses e o investimento é de R$ 1.143.532,48. 

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

SABRINA AGUIAR
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Peixer elogia aumento da 
produtividade da Câmara
Presidente do Legislativo faz balanço positivo dos 100 primeiros dias de trabalho, período em que os vereadores 
fizeram mais de 5 mil solicitações de serviços ao Executivo. Paralelamente, trabalhos da CPI do Rio Mathias avançam 

Câmara de Vereadores teve uma renovação de quase 

80% de seus integrantes na eleição do ano passado. Dos 

19 ex-integrantes, apenas quatro se reelegeram
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Comissões e outros 
instrumentos

Além de criar e discutir 
a legislação, os vereadores 
também podem participar 
das comissões. Hoje, há oito 
comissões permanentes, 
além da Comissão Parlamen-
tar de Inquérito que inves-
tiga as obras do rio Mathias 
e tem prazo para acabar.

Os vereadores também pos-
suem outros instrumentos para 
fiscalizar o Executivo, como os 
pedidos de informação, que já 
foram mais de 120 no período. 
Outra ferramenta do Legislativo 
são as moções. Elas são usadas 
para homenagear, repudiar 
ou fazer apelos envolvendo o 
Executivo, entidades, pessoas 
físicas e jurídicas. Até agora, fo-
ram feitas mais de 200 moções.

Indicações feitas ao município
Outra frente de trabalho 

dos vereadores são as indi-
cações. Elas funcionam como 
sugestões feitas à prefeitura 
para a realização, princi-
palmente, de serviços em 
diversos pontos da cidade. 
Nos primeiros 100 dias, mais 
de 5 mil indicações foram 
feitas pelos vereadores.

Os temas são variados, mas 
a maioria é relacionado à 
infraestrutura, como sinali-
zação, conserto de bocas de 
lobo, pavimentação, limpe-
za de valas, rios, terrenos e 
outros espaços. Quem lidera a 
lista de indicações é o verea-
dor Pastor Ascendino (PSD) 
com mais de 2,4 mil suges-
tões encaminhadas, mais 
de mil delas ligadas apenas 
ao serviço de sinalização 

de ruas por toda a cidade.
Com as indicações, fica 

evidente a origem de cada 
vereador, já que muitas delas 
são relacionadas aos bairros 
em que moram e pelo qual 
foram eleitos com a maioria 
de votos. O pastor Ascendino, 
que mora no Jardim Paraíso, 
já fez mais de 500 indicações 
para o bairro que, inclu-
sive, é o que mais aparece 
na lista geral de sugestões 
enviadas pelos vereadores.

Já Sidney Sabel (DEM) e 
Diego Machado (PSDB) têm 
como principal foco nas 
indicações os bairros Pira-
beiraba e Rio Bonito, onde 
iniciaram a vida política. O 
mesmo ocorre com Adilson 
Girardi (MDB) e o bairro 
Vila Nova, por exemplo.

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

Juliane Guerreiro 
juliane.guerreiro@ndmais.com.br

 O dia 10 de abril marcou os 100 
primeiros dias de mandato dos 
19 vereadores eleitos em Join-
ville em 2020. A maioria ocupou 
os gabinetes da Câmara pela 
primeira vez, enquanto outros já 
eram conhecidos da Casa. Nesses 
primeiros 100 dias, eles propu-
seram leis, fizeram indicações, 
participaram de comissões e 
discutiram diversos temas em 
sessões no plenário.O vereador 
Maurício Peixer (PL), que em seu 
sétimo mandato foi eleito pre-
sidente da Câmara, avalia como 
positiva a arrancada dos trabalhos 
do Legislativo joinvilense nos 
primeiros 100 dias de mandato. 

“Vi uma grande transfor-
mação na Câmara. Há muita 
produtividade, muitas ações 
focadas na cidade e uma qua-
lidade de trabalho muito boa 
dos vereadores”, destaca.

Uma das funções dos verea-
dores é legislar, isto é, elaborar 
leis, decretos e outros atos 
legislativos sobre diversos 
temas. Até o dia 10 de abril, 
conforme o site da Câmara de 
Vereadores, foram propostos 
62 projetos de lei complemen-
tar e lei ordinária pelos par-
lamentares. O vereador Diego 
Machado (PSDB) foi o que 
mais propôs leis até o mo-
mento, com 13 projetos envia-
dos. Depois dele, aparecem o 
vereador Henrique Deckmann 
(MDB), com 10; e a vereadora 
Tânia Larson (PSL), com sete.

Em relação aos temas dos 
projetos, a maioria versa sobre a 
alteração ou instituição de nomes 
para ruas, totalizando 18. Depois, 
se destacam projetos relaciona-
dos a urbanismo (8), cidadania 
(6), saúde (5) e promoção de 
utilidade pública a entidades (5).

Além dos projetos de lei, os 
vereadores também criaram dois 
projetos de emenda, dois projetos 
de decreto legislativo, 10 projetos 
de resolução e duas propostas de 
emenda à lei orgânica. A íntegra 
de todos os projetos pode ser 
consultada no site da Câma-
ra de Vereadores de Joinville.

Vi uma grande 
transformação 
na Câmara. 
Há muita 
produtividade, 
muitas ações 
focadas na 
cidade e uma 
qualidade 
de trabalho 
muito boa dos 
vereadores.” 

Maurício Peixer, 
presidente da Câmara
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Começa hoje a campanha 
de vacinação contra gripe
A campanha nacional começa nesta segunda-feira em todo o Estado. Para evitar aglomerações, a imunização será 
feita em etapas. Em Joinville, a meta é garantir uma abrangência de 90% de cobertura do grupo consdierado prioritário

Primeira etapa 

de vacinção 

contempla 

crianças entre 

seis meses e seis 

anos, gestantes 

e mães com 

bebês de até de 

45 dias de vida

No final de março, o Ministério da 

Saúde determinou que os agentes 

de segurança entrassem na lista de 

prioridade de imunização. Em Joinville, 

a vacinação começou no fim de semana
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Policiais militares e civis são 
imunizados contra a Covid-19 

Os integrantes das forças de seguran-
ça que atuam em Joinville começaram a 
ser vacinados neste final de semana. O 
começo da imunização vem em boa hora, 
já que,segundo informações da Polícia 
Militar, pelo menos 200 integrantes do 8o 
BPM tiveram de ser afastados por terem 
contraído a doença, desde o início da 
pandemia de Covid-19 no ano passado.

O processo de imunização dos policiais 
militares compreende os efetivos do 8o e 
do 17o batalhões e também os integrantes 
da Polícia Civil com comorbidades. Inicia-
da no sábado, na sede do 8o BPM, a vaci-
nação terá sequência ao longo da semana. 
As forças de segurança vão ter a seu dispor 
20% das doses de imunizantes da Sinovac/
Butantan. Este lote de vacinas foi redire-
cionado depois que o Ministério da Saúde 
decidiu incluir os agentes de segurança 
pública ao grupo prioritário para imuniza-
ção, já que os policiais também estão ex-
postos a maior risco de contaminação, em 
razão de seu contato direto com pessoas 
nas ruas. A meta é vacinar todos os tra-
balhadores da área de segurança pública.

Segundo o tenente-coronel Celso 
Mlanarczyki Júnior , comandante do 8o 
BPM, a alteração do plano nacional de 

imunização foi recebida com alívio, pois os 
policiais estão na linha de frente, expostos 
a situações adversas na rua, impedindo 
a manutenção de sua própria seguran-
ça. Desde o início da pandemia, no ano 
passado, até agora, segundo Mlanarczyki 
Júnior, mais de 200 policiais foram afasta-
dos com suspeita de Covid, e 35% do efe-
tivo testaram positivo para o coronavírus. 
“E estimamos que esse número pode ser 
ainda maior, considerando que em alguns 
casos os policiais militares também pos-
sam ter sido assintomáticos e não subme-
tidos aos testes”, encerra o comandante.

No domingo (11), a Secretaria da Saúde 
de Joinville confirmou 77.533 no total 
de casos de coronavírus desde o iní-
cio da pandemia. Os recuperados agora 
somam 74.304 e, dos confirmados, 300 
estão internados, 1.814 em isolamen-
to domiciliar e 1.115 perderam a vida. 

Foram registradas mais 11 mortes: 
três mulheres, de 40, 44 e 92 anos, e oito 
homens, de 37, 46, 47, 62, 63, 71, 78 e 
92 anos.  A Secretaria da Saúde também 
informou que já foram aplicadas o total 
de 59.663 primeiras doses e 11.334 se-
gundas doses. As informações completas 
podem ser conferidas no Vacinômetro.

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

Nesta segunda-feira (12), a Prefeitura 
de Joinville começa a vacinação con-
tra a gripe, seguindo a Campanha Na-
cional de Imunização. Com o objetivo 
de evitar aglomerações, a imunização 
será dividida em etapas. Na maior ci-
dade de Santa Catarina, a expectativa 
é garantir a abrangência da vacinação 
superior a 90% do grupo prioritário.

A primeira etapa, que começa hoje, 
vai até 10 de maio, e contempla crianças 
com mais de 6 meses e menos de 6 anos, 
gestantes e  mães de recém-nascidos 
com até 45 dias. Os profissionais da saúde 
serão imunizados em um segundo mo-
mento, ainda dentro da primeira etapa.

A vacina contra a gripe será adminis-
trada nas Unidades Básicas de Saúde 
da Família (UBSFs) ou na Sala de Vaci-
nação da Vigilância em Saúde, que fica 
na rua Abdon Batista, 172, Centro. 

É importante destacar que a vaci-
nação contra a gripe acontece para-
lelamente à imunização da Covid-19. 
Entretanto, é fundamental respeitar o 
período de pelo menos 14 dias entre a 
aplicação de um imunizante e outro. 

Outro diferencial está na organização dos 
processos de imunização: enquanto para 
receber a vacina da Covid-19 o agendamento 
é indispensável, para a vacina da gripe não é 
necessário realizar o agendamento prévio. 
 
SEGUNDA ETAPA

Na segunda etapa, que terá início em 
maio, serão vacinados idosos com 60 
anos ou mais e professores. Já na últi-
ma etapa, prevista para ser realizada em 
junho, estão incluídas as pessoas com 
deficiência, portadores de comorbida-
des, forças de segurança e salvamento, 
caminhoneiros, trabalhadores do trans-
porte coletivo, trabalhadores do sistema 
prisional, jovens sob medidas socioedu-
cativas e população privada de liberdade.  

Mesmo quem já tomou a vacina con-
tra a gripe em anos anteriores precisa se 
imunizar novamente, uma vez que, além 
de proteger contra os sintomas graves, 
o imunizante evita casos de Influen-
za A (H1N1 e H3N2) e Influenza B.

A utilização de máscara de prote-
ção e a manutenção do distanciamento 
social nos locais de vacinação são im-
prescindíveis para garantir a segurança 
das pessoas envolvidas no processo de 
imunização. No site da prefeitura de 
Joinville (bit.ly/UBSFJoinville) é pos-
sível encontrar os endereços e horá-
rios de funcionamento das UBSFs. 
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Quatro regiões baixam  
para nível grave da Covid
O cenário está melhor nas regiões Carbonífera, Extremo Sul Catarinense, Foz do Rio Itajaí e Grande 
Florianópolis. Já Xanxerê, que havia melhorado na classificação, voltou para o nível gravíssimo

FOTO DIVULGAÇÃO/ND

Infectados devem esperar  
um mês antes de se vacinar

O Brasil registrou cerca 
de 13,5 milhões de pessoas 
infectadas desde o início 
da pandemia. No momento 
em que a vacinação contra 
a Covid-19 está acelerando 
no país, uma das dúvi-
das mais comuns é o que 
muda no caso de quem 
já teve a doença quando 
da aplicação da vacina.

Segundo o infectologis-
ta Hemerson Luz, quem 
já teve a covid-19 deve 
esperar ao menos um mês 
antes de tomar a vacina 
contra a doença. Esse in-
tervalo é contado a partir 
de 14 dias depois do diag-
nóstico positivo, quando 
foi convencionado que a 
pessoa se livra do vírus.

Ele explica que ain-
da não há publicações e 
estudos demonstrando 
efeitos, mas que médicos 
têm adotado esse tempo 
mínimo para evitar po-
tenciais efeitos adversos.

Se a pessoa estiver com 
a doença aguda, com 
febre e com sintomas da 
covid-19, ela não deve se 
vacinar. Antes disso, deve 
procurar um médico para 
receber orientações e ter 
um diagnóstico se está 
ou não com a covid-19.

“Se tiver com sinto-
mas vou esperar encer-
rar o meu quadro. Se eu 
estiver com sintomas, 
tenho que procurar o 
médico para verificar 
o diagnóstico. Se ti-
ver infectado, tem que 
aguardar até resolver 
o quadro e aí depois 
de 30 dias”, expli-
ca o infectologista.

Luz lembra que a vacina 
pode causar efeitos adver-
sos, em geral no local da 
aplicação, como inchaço 
e vermelhidão, além de 
febre ou indisposição. 
Mas essas reações não 
duram mais de 48 horas 

e podem ser tratadas com 
remédios como analgé-
sicos e antitérmicos.

O infectologista alerta 
que quem já foi infectado 
pode contrair a covid-19 
novamente, mas o qua-
dro deve ser brando. “A 
[vacina] CoronaVac tem 
eficácia de 50% para pegar 
a doença, mas é 100% efi-
caz contra o caso grave. A 
[vacina] Oxford/AstraZe-
neca é um pouco mais efe-
tiva, a 70%, mas mesmo 
assim existe possibilidade 
de ficar doente”, disse.

O infectologista ressalta 
a importância da vacina-
ção mesmo para quem já 
teve a covid-19. E acres-
centa que não é preciso 
ter receio, pois não há 
chance da vacina causar 
doenças. Mesmo aquelas 
que utilizam vírus inati-
vados não têm qualquer 
possibilidade de replicação 
do vírus no organismo.

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

Caiu o número de regiões em ní-
vel gravíssimo na matriz de risco que 
avalia a situação da Covid-19 em Santa 
Catarina. Agora, de acordo com a ava-
liação da Secretaria de Estado de Saúde 
(SES) são 12 regiões em nível gravíssi-
mo (vermelho) e quatro em nível grave 
(laranja). Ainda não há regiões nos ní-
veis alto (amarelo) ou moderado (azul).

Na última semana, após passar cinco 
semanas no nível gravíssimo, a matriz 
de risco apresentou uma melhora com 
a queda da região de Xanxerê para o 
grave. De acordo com a SES, a melhora 
se deu pela baixa nos indicadores que 
medem a transmissibilidade, evento 
sentinela e monitoramento de casos.

Na atualização divulgada no sábado 
(10), Xanxerê voltou ao patamar mais 
alto, enquanto as regiões Carbonífera, 
Extremo Sul Catarinense, Foz do Rio 
Itajaí e Grande Florianópolis foram 
reclassificadas para o nível grave.

Mesmo com a redução do risco em 
quatro regiões, os dados da dimen-

CONFIRA OS ITENS QUE 
COMPÕEM A MATRIZ 

Infectologista alerta que quem já foi contaminado 
pela Covid-19 também deve ser imunizado e que 
a vacina não vai provocar a doença novamente

Quatro itens são levados em conside-
ração na avaliação da matriz: 
 
EVENTO SENTINELA 
mede a mortalidade da Covid-19. Nas 
regiões em alerta, o índice aponta que 
a pandemia continua em expansão. 
 
TRANSMISSIBILIDADE 
variação no número de confirmações e 
casos ativos. Regiões em alerta apre-
sentam alta no número de casos. 
 
MONITORAMENTO 
casos investigados e inquérito de sín-
drome gripal na comunidade. 
 
CAPACIDADE DE ATENÇÃO 
mede a ocupação dos leitos de UTI.

são de Capacidade de Atenção, que 
aponta a ocupação de leitos hospi-
talares, ainda se encontram no nível 
mais alto em todas as regiões. O índice 
que passou por maior redução foi o 
de Transmissibilidade, recebendo no 
máximo nota 3 em todas as regiões.

De acordo com o boletim, divulga-
do ontem (11) Santa Catarina contava 
com 18.358 casos ativos. Além disso, 
mais 50 mortes foram confirmadas, 
levando a um total de 12.016 víti-
mas desde o início da pandemia.
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Um escândalo
Há no Brasil um escândalo mantido virtualmente em sigilo, como se fosse um 

segredo de Estado, ou algum tema proibido pela censura: o jornalista Oswaldo 
Eustáquio, indiciado num inquérito ilegal no STF, está preso há três meses e meio 
por crime de opinião, acusado de violar a Lei de Segurança Nacional que sobreviveu 
ao regime militar. Não foi preso em flagrante. Não cometeu nenhum crime descrito 
na lei como “hediondo” e, portanto, inafiançável. Não tem direito a nenhuma das 
múltiplas garantias que a lei brasileira oferece a qualquer acusado de infração 
penal. Não tem acesso completo às informações do seu processo. Não lhe foi dito até 
agora quais são, exatamente, as acusações que estão sendo feitas contra ele. Não há 
data para a conclusão do inquérito, e nenhuma obrigação por parte dos carcereiros 
de responder às perguntas dos seus advogados. Não tem culpa formada. Não foi 
condenado por nenhum dos 361 artigos do Código Penal. Mas está preso desde o 
dia 18 de dezembro de 2020, por ordem e desejo do ministro Alexandre Moraes.

O caso de Eustáquio é um escândalo porque não existe nada de correto, 
de compreensível ou de legal em sua prisão. Se tivesse cometido um assalto 
a mão armada, e caído no “juiz de garantias” certo, ele já estaria solto há 
muito tempo; como é um jornalista de direita, falou mal do PSOL e deixou 
bravo o ministro Moraes, está preso - hoje em “prisão domiciliar”, com 
tornozeleira. O que o jornalista fez? Em junho do ano passado ele foi preso 
uma primeira vez, por ter “instigado uma parcela da população” que “tem 
sido utilizada para impulsionar o extremismo do discurso de polarização e 
antagonismo ao Congresso e ao STF”. Acredite se quiser: é nesse português 
que estão escrevendo o inquérito. “Impulsionar o extremismo do discurso”? 
Que raio de crime seria um negócio desses na lei penal brasileira?

Eustáquio ficou na cadeia um mês, e quando saiu recebeu a ordem de não se 
comunicar com outros investigados no inquérito ilegal que Moraes vem tocando 
há quase dois anos para apurar o incentivo a “pautas antidemocráticas”; não 
chegar perto da Praça dos Três Poderes e não sair de Brasília. Em dezembro 
foi preso de novo, acusado de desacatar a ordem do ministro por ter saído da 
capital. Entre as suas ações de desacato, foi citada a gravação de um vídeo com 
o título “O laranjal de Boulos: PSOL utiliza empresas fantasmas para lavar 
dinheiro na corrida eleitoral em São Paulo”. Moraes considerou que “os fatos 
são gravíssimos” e mandou o jornalista de volta ao xadrez; no fim de janeiro ele 
passou à prisão domiciliar, sem data para sair. Está proibido de “acessar redes 
sociais”, receber visitas ou se comunicar com os demais indiciados no inquérito.

A desordem legal imposta ao Brasil pelo STF não é novidade. Extraordinário, 
embora também não seja novo, é o silêncio de cemitério com que o caso é tratado na 
mídia. Se um “morador de rua” for agredido por um segurança qualquer, o mundo 
para - o assunto vai direto para a primeira página e para o horário nobre Mas o 
jornalista escreve “pautas antidemocráticas”, segundo a linguagem oficial de hoje; 
pode ficar preso pelo resto da vida que ninguém vai abrir a boca. O assunto não está 
proibido apenas na imprensa. O mundo político brasileiro em peso, as organizações 
de direitos humanos, a Ordem dos Advogados, as entidades que representam 
jornalistas e o consórcio democrático-equilibrado-intelectual-civilizado e 
de centro-esquerda também faz de conta que não está acontecendo nada.

Todo mundo tem o pleno direito de detestar o que Oswaldo Eustáquio 
diz. Mas isso não lhe tira a cidadania, nem a proteção da lei.

GuzzoJ.R.

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

Luto

Salvas de tiros e de artilharia 
foram disparadas no Reino Unido no 
último sábado para marcar a morte 
do príncipe Philip, com uma enxur-
rada de homenagens ao homem que 
foi o pilar de força da rainha Eliza-
beth 2ª durante seu longo reinado.

O público levou flores aos ar-
redores das residências reais, 
em tributo ao príncipe de 99 
anos que passou mais de sete 
décadas ao lado da esposa.

Em sua conta oficial do Twitter, 
a família real publicou uma ho-
menagem da rainha ao seu ma-
rido, feita no aniversário de 50 
anos de casamento, em 1997.

“Ele tem sido simplesmente a 
minha força e estabilidade todos 
esses anos, e eu, toda sua famí-
lia, e este e muitos outros países, 
temos com ele uma dívida maior 
do que ele um dia cobrará, ou 
que jamais saberemos”, disse.

As Forças Armadas marcaram a 
morte de Philip ao meio dia com uma 
salva de tiros. Unidades de artilharia 
em Londres, Edimburgo, Cardiff, 
Belfast e Gibraltar, e alguns navios 
de guerra, acionaram suas armas.

Apesar de um pedido da família 
real para que o público obedeces-
se regras de distanciamento social 
contra a pandemia e evitasse visitas 
às residências, pessoas levaram 
cartazes e flores ao Castelo de Wind-
sor e ao Palácio de Buckingham.

Segundo o Palácio de Buckingham, 
o funeral do príncipe Philip será 
no dia 17. O funeral será realizado 
na Capela de St. George, no Cas-

telo de Windsor, e será precedi-
do por um minuto de silêncio em 
todo o país. Não haverá acesso 
ao público ou uma procissão pú-
blica em virtude da pandemia.

A sociedade real College of Arms, 
encarregada do protocolo, afirmou 
que não será um funeral de Estado 
e o caixão de Philip não será expos-
to ao público. O próprio duque de 
Edimburgo já havia deixado cla-
ro que não queria uma cerimônia 
pomposa e chegou a participar do 
planejamento do evento. Seu corpo 
repousará no Castelo de Windsor 
até os funerais, “conforme o cos-
tume e os desejos de sua Alteza 
Real”, informou a organização

O número de convidados será 
limitado a 30 pessoas. O Palácio 
de Buckingham enfatizou que o 
funeral será realizado de acordo 
com restrições contra a Covid-19.

Um porta-voz do Palácio de 
Buckingham confirmou que Har-
ry, que se mudou para Los Angeles 
após abdicar de seus deveres reais, 
planeja comparecer ao funeral.

Philip morreu na residência real, 
o Castelo de Windsor, na sexta-
-feira, “em paz”, a dois meses 
de completar 100 anos. A rainha 
Elizabeth manifestou sua “profun-
da tristeza” pela perda de quem foi 
seu marido por mais de 70 anos e 
pai de seus quatro filhos (Charles, 
Anne, Andrew e Edward). Philip 
havia sido hospitalizado várias 
vezes nos últimos anos devido a 
uma série de doenças, a última 
delas em fevereiro, disse o Palácio.

Com disparos de artilharia  
e flores, Reino Unido 
homenageia príncipe Philip

CORREÇÃO

Na edição do fim de 
semana o ND publicou 
uma foto do príncipe 
Charles ao lado da ra-
inha Elizabeth 2ª como 
se fosse o príncipe Philip; 
nesta foto ao lado estão 
identificados de forma 
correta o príncipe Philip 
e a rainha Elizabeth 2ª

DIVULGAÇÃO/ND
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Cardiologia
O cardiologista catarinense Théo Fernando Bub, atual 
presidente da Unimed da Grande Florianópolis, foi 
escolhido como uma das personalidades da saúde mais 
influentes no país. A seleção foi realizada pelo Grupo 
Mídia e divulgada pela revista HealtCare. Dentre 100 
personalidades da 
saúde eleitas na 
última década, o 
cardiologista foi o 
único representante 
de Santa Catarina. 
Théo tem 47 anos 
dedicados à medicina.

moacir.pereira@ndmais.com.br
MOACIR PEREIRA

O Sindicato dos Trabalhadores 
Municipais de Florianópolis (Sintrasem) 
volta a desrespeitar de forma flagrante e 
ostensiva decisões do Tribunal de Justiça 
de Santa Catarina. Na origem da rebeldia 
inaceitável a greve dos professores da rede 
municipal de ensino. Cancelaram as aulas 
presenciais e até as virtuais, com prejuízos 

irrecuperáveis para milhares de alunos.
O Ministério Público de Santa Catarina 

determinou o retorno às aulas presenciais. 
O desembargador Paulo Bruschi concedeu 
liminar em ação declaratória impetrada 
pela prefeitura, declarando a greve ilegal.

Na mesma liminar, já no dia 25 de 
março, autorizou o desconto salarial 

dos dias parados, determinando 
ao sindicato e grevistas distância 
mínima das escolas de 450 metros. E 
fixou multa diária de R$ 100 mil.

Há 25 dias que a Justiça 
catarinense é insultada.

A pedido do sindicato, hoje haverá 
audiência virtual. O procurador do 

município, Rafael Poletto, defenderá 
posição legalista: cumprimento 
da decisão judicial, retorno às 
aulas e pagamento da multa.

A educação foi declarada 
essencial por lei em todo o Estado. 
E apenas a rede municipal de 
ensino não funciona na Capital.

A reversão
O prefeito de Chapecó, João Rodrigues (PSD), deverá 
anunciar hoje as novas medidas para enfrentamento 
da Covid-19 no Oeste catarinense. Será o entrevistado 
do “Conexão ND”, que vai ao ar de segunda a sexta na 
Record News, a partir das 22h35. Rodrigues abordará o 
vitorioso programa executado em Chapecó, revertendo 
um cenário caótico de contaminados e internados e 
as medidas para drástica redução das estatísticas.

Sindicalistas desacatam a Justiça

Ivo Bianchini - Foi 
sepultado em Lages, com 
várias homenagens, o 
pecuarista Ivo Tadeu 
Bianchini, ex-presidente da 
Federação da Agricultura e 
Pecuária de Santa Catarina, 
entre 1980 e 1989. A Faesc 
e a Associação Brasileira de 
Criadores de Devon e Bravon 
emitiram notas de pesar. 
Veterinário formado pela 
Uniplac, foi o introdutor 
das duas raças britânicas 
em Santa Catarina e deu 
novo padrão às exposições 
agropecuárias no Parque do 
Conta Dinheiro, em Lages.

Memória  - Estreando esta semana no Festival Internacional 
de Documentários o filme da cineasta Loli Menezes, de 
Florianópolis, que resgata uma história pouco conhecida dos 
catarinenses. Tem por título “Tio Tommy - o homem que 
fundou a News-Week”. Trata da vida e obra do jornalista 
inglês Thomas John Cardell Martyn, que lutou na 1ª Guerra 
Mundial, conviveu com Scott Fitzgerald e Nelson Rockfeller 
antes de sofrer um golpe e vir para a América do Sul. 
Fundador da famosa revista News-Week, casou-se com uma 
catarinense, viveu, faleceu e está enterrado em Agrolândia. 
O jornalista e escritor catarinense Deonisio da Silva deu 
visibilidade nacional ao fato em reportagem no jornal O Globo, 
em 2015. O filme é trilíngue e tem cenários deslumbrantes.

8 segunda-feira, 12 de abril de 2021

Curtas
 – Procurador-geral Dagoberto 
Brião nomeou os procuradores 
Francisco José Guardini Nogueira, 
Jéssica Campos Savi e Jocélia 
Aparecida Lulek para grupo 
especial que tratará do resgate dos 
R$ 33 milhões dos respiradores.

 – Fernando Comin nomeou a 
procuradora de Justiça Gladys 
Afonso para sub-procuradora 
administrativa do Ministério 
Público de Santa Catarina.

DIVULGAÇÃO/ND

Acompanhe 
meus 
comentários 
no Balanço 

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

Mortes
A estratégia de setores da 
esquerda radical de gerar 
pânico na pandemia para 
causar a quebradeira 
geral não tem limites. 
O vereador Marquito, 
do Psol, por exemplo, 
proclamou em sessão da 
Câmara de Florianópolis: 
“Já morreram mais 
pessoas no mundo por 
conta da pandemia do que 
na 2ª Guerra Mundial”. 
Na realidade, a pandemia 
matou 3 milhões até 
agora. Na 2ª Guerra foram 
80 milhões de mortes. Um 
equívoco monumental!



A pandemia do Coronavírus deixa um 
rastro de tristeza e dor em todo o mundo. 
Aqui em nosso Estado não é diferente. E na 
minha casa, muito menos. Poderia enfilei-
rar uma série de motivos para te conven-
cer a tomar a vacina, me usando como 
exemplo. Mas eu confio na inteligência das 
pessoas que imaginam como está e será 
a minha vida daqui para a frente depois 
que perdi o meu marido na luta contra a 
Covid-19. Essa dor que eu e tantas famílias 
sentimos não pode ser ignorada e mui-
to menos, passageira! É uma dor eterna!

Por isso, sem medo algum, digo para to-
dos: Vacinem-se! E cobro de quem posso e 
peço ajuda: onde está a vacina para todos?

Se a vacina tivesse chegado antes, não es-
taríamos assombrados com as milhares 
de mortes. Eu sei que nada fará mudar o 
que deixou de ser feito por quem pode-
ria, tinha o poder e a responsabilida-
de de fazer. Mas isso não quer dizer que 
não tenhamos que estar atentos para o 
fato de que vacinar é muito importante!

A vacina é segura. Há cientistas da me-
lhor qualidade empenhados em pro-
mover o melhor medicamento para 
banir esse vírus da nossa convivência. 
Será fácil? Claro que não! Mas nós po-

demos ajudar fazendo a nossa parte!

Enquanto você espera a sua vez de ser 
vacinado, proteja-se. Siga as regras 
sanitárias de não aglomerar, de usar 
máscara e álcool gel. Fique em casa se 
puder e se tiver que sair, cuide-se!

E em tempo de fake News, aprovei-
te o seu Whatsapp e suas redes sociais 
para incentivar as pessoas a se vacina-
rem! Certifique-se de tudo o que você lê, 
assiste e ouve. Informe-se e não repas-
se mentiras que assustam as pessoas e 
promovem alardes desnecessários.

A verdade é uma só: esse vírus mata. 
É sorrateiro. É fatal! E a única manei-
ra de termos um futuro com menos dor 
e sofrimento é a vacina – não só a da 
Covid-19, mas de todas as vacinas!

Eu e milhares de famílias pagamos com a 
nossa dor por não termos tido acesso à va-
cina antes que o pior acontecesse. Não per-
mita que isso aconteça na sua família. Não 
permita que isso aconteça com ninguém!

Seja responsável. Nem to-
dos têm uma segunda chance. Nós 
que perdemos, não teremos.

A vacina é muito mais que a prevenção. É o 
nosso único caminho para a cura! Acredite!

Vacinar é caminhar 
para a cura!

Solange Emanuelle
Dermatologista e 
médica clínica

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

OpiniãoND
E D I T O R I A L
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Trânsito mais seguro

A partir de hoje, o Código de Trânsito Brasi-
leiro (CTB) tem alterações em 57 itens, o que 
vai impactar a vida de motoristas, motoci-
clistas, ciclistas e pedestres. Entre as princi-

pais mudanças na lei 14.071/2020, estão a pontuação 
mínima para a suspensão da CNH (carteira nacional 
de habilitação), o tempo de validade da CNH, o uso 
da cadeirinha para crianças, a obrigatoriedade de 
trafegar com o farol ligado durante o dia e o fim da 
obrigatoriedade de aulas noturnas na autoescola.

Em reportagem publicada na edição do fim de 
semana do jornal ND, o presidente da Comissão de 
Direito de Trânsito da OAB/SC (Ordem dos Advogados 
do Brasil), Ilson Krigger, afirmou que as mudanças 
na legislação de trânsito acompanham os fatos e que 
vieram para equilibrar a relação entre motoristas, 
ciclistas e pedestres. 

O Código de Trân-
sito Brasileiro entrou 
em vigor no dia 22 
de janeiro de 1998. 
Naquela época, hou-
ve grande redução no 
número de acidentes, 
chegando a cair 50% 
em algumas rodo-
vias. A mudança na 
conduta dos moto-
ristas, que de um ano 
para outro ficaram 
mais prudentes, tem 
uma explicação: o 
medo de punição por uma lei de trânsito mais rigorosa.

Passados 23 anos, a mesma prudência já não é mais 
a mesma do início do Código. Por isso a necessidade 
de alterar algumas regras, com o principal objetivo 
de salvar vidas. No Brasil, uma pessoa morre a cada 
15 minutos vítima de acidente de trânsito. O Bra-
sil está na quarta posição entre os países com mais 
mortes em acidentes de trânsito no mundo, segundo 
um estudo de 2019 da Organização Mundial da Saú-
de (OMS), atrás apenas da China, Índia e Nigéria.

Mas amenizar ou tornar mais rígidas as leis de 
trânsito não trará bons resultados se as altera-
ções não vieram acompanhadas de fiscalização e 
de um trabalho de conscientização. Para o bem co-
mum, é fundamental que se trabalhe para uma 
mudança cultural, transformadora de hábitos e 
valorização de práticas saudáveis de direção.

Para o bem comum, 
é fundamental que 
se trabalhe para uma 
mudança cultural, 
transformadora de 
hábitos e práticas 
saudáveis no trânsito”.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os Senhores Acionistas desta Empresa, para se reunirem 
em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, no dia 30 de abril de 2021, às 
15 horas, que em virtude da pandemia, será realizada de forma virtual, a fim de 
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
1. Relatório anual da administração e as demonstrações financeiras, referente ao 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020;
2. Eleição de Membros do Conselho Fiscal e fixação da remuneração;
3. Integralização dos adiantamentos recebidos de acionistas;
4. Contratação de empresa especializada em serviços advocatícios;
5. Outros Assuntos de interesse da Sociedade.

Florianópolis, 08 de abril de 2021.
RODRIGO MATEUS MOCELIN

Presidente do Conselho de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os Senhores Acionistas desta Companhia para se reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, no dia 30 de abril de 2021, às 14 
horas, que em virtude da pandemia, a assembleia será realizada de forma digital, 
em primeira chamada, a fim de deliberarem sobre a seguinte:

Ordem do Dia:
1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações 
financeiras do exercício de 2020;
2. Eleição dos membros do conselho fiscal;
3. Alterações no plano de ação;
4. Outros assuntos de interesse da Sociedade.

Florianópolis, 08 de abril de 2021.
Rodrigo Mateus Mocelin

Liquidante

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Convidamos os Senhores Acionistas desta Companhia para se reunirem em 
Assembleia-Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada em 30 de abril de 
2021, às 15:30 horas, que em virtude da pandemia Covid-19, a assembleia será 
realizada de forma virtual, via sistema eletrônico, em primeira chamada, a fim de 
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 
1. tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações 
financeiras do exercício de 2020;
2. eleger/reconduzir os membros do Conselheiro Fiscal da Companhia;
3. subscrever e integralizar ao capital social os adiantamentos recebidos do 
acionista majoritário e absorvidos/incorporados no Estado de obrigações oriundas 
pela liquidação da Companhia de Desenvolvimento de Santa Catarina (Codesc);
4. prestar contas dos atos e operações praticados pelo liquidante bem como aprovar 
proposta de novo plano de ação;
5. autorizar a devolução das participações acionárias aos acionistas minoritários a 
título de devolução de capital social;
6. outros assuntos de interesse da Companhia.

Florianópolis, 09 de abril de 2021.
Rosilene Eller – Liquidante

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Extraordinária

Cumprindo determinações legais e estatutárias, nos termos dos artigos 123 da Lei 
6.404/76 e 16, parágrafo primeiro do Estatuto Social da Epagri, convoco os senhores 
representantes de acionistas da Epagri, a participarem da 95ª Assembleia Geral 
Extraordinária, marcada para o dia 20/04/2021, às 09h, por videoconferência, 
por intermédio do link: meet.google.com/wsn-zhhe-myd, para deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia:
1) Alterações do estatuto social da Epagri, para, dentre outras finalidades, adequá-lo 
ao Decreto Estadual nº 1.186/2021, publicado no DOE/SC em 3 de março de 2021;
2) Eleição do novo presidente do Conselho de Administração da Epagri;
3) Assuntos gerais.

Florianópolis/SC, 12 de abril de 2021.
Edilene Steinwandter
Presidente da Epagri

AVISO DE RETIFICAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0033/2021.

Torna-se pública a retificação nº 01, como segue: o edital e seus anexos foram alterados 
devido a incorreções. O novo edital e seus anexos estão disponíveis no site www.
portaldecompras.sc.gov.br. Informações serão prestadas através do e-mail gelic@sea.
sc.gov.br, ou no seguinte endereço: Rodovia SC 401 Km 5, nº 4600, Bloco II, CEP 
88032-000, Bairro Saco Grande II, Florianópolis/SC, no horário das 13:00 às 19:00, em 
dias úteis. Processo SGP-e: SEA 6564/2020. Protocolo CIG SGP-e: 2021SO000275.

AVISO DE RETIFICAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0156/2020.

Torna-se pública a retificação nº 02, como segue: o edital e seus anexos foram alterados 
devido a incorreções. O novo edital e seus anexos estão disponíveis no site www.
portaldecompras.sc.gov.br. Informações serão prestadas através do e-mail gelic@sea.
sc.gov.br, ou no seguinte endereço: Rodovia SC 401 Km 5, nº 4600, Bloco II, CEP 
88032-000, Bairro Saco Grande II, Florianópolis/SC, no horário das 13:00 às 19:00, em 
dias úteis. Processo SGP-e: SEA 6566/2020. Protocolo CIG SGP-e: SEA 9594/2020.

CNPJ/MF Nº 08.542.325/0001-08
NIRE: 42300031127

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DATA: 07 de abril de 2021. LOCAL E HORA: na sede da acionista Statkraft Energias Renováveis S.A. 
situada à Rodovia José Carlos Daux, nº 5500, 3º andar, Sala 325, Saco Grande, Florianópolis-SC, CEP 
88.032-005 e também por meio virtual, às 14:30 horas. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS ACIONISTAS: 
Dispensado, nos termos do § 4° do artigo 124 da Lei 6.404/76. QUORUM DE INSTALAÇÃO: presença 
de 100% do capital votante, representado pelas atuais acionistas (i) Adami S.A. Madeiras, que no ato se 
faz presente por seus diretores José Adami Neto, Victor Batista Adami Filho e Maurício Roberto Adami 
Telck, e; (ii) Statkraft Energias Renováveis S/A, que no ato se faz presente por seus diretores Fernando de 
Lapuerta Montoya e Leoze Lobo Maia Junior. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: José Adami Neto; 
Secretário: Leoze Lobo Maia Junior. SUMÁRIO: Por decisão dos acionistas presentes, foi autorizada 
a lavratura da ata na forma de sumário, nos termos do parágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº 6404/76, 
para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: I) 
Aprovar a proposta de pagamento de dividendos adicionais; II) Aprovar a proposta feita pelo Conselho 
de Administração para a redução de capital da Companhia no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões 
de reais), tendo em vista o excesso de liquidez, com a consequente alteração da redação do artigo 5º 
do Estatuto Social, e; III) Consolidação do Estatuto Social da Companhia; 
DELIBERAÇÕES:
I) Aprovar a proposta de pagamento de dividendos adicionais: A administração fica autorizada a 
proceder a respectiva distribuição dos dividendos adicionais aos acionistas, mediante a utilização do 
saldo de Retenção de Lucros. Os dividendos serão pagos de acordo com a disponibilidade de caixa 
da Companhia, devendo ser revertidos até o prazo limite de 31 de dezembro de 2021, caso não pagos 
dentro do referido exercício. Fica entretanto acordada a distribuição do montante de R$ 10.000.000,00 
(dez milhões de reais) a ser realizada no dia 09 de abril de 2021.
II) Aprovar a proposta feito pelo Conselho de Administração para a redução de capital da 
Companhia no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), tendo em vista o excesso de 
liquidez: Aprovar por unanimidade a proposta a redução do capital social da Companhia, no valor de 
R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), o qual passará dos atuais R$ 65.617.000,00 (sessenta e 
cinco milhões, seiscentos e dezessete mil reais), para R$ 60.617.000,00 (sessenta milhões, seiscentos 
e dezessete mil reais), mediante o cancelamento de 5.000.000 (cinco milhões) de ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, sendo: (i) 2.500.000 (duas milhões e quinhentas mil) ações ordinárias 
a serem canceladas dentre as ações de propriedade das acionistas da Companhia, Adami S.A. 
Madeiras, e (ii) 2.500.000 (duas milhões e quinhentas mil) ações ordinárias a serem canceladas dentre 
as ações Statkraft Energias Renováveis S.A., mantida assim a exata proporção atual de ações detidas 
por cada uma das acionistas, ou seja, 50% (cinquenta por cento) de ações ordinárias para cada uma 
delas. Nesse contexto, o capital social da Companhia, atualmente dividido em 31.761.700 (trinta e uma 
milhões, setecentas e sessenta e uma mil e setecentas)  ações ordinárias nominativas, passará a ser 
dividido em 26.761.700 (vinte e seis milhões, setecentas e sessenta e uma mil e setecentas) ações 
ordinárias nominativas, todas nominativas e sem valor nominal. Os respectivos valores referentes a 
redução de capital serão transferidos igualmente aos acionistas, no prazo de até 10 (dez) dias a contar 
do término do período legal de 60 (sessenta) dias, estabelecido no art. 174 da Lei nº 6.404/1976. 
III) Consolidação do Estatuto Social da Companhia: Em vista da aprovação de redução de capital 
social acima aprovada e respeitado o prazo acima referido, o Art. 5º, Capítulo II – “Capital Social” do 
Estatuto Social da Companhia passará a ter a seguinte redação: “CAPÍTULO II – Capital Social. 
Artigo 5º. “O capital social é de R$ 60.617.000,00 (sessenta milhões, seiscentos e dezessete mil reais), 
dividido em 26.761.700 (vinte e seis milhões, setecentas e sessenta e uma mil e setecentas) ações 
ordinárias, com direito a voto, todas sob a forma nominativa, sem valor nominal.”
O Estatuto Social da Companhia passa a compor a presente ata na forma do Anexo I.
ENCERRAMENTO: Como nada mais houvesse a tratar, foi lavrada a presente ata em forma de 
sumário, ficando dispensada a relação dos nomes dos acionistas presentes, quando da publicação. 
ASSINATURAS: José Adami Neto – Presidente, Leoze Lobo Maia Junior – Secretário, com certificação 
digital e-CPF - tipo A3, a quem incumbe levá-la a registro no órgão competente, antes porém, nesta 
mesma data, transcrevê-la em livro próprio da sociedade. Acionistas Presentes: Adami S.A. Madeiras, 
representada por seus diretores, José Adami Neto, Victor Batista Adami Filho e Maurício Roberto Adami 
Telck; Statkraft Energias Renováveis S/A, representada por seus diretores, Fernando De Lapuerta 
Montoya e Leoze Lobo Maia Junior. 
CERTIDÃO: A presente certidão constitui cópia fiel da ata original lavrada às fls. 171 a 184 do Livro de 
Atas de Assembleias Gerais nº 02 da sociedade PASSOS MAIA ENERGÉTICA S/A.

Florianópolis (SC), 07 de abril de 2021.
Leoze Lobo Maia Junior

Secretário

AVISO DE LICITAÇÃO

O Hospital Municipal São José, torna público que, conforme a Lei 8.666/93 e suas alterações 

posteriores, fará realizar o Pregão Eletrônico SRP nº. 028/2021, destinado a  Aquisição de Frutas para 

pacientes internados no Hospital Municipal São José , na Data/Horário: 23/04/2021 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 927773.

Joinville/SC, 09 de abril de 2021.

Jean Rodrigues da Silva – Diretor Presidente.

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. 

054/2021, destinado a Aquisição de materiais para a realização de coleta laboratorial (Agulhas/Tubos) 

para atender a demanda da Secretaria de Saúde de Joinville e do Hospital Municipal São José, na 

Data/Horário: 23/04/2021 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, 09 de abril de 2021. 

Jean Rodrigues da Silva, Secretário Municipal de Saúde. 

Fabrício da Rosa, Diretor Executivo.

AVISO DE ERRATA 
O Departamento de Trânsito de Joinville - DETRANS, leva ao conhecimento dos interessados 
que, com base no §4º do art. 21 da lei 8.666/93, está promovendo alterações no edital de Pregão 
Eletrônico nº 004/2021, destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
fiscalização automática de trânsito e monitoramento estatístico, contemplando: a disponibilização dos 
equipamentos, a implantação, a operação, a manutenção preventiva e corretiva dos mesmos, incluindo 
licenças de softwares e suporte técnico, conforme especificações deste edital e seus anexos, sendo 
transferida a data de recebimento e abertura dos invólucros para o dia 26/04/2021 às 09:00 horas. 
A Errata na íntegra encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br e www.
comprasgovernamentais.gov.br - UASG 927754. 

Joinville, 09 de abril de 2021
Paulo Rogério Rigo - Diretor-Presidente

10 segunda-feira, 12 de abril de 2021 Publicação Legal

As alterações promovidas 
no Código de Trânsito Brasi-
leiro (CTB) entram em vigor 
a partir de hoje. As mudan-
ças foram sancionadas pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
em outubro do ano passado, 
quando ficou definido que 
a vigência passaria a ocor-
rer 180 dias após a sanção.

A partir de agora, os moto-
ristas devem ficar atentos aos 
novos prazos de renovação da 
Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH), ao número de pontos 
que podem gerar a suspensão 
de dirigir e à punição de quem 
causar uma morte ao conduzir o 
veículo após ter ingerido bebida 
alcoólica ou ter usado drogas.

Os exames de aptidão física e 
mental para renovação da CNH 
não serão mais realizados a cada 
cinco anos. Agora, a validade 
será de dez anos para moto-
ristas com idade inferior a 50 
anos; cinco anos para motoris-
tas com idade igual ou superior 
a 50 anos e inferior a 70 e três 
anos para motoristas com idade 
igual ou superior a 70 anos.  

PONTUAÇÃO
Sobre a pontuação, a lei agora 

estabelece uma gradação de 20, 
30 ou 40 pontos em 12 meses 
conforme haja infrações gra-
víssimas ou não. Atualmente, 
a suspensão ocorre com 20 
pontos, independentemente do 
tipo de infração. Dessa forma, o 
condutor será suspenso com 20 
pontos se tiver cometido duas ou 
mais infrações gravíssimas; com 
30 pontos se tiver uma infração 
gravíssima; e com 40 pontos se 
não tiver cometido infração gra-
víssima no período de 12 meses.

Os condutores que exercem 
atividades remuneradas terão 
o documento suspenso com 
40 pontos, independentemen-
te da natureza das infrações. 
Essa regra atinge motoristas de 
ônibus ou caminhões, taxis-
tas, motoristas de aplicativo ou 
moto-taxistas. Se esses con-
dutores participarem de curso 
preventivo de reciclagem ao 
atingir 30 pontos, em 12 meses, 
toda a pontuação será zerada.

As novas regras proíbem que 
condutores condenados por  ho-
micídio culposo ou lesão corpo-
ral sob efeito de álcool ou outro 
psicoativo tenham pena de pri-
são convertida em  alternativas.

Nova lei de 
trânsito entra 
em vigor a 
partir de hoje

Código Brasileiro
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Em uma cidade cenográfi-
ca localizada em uma área de 
1000 m², em Vargem Grande, 
na zona oeste da cidade do Rio 
de Janeiro, a novela Gênesis dá 
vida aos sonhos e recria não 
só a cidade onde Abraão nas-
ceu, mas os lugares por onde 
ele passou. O espaço idealiza-
do somente para as fases Ur e 
Abraão conta com, aproxima-
damente, 40 cenários de estúdio 
e três construções externas, 
além das locações na região.

Com grandes produções no 
currículo, como A Escrava Isaura 
e Os Dez Mandamentos, Helton 
Minosso, cenógrafo responsá-
vel pela trama, detalha como é 
feito o processo de criação dos 
cenários. “A gente entende o 
personagem, fala com o diretor-
-geral e, em seguida, trabalha-
mos em cima de um histórico, 
com licença poética”, disse.

Assim como em outros tra-
balhos, o cenógrafo realizou 
pesquisas e conversou com o di-
retor-geral. Helton revelou que 
toda a fase de Ur foi inspirada 
na Babilônia e também apontou 
curiosidades sobre a fase Abraão. 
“Em toda a cidade cenográfica 
de Ur, tínhamos uma tonalidade 
mais azul, com todas as refe-
rências do muro da Babilônia. 
Na fase Abraão, seguimos um 
pouco Ur e começamos a entrar 
nos acampamentos, com uma 
estrutura mais orgânica. As cores 
seguem a mesma paleta, com 
tons mais terrosos”, contou. 
Helton fez questão de ressal-
tar a parceria da cenografia 
com a computação gráfica, 
departamentos que precisam 

estar alinhados na dinâmica 
do trabalho. “A cenografia e a 
computação gráfica trabalham 
praticamente juntas. Você não 
tem uma cidade cenográfica 
sem a computação gráfica. 

A gente faz uma parte para ela 
funcionar nas cenas e a com-
putação gráfica entra para dar 
a grandiosidade, complementa 
virtualmente. Temos muitos ce-
nários virtuais, todos em chroma 
key [técnica para substituir um 
fundo de cor sólida por outra 
imagem]. A gente trabalha em 
um conceito com tudo na mesma 
linha”, finalizou. 
 
CAPÍTULO DE HOJE

O faraó (André Ramiro) festeja 
o fato de as mulheres estarem 
grávidas. O povo fica aflito, no 
deserto, com a chuva torrencial 
de areia. Sarai (Adriana Garam-
bone) se abala com o que Ayla 
(Elisa Pinheiro) diz. A falta de 
Lúcifer  (Igor Ricki) é notada 
pelo povo. Ayla toma atitude e 
provoca choro em Sarai. Lúcifer 
faz de tudo para atrapalhar Ayla. 
Do Egito, a comitiva de Abraão 
chega cada vez mais perto. 

Abraão alerta Sarai a respeito 
da proximidade do destino. Agar 
(Hylka Maria) age sem cautela 
para ter a mensagem enviada por 
Anziety. A comitiva de Abraão 
desembarca no Egito. Anziety 
auxilia Abrão a adentrar o Egito. 
O faraó recepciona Abrão.

“Gênesis” é apresenta-
da de segunda à sexta-feira, 
às 21h, após o Jornal da Re-
cord. Aos sábados, assista no 
mesmo horário aos melho-
res momentos da trama.

Belaventura

Quinta fase de Gênesis  
tem 40 cenários de estúdio

Severo propõe duelo entre Jacques e Enrico 
Otoniel aproxima sua espada do pescoço de Se-

vero. Pietra diz a Carmona que só está no castelo a 
pedido de Enrico. Otoniel está furioso e diz a Enri-
co não confiar nas palavras de Severo. Severo diz 
que sempre defendeu a verdade e que foi acusado 
injustamente pela morte da rainha. Severo insiste 
na sua proposta para salvar Lizabeta: um combate 
entre os sucessores das casas de Valedo e Reden-
ção, pelo trono de Belaventura. Enrico aceita. 

Carmona diz para Nodier que Biniek será muito 
útil para ela. Severo discute com Jacques e diz para 
ele vencer a luta a todo custo em nome da dama que 

tanto admira. Enquanto Marion está desacorda-
da na cama, Leocádia se aproxima dela e fala que 
sempre teve o controle da situação e que sempre 
foi a rainha do castelo. Marion acorda e diz que a 
rainha é ela e pega uma adaga que estava escon-
dida na cama e encosta no pescoço de Leocádia. 

Enrico vai até a cozinha onde está Pietra e revela que 
fará um duelo com Jacques pelo trono de Belaventura. 
Pietra leva o caldo para Lizabeta mas é impedida por 
Merlino que pede que ela se afaste. Biniek leva Nodier até 
a casa de Lucy. Nodier quer encontrar provas de que Lucy 
era uma bruxa. Jacques diz para Severo esquecer o duelo 

e propõe uma disputa justa. Ele diz que ganhará de Enrico 
e, com isto, conseguiria apagar a derrota no passado que 
deu o trono a Otoniel. Jacques complementa dizendo que 
uma aliança deve ser formada entre as casas de Valedo 
e Redenção através de seu casamento com Lizabeta.

 Severo se surpreende com a proposta de Jacques. 
Lizabeta acorda e Merlino pede que se acalme. Ele 
pede para ver Enrico. Ele pega um frasco com líqui-
do azul e dá para Lizabeta. Pietra entra e se assus-
ta com o que vê. Enrico entra e tira a sua espada.

“Belaventura” vai ao de segunda à sexta-feira, às 
15h, na Record TV. Em Santa Catarina, pela NDTV.

Plural

Além dos 
40 cenários,  
gravação da 
superprodução 
utiliza três 
construções 
externa. 
locações pela 
zona oeste do 
Rio e ainda 
conta com 
o reforço de 
computação 
gráfica



Serviço criado por locadoras 
passou a ser oferecido diretamente 
por fabricantes de veículos - ao 
menos sete têm opções no País. 
Entre as vantagens, o cliente não 
se preocupa com documentação, 
revisões e seguro. Ter acesso a 
um carro novo por assinatura, 
da mesma forma que os serviços 
de streaming, como a Netflix, 
é a mais recente modalidade 
de venda que as montadoras 
trouxeram das matrizes para o 
Brasil. Para analistas, esse tipo de 
locação, que vai de um a três anos 
e deixa nas mãos do consumidor 
só os gastos com combustível 
e multas, vai representar fatia 
importante dos negócios do setor. 

Introduzido por locadoras, o 
serviço era tratado como aluguel 
de longo prazo, similar ao 
leasing. A partir de meados de 
2020, as montadoras entraram 
no ramo e adotaram o termo 
assinatura por incluir no 
contrato a maior parte dos custos 
com o veículo, como seguro, 
manutenção e impostos. Sete 
marcas - Audi, Caoa, Fiat, Jeep, 
Nissan, Renault e Volkswagen 
- lançaram programas. Assim 
como o serviço de streaming, 
que tem pacotes diferenciados, 
o preço da assinatura do carro 
depende do modelo, prazo de 
contrato (de um a três anos) 
e quilometragem mensal.

Montadoras apostam alto 
em carro por assinatura

Banco Central já tem prazo 
para lançar o ‘Saque Pix’
O Banco Central vai lançar no fim desse semestre o “Saque 
Pix”, sistema que deverá tirar dos bancos e lotéricas o peso de 
serem únicos operadores desse serviço. Qualquer loja cadastrada 
agora poderá ser um “terminal” de saque. A medida, além de 
melhorar a vida no interior, onde os bancos e caixas eletrônicos 
são poucos, vai possibilitar aos próprios bancos escolher melhor 
onde deixar seus postos de saque tão visados per criminosos.

Mercadoredacao@ndmais.com.br

Câmbio

Inflação (%) Ibovespa Selic

CUB-SC

Salário mínimo

Ouro

PoupançaDólar Euro Peso

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

Mês R$/m² Variação (mês)
FEVEREIRO 2.140,56 1,31%

MARÇO 2.171,33 1,44%

NACIONAL
REGIONAL DE SC R$ 1.281 A R$ 1.467

COMERCIAL

COMPRA VENDA

TURISMO

COMPRA VENDA COMPRA VENDA COMPRA VENDA

2,75% R$ 316,53

R$ 1100,00

Data Pontos Variação

Data fi nal Rendimento

09/ABR 117.669,90 -0.54%

08/ABR 118.313,23 0.59%

07/ABR 117.623,58 0.11%

12/ABRIL 0,1159%

11/ABRIL 0,1159%

10/ABRIL 0,1159%R$ 5,675 R$ 5,657 R$ 6,747 R$ 0,0609R$ 5,677 R$ 5,833 R$ 6,749 R$ 0,0614

+1,88% +1,79% +1,67% +1,65%

Índice IPCA/
IBGE

INPC/
IBGE

IGP-DI/
FGV

IGP-M/
FGV

ICV FPOLIS
UDESC ESAG

0,93%

0,86%

0,25%

1,35%

-0,43%

6,1%

MARÇO

FEVEREIRO

JANEIRO

DEZEMBRO

ACUM. ANO

ACUM. 12 MESES

0,86%

0,82%

0,27%

1,46%

-0,18%

6,94%

2,17%

2,71%

2,91%

0,76%

2,74%

30,64%

2,94%

2,53%

2,58%

0,96%

2,66%

31,11%

0,90%

0,87%

0,70%

0,91%

2,49%

6,69%
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 50 mil empresas 
criaram lojas 
online na 
pandemia
A aceleração digital no 
varejo chegou com força 
também nas pequenas e 
médias empresas. Só pela 
plataforma Nuvemshop, 
foram criadas 50 mil 
novas lojas online 
em um ano. Antes da 
pandemia, a plataforma 
tinha 30 mil lojas na sua 
nuvem. O faturamento 
de e-commerce atingiu 
R$ 176 milhões em 
março deste ano, valor 
266% maior do que o 
faturamento registrado no 
ano passado. As lojas que 
fazem o mesmo sucesso são 
aquelas ligadas a modas, 
acessórios e saúde/beleza. 
O crescimento, foi logo 
percebido, e já aportaram 
500 milhões de reais na 
empresa no mês passado.

Em meio à pandemia, cresce 
procura por microfranquias
A ABF (Associação Brasileira de Franchisng) 
lançou uma lista com as 10 maiores 
microfranquias do país, pois, em meio à 
pandemia de Covid-19, a procura por esta 
modalidade de negócio cresceu. O Brasil tem 
atualmente cerca de 600 redes que operam 
com a oferta destes serviços. Para ser dono 
de uma microfranquia, o interessado pode 
ter que desembolsar até R$ 90 mil. 
Com o fechamento do comércio e demissões em 
massa nas empresas, muitos brasileiros decidiram 
se aventurar em um ramo de negócio que exige 
baixo investimento. Edna Carvalho Ferreira é uma 
das brasileiras que decidiu se dedicar ao trabalho 
no mundo das franquias durante a pandemia. 
A franqueada empenhou todo o dinheiro que 
recebeu com a rescisão de contrato do antigo 
emprego. “Eu procurei realmente outro emprego, 
mas eu tenho 42 anos e as empresas não estavam 
me dando oportunidade”, explica. O professor 
de gestão de franquias da ESPM (Escola Superior 
de Propaganga e Marketing), Romualdo Ayres, 
explica que este negócio é atrativo porque oferece 
ao interessado a possibilidade de abrir um 
empreendimento que já foi testado e gerou lucro. 
Além disso, as microfranquias se tornaram uma 
boa opção para quem quer trabalhar de casa.

Auxílio emergencial: pagamento é liberado para novo grupo - A Caixa 
Econômica Federal pagou ontem a primeira parcela do auxílio emergencial 2021 
para um novo grupo. O depósito será para os nascidos em março. Serão quatro 
parcelas de R$ 250, com duas exceções: mulheres chefes de família receberão 
R$ 375 e famílias compostas por uma única pessoa, R$ 150. Assim, primeiro o 
dinheiro será depositado em conta poupança digital e só depois liberado para 
saque. As datas variam conforme o mês de aniversário. O dinheiro vai para 
conta poupança digital e poderá ser movimentado pelo app Caixa Tem. Com 
o aplicativo é possível fazer compras em supermercados, padarias, farmácias 
e outros estabelecimentos usando o cartão de débito virtual ou QR Code. 
Também dá para pagar contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral 
pelo próprio aplicativo ou nas casas lotéricas pela opção “pagar na lotérica”.
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Sol

Sol com nuvens

Nublado

Sol com chuva

Chuva leve

Chuva

tempo

Manhã Tarde Noite

Chapecó
Blumenau

Criciúma

Lages
Florianópolis

Itajaí

 22°C 25°C
 22°C 27°C

 20°C 25°C

 19°C 26°C

 13°C 24°C

 15°C 24°C

Pôr do sol: 06:29

  Quinta 
 Min. 23°C

Máx. 28°C  

Nascer do sol: 18:00

  Terça 
Min. 21°C
Máx. 30°C 

  Quarta 
Min. 20°C
Máx.  30°C

SANTA CATARINA

Joinville

18°C 26°C 20°C

Sol

Sol com nuvens

Nublado

Sol com chuva

Chuva leve

Chuva

tempo

Manhã Tarde Noite

Chapecó
Blumenau

Criciúma

Lages

Joinville

Itajaí

Pôr do sol: 06:29

  Quinta  
Min.  20°C 
Máx.  23°C 

Nascer do sol: 18:00

  Terça 
Min.   19°C 
Máx.  24°C 

  Quarta 
Min.   19°C 
Máx.  24°C 

  20°C   22°C   20°C 

SANTA CATARINA

Florianópolis

 22°C 25°C

 21°C 27°C

 22°C 27°C

 19°C 26°C

 13°C 24°C

 15°C 24°C

horóscopo

cruzadasPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 59

SS
COMEDIANTE
HOLERITEBEM
OAEMCCP
CRINAETER

DOENÇADEPELE
LOSRAMAGA

CASAITEGD
TEORIACLEO
ACETROM
MAORISZP

PASSCUEMBU

RPCORONEL
GEARASDI

JORNALISTICO

AUTOSOMOS

Fator que
dificulta o

plantio

Categoria
de habili-
tação para

motos

Setor da
fábrica
têxtil

Constante 
adversário

do mau
na ficção

Pelo sedo-
so de ani-
mais como
o cavalo

Preposi- 
ção de  

"em cima 
do muro"
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câmaras
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e Ásia 
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francesa 

501, em 
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romanos
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seção in-
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de sites

(?) da sel-
va: o leão

Uva de
Algarve

Patente
superior

(?)-branco,
ave

Furo (?), destaque 
do noticiário

Componente comum
em nomes de oficinas

Bastão real
A textura
da língua
de gato

(?) das Ar-
tes, cidade
"É (?)!": 

complicado

Presente de Páscoa
para paladares
diferenciados

Dado do
endereço
Possui;
usufrui

Senhora
(abrev.)

Sufixo de
"cistite"

(?) da Lapa,
atração

do Centro 
do Rio

Anestésico
inalável 
Comer,

em inglês

Profissão
de Paulo
Gustavo

Documen-
to usado

como com-
provante
de renda

Aquele que se
beneficia do plano de
carreira da empresa

Calmas; tranquilas

Condição enumerada
em um contrato

Povo nati-
vo da Nova
Zelândia,
pratica a

dança
haka como
ritual de
guerra

4/gear — maga — pass. 5/crato — maori. 8/holerite.
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Áries  21/3 a 20/4 
A pressão se faz sentir e ela é natural, 
porque é muito o que está em jogo e 
as pessoas andam inquietas. Por isso, 
hoje é dia de você desempenhar suas 
funções com o máximo de destreza 
possível, demonstrando resultados.

Touro 21/4 a 20/5
Mesmo que não seja possível fazer uso 
imediato das informações que você 
recebe, o esclarecimento que decorre 
dessas se arraiga em seus pensamen-
tos e será útil num futuro próximo. 
Siga em frente, sem preocupações.

Gêmeos  21/5 a 20/6 
Se todo mundo coordenasse ações, o 
resultado seria imbatível, porém, esse 
é o grande desafio, sustentar um tipo 
de coordenação que depende mui-
to mais da boa vontade das pessoas 
envolvidas do que de sua liderança.

Câncer   21/6 a 22/7 
Aquilo que você entende precisa ser 
transformado em ação o mais rapida-
mente possível, porque de outra forma 
o entendimento perderia a validade e se 
tornaria um ressentimento encrava-
do, porque não ter feito o necessário.

Leão 23/7 a 22/8  
A visão ampla dos acontecimen-
tos agrega lucidez aos seus raciocí-
nios, mas ao mesmo tempo complica 
seu entendimento de toda a situa-
ção, tornando mais difícil encontrar 
uma decisão que dê conta de tudo.

Virgem  23/8 a 22/9 
Aquilo que interessa a você há de 
ser monitorado de perto, o tem-
po inteiro. O foco que você sustentar 
sobre seus interesses será o quanto 
de dor de cabeça você evitará no fu-
turo Investigue e mantenha o foco.

Libra  23/9  a 22/10
A boa receptividade que você tem hoje 
há de ser aproveitada, para você fazer 
os requerimentos que, em outros mo-
mentos, seria mais difícil. A facilida-
de de hoje é uma raridade e vai passar 
rapidamente. Aproveite, isso sim.

Escorpião 23/10 a 21/11 
Poucas e boas coisas se podem fazer 
hoje, mas se você se envolver nelas 
com o coração e todo seu ardor inte-
rior, você colherá resultados excep-
cionais. As melhores coisas da vida 
nem sempre são caras e difíceis.

Sagitário  22/11 a 21/12 
Começar algo novo traz entusiasmo e 
isso é sempre bom para a alma sagi-
tariana. Mesmo que seja algo simples 
e pequeno, faça o possível para se 
renovar interiormente com essa for-
ça maravilhosa que é o entusiasmo.

Capricórnio 22/12 a 20/1 
Repetir o mesmo de sempre e exigir 
que os resultados sejam os mesmos, 
essa não é uma atitude que poderia 
dar certo sempre, porque os cenários 
são diferentes, as pessoas são ou-
tras, e nem você é a mesma pessoa.

Aquário 21/1 a 19/2
As coisas do dia a dia, aquelas mes-
mas que são feitas automaticamen-
te, hoje mereceriam um pouco mais de 
atenção, porque tendem a apresentar 
visões muito importantes e esclarece-
doras, que podem ser aproveitadas.

Peixes  20/2 a 20/3
O esclarecimento é fundamental, por-
que é proverbial que as contas claras 
sejam essenciais para a conserva-
ção das amizades. Por isso, não tenha 
pudor de investigar e questionar, tudo 
em nome do esclarecimento. Aí sim.
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Chamada pública

Uma chamada pública vai destinar 32 
bolsas para os Centros de Inovação (CI) do 
Estado de Santa Catarina. O valor global 
do edital é de R$ 2,68 milhões. A seleção 
dos candidatos será feita pela Fundação 
de Amparo à Pesquisa e Inovação do Esta-
do de Santa Catarina (Fapesc). As propos-
tas podem ser submetidas até 19 de abril.  

O edital faz parte do Programa de Apoio 
à Consolidação do Ecossistema de Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação (CTI) na Rede 
Catarinense dos Centros de Inovação 
(RCCI) do Estado de Santa Catarina. As 
bolsas, no valor R$ 3,5 mil, serão des-
tinadas a profissionais com destacado 
desempenho técnico-científico e/ou 
reconhecida experiência nas diversas 
áreas do conhecimento. “A ativação do 
ecossistema de Ciência, Tecnologia e 
Inovação é essencial para o desenvolvi-
mento sustentável do Estado de Santa 
Catarina”, afirma o presidente da Fapesc, 
Fábio Zabot Holthausenis. “Este progra-
ma de bolsas para os Centros de Inovação 
visa ampliar as ações regionais e conectar 
os atores locais a partir das ações dos bol-
sistas, gerando movimento nos Centros 
de Inovação e articulação de toda a rede 
catarinense. O apoio da Fapesc tem sido 
um diferencial para as regiões e vamos 
manter buscando, cada vez mais, ampliar 
a inovação em todo o Estado”, acrescenta.

AGENTES DE INOVAÇÃO
As propostas deverão ser submetidas 

pelas entidades mantenedoras/gestoras 
dos CIs reconhecidas pela Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento Econômico 
Sustentável. As bolsas terão duração de 
12 meses, podendo ser prorrogadas por 
igual período. Do total, 30 serão desti-
nadas aos Centros de Inovação – sendo 
duas por unidade – e duas para atuação 
na organização da RCCI, junto à SDE e 
Fapesc. “O governo está dando mais um 
passo para apoiar o ecossistema catari-
nense. Os bolsistas representam a pre-
sença e o braço do Estado dentro de cada 
CI. São verdadeiros agentes de inovação, 
que possuem um papel fundamental de 
disseminar a cultura do empreendedo-
rismo inovador em cada unidade, com o 
intuito de fortalecer o mercado e incen-
tivar soluções de ponta para os desafios 
de Santa Catarina”, diz o secretário de 
Estado do Desenvolvimento Econô-
mico Sustentável, Luciano Buligon.

Estado destina 
32 bolsas na 
área de inovação



Agressividade, personalidade e 
atitude. Em tarde de bom fute-
bol, Figueirense e JEC ficaram 
no 1 a 1 neste domingo (11), no 
Estádio Orlando Scarpelli. A 
partida marcou a volta do técnico 
Vinícius Eutrópio ao comando do 
JEC após cirurgia e com a bus-
ca incessante pelo gol, as duas 
equipes acertaram na qualidade 
de jogo. Com gols de Marllon 
e Thiago Santos, Figueirense e 
JEC se mantiveram na zona de 
classificação e restando duas 
rodadas, ocupam a oitava e a 
sexta posição, respectivamente.

Um primeiro tempo movimen-
tado, com duas equipes dispostas 
a balançar a rede no Orlando Scar-
pelli. Com uma postura total-
mente diferente, o JEC conseguiu 
recuperar a qualidade no passe 
e a agressividade característica 
da equipe neste ano. A volta de 
Vinícius Eutrópio deu confiança 
ao elenco que até começou sendo 
pressionado pelo Figueirense, mas 
conseguiu se impor, equilibrar a 
partida e dominar as ações na se-
gunda metade do primeiro tempo.

Jogando em casa, o Figueirense 
começou subindo a marcação para 
pressionar a saída de bola no cam-
po de defesa tricolor, explorando 
muito o lado direito do campo, de 
onde saiu a jogada que originou o 
pênalti e o primeiro gol da partida. 

O Furacão avançou até a linha 
de fundo e o cruzamento encon-
trou Fabrício na área. O volante 
foi calçado por Diogo Santos 
e o árbitro não demorou para 
apontar a marca do pênalti. Na 

cobrança, Marllon cobrou como 
manda o manual: bola para um 
lado, Fabian Volpi para o outro e 
placar aberto aos 15 minutos.

Conseguindo trabalhar a bola 
no meio campo e com agressivi-
dade ofensiva, o JEC conseguiu 
criar boas oportunidades pelo lado 
esquerdo, infiltrando na área com 
passe entre as linhas de marcação 
do Figueirense e, ainda, com bons 
chutes de fora da área dos pés de 
Edson Ratinho e Yann Rolim.

O gol amadureceu e, aos 40 
minutos, ele saiu dos pés do cen-
troavante que incomodou a zaga 
do Furacão. Em ótimo lançamento 
do campo de defesa, Thiago Santos 

recebeu marcado por dois, se 
livrou e bateu de perna esquerda, 
na saída do goleiro, para igua-
lar o placar antes do intervalo.

Na volta para o segundo tempo, 
a reestreia de Naldo com a camisa 
tricolor. O volante campeão da série 
B em 2014 entrou no lugar de Diogo 
Santos, amarelado, e a equipe se 
manteve superior ao Figueirense.

Para tentar escapar da marca-
ção e oxigenar o time, Jorginho 
mexeu para dar mais velocidade 
ao ataque, mas com as instruções 
de Eutrópio, que a todo momen-
to ajustava o posicionamento 
da equipe, o Tricolor se fechou, 
limitando os espaços do Furacão.

As mudanças no JEC também 
aceleraram as ações pelas pontas 
e em ótimo passe entre a marca-
ção do alvinegro, Caio Monteiro 
encontrou Yann Rolim na área, 
mas o chute saiu mascado, na 
mão do goleiro do Furacão.

O jogo continuou intenso, 
com as duas equipes buscando 
o ataque para sair com os três 
pontos de campo. Com vonta-
de, as faltas se multiplicaram e 
os cartões amarelos também.

Apesar da busca incessan-
te pelo gol, os dois times não 
conseguiram passar pela mar-
cação fechada e o jogo termi-
nou com igualdade no placar.

O JEC volta a campo na quinta-
-feira (15), pela Copa do Brasil. O 
Tricolor encara o Atlético-GO, às 
21h30, na Arena Joinville. Já o Fi-
gueirense volta a jogar no domingo 
(18), quando viaja para enfrentar 
o Próspera, no Sul do Estado. 
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O impacto da volta 
do comandante

EvariniDrika

adrieli.evarini@ndmais.com.br

JEC empata com o 
Figueira na Capital
Retorno do técnico inspirou o time, que voltou a jogar bem

Esporte

O retorno de Vinícius Eutrópio mudou completamente o 
time. Com uma postura diferente, segura, de confiança e 
agressiva, o JEC reencontrou o bom futebol que apresentou 
nos dois títulos que conquistou e o impacto do comandante 
à beira do gramado foi sentido a cada minuto de jogo. O 
tempo todo gesticulando e orientando a equipe, Eutrópio 
deu uma “chacoalhada” no time e conseguiu corrigir os 
erros de posicionamento e marcação no mesmo instante 
em que ocorriam. A presença do comandante faz voltar a 
alma desse JEC que, neste ano, tem se mostrado persistente, 
assim como foi durante os 90 minutos do jogo na Capital.

Reestreia de Naldo 
Era questão de tempo e aconteceu. Naldo reestreou com a 
camisa tricolor ontem, entrando no lugar de Diogo Santos 
no segundo tempo e mostrou aquilo que o torcedor está 
acostumado a ver dele: segurança. A tendência é que o pitbull 
seja o titular já na próxima partida, contra o Atlético-GO.

Inversão nas pontas 
Mais uma vez, o JEC entrou em campo com Yaya e Luquinhas 
nas pontas, mas se engana quem pensou que os dois ficariam 
fixos, cada um em seu lado do campo. A cada ataque 
tricolor e, com as devidas correções de Eutrópio, o time 
se montava de acordo com a marcação. A mobilidade das 
pontas dá mais opções ofensivas para a equipe e confunde 
a marcação adversária. Prova disso foram as chances 
que o Tricolor criou, enfiando a bola entre as linhas de 
marcação quebradas graças a mobilidade dos atletas.

Thiago Santos 
A estrela de Thiago Santos brilhou no Scarpelli, mas 
o atacante chamou a atenção não apenas pelo gol. A 
entrada do camisa 22 mexeu com a estrutura do ataque 
tricolor e, na partida de ontem, Thiago foi o melhor 
em campo. Poderia, inclusive, ter marcado mais do 
que um gol. “Brigador” e finalizador, o atacante teve 
chances de balançar a rede do Figueirense em pelo 
menos outras três oportunidades. Dor de cabeça boa para 
Eutrópio, que tem dois centroavantes de primeira.

FOTOS VITOR FORCELLINI/DIVULGAÇÃO/ND

Tiago Santos marcou o gol do Joinville e ainda levou perigo à meta do Figueira constantemente 

 TIME P J V E D GP GC SG %
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º

CLASSIFICADOS REBAIXADOS

Chapecoense 22 9 7 1 1 16 4 12 81.5
Brusque 18 9 5 3 1 16 8 8 66.7
Avaí 15 9 4 3 2 7 5 2 55.6
Juventus-SC 14 9 4 2 3 11 13 -2 51.9
Marcílio Dias 13 9 3 4 2 9 7 2 48.1
Joinville 12 9 3 3 3 7 9 -2 44.4
Próspera 11 9 3 2 4 8 13 -5 40.7
Figueirense 10 9 2 4 3 12 10 2 37
Concórdia AC 9 9 2 3 4 10 13 -3 33.3
Hercílio Luz 9 9 2 3 4 8 13 -5 33.3
Metropolitano 5 8 1 2 5 5 9 -4 20.8
Criciúma 4 8 0 4 4 4 9 -5 16.7

CATARINENSE
  9ª RODADA 
 10/4, 16h Juventus-SC  1 x 1  Marcílio Dias
10/4, 16h Chapecoense 3 x 1 Próspera
10/4, 19h Brusque 2 x 1 Hercílio Luz
11/4, 16h Avaí o x 0  Concórdia AC
11/4, 16h Figueirense 1 x 1 Joinville
12/4, 19h Criciúma  x  Metropolitano 

   10ª RODADA 
 18/4, 16h Marcílio Dias  x  Chapecoense
18/4, 16h Concórdia AC  x  Criciúma
18/4, 16h Próspera  x  Figueirense
18/4, 16h Avaí  x  Hercílio Luz
18/4, 16h Metropolitano  x  Juventus-SC
18/4, 16h Joinville  x  Brusque 
   

  1 X 1  

Figueirense
Emerson Jr.; Everton 

Santos, Felipe 
Gregório, Paulo 

Ricardo e Renan 
Luís; Khevin, Fabrício 

e Marllon; Lincon 
(Pedro Maranhão), 

Carlinhos (Wellissol) 
e Gabriel (Breno). 
Técnico: Jorginho

JEC
Fabian Volpi; Edson 
Ratinho, Jaques, 
Fernando e Helerson; 
Diogo Santos (Naldo), 
Alex Nagib (Banguelê) 
e Yann Rolim (Diego), 
Yaya Banhoro 
(Caio Monteiro), 
Luquinhas (Gustavo 
Ermel) e Thiago 
Santos. Técnico: 
Vinícius Eutrópio

Gols: Marllon (FIG) e Thiago Santos (JEC). 
Cartões amarelos: Diogo Santos (JEC), 

Thiago Santos (JEC), Marllon (FIG), Breno 
(FIG), Pedro Maranhão (FIG), Khevin (FIG). 
Data: Domingo (11), às 16h. Local: Estádio 

Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Árbitro: 
Gustavo Ervino Bauermann. Assistentes: 
Thiaggo Americano Labes e Clair Dapper.



INGLÊS
 TIME P J V E D GP GC SG %

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

13º

14º

15º

16º

17º

18º

19º

20º

L. CAMP. L. EURO. REBAIX.

  31ª RODADA 
 9/4, 16h Fulham 0 x 1 Wolverhamp.
10/4, 8h30 Manch. City 1 x 2 Leeds United
10/4, 11h Liverpool 2 x 1 Aston Villa
10/4, 13h30 Crystal Palace 1 x 4 Chelsea
11/4, 8h Burnley 1 x 2 Newcastle
11/4, 10h05 West Ham 3 x 2 Leicester
11/4, 12h30 Tottenham 1 x 3 Manch. United
11/4, 15h Shef. United 0 x 3 Arsenal
12/4, 14h W. Bromwich  x  Southampton
12/4, 16h15 Brighton  x  Everton  

  32ª RODADA 
 16/4, 16h Everton  x  Tottenham
17/4, 8h30 Newcastle  x  West Ham
17/4, 11h Wolverhamp.  x  Shef. United
17/4 Southampton  x  Crystal Palace
18/4, 9h30 Arsenal  x  Fulham
18/4, 12h Manch. United  x  Burnley
19/4, 16h Leeds United  x  Liverpool
20/4, 16h Chelsea  x  Brighton
21/4, 16h15 Aston Villa  x  Manch. City
22/4, 16h Leicester  x  W. Bromwich  

Manch. City 74 32 23 5 4 67 23 44 77.1
Manch. United 63 31 18 9 4 61 34 27 67.7
Leicester 56 31 17 5 9 55 37 18 60.2
West Ham 55 31 16 7 8 51 39 12 59.1
Chelsea 54 31 15 9 7 50 31 19 58.1
Liverpool 52 31 15 7 9 53 37 16 55.9
Tottenham 49 31 14 7 10 52 35 17 52.7
Everton 47 29 14 5 10 41 38 3 54
Arsenal 45 31 13 6 12 43 35 8 48.4
Leeds United 45 31 14 3 14 49 49 0 48.4
Aston Villa 44 30 13 5 12 43 33 10 48.9
Wolverhamp. 38 31 10 8 13 31 41 -10 40.9
Crystal Palace 38 31 10 8 13 33 52 -19 40.9
Southampton 36 30 10 6 14 39 53 -14 40
Burnley 33 31 8 9 14 25 42 -17 35.5
Brighton 32 30 7 11 12 33 38 -5 35.6
Newcastle 32 31 8 8 15 32 51 -19 34.4
Fulham 26 32 5 11 16 24 42 -18 27.1
W. Bromwich 21 30 4 9 17 25 59 -34 23.3
Shef. United 14 31 4 2 25 17 55 -38 15.1
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Premiação Ganhadores Prêmio

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

2203

Federal Concurso
Quarta e sábado
Premiação Bilhete Prêmio

5554

   

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

Premiação Ganhadores Prêmio

5537

   

2361Mega-Sena Concurso
Quarta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio

Lotomania Concurso
Terça e sexta

Premiação Ganhadores Prêmio

2168

   

   

Primeiro sorteio

Segundo sorteio

Dupla Sena Concurso
Terça, quinta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio 

2211

02 21 30 39 40 49

Premiação Ganhadores Prêmio 

02 03 11 23 26 31

   
   
   
   
   

   
   

Timemania Concurso
Terça, quinta e sábado

JOINVILLE       SC
TIME DO CORAÇÃO

1624

13 15 17 28 38 41 74

Premiação Ganhadores Prêmio

Time coração Ganhadores Prêmio

Dia de Sorte Concurso
Terça, quinta e sábado

MÊS DA SORTE: 

442

05 12 15 18 24 26 30

Premiação Ganhadores Prêmio

DEZEMBRO         

LOTERIAS

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

15 acertos 1 R$ 931.682,43
14 acertos 284 R$ 982,65
13 acertos 9762 R$ 25,00
12 acertos 115925 R$ 10,00
11 acertos 581895 R$ 5,00

1 acertos 098380 R$ 500 mil
2 acertos 031186 R$ 27 mil
3 acertos 015563 R$ 24 mil
4 acertos 073309 R$ 19 mil
5 acertos 034333 R$ 18.329,00

Quina Acumulado R$ 7 milhões
Quadra 58 R$ 11.087,74
Terno 6374 R$ 151,71

09 26 28 32 41

Sena Acumulado R$ 33 milhões
Quina 61 R$ 42.932,72
Quadra 3782 R$ 989,23

14 21 22 29 35 46

20 acertos Acumulado R$ 1.300 mil
19 acertos 9 R$ 26.227,27
18 acertos 109 R$ 1.353,48
17 acertos 935 R$ 157,78
16 acertos 4874 R$ 30,26
15 acertos 19101 R$ 7,72
0 acertos 1 R$ 118.022,71

04 07 09 11 26
32 34 37 49 59
66 68 73 76 79
83 88 92 96 99

Sena Acumulado R$ 30 milhões
Quina 7 R$ 7.203,24
Quadra 428 R$ 134,63

Sena 0 R$ 0,00
Quina 13 R$ 3.490,80
Quadra 565 R$ 101,99

7 acertos Acumulado R$ 800 mil
6 acertos 2 R$ 21.974,85
5 acertos 43 R$ 1.460,12
4 acertos 933 R$ 9,00

JOINVILLE       SC 2078 R$ 7,50

7 acertos 1 R$ 754.747,32
6 acertos 82 R$ 1.738,16
5 acertos 2291 R$ 20,00
4 acertos 24463 R$ 4,00

ALEMÃO

 TIME P J V E D GP GC SG %
1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

13º

14º

15º

16º

17º

18º

L. CAMP. L. EURO. PLAYOFF REBAIX..

  28ª RODADA 
 9/4, 15h30 Arm. Bielefeld 1 x 0 Freiburg
10/4, 10h30 Wer. Bremen 1 x 4 RB Leipzig
10/4, 10h30 Hertha Berlin 2 x 2 Bor. Mönch.
10/4, 10h30 Ein. Frankfurt 4 x 3 Wolfsburg
10/4, 10h30 B. Munique 1 x 1 Union Berlin
10/4, 13h30 Stuttgart 2 x 3 B. Dortmund
11/4, 10h30 Schalke 4 1 x 0 Augsburg
11/4, 13h Colônia 2 x 3 Mainz
12/4, 15h30 Ho� enheim  x  B. Leverkusen     

  29ª RODADA 
 16/4, 15h30 RB Leipzig  x  Ho� enheim
17/4, 10h30 Wolfsburg  x  B. Munique
17/4, 10h30 Augsburg  x  Arm. Bielefeld
17/4, 10h30 Union Berlin  x  Stuttgart
17/4, 10h30 Freiburg  x  Schalke 4
17/4, 10h30 Bor. Mönch.  x  Ein. Frankfurt
17/4, 13h30 B. Leverkusen   x  Colônia
18/4, 10h30 B. Dortmund  x  Wer. Bremen
18/4, 13h Mainz  x  Hertha Berlin    

B. Munique 65 28 20 5 3 80 36 44 77.4
RB Leipzig 60 28 18 6 4 52 23 29 71.4
Wolfsburg 54 28 15 9 4 49 26 23 64.3
Ein. Frankfurt 53 28 14 11 3 59 40 19 63.1
B. Dortmund 46 28 14 4 10 58 41 17 54.8
B. Leverkusen  43 27 12 7 8 45 32 13 53.1
Union Berlin 40 28 9 13 6 42 34 8 47.6
Bor. Mönch. 40 28 10 10 8 48 43 5 47.6
Stuttgart 39 28 10 9 9 50 44 6 46.4
Freiburg 37 28 10 7 11 40 42 -2 44
Augsburg 32 28 9 5 14 29 42 -13 38.1
Ho� enheim 30 27 8 6 13 41 47 -6 37
Wer. Bremen 30 28 7 9 12 32 43 -11 35.7
Mainz 28 28 7 7 14 30 48 -18 33.3
Hertha Berlin 26 28 6 8 14 34 48 -14 31
Arm. Bielefeld 26 28 7 5 16 22 46 -24 31
Colônia 23 28 5 8 15 27 50 -23 27.4
Schalke 4 13 28 2 7 19 18 71 -53 15.5

ESPANHOL
 TIME P J V E D GP GC SG %

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

13º

14º

15º

16º

17º

18º

19º

20º

L. CAMP. L. EURO. REBAIX..

  30ª RODADA 
 9/4, 16h Huesca 3 x 1 Elche
10/4, 9h Getafe 0 x 1 Cádiz
10/4, 11h15 Athl.Bilbao 0 x 0 Alavés
10/4, 13h30 Eibar 0 x 1 Levante
10/4, 16h Real Madrid 2 x 1 Barcelona
11/4, 9h Villarreal 1 x 2 Osasuna
11/4, 11h15 Valencia 2 x 2 Real Sociedad
11/4, 13h30 Valladolid 1 x 2 Granada
11/4, 16h Betis 1 x 1 At.de Madrid
12/4, 16h Celta  x  Sevilla  

  31ª RODADA 
 21/4, 14h Osasuna  x  Valencia
21/4, 14h Levante  x  Sevilla
21/4, 15h Betis  x  Athl.Bilbao
21/4, 16h Alavés  x  Villarreal
21/4, 16h Elche  x  Valladolid
21/4, 17h Cádiz  x  Real Madrid
22/4, 14h At.de Madrid  x  Huesca
22/4, 16h Granada  x  Eibar
22/4, 16h Real Sociedad  x  Celta
22/4, 17h Barcelona  x  Getafe  

At.de Madrid 67 30 20 7 3 52 20 32 74.4
Real Madrid 66 30 20 6 4 53 24 29 73.3
Barcelona 65 30 20 5 5 69 26 43 72.2
Sevilla 58 29 18 4 7 40 21 19 66.7
Real Sociedad 47 30 12 11 7 47 31 16 52.2
Betis 47 30 14 5 11 40 43 -3 52.2
Villarreal 46 30 11 13 6 43 33 10 51.1
Granada 39 30 11 6 13 36 50 -14 43.3
Levante 38 30 9 11 10 37 39 -2 42.2
Celta 37 29 9 10 10 38 43 -5 42.5
Athl.Bilbao 37 30 9 10 11 39 33 6 41.1
Cádiz 35 30 9 8 13 27 45 -18 38.9
Valencia 34 30 8 10 12 36 42 -6 37.8
Osasuna 34 30 8 10 12 25 36 -11 37.8
Getafe 30 30 7 9 14 22 34 -12 33.3
Huesca 27 30 5 12 13 31 45 -14 30
Valladolid 27 30 5 12 13 27 41 -14 30
Elche 26 30 5 11 14 27 46 -19 28.9
Alavés 24 30 5 9 16 24 47 -23 26.7
Eibar 23 30 4 11 15 22 36 -14 25.6

ITALIANO
 TIME P J V E D GP GC SG %
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L. CAMP. L. EURO. REBAIX..

  30ª RODADA 
 10/4, 10h Spezia 3 x 2 Crotone
10/4, 13h Parma 1 x 3 Milan
10/4, 15h45 Udinese 0 x 1 Torino
11/4, 7h30 Internazionale 1 x 0 Cagliari
11/4, 10h Hellas Verona 0 x 1 Lazio
11/4, 10h Juventus 3 x 1 Genoa
11/4, 10h Sampdoria 0 x 2 Napoli
11/4, 13h Roma 1 x 0 Bologna
11/4, 15h45 Fiorentina 2 x 3 Atalanta
12/4, 15h45 Benevento  x  Sassuolo 

   31ª RODADA 
 17/4, 10h Crotone  x  Udinese
17/4, 10h Sampdoria  x  Hellas Verona
17/4, 13h Sassuolo  x  Fiorentina
17/4, 15h45 Cagliari  x  Parma
18/4, 7h30 Milan  x  Genoa
18/4, 10h Atalanta  x  Juventus
18/4, 10h Bologna  x  Spezia
18/4, 10h Lazio  x  Benevento
18/4, 13h Torino  x  Roma
18/4, 15h45 Napoli  x  Internazionale  

Internazionale 74 30 23 5 2 69 27 42 82.2
Milan 63 30 19 6 5 57 35 22 70
Juventus 62 30 18 8 4 61 27 34 68.9
Atalanta 61 30 18 7 5 71 38 33 67.8
Napoli 59 30 19 2 9 65 34 31 65.6
Lazio 55 29 17 4 8 46 38 8 63.2
Roma 54 30 16 6 8 54 44 10 60
Hellas Verona 41 30 11 8 11 38 35 3 45.6
Sassuolo 40 29 10 10 9 48 48 0 46
Sampdoria 36 30 10 6 14 39 45 -6 40
Bologna 34 30 9 7 14 39 46 -7 37.8
Udinese 33 30 8 9 13 32 40 -8 36.7
Genoa 32 30 7 11 12 32 44 -12 35.6
Spezia 32 30 8 8 14 40 55 -15 35.6
Fiorentina 30 30 7 9 14 38 49 -11 33.3
Benevento 30 29 7 9 13 30 54 -24 34.5
Torino 27 29 5 12 12 42 52 -10 31
Cagliari 22 30 5 7 18 31 51 -20 24.4
Parma 20 30 3 11 16 29 59 -30 22.2
Crotone 15 30 4 3 23 37 77 -40 16.7

Mais um título

Em um jogo equilibrado, de 
ótimo nível técnico, nervoso, 
cheio de alternativas e deci-
dido nos detalhes, o Flamen-
go derrotou o Palmeiras nos 
pênaltis após empate por 2 a 
2 no tempo normal e sagrou-
-se bicampeão da Supercopa 
do Brasil neste domingo, no 
Mané Garrincha, em Brasí-
lia. O duelo teve belos gols, 
erros defensivos, alternância 
de placar e drama até o fim.

No confronto entre o vence-
dor do Campeonato Brasileiro e 
o ganhador da Copa do Brasil, o 
equilíbrio prevaleceu em cam-

po, mas na dramática disputa 
de pênaltis o time rubro-negro 
levou a melhor depois de 18 
cobranças, vencendo por 6 a 5, 
com o brilho do goleiro Diego 
Alves, que defendeu as bati-
das de Luan, Danilo, Gabriel 
Menino e Mayke. O Palmei-
ras chegou a abrir dois gols 
de vantagem na disputa, mas 
não aproveitou e viu o golei-
ro adversário ser decisivo.

No tempo normal, o Pal-
meiras marcou duas ve-
zes com Raphael Veiga. Os 
gols do Flamengo foram 
de Gabigol e Arrascaeta.

Fla vence nos pênaltis e é 
bicampeão da Supercopa

CARIOCA
 TAÇA GUANABARA 

 TIME P J V E D GP GC SG %
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º

 CAMP. SEMIF. TAÇA RIO REBAIX. 

  9ª RODADA 
 10/4, 15h30 Macaé 1 x 3 Resende
10/4, 15h30 Portuguesa-RJ 5 x 1 Bangu
10/4, 21h05 V. Redonda 2 x 2 Botafogo
11/4, 15h30 Madureira 0 x 0 Boavista
11/4, 18h Fluminense 3 x 1 Nova Iguaçu
14/4, 21h Flamengo  x  Vasco     

V. Redonda 20 9 6 2 1 16 10 6 74.1
Flamengo 19 8 6 1 1 18 4 14 79.2
Portuguesa-RJ 17 9 5 2 2 14 4 10 63
Fluminense 16 9 5 1 3 15 10 5 59.3
Botafogo 12 9 2 6 1 10 8 2 44.4
Madureira 12 9 2 6 1 8 10 -2 44.4
Resende 11 9 3 2 4 8 14 -6 40.7
Vasco 10 8 2 4 2 13 11 2 41.7
Boavista 10 9 2 4 3 10 10 0 37
Nova Iguaçu 9 9 2 3 4 11 13 -2 33.3
Bangu 5 9 1 2 6 4 16 -12 18.5
Macaé 1 9 0 1 8 4 21 -17 3.7

PAULISTA
  GRUPO A 

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

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

1º
2º
3º
4º

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

1º
2º
3º
4º

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

1º
2º
3º
4º

 CLASSIFICADOS 

  11ª RODADA 
 10/4, 20h São Paulo 5 x 1 São Caetano
11/4, 20h Guarani 0 x 1 Corinthians
A defi nir Ferroviária  x  Ituano
A defi nir Novorizontino  x  Botafogo-SP
A defi nir Palmeiras  x  Santos
A defi nir Bragantino  x  Ponte Preta
A defi nir Santo André  x  Mirassol
A defi nir São Bento  x  Inter Limeira 

   12ª RODADA 
 A defi nir Botafogo-SP  x  Bragantino
A defi nir Corinthians  x  Novorizontino
A defi nir Ituano  x  Santo André
A defi nir Mirassol  x  São Paulo
A defi nir Ponte Preta  x  Palmeiras
A defi nir Santos  x  São Bento
A defi nir São Caetano  x  Ferroviária    

Corinthians 14 6 4 2 0 7 3 4 77.8
Santo André 5 4 1 2 1 4 4 0 41.7
Inter Limeira 3 4 1 0 3 1 6 -5 25
Botafogo-SP 2 5 0 2 3 1 8 -7 13.3

São Paulo 10 5 3 1 1 15 4 11 66.7
Ferroviária 7 4 2 1 1 7 3 4 58.3
Ponte Preta 4 4 1 1 2 3 4 -1 33.3
São Bento 2 5 0 2 3 3 6 -3 13.3

Bragantino 11 5 3 2 0 7 3 4 73.3
Palmeiras 8 4 2 2 0 8 3 5 66.7
Ituano 7 4 2 1 1 6 3 3 58.3
Novorizontino 5 4 1 2 1 4 4 0 41.7

Mirassol 8 5 2 2 1 5 4 1 53.3
Santos 6 5 1 3 1 5 8 -3 40
Guarani 5 5 1 2 2 2 5 -3 33.3
São Caetano 1 5 0 1 4 1 11 -10 6.7

segunda-feira, 12 de abril de 2021 17
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Flu ganha e fica perto das semifinais
O Fluminense cumpriu a meta de ganhar do Nova Iguaçu na 
volta do futebol à capital carioca. Depois de um primeiro tempo 
muito fraco, o time de Roger Machado acordou na etapa final, 
fez 3 a 1 em dia de gol histórico de Fred, e colocou a mão na 
vaga às semifinais. Com pintura de Kayke, gol 400 da carreira 
de Fred, e outro de John Kennedy no fim, o Fluminense subiu 
para os 16 pontos, se consolidando na quarta colocação. Abriu 
quatro sobre o Botafogo, em quinto e próximo rival, restando 
apenas duas rodadas para o término da primeira fase.

Atlético ainda lidera
O Atlético de Madrid está de volta 
à liderança do Espanhol um dia 
após ser ultrapassado pelo Real. 
Com empate por 1 a 1 com o 
Bétis, o time de Diego Simeone 
soma 67, diante de 66 dos 
merengues e de 65 do Barcelona.



Um fenômeno inusitado foi capturado pela sonda 
robô Perseverance, da agência aeroespacial norte-
americana Nasa, que explora desde fevereiro o 
solo marciano. Uma foto tirada pela sonda mostra 
um arco-íris no céu do planeta vermelho - algo 
considerado impossível, já que o fenômeno ocorre 
por causa da refração da luz solar nas partículas 
de água suspensas na atmosfera. Como Marte 
possui uma atmosfera fina e gelada, não há 
possibilidade de haver água em estado líquido 
circulando livremente pelo ar. A explicação: 
Segundo pesquisadores da Nasa, o fenômeno 
registrado não era exatamente um arco-íris, e sim 
um reflexo de lente muito comum, o lens flare. 
Esse fenômeno ocorre quando a luz reflete sobre 
a lente da câmera em um ângulo oblíquo e se 
espalha pela superfície de vidro, causando uma luz 
brilhante, geralmente em forma de gota ou círculos. 
A imagem foi capturada pela câmera traseira 
da sonda, que serve para identificar possíveis 
perigos na rota de movimentação do veículo.
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Piora a condição do 
ator Paulo Gustavo
 Novo boletim médico do ator e humorista 
Paulo Gustavo, divulgado ontem, diz que seu 
quadro “apresenta sinais de gravidade”. O 
comunicado foi publicado nas redes do marido 
do artista, o dermatologista Thales Bretas, que 
reforçou que o quadro clínico “está difícil”. 
Paulo Gustavo está internado com Covid-19 
desde 13 março. No novo comunicado, a 
equipe médica informou que as fístulas 
bronco-pleurais “somaram-se a 
complicações hemorrágicas, mas que vêm 
respondendo, de certa forma satisfatória, 
à reposição dos fatores da coagulação 
deficitários”. O comunicado também tem 
o agradecimento da família, que pede 
“boas energias” pela sua recuperação.

Primeiro dia da Semana do 
Livro Infantil começa hoje
A 12ª Semana Municipal do Livro Infantil, 
evento da Prefeitura de Florianópolis, 
organizado pela Secretaria Municipal 
de Educação, inicia hoje. O evento que é 

realizado via Portal 
Educacional, será 
transmitido através do 
Facebook e Youtube. 
O primeiro de evento 
dia contará com 
palestra, contação de 
histórias e duas lives.
 A abertura do evento 
será às 9h30, com a 
Cia Mafagafos, que 
realizará contação 
de histórias para 

um público de estudantes, professores, 
bibliotecários e comunidades educativas. 
Em seguida, às 10 horas da manhã, ocorrerá 
a live “A inspiração do autor”, tendo como 
participantes Yedda Goulart e Eliane Debus, 
ambas são autoras catarinenses, a live 
será mediada pela professora doutoranda 
Tatiana Valentin Mina Bernardes.

Arco-íris em Marte? Sonda captura 
imagem e esclarece o mistério

+notícias

RUMO À ÁFRICA - A gigante brasileira WEG 
construiu em sua fábrica de Blumenau (SC) o 
seu maior transformador. Os equipamentos, que 
pesam 348 toneladas cada, serão incorporados 
ao sistema elétrico de transmissão de energia 
no sul do Continente Africano, o que dará 
confiabilidade no fornecimento de energia e 
ajudando no desenvolvimento da economia local.
Os transformadores além de necessários para aliviar 
a escassez de energia, também complementam 
a etapa de investimentos emergenciais em curso 
para geração de energia complementar. Os gigantes 
construídos, são transformadores com potência 
de 500 mil kVA, na classe de tensão 400 mil V.

Otimismo para a colheita 
do pinhão de 2021
A região serrana de Santa Catarina começa a viver 
um de seus mais importantes períodos. Começa nesta 
semana a colheita do pinhão. A Empresa de Pesquisa 
Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina 
(Epagri), informa que a expectativa de colheita para 
este ano deve atingir entre 40% e 60% a mais de 
pinhão que em relação a 2020. O estado obteve, no ano 
passado, uma produção que chegou a 800 toneladas. 
Os produtores estão animados com expectativa de 
crescimento da produção para este ano. Cerca de 3 
mil famílias da Serra catarinense trabalham nessa 
atividade. A colheita vai até junho, e a previsão deste 
ano é de uma safra de 1,4 mil toneladas. O total 
é considerado abaixo das produções consideradas 
normais, quando passa de 3 mil toneladas.
“Em 2020 a safra foi praticamente insignificante isso 
se considerar um ano normal foi de 10 a 20%, em 
alguns lugares bem em exceção até 30% do que seria 
a safra em um ano normal”, explica o gerente regional 
da Epagri em Lages, José Marcio Lehmann. Apesar da 
previsão de uma safra abaixo do normal os produtores 
estão otimistas. A produção de pinhão deste ano vai 
dar para compensar o prejuízo do ano passado. 
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