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Tchau, gripe!    
A campanha nacional de vacinação contra a 

gripe influenza foi aberta ontem. Em Joinville 
e em todo o País, crianças com idade entre 

seis meses e seis anos, gestantes e mulheres 
que tiveram bebês a menos de 45 dias serão 

as primeiras a serem vacinadas. PÁGINA 4
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Catarinense vai seguir 
com jogos sem 
público nos estádios 
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No país do futebol, 
correr atrás da bola 
virou um sacrilégio
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SABRINA AGUIAR

Brasil entre os países 
que mais vacinaram 
contra a Covid-19
PÁGINA 2
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VIA GASTRONÔMICA  

Prefeitura promete iniciar 
recuperação esta semana  
Decisão da 2a Vara Federal de Joinville permite que a Prefeitura de Joinville inicie ainda esta semana as obras de 
revitalização das ruas Visconde Taunay e Engenheiro Niemeyer. Próxima etapa será na Jerônimo Coelho. P á g i n a  3

Trabalhos de recuperação da Via Gastronômica, segundo a Prefeitura, devem levar 15 dias, se o tempo colaborar
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A Prefeitura de Joinville inicia ainda esta semana a recuperação das vias da 
região central de Joinville, que ficaram intransitáveis em razão das obras de 
macrodrenagem do rio Mathias.  O trabalho começará pela Via Gastronômica. 
A Prefeitura só aguardava a decisão judicial, que foi proferida na sexta-feira 
(9) pela 2ª Vara Federal de Joinville, para iniciar a revitalização das vias.

Agora é mãos à obra

Atualização da  
lista de filiados 
Terminou ontem o prazo para 
que os 33 partidos políticos 
registrados no Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) atualizassem a 
lista de filiados pelo sistema de 
filiação partidária. A regra está 
prevista em lei desde 1995. Caso a 
listagem não seja atualizada, fica 
valendo a filiação registrada na 
relação remetida anteriormente 
à Justiça Eleitoral. A filiação 
partidária é um dos requisitos 
para a obtenção do registro de 
candidatura a cargos eletivos.

Exposição 
de arte
Ainda sobre as 
celebrações, 
pela Casa da  
Cultura Ester 
dos Passos Rosa, 
artistas seguem 
expondo de 
forma virtual, 
durante todo 
o mês de abril, 
obras em 
homenagem 
à cidade de 
São Francisco 
do Sul.

Vacinação
Uma boa notícia que 
tem repercutido e não 
é para menos. O Brasil 
é o 5º país que mais 
aplicou doses entre o 
grupo formado pelas 19 
maiores economias do 
mundo mais a União 
Europeia. Com quase 
30 milhões de doses 
aplicadas, o Brasil 
fica atrás apenas dos 
Estados Unidos, China, 
Índia e Reino Unido. 
Alerta importante: não 
façam o serviço pela 
metade e tomem a 
segunda dose. 

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

SABRINA AGUIAR

Sacerdócio duplo 
Eles são nomes conhecidos e queridos em Joinville. Os irmãos e padres 
Ivam Francisco Macieski e Ivanor Moisés Macieski comemoraram nesta 
segunda-feira 52 anos de vida, sendo 27 de sacerdócio. Juntos, eles 
levam a várias comunidades sua fé e carisma. Padre Ivam, atualmente, 
está na função de capelão no Lar Ventura; enquanto o Padre Ivanor 
é pároco na Paróquia São Francisco de Assis, no bairro Saguaçu.

Aniversário de São Chico
Na semana em que celebra os 174 anos 
oficialmente, São Francisco do Sul definiu uma 
programação totalmente online. Estão previstas a 
entrega de algumas obras e, no dia do aniversário, 
várias homenagens. Às 8h terá transmissão 
do tradicional ato na Praça Getúlio Vargas 
com a presença das autoridades. A Fundação 
Cultural organizou apresentações de grupos, 
reportagens especiais, entrega da premiação 
de concurso cultural nas escolas, entre outras 
atividades. As atrações serão disponibilizadas 
nas páginas do Facebook da Prefeitura, Fundação 
Cultural e Secretaria Municipal de Turismo.
 
Enquanto isso, as lembranças da Festilha ficam 
como esse registro compartilhado em um grupo 
sobre a cidade na internet. O ano era 1989, 
primeiro ano da festa que surgiu graças ao 
empenho de um grupo de amigos para comemorar 
justamente o aniversário de São Francisco do Sul. 
Com essa imagem para mantermos a esperança 
do retorno do evento assim que tudo passar

FESTILHA EM 1989
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Prefeitura anuncia início 
de obras em ruas do Centro
Prefeito Adriano Silva diz que a recuperação da Via Gastronômica  foi a solução encontrada para devolver a mobilidade 
e garantir mais segurança à população, além de beneficiar a retomada do movimento nos comércios da região

Após a Via Gastronômica, a rua Jerônimo Coelho (acima) deve ser a segunda via a ser revitalizada pela Prefeitura
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Próxima etapa será na Jerônimo Coelho
A próxima etapa, cujo 

projeto está em fase de 
finalização, é a microdre-
nagem da rua Jerônimo 
Coelho e a recuperação da 
via, com a colocação de 
pavers. A ligação da galeria 
existente no cruzamento 
com a avenida Beira Rio 

(Av. Dr. Paulo Medeiros), 
também será realizada.

As obras de macrodrena-
gem do rio Mathias foram 
iniciadas em 2014 e tinham 
previsão de ser concluídas 
em 2016. Cerca de 70% dos 
trabalhos foram finaliza-
dos, segundo a adminis-

tração anterior. Na época 
da paralisação das obras, 
estavam em andamento a 
instalação de galerias nas 
ruas Visconde de Taunay 
e Jerônimo Coelho, além 
da construção da casa de 
bombas, localizada junto 
ao leito do rio Cachoeira.

Justiça Federal diz que obras não estavam proibidas
Em resposta ao pedido feito 

pela Prefeitura, a Justiça 
Federal afirmou  que não 
havia impedimento legal 
para a realização das obras. 
“Não cabe a este juízo definir 
quais e como as intervenções 
agora pretendidas devem ser 
feitas. Se elas serão feitas 
com uma técnica ou outra (…) 
são questões que escapam 
ao controle deste processo e 

que são de responsabilida-
de dos executores, cada um 
dentro de sua área, e não do 
Judiciário”, diz a decisão.

No pedido, a prefeitura 
citou o apelo popular pela 
obra, mas se preocupou com 
a possível interferência na 
perícia da macrodrenagem, 
finalizada e determinada pela 
Justiça Federal para apurar a 
execução dos trabalhos. 

A 2ª Vara Federal de Joinvil-
le ressaltou na decisão que 
nunca houve imposição pela 
suspensão das obras, mesmo 
quando a perícia foi determi-
nada. “Não seria agora que 
este juízo passaria à figura de 
tutor do município para dizer 
o que ele pode ou não fazer 
com as ruas afetadas pela 
obra ou com os equipamentos 
já construídos”, salienta.

Por questão 
legal, contrato 
foi prorrogado 

     A Prefeitura de 
Joinville anunciou no 
início de abril que havia 
prorrogado  o prazo do 
contrato para as obras 
de macrodrenagem 
do rio Mathias na área 
central da cidade. A data 
foi prorrogada até abril 
de 2023. Pelo aditivo, 
o contrato venceria no 
final de março. Se a 
Prefeitura não renovasse 
poderia perder recursos 
para as obras, além de 
ter de devolver R$ 26,4 
milhões usados até o 
momento. A medida 
foi tomada apenas 
para cumprir questões 
administrativas, já que 
o município não pode 
deixar vencer a vigência 
de seus contratos.
     Além de polêmicas 
em razão dos problemas 
de mobilidade e 
prejuízos provocados a 
restaurantes e comércio 
em geral, as obras de 
macrodrenagem da 
renderam a criação 
de uma Comissão 
Parlamentar de 
Inquérito na Câmara de 
Vereadores de Joinville.

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

A Prefeitura de Joinville vai 
iniciar as obras de recuperação 
da Via Gastronômica ainda esta 
semana. O projeto para resta-
belecer a trafegabilidade das 
ruas estava pronto e aguardava 
apenas a decisão judicial, que foi 
proferida na última sexta-fei-
ra (9) pela 2ª Vara Federal de 
Joinville, para iniciar os tra-
balhos. “A recuperação da Via 
Gastronômica foi a solução que 
encontramos para que a popula-
ção possa voltar a trafegar com 
segurança na área e também 
atender à demanda dos mora-
dores e comerciantes da região”, 
explicou o prefeito Adriano Silva.

A obra vai recuperar os 
trechos das ruas Visconde de 
Taunay e Engenheiro Nieme-
yer, que sofreram intervenção 
no projeto de macrodrena-
gem do Rio Mathias e que não 
foram concluídos em função 
da interrupção dos trabalhos. 
A previsão de conclusão da 
recuperação é de 15 dias, po-
dendo ser ajustada em função 
das condições climáticas.

A área vai receber micro-
drenagem e colocação de capa 
asfáltica para devolver condi-
ções adequadas de circulação 
nas vias. A obra será realizada 
pela Secretaria de Infraestru-
tura Urbana (Seinfra) e pela 
Subprefeitura, além de con-
tar com o apoio logístico da 
Secretaria de Proteção Civil e 
Segurança Pública (Seprot).

“Nosso objetivo é restabelecer 
a mobilidade da área, propor-
cionando as melhores condições 
possíveis para o fluxo da região 
e preservando a área para even-
tuais perícias que se façam ne-
cessárias no futuro”, detalhou 
o engenheiro Jorge Luiz Correia 
de Sá, secretário da Seinfra.

A recuperação da via é uma 
demanda existente desde o mês 
de julho do ano passado, quando 
a Prefeitura rescindiu o contrato 
com a construtora responsá-
vel pela execução da obra de 
macrodrenagem do rio Mathias. 
Este ano, a Prefeitura apresen-
tou à Justiça o requerimento 
para intervir nas ruas e devolver 
as condições de mobilidade. 

Nosso objetivo é restabelecer a mobilidade da área, 
proporcionando as melhores condições possíveis para 
o fluxo da região e preservando a área para eventuais 
perícias que se façam necessárias no futuro.”

 Jorge Luiz Correia de Sá, secretário da Seinfra
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Primeiras doses de vacina 
contra a gripe são aplicadas 
Crianças com idade entre seis meses e seis anos, gestantes e mulheres que tiveram bebê a menos de 45 dias recebem 
a imunização nesta primeira etapa da campanha. Idosos com mais de 60 anos serão vacinados na segunda etapa

Gabrielle levou o filho Murilo, de 1 ano e 11 meses, à UBSF do Bucarein para tomar a vacina contra a gripe
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Número de mortes continua acelerado em Joinville

Embora o número de pes-
soas infectadas por Covid-19 
tenha diminuído nos últimos 
dias em Joinville, o número de 
mortes continua acelerado na 
maior cidade do Estado. Ontem, 
segundo boletim divulgado 
pela Prefeitura, mais 14 pessoas 
morreram por causa da doença - 
nove mulheres com idades entre 
50 e 76 anos, e cinco homens 
com idades entre 49 e 81 anos.

Apenas no mês de abril, 
foram registrados 124 óbitos, 
o que dá uma média superior 
a 10 mortes por dia. Isso mos-
tra que o município enfrenta 

o seu maior pico na pandemia 
e já bateu na casa das 20 mor-
tes pelo menos três vezes. São 
números assustadores e que 
causam apreensão na sociedade, 
até porque ninguém imaginava 
atingir a trágica marca de mil 
óbitos em pouco mais de um ano 
de pandemia. Pelo levantamento 
do município, 2.305 casos da 
doença estão ativos no momen-
to e, destes, 1.990 encontram-se 
em isolamento domiciliar e 315 
internados em hospitais. A taxa 
de ocupação dos leitos de UTI 
adulto na rede pública é de 96% 
e, na rede privada, de 95%. 

Prefeitura prorroga decreto com 
medidas restritivas até o dia 19

A Prefeitura de Joinville publicou ontem à noite 
o Decreto nº 41.884, com validade de uma sema-
na - até o dia 19 de abril. O documento determina as 
regras que devem ser seguidas para conter a con-
taminação da Covid-19, prorrogando a maioria das 
medidas vigentes e promovendo alterações pontuais.

A partir de agora, até duas pessoas do mes-
mo grupo ou família podem entrar juntas em 
supermercados, padarias, verdureiras, arma-
zéns, açougues, mercearias e agropecuárias. 

Para os supermercados, a capacidade máxima 
está limitada da 50%. Para os demais estabele-
cimentos, a capacidade permanece em 25%.

Todos os estabelecimentos que fazem atendi-
mento ao público passam a ter que disponibilizar, 
em local visível, informações referentes à ocu-
pação máxima, com a quantidade de pessoas que 
podem permanecer no espaço ao mesmo tempo. 

A restrição de circulação em espaços públi-
cos, privados e ruas está mantida entre 23h e 6h. 
É liberado apenas o deslocamento para serviços 
essenciais ou para realizar atividades laborais. 
Permanece proibido o funcionamento de boates 
e pubs. Lojas de departamento, galerias, comér-
cio de rua e atividades varejistas não essenciais 
poderão funcionar das 9h às 21h. Shoppings têm 
permissão de funcionamento das 10h às 22h.

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

Na manhã de ontem, Gabrielle 
Gasparine Correa, mãe de Murilo, de 
ano e onze meses, procurou atendi-
mento na Unidade Básica de Saúde 
da Família (UBSF) do Bucarein e foi 
uma das primeiras a garantir a imu-
nização do filho contra a gripe na 
Campanha de Vacinação deste ano.

“Quanto antes a gente puder pre-
venir, melhor, porque garante que 
eles não fiquem gripados”, disse 
Gabrielle, que afirmou estar sem-
pre atenta para manter a carteira 
de vacinação dos filhos em dia.

Nesta primeira etapa, que se estende 
até o dia 10 de maio, o público alvo con-
templa crianças com mais de 6 meses e 
menos de 6 anos, gestantes e mulheres 
que tiveram bebê a menos de 45 dias 
(puérperas). Os profissionais da saúde 
serão imunizados em um segundo mo-
mento, ainda dentro da primeira etapa.

Em Joinville, todas as UBSFs e a Sala 
de Vacinação da Vigilância em Saúde 
estão aplicando as doses. O endere-
ço e o horário de funcionamento das 
unidades estão disponíveis no site 
www.joinville.sc.gov.br. “Todo ano é 
feito um levantamento sobre os vírus 
que mais circulam e a vacina é refor-
mulada. Além disso, a dose estimula 
o nosso sistema imunológico”, ex-
plica a enfermeira Fabiana Fernandes 
de Almeida, gerente de Vigilância em 
Saúde da Prefeitura de Joinville.

Na segunda etapa, que inicia em 11 de 
maio e se estende até o dia 8 de junho, 
recebem a vacina pessoas com 60 anos 
ou mais e professores. E para concluir a 
campanha, entre 9 de junho e 9 de julho, 
o último grupo a ser vacinado inclui as 
pessoas com deficiência, portadores 
de comorbidades, forças de segu-
rança e salvamento, caminhoneiros, 
trabalhadores do transporte coletivo, 
trabalhadores do sistema prisional, 
jovens sob medidas socioeducativas 
e população privada de liberdade.  

A vacinação é realizada paralela-
mente à da Covid-19. Por isso, quem 
faz parte dos dois grupos prioritários 
deve respeitar o período de 14 dias entre 
uma vacina e outra. Para receber a dose 
contra o coronavírus em Joinville é 
necessário fazer o agendamento no site 
da prefeitura, conforme o público alvo 
a ser vacinado. Já a imunização contra 
a gripe é por demanda espontânea. Ou 
seja, quem faz parte do grupo prioritário 
precisa apenas procurar uma unidade 
de saúde para receber o imunizante.

AVISO DE ERRATA 

O Município de Joinville, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, leva ao conhecimento dos 

interessados que, com base no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93, está promovendo alterações no Edital 

do Pregão Eletrônico SRP nº. 052/2021, destinado a Aquisição de luvas de uso médico hospitalar para 

a Secretaria Municipal da Saúde e para o Hospital Municipal São José, sendo transferida a data de 

abertura das propostas para o dia 26/04/2021 às 09:00 horas. A errata encontra-se à disposição dos 

interessados nos sites www.joinville.sc.gov.br/editalpublico e www.gov.br/compras/pt-br - UASG 460027. 

Joinville, 12 de abril de 2021.

Jean Rodrigues da Silva - Secretário Municipal da Saúde. 

Fabrício da Rosa - Diretor Executivo.
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A ciência dos chutadores
Futebol é pecado. Estão discutindo por aí a questão de 

liberdade de crença, mas observando-se as novas cartilhas 
de comportamento pode-se notar que, independentemente 
da sua crença, correr atrás da bola virou sacrilégio.

A decisão da Supercopa em Brasília confrontou Flamengo 
e Palmeiras. Um grande jogo, bem jogado, emocionante até o 
fim e decidido numa disputa de pênaltis eletrizante – em que 
os dois times se alternaram nas chances de liquidar a fatura, 
mas estavam diante de dois dos goleiros mais prodigiosos na 
mágica de defender o indefensável. Eles só não podem defender 
o indefensável princípio de constranger a alegria do futebol.

O jogo se deu em Brasília, no estádio Mané Garrincha. 
O lendário anjo das pernas tortas a quem o estádio 
homenageia era também conhecido como “a alegria 
do povo”. O que diria Garrincha desse futebol embalado 
em culpa e constrangimento? O que diz o povo?

Sem entrar em maiores conjecturas, vamos deixar claro 
de saída: a disputa de uma partida de futebol nas exatas 
circunstâncias em que jogaram Palmeiras e Flamengo não 
afronta absolutamente nenhum protocolo de segurança 
sanitária com eficácia aferível dentro da atual crise de saúde. 
Uma atividade como essa só pode ser considerada inconsequente 
na cartilha dos que resolveram condenar qualquer atividade 
humana fora de casa – baseados em ciência nenhuma.

E quem disse que dentro de casa é seguro? Quem disse 
está mentindo. O isolamento perfeito que protegesse os seres 
humanos dos seres humanos não existe. Como demonstrou o 
epidemiologista John 
Ioannidis da Universidade 
de Stanford, as áreas mais 
trancadas não são as que 
têm os melhores resultados 
no enfrentamento da 
pandemia. O estado 
norte-americano do Texas 
acaba de prover resultados 
eloquentes reduzindo 
os embargos totais a 
diversas atividades sociais 
e substituindo-os por 
medidas de distanciamento 
responsável entre as 
pessoas, higiene, não 
circulação de sintomáticos, etc. Os casos de Covid estão caindo 
no Texas – e o estado não está entre os que mais vacinaram.

Por todo o exposto e vivido em mais de um ano de pandemia, 
um jogo de futebol não é uma heresia. A não ser para aqueles que 
por algum motivo insondável resolveram propagar que a única 
forma segura de proteger vidas é não viver. Um jogo de futebol 
pode ser justamente o oposto do que dizem os apocalípticos: 
uma atividade propícia ao exercício da responsabilidade 
sanitária, do controle rigoroso sobre as reais possibilidades de 
contágio – não a “empatia” demagógica dos que gritam fique 
em casa e fecham os olhos para o transporte público cheio.

O time carioca foi campeão em Brasília. No Rio de Janeiro, 
o prefeito proíbe o lazer do futebol ao ar livre e permite 
ginástica em academia fechada. A ciência dos chutadores 
vai acabar descobrindo que o ar puro faz mal à saúde.

FiuzaGUILHERME

Um jogo de futebol 
pode ser justamente o 
oposto do que dizem 
os apocalípticos: uma 
atividade propícia 
ao exercício da 
responsabilidade 
sanitária”.

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

Omissões no combate à pandemia

Senador diz ter assinaturas para 
ampliar investigação da CPI da Covid

Senadores governistas tra-
balham para que o presidente 
do Senado, Rodrigo Pacheco 
(DEM- MG), tenha mais de 
uma opção de CPI (Comissão 
Parlamentar de Inquérito) 
para apurar eventuais omis-
sões no combate à pandemia. 

Uma das opções é que o 
colegiado se concentre apenas 
em ações do governo federal e, 
em especial, no agravamento 
da crise sanitária no Amazonas 
com a ausência de oxigênio 
para os pacientes internados. 
A outra, que tem o senador 
Eduardo Girão (Podemos-CE) 
à frente do recolhimento de 
assinaturas, quer que a in-
vestigação seja mais ampla 
para incluir, além do governo 
federal, Estados e municípios.

O regimento da Casa exige 
o mínimo de 27 assinaturas 
para a criação da comissão. 
A assessoria de Girão disse 
na manhã de ontem que 34 
assinaturas, para essa in-
vestigação mais ampliada, 
já estavam confirmadas. 

No entanto, o requerimento 
ainda não foi protocolado no 
Senado. Pacheco deve ler esta 
semana no plenário da Casa 
o requerimento de instalação 
de uma dessas comissões.

A movimentação ocorre 
em meio à determinação do 
ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF) Luís Roberto 
Barroso de que o presidente 
do Senado instale a CPI para 
investigar as ações de en-
frentamento à covid-19. A 
decisão de Barroso tem a ver 
com o pedido de investigação 
restrito ao governo federal. 

Nesta quarta-feira o plená-
rio do STF analisa a decisão de 
Barroso. A expectativa é que 
o os ministros confirmem a 
decisão de instalar a comissão 
de inquérito, mas deleguem 
ao Senado avaliar a forma de 
funcionamento do colegiado.

O presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG), 
prepara uma consulta à Se-
cretaria-Geral da Mesa para 
questionar se é possível a am-

pliação da abrangência da CPI.

CORTINA DE FUMAÇA
Ao participar da comissão 

temporária da Covid ontem, o 
presidente da Frente Nacional 
de Prefeitos, Jonas Donizet-
te, opinou sobre a ampliação 
do escopo da CPI. Segundo 
ele, embora não seja uma 
preocupação para os prefei-
tos, visto que quase todas as 
prefeituras, por obrigação, 
têm que ter um site de trans-
parência, a ampliação criaria 
uma cortina de fumaça.

“A gente acredita que, na par-
te jurídica, na parte constitucio-
nal – o Senado, claro, tem toda 
competência para analisar ver-
bas federais que foram destina-
das, mas nós temos as câmaras 
municipais, temos as assem-
bleias legislativas –, achamos 
que isso seria uma cortina de 
fumaça para criar um escopo 
enorme e não termos o foco 
naquilo que nós precisamos, 
que é o desempenho do governo 
federal na pandemia”, disse.
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Pessoas com visão monocular 
têm seus direitos ampliados
Sancionada em março deste ano pelo presidente Jair Bolsonaro, lei federal garante novos direitos 
ao portador da deficiência, como acesso a medicamentos e próteses pelo Sistema Único de Saúde (SUS)

Hélio procurou 

avaliação com 

um médico 

oftalmologista 

e descobriu que 

tinha uma doença 

degenerativa
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Lei obriga Executivo a criar instrumentos de avaliação

A lei 14.126/21, que classi-
fica a visão monocular como 
deficiência visual, foi san-
cionada pelo presidente Jair 
Bolsonaro e está baseada em 
proposta do senador Rogé-
rio Carvalho (PT-SE), que 
tem o problema. A nova lei 
garante à pessoa que enxer-
ga com apenas um olho os 
mesmos direitos e benefícios 
das pessoas com deficiência. 

Também obriga o Poder 
Executivo a criar instrumen-
tos de avaliação desse tipo de 
deficiência. Até hoje, a visão 
monocular não era considerada 
deficiência por lei federal, mas 
já era classificada como defi-
ciência visual pela jurisprudên-
cia dos tribunais brasileiros.

De acordo com a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), 

a visão monocular é caracte-
rizada quando a pessoa tem 
visão igual ou inferior a 20% 
em um dos olhos, enquanto no 
outro mantém visão normal.

As pessoas monoculares 
têm dificuldades com noções 
de distância, profundidade 
e espaço, o que prejudica a 
coordenação motora e, conse-
quentemente, o equilíbrio. A 
deficiência pode ser ocasionada 
por algum tipo de acidente ou 
por doenças, como glaucoma, 
toxoplasmose e tumores.

O QUE A LEI GARANTE
A nova lei ainda assegu-

ra aos monoculares o acesso 
gratuito, por meio do Sistema 
Único de Saúde (SUS), a me-
dicamentos e próteses.

Eu faço 
tratamento até 
hoje. Em uma 
vista (olho), 
tenho 20% e, em 
outra, uns 80%.”

Hélio Maes, aposentado

Em termos de doenças adquiridas, 
existem, principalmente, inflamações 
como a toxoplasmose ocular e os 
traumatismos que, geralmente, 
afetam a visão de um olho só.”

Mário Junqueira da Nóbrega, médico oftalmologista

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

Juliane Guerreiro* 
juliane.guerreiro@ndmais.com.br

O aposentado Hélio Maes 
percebeu que algo estava errado 
com a sua visão quando co-
meçou a derramar cerveja fora 
do copo ou café fora da xícara 
durante as refeições. Preocu-
pado, ele procurou avaliação 
com um médico oftalmolo-
gista e descobriu que tinha 
uma doença degenerativa que 
o deixou com a visão mono-
cular. Isso ocorre quando a 
pessoa tem 20% ou menos 
de visão em um dos olhos.

“Eu faço tratamento até hoje. 
Em uma vista, tenho 20% e, 
em outra, uns 80%”, conta. A 
visão monocular pode afetar 
pessoas desde o nascimento, 
mas também ocorrer durante a 
vida, por vários fatores, como 
explica o médico oftalmologista 
Mário Junqueira da Nóbrega.

“As causas frequentes no 
nascimento são o estrabismo, 
que faz com que a criança de-
senvolva a visão num olho só. Já 
em termos de doenças adqui-
ridas, existem principalmente 
inflamações como a toxoplas-
mose ocular e os traumatis-
mos que, geralmente, afetam a 
visão de um olho só”, explica.

A novidade para as pessoas 
afetadas pela visão monocular 
é que, desde o dia 23 de março 
deste ano, essa condição passou 
a ser considerada uma defi-
ciência com a sanção de uma 
lei federal. Dessa forma, novos 
benefícios podem ser garanti-
dos a esse grupo de pessoas. 

“São benefícios tanto em 
leis previdenciárias quanto em 
outras áreas. Pode haver van-
tagem na hora de fazer con-
curso público, comprar veículo 
pagando menos tributos e se 
aposentar mais cedo e com 
menos tempo de contribuição”, 
explica o advogado Jean Postai.

Para conseguir esses direitos, 
as pessoas precisam comprovar, 
por meio de diagnóstico médico, 
a condição de visão monocular. 
 
* Colaborou Dani Lando, repórter 
da Record TV
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Pela imprensa
O ex-secretário da Fazenda, 
Paulo Eli, estará reunido 
hoje com o sucessor, Rogério 
Macanhão. Vai transmitir as 
informações atualizadas sobre 
a pasta. Eli entra em férias e 
vai aguardar o julgamento do 
processo de impeachment, na 
expectativa de retorno.  Ele não 
recebeu nenhuma comunicação 
da governadora interina de 
que seria substituído. Tomou 
conhecimento pelo portal ND+.

moacir.pereira@ndmais.com.br
MOACIR PEREIRA

A governadora interina Daniela 
Reinehr vem praticando gestos 
ousados, movimentando peças 
chaves no secretariado estadual, 
como confirmaram as quatro novas 
mudanças no governo. A sucessão com 
maior impacto e repercussão ocorreu 
na Secretaria da Fazenda, com a saída 
de Paulo Eli, um técnico de alto nível 
identificado com o MDB, embora hoje 
sem filiação partidária, e a posse de 

outro auditor fiscal, Rogério Macanhão, 
outro nome qualificado na área.

A comparação política e administrativa 
sobre estas decisões políticas tem sido 
inevitável. Fica claro que as alterações 
no segundo afastamento tem maior 
qualificação e articulação política 
do que na primeira interinidade. 
Os nomes agora têm muito mais 
expressão política. E os cargos muito 
mais peso na estrutura do governo.

A leitura mais comum identifica 
um esforço político da governadora 
interina em busca do sétimo voto no 
Tribunal Especial de Julgamento.  Em 
princípio, seis votos já estão assegurados, 
a partir da constatação de que os cinco 
desembargadores tendem a manter 
suas posições, pela contundência do 
primeiro julgamento, e o deputado 
Laércio Schuster (PSB) está sendo 
prestigiado pelo interina no governo.

Outra análise muito comum nos 
meios políticos. Será mesmo que todos 
os novos secretários, os nomeados para 
o segundo escalão, não estariam tendo 
uma sinalização concreta de que os 
sete votos já existem? Todos os novos 
secretários confirmados ou nomeados, 
dificilmente aceitariam o desafio para 
uma permanência de semanas.

O julgamento, contudo, 
continua sendo uma loteria.

Defensoria Dativa
Um relatório concluído na OAB-SC revela que cerca 
de R$ 85 milhões foram quitados dos advogados 
integrantes do Sistema de Assistência Judiciária 
(Defensoria Dativa) na gestão do presidente 
Rafael Horn.  Até então eram pagos R$ 18 milhões 
por mês e hoje o valor atinge a R$ 36 milhões. 
Agora, o Tribunal de Justiça permite defensoria 
de vítimas de violência doméstica e familiar.

O sétimo voto no impeachment

A nota - O Conselho das 
Federações Empresariais 
de Santa Catarina (Cofem) 
emitiu nota oficial para 
defender celeridade no 
processo de impeachment 
contra o governador Carlos 
Moisés e sem mudanças 
relevantes no governo. 
No mesmo horário em 
que se manifestava, a 
governadora anunciava 
quatro novos secretários. A 
mudança na Secretaria da 
Fazenda estava decidida 
já no domingo. Ou o Cofem 
estava desinformado ou 
deu um tiro na água.

Justiça de SC - O 
desembargador 
catarinense Ricardo 
Teixeira do Valle 
Pereira foi eleito por 
aclamação o novo 
presidente do Tribunal 
Regional Federal 
(TRF4) de Porto Alegre. 
Cumprirá mandato de 
junho de 2021 a junho 
de 2023. Sucederá 
outro catarinense, 
o desembargador Vitor Laus. O novo presidente é filho do 
falecido bancário Washington do Vale Pereira, durante 
décadas dedicado provedor da Irmandade do Senhor dos 
Passos, e sobrinho do professor Nereu do Vale Pereira.
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Curtas
 – Tribunal de Contas prestou homenagem 
especial ao ex-desembargador Ronei 
Danielli, que deixou a magistratura para se 
dedicar à advocacia. O presidente Adircélio 
Moraes e os conselheiros destacaram a 
qualidade das decisões do ex-magistrado.

 – A Fundação Celos foi classificada em 4º lugar no 
Índice de Desempenho da Saúde Suplementar em 
2020. Levantamento da Agência Nacional de Saúde.

 – Faleceu na Capital, vítima de enfarte, Edson 
Fernando Ávila, ex-diretor do antigo Inco e diretor 
regional do Bradesco. Fez carreira e ocupou o cargo 
de diretor executivo do Bradesco na Cidade de Deus.

TRF4/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+

Desqualificado
Intensa repercussão no Oeste e nas 
redes sociais a declaração forte do 
prefeito João Rodrigues (PSD) contra 
o deputado Pedro Uczai (PT), que 
elogiou os pichadores do Centro de 
Eventos, classificando Bolsonaro 
de genocida. Rodrigues acusou 
Uczai de proteger bandidos e de 
ser “desqualificado”. O Diretório 
do PT de Chapecó emitiu nota em 
defesa de Pedro Uczai, relatando 
sua trajetória política e citando 
emendas que aprovou para liberar 
recursos contra o coronavírus.

Hospital
A União Paroquial 
Luterana de Blumenau, 
mantenedora do 
Hospital Santa 
Catarina, realizará 
quinta-feira (15), 
licitação para venda, 
fusão ou acordo 
de parcerias com a 
iniciativa privada. 
Participam a Unimed de 
Blumenau, a Rede D’Or, 
a Clinipam e o Hospital 
Moinhos de Vento.



O World Creativity Day (Dia Mundial da Cria-
tividade) é uma iniciativa global que ocorre de 
forma colaborativa liderada pela World Crea-
tivity Organization e idealizada pelo brasilei-
ro Lucas Foster. Desde 2017, a Organização das 
Nações Unidas incluiu o Dia Mundial da Cria-
tividade e Inovação em seu calendário oficial e, 
desde então, o festival passou a ser celebrado 
no dia 21 de abril. Em 2020, tornou-se o maior 
festival colaborativo de criatividade do mundo. 
 
Há pouco mais de um ano, a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) decretava a pandemia do 
novo coronavírus. Neste período, presenciamos 
profundas transformações na economia e na 
sociedade. No mundo, empresas tiveram que 
reduzir custos e consumidores mudaram seu 
comportamento. A inovação tornou-se essen-
cial para a sobrevivência dos negócios e muitas 
pessoas passaram a temer a perda de seus em-
pregos ou viram-se obrigadas a empreender. 
 
Em 2021, a quarta edição do World Creativity Day 
terá uma programação especial com milhares de 
atividades produzidas por inspiradores em mais 
de 120 cidades de 15 países diferentes com a mis-
são de incentivar a criatividade e acelerar a revo-
lução da aprendizagem, garantindo que milhares 
de pessoas possam desenvolver novas habilidades 
com foco em empregabilidade e geração de renda, 

contribuindo para reduzir os danos e prejuízos 
causados pela pandemia. Em Joinville, a quarta 
edição do WCD conta com o apoio institucional da 
Acij e do Joinvalle. 
 
Como participar? Todas as atividades do even-
to são gratuitas e acontecem nos dias 21 e 22 
de abril. A programação será acessada através 
do canal oficial de cada cidade participante no 
aplicativo (Android e iOS) do festival ou pela 
plataforma oficial do evento na internet.  
 
Em 2020, o aplicativo ficou entre os mais bai-
xados na categoria “educação” durante os dois 
dias do festival. Em 2021, a meta é que 50 mil 
pessoas façam download do aplicativo do festi-
val que, a partir de agora, contará com conteú-
do durante todo o ano.  
 
O comprometimento com a capacitação tam-
bém é um atributo do WCD. Conseguimos 
reunir algumas das escolas de cursos livres 
mais influentes do país e elas irão conceder 
111 mil bolsas de estudos de até 100% para 
quem acessar o evento através do aplicati-
vo oficial. O objetivo é auxiliar profissionais e 
empreendedores a se capacitarem nas no-
vas habilidades, que são fundamentais para o 
mercado de trabalho atual, pautado pela tec-
nologia e pela quarta revolução industrial.

Dia Mundial da Criatividade 
com 111 mil bolsas de estudo 

Wagner Giovani Silva,
líder local no World 
Creativity Day Joinville

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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Hora de apostar
na prevenção

O Brasil deu a largada oficialmente, ontem, na 
campanha nacional de vacinação contra a gri-
pe influenza. A meta é imunizar cerca de 80 
milhões de pessoas dos grupos prioritários 

definidos por critérios da Organização Mundial de Saú-
de (OMS). Este ano, em função da pandemia de coro-
navírus, a campanha ganha ainda mais importância, 
já que manter a saúde em dia é também uma forma de 
contribuir para o país vencer a luta contra a Covid-19.

Reconhecido internacionalmente por sua competên-
cia na promoção de campanhas de vacinação, o Brasil 
investiu R$ 1,2 bilhão para a compra dos imunizantes. 
Para evitar as aglomerações, o trabalho foi dividido em 
três etapas e tem término previsto para o dia 9 de julho. 

Em tempos de questionamento sobre a eficácia de 
imunizantes, o secretário de Vigilância em Saúde, Arnal-
do Medeiros, fez questão de frisar que a vacina é segura 
e efetiva para a 
prevenção da gripe 
influenza. E mais 
ainda: ela consegue 
reduzir complica-
ções, internações 
e mortalidade 
decorrentes das 
infecções pelo vírus 
da influenza. 

Aqui em Santa 
Catarina, segun-
do a Secretaria de 
Estado da Saúde, 
a meta é alcançar 
uma cobertura mínima de 90% das 2,7 milhões de pessoas 
dos chamados grupos prioritários. A secretária da Saúde, 
Carmen Zanotto, lembrou que o Estado já tem tradição de 
alcançar boa cobertura vacinal contra a gripe e conclamou 
a população mapeada a se vacinar. “Precisamos manter 
isso. Reforço a necessidade de as pessoas comparecerem 
para a imunização conforme as orientações de cada mu-
nicípio”, reforçou a secretária, assinalando que o Estado 
está tentando antecipar o recebimento de mais doses, 
temendo um inverno mais rigoroso na região Sul do país.

Com as vacinas à disposição - e alguns cuidados ex-
tras como a definição de três fases distintas - para 
evitar as temíveis aglomerações que ajudam a disse-
minar o vírus da Covid-19, o que se espera, agora, é 
que a população colabore para que a campanha te-
nha êxito. Afinal, prevenir ainda é o melhor remédio.

Com as vacinas à 
disposição, o que se 
espera, agora, é que 
a população colabore 
para que a campanha 
tenha êxito”.
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Adiado prazo de entrega  
do IR para dia 31 de maio
De acordo com a Receita Federal, a prorrogação do prazo final foi adotada para diminuir as dificuldades provocadas 
pela pandemia de Covid-19  e evitar aglomerações nas unidades que prestam atendimento aos contribuintes

Apesar da prorrogação do prazo de entrega, foram mantido os cinco lotes de devolução entre 31 de maio e 30 de setembro
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Calendário de restituições não foi alterado pela Receita Federal
A decisão da Receita Federal 

de adiar em um mês o prazo de 
entrega da declaração do Im-
posto de Renda Pessoa Física 
(IRPF) não alterou o calendário 
de restituições. O contribuinte 
continuará a receber o reem-
bolso em cinco lotes mensais, 
de 31 de maio a 30 de setembro.

Segundo a Receita, quanto 
antes enviar a declaração, mais 
cedo o contribuinte receberá a 
restituição. No primeiro lote, 

no fim de maio, terão priori-
dade os brasileiros com mais 
de 60 anos de idade, sobretudo 
os que têm mais de 80 anos, as 
pessoas com deficiência física 
ou doença grave e os contri-
buintes que têm o magistério 
como fonte principal de renda.

Os demais lotes serão pagos 
em 30 de junho, 30 de julho, 
31 de agosto e 30 de setembro. 
Receberá primeiro quem tiver 
enviado a declaração antes.

Até as 11h de ontem (12), 
segundo o balanço mais re-
cente, a Receita Federal havia 
recebido 12.451.339 declarações 
do IRPF. Isso equivale a 38,2% 
do previsto para este ano.

Do total de declarações en-
viadas, 42.196 foram entregues 
com certificado digital. Neste 
ano, a Receita espera receber 
até 32.619.749 declarações. 
No ano passado, foram envia-
das 31.980.146 declarações.

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

A Receita Federal adiou, para 31 de maio, o prazo 
para entrega da declaração de Imposto de Ren-
da da Pessoa Física, ano-base 2020. O período 
de ajuste anual, que começou em 1º de março, 
terminaria no dia 30 de abril, mas foi prorroga-
do pela Instrução Normativa nº 2.020/2021, pu-
blicada ontem (12) no Diário Oficial da União.

De acordo com a Receita, a prorrogação foi es-
tabelecida como forma de suavizar as dificulda-
des impostas pela pandemia de Covid-19, assim 
como aconteceu em 2020. No ano passado, o prazo 
foi estendido em dois meses, até 30 de junho.

“A medida visa proteger a sociedade, evitando 
que sejam formadas aglomerações nas unidades 
de atendimento e demais estabelecimentos pro-
curados pelos cidadãos para obter documentos ou 
ajuda profissional. Assim, a Receita Federal con-
tribui com os esforços do governo federal na ma-
nutenção do distanciamento social e diminuição 
da propagação da doença”, explicou, em nota.

Em razão do adiamento, o contribuinte que deseja 
pagar o imposto via débito automático desde a pri-
meira cota deverá fazer a solicitação até o dia 10 de 
maio. Quem enviar a declaração após esta data de-
verá pagar a primeira cota por meio de Documento 
de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), gerado 
pelo próprio programa de declaração. Nesse caso, 
as demais cotas poderão ser em débito automático.

Para aqueles que não optarem pelo débito au-
tomático, os DARFs de todas as cotas poderão ser 
emitidos pelo programa ou pelo Extrato da De-
claração, disponível no Centro Virtual de Aten-
dimento (e-CAC) no site da Receita Federal.

A Receita destacou ainda que disponibiliza diver-
sos serviços aos cidadãos, que podem ser acessa-
dos sem sair de casa. Por meio do e-CAC com uma 
conta gov.br, o portal único do governo federal, o 
contribuinte tem acesso, por exemplo, aos com-
provantes de rendimentos informados na Decla-
ração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) 
pelas fontes pagadoras, à cópia da última decla-
ração entregue e à declaração pré-preenchida.
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O consumo de gás natural 
registrou recorde de média 
diária de vendas em março, com 
2.150.686 m³/dia e recorde de 
volume mensal comercializado, 
que foi de 66.671.254 m³. O 
resultado de vendas diárias 
é 0,16% superior a fevereiro, 
quando já havia sido registrado 
o último recorde. Além disso, o 
volume médio do mês é 8,58% 
superior do que o comercializado 
no mesmo período em 2020.
Entre os setores que utilizam 
gás natural, o destaque no 
consumo foi da indústria. O 
setor consumiu 26,81% a mais 

quando comparado a março de 
2020, 12,05% acima de março 
de 2019, e 0,8% acima de 
fevereiro deste ano. As indústrias 
são responsáveis atualmente 
por mais de 80% de todo o 
gás natural comercializado 
em Santa Catarina.
Com essa sequência de recordes, 
a SCGÁS se aproxima de 12 
bilhões de m³ de gás natural 
distribuídos desde o início de 
sua operação, no ano 2000. 
Até 2025, a companhia projeta 
comercializar cerca de 25% a 
mais do que os últimos períodos, 
média de 2.513.547 m³ por dia.

Gás natural

Fidelidade
Os programas de fidelidade registraram retração dos indicadores no 
acumulado de 2020, segundo levantamento da Associação Brasileira das 
Empresas do Mercado de Fidelização (Abemf). As associadas movimentaram 
R$ 5,3 bilhões no ano passado, queda de 29,9% sobre 2019. O setor emitiu 
236,7 bilhões de pontos/milhas no acumulado de 2020, recuo de 23,2% ante 
2019. Em relação a milhas/pontos resgatados, houve queda de 34,4% no 
ano passado, para 173,9 bilhões. No quarto trimestre, porém, o número de 
pontos/milhas emitidos alcançou 68 bilhões, avanço de 23,2% em relação 
ao período imediatamente anterior. Sobre pontos/milhas resgatados, houve 
um aumento de 26,2% na mesma base de comparação, para 52,3 bilhões.

Mercadoredacao@ndmais.com.br

Voos de certificação - O grupo Itapemirim, que está em trâmites 
finais para o lançamento da companhia aérea Itapemirim 
Transportes Aéreos, informou que deve realizar nesta semana 
os voos de certificação junto à Agência Nacional de Aviação Civil 
(Anac) para obtenção do Certificado de Operador Aeronáutico. Em 
nota, o grupo afirma que os voos serão realizados apenas com a 
equipe operacional a bordo e as simulações dos voos acontecem 
entre os dias 12 e 15 de abril nos aeroportos de Guarulhos 
(SP), Confins (MG), Salvador, Porto Alegre e Galeão (RJ).

Curso técnico  
O Senai Palhoça está com inscrições abertas para 
curso técnico em manutenção de aeronaves em 
células. Por meio de uma parceria com o Instituto 
Vilson Groh (IVG) e a Associação João Paulo II, 
o curso é gratuito para adolescentes moradores 
de Palhoça, que estejam no segundo ano ou já 
tenham concluído o ensino médio. O curso tem 
duração de dois anos, com carga horária de 1.280 
horas. As aulas devem iniciar ainda no primeiro 
semestre e serão realizadas no Senai, em Palhoça, 
no período vespertino. As inscrições devem ser 
feitas presencialmente na sede da Associação João 
Paulo II, na rua R. João Gonçalves, 128 – Ponte de 
Imaruim. Informações pelo (48) 3242-0061.

Pronampe
Empreendedores que contrataram crédito pelo Pronampe (Programa Nacional de 
Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) na Caixa já podem pedir a 
ampliação da carência para pagamento do empréstimo. O prazo pode ir de oito para 11 
meses. De acordo com o banco, o procedimento não altera o prazo total do contrato e 
pode ser feito pelo Internet Banking da Caixa, no espaço destinado aos contratos, na 
opção Solicitar Prorrogação de Pausa Pronampe. Desde o início das contratações do 
Pronampe na Caixa, em junho de 2020, foram financiados R$ 16,4 bilhões pelo banco, 
o que representa 41,7% de todos os contratos firmados no país nessa modalidade.

Balança 
comercial
A balança comercial 
brasileira registrou 
superávit comercial 
de US$ 2,126 
bilhões na segunda 
semana de abril. 
De acordo com 
dados divulgados 
pela Secretaria de 
Comércio Exterior 
do Ministério da 
Economia, o valor 
foi alcançado com 
exportações de 
US$ 6,593 bilhões 
e importações de 
US$ 4,467 bilhões. 
Em abril, a balança 
comercial acumula 
saldo superavitário 
em US$ 3,485 
bilhões, com 
exportações em 
US$ 8,674 bilhões e 
importações de US$ 
4,467 bilhões. No 
acumulado do ano, 
o saldo comercial 
é superavitário em 
US$ 11,393 bilhões.

Entre os usuários de GNV (Gás Natural Veicular) o resultado 
de março também foi positivo. As vendas registradas ficaram 
20,62% acima do mesmo mês no ano passado. As unidades 
residenciais, que somam quase 16 mil clientes, consumiram 
10,67% a mais do insumo quando comparado a março de 
2020. O valor é ainda mais expressivo quando comparado 
a março de 2019, com aumento de 27,87% no consumo.
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Fernando Val é o intérprete 
de Tauro em Gênesis e vive a 
expectativa de ver o resultado 
do trabalho no ar. Escalado para 
esta quinta fase da novela, o ator 
de 53 anos e 30 de carreira falou 
sobre integrar o elenco de mais 
uma produção bíblica de suces-
so. “É um orgulho poder estar 
fazendo parte dessa superpro-
ducão! A expectativa é enorme, a 
novela foi muito bem aceita pelo 
público, tendo um início me-
lhor que todas outras produções 
bíblicas da Record”,afirmou.

Fernando comparou a novela 
Gênesis com as grandes pro-
duções de Hollywood. “Tenho 
acompanhado a novela e estou 
surpreso com a evolução que 
a Record está alcançando em 
Gênesis. Alto nível como qual-
quer filme de Hollywood, pois 
estamos fazendo cinema.”

Por conta das gravações, 
feitas nos estúdios da Record 
TV no Rio de Janeiro, o ator está 
morando na Cidade Maravi-
lhosa. A rotina das filmagens, 
segundo ele, está bem inten-
sa. “Temos cenas em estúdio 
e locações externas também. 
Seguimos todos os protocolos 
por conta da pandemia, então, 
o ritmo para se produzir não é 
o mesmo de antes, principal-
mente por ser uma novela de 
época, pois a demanda para se 
produzir é bem maior que uma 
obra contemporânea”, explicou.

Fernando aproveitou para dar 
alguns detalhes sobre o persona-
gem Tauro: “Ele é um dos servos 
de Abraão, tem boa índole, traba-

lha com cobre e bronze, produz espadas, 
flechas e armas em geral na oficina de 
Simei, cunhado de Abraão. Ele conhece 
muito bem os perigos dos locais por onde 
anda. Temos uma equipe incrível de pre-
paradores de elenco, fono, caracteriza-
ção, preparadores para as cenas de ação... 
A Record nos dá uma estrutura e suporte 
excelente para construção das persona-
gens”, diz o ator. 
 
VIVÊNCIA NO EXTERIOR 
      Fernando foi um dos atores que viajou 
para o Marrocos, antes da pandemia de 
Covid-19, para gravar algumas cenas da 
novela. “A experiência foi maravilhosa! 
Já havia gravado Jezabel no Marrocos, 
que é um cenário incrível. Lá tem uma 

estrutura muito boa. Marrocos é conside-
rada a Hollywood africana, já que muitos 
filmes e séries são produzidos lá. Além 
de podermos conhecer melhor a cultura 
muçulmana, tão diferente da nossa”, 
finaliza Fernando. 
 
CAPÍTULO DE HOJE 
        Agar e Anziety trocam juras de amor. 
Abraão faz um alerta às mulheres da 
caravana e pede para Lúcifer acompa-
nhá-las. Ayla bebe demais e chega bêbada 
no casamento de Alom e Mila. O faraó fica 
encantado com a beleza de Sarai. 
“Gênesis” é apresentada de segunda à 
sexta-feira, às 21h, após o Jornal da Re-
cord. Aos sábados, assista no mesmo ho-
rário aos melhores momentos da trama. 

Belaventura

Ator Fernando Val exalta o alto 
nível de produção de Gênesis

Otoniel entrega a espada redentora a Enrico
Jacques ameaça Severo e diz que se Lizabeta mor-

rer, o pai o terá como um inimigo pelo resto da vida. 
Arturo diz à Brione que eles precisam apoiar o pai 
e derrubar o rei Otoniel. Cedric encontra com Mer-
lino que diz que Enrico o dispensou. Cedric diz que 
ele precisa ficar no castelo ou vai perder o controle 
da situação. Corinto aparece carregando um saco de 
mantimento e resmungando e Gonzalo pergunta se 
ele sabe o que aconteceu com Jacques. Otoniel não 
concorda que Jacques se case com Lizabeta. Mistral 

diz a Severo que ele está liberado para sair do cas-
telo e buscar o antídoto para salvar a princesa. 

Corinto leva Gonzalo para uma passagem secre-
ta para sair do castelo, mas Cedric aparece e manda 
prendê-lo. Na floresta, Joniel está escondido atrás 
de uma árvore e observa Falstaff entregar uma pasta 
para um homem encapuzado. Joniel aparece dian-
te de Falstaff e o homem. Mais dois homens saem 
detrás das árvores com foices e facões nas mãos.

Joniel se vê cercado. Falstaff diz a Joniel que ele 

mexeu com quem não devia. Pietra se assusta com a 
porta se abrindo, é Jacques que já entra ali com Mistral. 
Otoniel dá a espada Redentora a Enrico e diz que ele vai 
lutar com ela. Gonzalo luta com os guardas e diz que 
não quer machucar ninguém, mas apenas sair do cas-
telo. Otoniel pede a Pietra que ouça o que o príncipe tem 
a dizer. Enrico pergunta se ela aceita se casar com ele. 

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

Plural

Ator Fernando Val, 
que interpreta 
Tauro nesta quinta 
fase da novela 
bíblica da Record 
TV, gravou em 
Marrocos (imagem 
acima) cenas para 
a superprodução
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Áries 21/3 a 20/4 
Consolide seus interesses, mas faça 
isso tendo em mente que há interesses 
diversos dos seus, que também estão 
em vias de consolidação. Todo mun-
do satisfeito, esse é o melhor possí-
vel de todos os cenários imaginados.

Touro 21/4 a 20/5
Para tomar as iniciativas pertinen-
tes a cada caso sob seu domínio, você 
precisa se despir de todos os pudores 
e ter muita sinceridade para com sua 
própria alma. Isso evitará distorções 
que atrapalhariam seu desempenho.

Gêmeos  21/5 a 20/6 
Da preocupação à ansiedade há mui-
to pouca distância. Por isso, encare 
este momento de atenção às finanças 
com a alma leve, porque a preocupa-
ção nunca solucionou coisa nenhu-
ma, e ansiedade muito menos ainda.

Câncer   21/6 a 22/7 
No mundo humano, tudo é relaciona-
mento. Por isso, aproveite este momen-
to de ampliação dos contatos para re-
novar os vínculos antigos e para, quem 
sabe, conhecer pessoas novas também. 
Tudo dentro do possível, não é?

Leão 23/7 a 22/8  
O atraso precisa ser reduzido ao má-
ximo, por isso, tome o dia para se de-
bruçar sobre todos esses assuntos que 
foram empurrados ao futuro. O futuro 
chegou, é aqui e agora e você está 
em plenas condições de dar conta.

Virgem  23/8 a 22/9 
As coisas mudam, com certeza, você 
também muda, mas como você está 
sempre dentro de sua própria alma, 
suas mudanças não ficam tão evidentes 
quanto as que se processam no mundo, 
e nas pessoas com que se relaciona.

Libra  23/9 a 22/10
Muitas coisas obscuras há por aí, e 
merecem esclarecimento. Porém, isso 
não será obtido através de confrontos, 
mas com você fazendo uma investi-
gação imparcial sobre tudo que anda 
acontecendo. Sobre as pessoas também.

Escorpião 23/10 a 21/11 
Fazer alianças é, não apenas ne-
cessário, como também um aspec-
to fundamental da construção de seu 
destino. Nada poderia ser imaginado 
realizar sem a ajuda e colaboração de 
um bom número de pessoas. É assim.

Sagitário  22/11 a 21/12 
Considere o seguinte, há uma série de 
fatos que você enxerga com absoluta 
clareza, mas que para as pessoas nada 
significam, porque elas não têm essa 
clareza. Por isso, não busque com-
panhia nem apoio neste momento.

Capricórnio 22/12 a 20/1 
Agora é um bom momento para você 
se divertir, e isso seria perfeito se você 
pudesse convidar algumas pessoas 
a festejarem junto a você. Porém, as 
restrições impostas pelo mundo ain-
da são vigentes. Encontre seu jeito.

Aquário 21/1 a 19/2
Agora é um bom momento de dar a de-
vida atenção aos lugares por onde você 
transita a maior parte do tempo, aque-
les lugares em que você busca conforto 
e segurança também. Esse olhar há de 
servir para arrumar tudo muito bem.

Peixes  20/2 a 20/3
O dinamismo do dia a dia aumen-
ta e se acelera, e isso é muito bom, 
porque não deixa tempo livre para se 
dispersar. Aguente a pressão, suporte 
os questionamentos, tudo isso acon-
tece porque há muito mais em jogo.

Serviço
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Abertura de empresas

A Prefeitura de Florianópolis tem 
investido em soluções que desburo-
cratizem o processo de aberturas de 
empresa na cidade. Na última semana 
foi liberada, de forma on-line e gra-
tuita, a Pré Consulta de Viabilidade de 
Instalação, ferramenta que permite ao 
futuro empreendedor fazer uma aná-
lise para saber se determinado imóvel 
pode ser ocupado para funcionamento 
de atividades econômicas. As infor-
mações são geradas automaticamente 
e consideram a tabela de adequação 
de usos do Plano Diretor, para garan-
tir informações confiáveis e oficiais. 

Nos próximos meses, novos do-
cumentos serão disponibilizados 
de maneira on-line para facilitar os 
processos de abertura de empresa, 
como consultas e certidões digitais. 
As mudanças fazem parte do processo 
de modernização da gestão territorial, 
o GeoFloripa, que busca automatizar 
análises e serviços digitais a partir do 
uso de mapas e geoprocessamento. 

A Pré Consulta fica disponível 24 
horas, todos os dias da semana, e pode 
ser acessada pelo link geoportal.pmf.
sc.gov.br/services. Para gerar a aná-
lise é necessário informar o nome 
completo e CPF, nome da empresa e 
CNPJ (se houver), inscrição imobi-
liária do imóvel (disponível no carnê 
de IPTU) e tipos de usos (CNAES). 

FLORIPA SIMPLES
Uma solução já implantada pela 

Prefeitura de Florianópolis e que gerou 
bons resultados foi a criação do Floripa 
Simples, lançado em agosto de 2020. O 
programa é uma integração da prefeitu-
ra com a Junta Comercial de Santa Cata-
rina (Jucesc), que diminuiu o processo 
burocrático, e por vezes presencial, que 
um empreendedor enfrentava para rea-
lizar a abertura de um estabelecimento. 
Em outubro do ano passado, Florianó-
polis se tornou a Capital com o processo 
de abertura de empresa mais rápido do 
país, segundo apurações do Mapa de 
Empresas do Ministério da Economia.

O Sebrae/SC também é parceiro da 
prefeitura e da Junta Comercial na 
integração, e atua por meio do Progra-
ma Cidade Empreendedora, o qual a 
Capital aderiu em 2017, e acompanhou 
todo o processo de automatização.

Pré Consulta 
facilita processo 
em Florianópolis



Há dois meses, Thiago Santos 
era apresentado como novo 
reforço do JEC e, no último 
domingo (11), depois de uma 
sequência ruim do Tricolor, o 
atacante recebeu a oportunida-
de de ser o “referência” titular 
e não desperdiçou a chance. 

Com três derrotas consecuti-
vas na conta, o Joinville vinha 
em queda livre não apenas na 
tabela de classificação no Cam-
peonato Catarinense, mas em 
rendimento. A volta de Vinícius 
Eutrópio ao comando da equipe 
e à beira do gramado mudou 
completamente a postura do 
time e uma alteração cha-
mou a atenção: Thiago Santos 
ganhou a titularidade para o 
clássico contra o Figueirense.

Aos 30 anos, o atacante co-
memora o gol, a boa atuação e a 
retomada da confiança do gru-
po e ressalta a união do elenco. 
“A volta dele foi fundamental. 
É como o professor falou, se 
cada um desse o seu melhor, 
sairíamos com um bom resul-
tado. Ficamos contentes com o 

jogo que fizemos. O importante 
é que retomamos a confiança. 
Eu tive a oportunidade de sair 
jogando, procurei fazer o meu 
melhor e marcar o gol”, diz.

A confiança, salienta o 
atacante, é fundamental para 
o grupo. “Vínhamos de três 
resultados negativos e as 
pessoas começam a colocar 
dúvidas, mas não podemos 
deixar que isso entre no gru-
po. O Eutrópio falou sobre a 
mudança de postura e o grupo 
assimilou, por isso fizemos 
um grande jogo. Melhoramos 
e sabemos que precisamos 
melhorar mais. Começamos 
desconcentrados, mas con-
seguimos focar e controlar a 
partida. O mais importante foi 
essa atitude da equipe”, avalia.

As chances de Thiago con-
tinuar na equipe titular para o 
jogo decisivo de quinta-feira (15) 
da Copa do Brasil são grandes 
e, para ele, a partida tem um 
gostinho a mais: o atacante já 
defendeu o Atlético-GO. Tran-
quilo, Thiago reforça que o 

comandante é quem decide. “O 
Eutrópio sabe a melhor alter-
nativa e vai escolher o que for 
melhor para o time. É um jogo 
grande e nada melhor do que 
estar em um jogo como esse. Já 
estive do lado de lá, então vai ser 
muito especial, mas todos nós 
sabemos da importância desse 
jogo e vamos trabalhar para sair 
com o resultado positivo”, fala.

A classificação é apenas um 
dos objetivos de Thiago San-
tos que também quer deixar 
seu nome na história do JEC. 
O sonho é o acesso à série C, 
mas antes disso, ele quer dar 
para a torcida um gostinho que 
não vem há 20 anos: o título 
do Campeonato Catarinense.

“Estamos focados e o nosso 
objetivo é o título. Entramos para 
ganhar e sabemos que nosso 
grupo é forte e tem qualidade. 
Eu quero ser campeão catari-
nense, passar de fase na Copa 
do Brasil e conquistar o aces-
so. Precisamos recolocar esse 
clube no lugar de onde nunca 
deveria ter saído”, finaliza.
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Decreto mantido 
e nada de público

EvariniDrika

adrieli.evarini@ndmais.com.br

Thiago Santos aposta 
na força do grupo
Autor do gol que garantiu o empate com o Figueira, atacante mostra 
otimismo para garantir classificação à próxima fase da Copa do Brasil

Esporte

O Campeonato Catarinense está perto de entrar na reta final, 
com o mata-mata batendo à porta e o campeão de 2021 
não terá a torcida no estádio para comemorar. Com a grave 
situação da pandemia em Santa Catarina, a governadora 
em exercício, Daniela Reinehr, renovou o decreto que proíbe 
torcida nos estádios. Uma ação burocrática, mas que não 
tem efeito prático. A FCF (Federação Catarinense de Futebol) 
já havia sinalizado que não mudaria a postura e não 
liberaria a presença de público nos estádios catarinenses.

Moleque Travesso com um pé nas quartas 
A campanha do Juventus mais uma vez chama a atenção. 
Em quarto lugar com 14 pontos, o Moleque Travesso contou 
com uma ajudinha dos adversários na última rodada, 
quando apenas empatou com o Marcílio Dias e ainda assim 
ficou a uma vitória da classificação. Jogando contra o 
Metropolitano fora de casa no próximo domingo (18), uma 
vitória simples carimba a passagem para o mata-mata, 
mas um empate também pode garantir a vaga dependendo 
dos outros resultados da rodada. No ano passado, o 
Juventus chamou a atenção ao eliminar o Figueirense 
nas quartas e ficar entre os quatro melhores do Estado. 

Arbitragem definida 
A arbitragem para o jogo decisivo de quinta-feira (15) 
está definida. Enfrentando o Atlético-GO na Arena, o 
JEC precisa de uma vitória simples para avançar na 
Copa do Brasil. Diferente da primeira fase, não há 
vantagem de empate e o placar igual leva a decisão 
para os pênaltis. Quem comanda o apito é o árbitro 
Ricardo Marques Ribeiro, auxiliado por Guilherme Dias 
Camilo (do quadro Fifa) e Leonardo Henrique Pereira.

Maratona de jogos 
O JEC tem uma maratona de jogos pela frente e uma 
sequência difícil e decisiva. Em uma semana, três jogos 
decisivos na agenda tricolor. Na quinta-feira (15), partida 
que vale a classificação na Copa do Brasil e R$ 1,7 milhão 
nos cofres do clube. No domingo (18), jogo duro contra 
o Brusque na Arena Joinville e, na próxima quarta, o 
time fecha a fase classificatória do Catarinense contra o 
Hercílio Luz, no Sul. Os confrontos no Estadual definem 
a classificação e o adversário nas quartas de final, onde 
o JEC “parou” no ano passado, diante do Brusque.

FOTOS VITOR FORCELLINI/DIVULGAÇÃO/ND

Thiago Santos diz que a volta do técnico Vinícius Eutrópio 

foi fundamental para o Joinville retomar o bom futebol 
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A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

15 acertos 1 R$ 1.501.232,17
14 acertos 244 R$ 1.842,94
13 acertos 7780 R$ 25,00
12 acertos 108093 R$ 10,00
11 acertos 611345 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$ 8.500 mil
Quadra 70 R$ 9.845,32
Terno 6855 R$ 151,18

33 36 37 47 69

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

LIBERTADORES
PRÉ-LIBERTADORES

  JOGOS DE IDA 
 6/4, 21h30 San Lorenzo 1 x 3 Santos
7/4, 21h30 Libertad 1 x 0 At.Nacional
8/4, 21h30 Bolívar 2 x 1 Junior B.
9/4, 19h15 Ind.del Valle 2 x 1 Grêmio 

   JOGOS DE VOLTA 
 13/4, 21h30 Santos  x  San Lorenzo
14/4, 19h15 Grêmio  x  Ind.del Valle
14/4, 21h30 At.Nacional  x  Libertad
15/4, 21h30 Junior B.  x  Bolívar  

 COPA DO BRASIL 
  SEGUNDA FASE 
 26/3, 21h30 Corinthians 1(5x3)1 Retrô
1/4, 17h Luverdense 1 x 2 Bragantino
6/4, 19h Coritiba 3 x 2 Operário-PR
6/4, 21h30 Fortaleza 1 x 0 Ypiranga-RS
7/4, 16h Picos 0 x 1 Boavista
7/4, 16h Juazeirense 3(4x2)3 V. Redonda
7/4, 19h Vitória 2 x 0 Rio Branco-ES
7/4, 21h30 Bahia 4 x 1 Manaus
7/4, 21h30 Tombense 1 x 2 Vasco
8/4, 19h Criciúma 1(5x4)1 Ponte Preta
8/4, 21h30 Vila Nova 1(4x3)1 Juventude
13/4, 16h45 Paysandu  x  CRB
13/4, 19h Cianorte  x  Santa Cruz
13/4, 21h30 CSA  x  Remo
14/4, 19h América-MG  x  Ferroviário
14/4, 21h30 ABC  x  Botafogo
14/4, 21h30 América-RN  x  Cruzeiro
15/4, 19h 4 de Julho  x  Cuiabá
15/4, 19h Avaí  x  FC Cascavel
15/4, 21h30 Joinville  x  Atlético-GO  
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A Conmebol anunciou ontem 
(12) a tabela da fase de grupos 
da Copa Libertadores. Com seis 
brasileiros confirmados e outros 
dois buscando vaga no mata-
-mata, a etapa vai durar apenas 
38 dias, com 72 jogos disputados 
entre 20 de abril e 27 de maio.

Dois times brasileiros devem 
abrir a etapa. O Internacional, 
já garantido, faz seu primei-
ro jogo no dia 20, às 19h15, 
na Bolívia, diante do Always 
Ready. Caso confirme a vaga, 
que está bem encaminhada, 
o Santos também entra em 

campo no mesmo dia e horário, 
mas atuando em casa. Rece-
be o Barcelona de Guayaquil, 
do Equador, na Vila Belmiro.

Ainda no dia 20 de abril, mas 
a partir das 21h30, será a vez de 
Flamengo e São Paulo entra-
rem em campo. Os cariocas 
visitam o Vélez Sarsfield, da 
Argentina, enquanto os paulis-
tas tentem apagar o vexame da 
edição passada, quando caíram 
na etapa de grupos, também 
longe do Morumbi. O time de 
Hernán Crespo vai ao Peru 
encarar o Sporting Cristal.

Atual campeão, o Palmeiras 
iniciará a caminhada pelo tercei-
ro troféu no dia seguinte, às 21h, 
em visita ao Universitário, do 
Peru. Neste dia, haverá Deportivo 
La Guaira-VEN x Atlético-MG, 
às 19h, e Grêmio, caso os gaú-
chos se classifiquem, em Porto 
Alegre contra o Defensa y Jus-
ticia, da Argentina, atual cam-
peão da Copa Sul-Americana.

O último brasileiro a entrar 
em campo é o Fluminense. Joga 
apenas no dia 22, quinta-feira, 
contra o River Plate, da Argen-
tina, às 19h, no Maracanã.

Libertadores terá 
72 jogos em 38 dias
Brasileiros já confirmados são Palmeiras, Fla, Inter, São Paulo, 
Flu e Atlético/MG. Grêmio e Santos ainda lutam para chegar lá

A PRIMEIRA RODADA PARA OS BRASILEIROS

21/4 - Universitario-
PER x Palmeiras (21h)

21/4 – Grêmio (caso se 
classifique) x Defensa y 
Justicia-ARG (21h)

20/4 - Always Ready-

BOL x Inter (19h15)

20/4 – Santos (caso se 
classifique) x Barcelona-
EQU (19h15)

22/4 - Fluminense x 
River Plate-ARG (19h)

20/4 - Sporting Cristal-
PER x São Paulo (21h30)

20/4 - Vélez Sarsfield-
ARG x Flamengo (21h30)

21/4 - Deportivo La Guaira-
VEN x Atlético-MG (19h)

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 

  7ª RODADA 
 12/4, 20h São Paulo 1 x 0 Bragantino
16/4, 20h Corinthians  x  São Bento
A defi nir Ferroviária  x  Santo André
A defi nir Guarani  x  Palmeiras
A defi nir Inter Limeira  x  Ituano
A defi nir Mirassol  x  Botafogo-SP
A defi nir Novorizontino  x  Santos
A defi nir São Caetano  x  Ponte Preta 

   8ª RODADA 
 A defi nir Botafogo-SP  x  São Caetano
A defi nir Ituano  x  São Paulo
A defi nir Palmeiras  x  Mirassol
A defi nir Ponte Preta  x  Inter Limeira
A defi nir Bragantino  x  Ferroviária
A defi nir Santo André  x  Guarani
A defi nir Santos  x  Corinthians
A defi nir São Bento  x  Novorizontino    

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 13 6 4 1 1 16 4 12 72.2
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 6 3 2 1 7 4 3 61.1
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

LIGA DOS CAMPEÕES
  JOGOS DE IDA 
 6/4, 16h Manch. City 2 x 1 B. Dortmund
6/4, 16h Real Madrid 3 x 1 Liverpool
7/4, 16h B. Munique 2 x 3 PSG
7/4, 16h Porto 0 x 2 Chelsea 

   JOGOS DE VOLTA 
 13/4, 16h PSG  x  B. Munique
13/4, 16h Chelsea  x  Porto
14/4, 16h B. Dortmund  x  Manch. City
14/4, 16h Liverpool  x  Real Madrid 

 

São Paulo vence e 
lidera com folga
Com um gol contra do 
zagueiro Léo Ortiz, o São 
Paulo venceu ontem (12) 
o Bragantino, pela sétima 
rodada do Paulistão, no 
Morumbi. Com o resultado, 
o Tricolor lidera com folga 
o Grupo B da competição, 
chegando aos 13 pontos, 
seis à frente da Ferroviária, 
segunda colocada. Hoje, 
o Corinthians enfrenta 
a Ferroviária, em jogo 
antecipado da nona rodada.

O Clássico dos Milhões, 
válido pela 9ª rodada da Taça 
Guanabara, tem nova data. 
Ontem, Federação de Fute-
bol do Rio de Janeiro remar-
cou o jogo entre Flamengo e 
Vasco para quinta-feira, às 
19h, no Maracanã. Antes, a 
partida estava marcada para 
amanhã, às 21h. O Campeo-
nato Carioca tem transmis-
são exclusiva da Record TV, 
com jogos sempre às terças, 
21h30, e aos sábados, às 21h. 

PEDIDO RUBRO-NEGRO
A mudança ocorre após 

pedido da diretoria rubro-ne-
gra. Desde semana passada, o 
Flamengo tenta o adiamento 
da partida com a justificati-
va de ter disputado a Super-
copa do Brasil, domingo. 

O Grêmio deve receber o 
reforço de quatro titulares para 
a partida decisiva contra o 
Independiente Del Valle, ama-
nhã, às 19h15, na Arena, pela 
Libertadores. Além do zagueiro 
Kannemann e o volante Maicon, 
o meia Jean Pyerre e o atacante 
Pepê estão recuperados fisi-
camente e podem aparecer no 
time titular que precisa vencer 
os equatorianos para o Tricolor 
avançar até a fase de grupos. 

Os quatro participaram nor-
malmente do treinamento de 
opntem e ficarão à disposição 
do auxiliar Alexandre Mendes. O 
técnico Renato Portaluppi segue 
em recuperação da Covid-19. 
À exceção de Maicon, nenhum 
dos outros três atuou ainda na 
temporada 2021 e devem fazer 
sua estreia na atual temporada.

Fla x Vasco 
é remarcado 
para quinta

Grêmio pode 
ter retorno de 
quatro titulares

Campeonato Carioca Decisão na Arena



O fogo que destruiu parte da Cidadela Cultural Antárctica, no dia 19 de março, foi causado por ação humana. É o que 
aponta o laudo pericial divulgado ontem. A Defesa Civil ainda deve realizar um laudo estrutural na edificação, mas a 
Prefeitura de Joinville divulgou ações que devem começar ainda nesta semana para revitalizar o espaço. 
“Agora, os trabalhos retomam com ainda mais urgência para seguirmos com as ações emergenciais iniciadas desde 
janeiro. É o compromisso que assumimos com os joinvilenses”, diz Guilherme Gassenferth, secretário de Cultura e 
Turismo. Segundo a prefeitura, uma reestruturação já vem sendo feita na Cidadela Cultural Antarctica desde janeiro. 
Entre as novidades estão a construção de banheiros novos, a integração com o Parque das Águas – que ganhou 
novo parque infantil e teve o paisagismo totalmente renovado, por meio de parceria com a iniciativa privada -, e a 
desinterdição do galpão da Associação Joinvilense de Teatro (Ajote), que também receberá adequações no banheiro 
e troca de tablados. A comunidade poderá aproveitar os espaços entre o galpão reaberto e o da Associação dos 
Artistas Plásticos de Joinville (Aaplaj) e o local será utilizado também para feiras de rua e eventos culturais e de lazer, 
quando a redução da gravidade da pandemia permitir. As demais edificações continuarão com acesso restrito.
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Impeachment 
de ministro 
tem relator
O ministro Nunes 
Marques, do STF 
(Supremo Tribunal 
Federal), foi sorteado 
relator do mandado de 
segurança protocolado 
ontem pelo senador Jorge 
Kajuru (Cidadania-
GO) que tenta agilizar 
a análise do pedido de 
impeachment do ministro 
Alexandre de Moraes, 
também apresentado 
pelo parlamentar e 
enviado em fevereiro 
ao presidente do 
Senado, Rodrigo 
Pacheco (DEM-MG). 

Vacinação 
solidária na 
Capital
A rede solidária 
da Prefeitura de 
Florianópolis, Fundação 
Somar, arrecadou neste 
final de semana mais de 
7 toneladas de alimentos 
não perecíveis nos quatro 
pontos de vacinação 
drive-thru, totalizando 
8 toneladas em 3 dias 
da ação “Vacinação 
Solidária”. Esta iniciativa 
faz parte da campanha 
Somando Contra a 
Covid-19, que tem como 
objetivo distribuir cestas 
básicas para famílias 
pré-cadastradas. 

Mercado eleva projeção 
da inflação para 4,85% 
A previsão do mercado financeiro para o IPCA 
(Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo), a inflação oficial do país, deste ano 
subiu de 4,81% para 4,85%. A estimativa está 
no boletim Focus de ontem, pesquisa divulgada 
semanalmente pelo Banco Central, com a projeção 
para os principais indicadores econômicos.
Para 2022, a estimativa de inflação é 
de 3,53%. Tanto para 2023 como para 
2024 as previsões são de 3,25%.

Ataque a tiros nos EUA
A polícia da cidade de Knoxville, no es-
tado americano do Tennessee, informou 
ontem que uma pessoa morreu e outras fi-
caram feridas, entre elas um policial, após 
tiroteio em uma escola de ensino médio. 
O ataque a tiros ocorreu na escola Austin-
-East Magnet High School. Um oficial do 
Departamento de Polícia de Knoxville es-
tava entre as vítimas, disse a polícia.
Bob Thomas, o superintendente das Escolas do 

Condado de Knox, tuitou que o prédio já es-
tava seguro. “O prédio da escola foi fechado e 
os alunos que não se envolveram no inciden-
te foram entregues às suas famílias”, disse.
Ele acrescentou que as autoridades estavam co-
letando informações sobre “a situação trágica” e 
que dados adicionais seriam fornecidos mais tarde. 
O número de vítimas não foi disponibilizado nem 
suas identidades até as 20h de ontem. A polícia 
não informou o que ocorreu exatamente no local.

Incêndio na Cidadela foi causado 
por ação humana, aponta laudo

+notícias
SC registra segunda morte por febre 
amarela em 2021 - A Dive/SC (Diretoria 
de Vigilância Epidemiológica de Santa 
Catarina) confirmou a segunda morte por 
febre amarela no Estado em 2021. Trata-se 
de um homem de 59 anos, morador de São 
Bonifácio, na Grande Florianópolis. Ele chegou 
a ser internado, mas não resistiu à doença. 
O diagnóstico foi confirmado pelo Lacen/SC 
(Laboratório Central de Saúde Pública)
O primeiro óbito por febre amarela em SC foi 
confirmado na semana passada. O 
homem, de 34 anos, era morador de Águas 
Mornas, na Grande Florianópolis.
Além desses dois óbitos, SC já confirmou 
outros três casos humanos de febre amarela 
em 2021. O primeiro caso, registrado em 
janeiro, foi de uma moradora de Taió, região 
do Alto Vale do Itajaí, de 40 anos. Os outros 
dois foram confirmados na região da Grande 
Florianópolis: um homem, de 62 anos, 
morador de Águas Mornas; e, um homem de 
46 anos, morador do município de Anitápolis.
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