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Joinville desafia o 
embalado Atlético-GO
Conhecido como Dragão, time do Centro 
Oeste, chega a Joinville invicto este ano e 
prometendo ser páreo duro para o JEC.
PÁGINA 14

VIA GASTRONÔMICA

Prefeitura inicia 
hoje obras de 
recuperação
Trechos das ruas Visconde de 
Taunay e Engenheiro Niemeyer 
serão asfaltados. PÁGINA 6

JOINVILLE

Plantio de árvore 
exótica pode 
render multa
Projeto de lei prevê cobrança de 
R$ 3 mil para quem descumprir 
a determinação. PÁGINA 6

DRIKA

JEC esvazia o DM 
antes do jogo 
decisivo de 
amanhã 
PÁGINA 14

SABRINA AGUIAR 
 

Sebrae abre seleção 
para 50 agentes 
locais de 
inovação
PÁGINA 2

ALEXANDRE GARCIA

STF vem agindo 
como Executivo, 
Legislativo 
e Judiciário
PÁGINA 10
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Estado cria força-tarefa 
para reaver os R$ 33 mi 
dos respiradores

MOACIR PEREIRA

Impeachment: 
não faltam 
pressões políticas

PÁGINA 8

LEO MUNHOZ/ND

Em entrevista ao Grupo ND, 
governadora interina Daniela 
Reinehr fala sobre a formação 
de grupo dentro da PGE, a 
aproximação com Bolsonaro 
e as medidas para combater 
a Covid-19. Páginas 4 e 5

Esse assunto é de 
extremo interesse 
meu. Que a gente 

realmente consiga 
encontrar esses 

valores e trazê-los 
de volta ao Estado”.

Daniela Reinehr,
governadora interina
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Parceria entre o Sebrae e o CNPq vai 
selecionar esses profissionais que concluíram 
o ensino superior há cerca de 10 anos e com 
experiência de pelo menos seis meses em 
pequenos negócios, gestão de empresas ou 
tecnologia e inovação. O salário é de R$ 4 
mil e o projeto terá 17 meses de duração, 
sendo um de treinamento e 16 de atuação 
em campo. Serão selecionados e capacitados 
50 profissionais. O objetivo é atuar pela 
inovação em micro e pequenas empresas. As 
inscrições vão até domingo, 18 de abril,  às 
18h.  Mais informações e os requisitos para 
se candidatar estão disponíveis no endereço 
https://www.concepcaoconsultoria.com.br/

Que tal ser um 
agente local 
de inovação? 

Secretários de Educação 
pedem explicações 
sobre Fundeb
Foi durante reunião do Colegiado 
de Educação da Amunesc por 
videoconferência. O assessor da União 
dos Dirigentes Municipais de Educação 
de Santa Catarina (Undime/SC), o 
professor Plauto Mendes esclareceu as 
dúvidas dos gestores daqui da região. 
A principal dúvida ficou em torno da 
previsão de eleição de diretores escolares. 
A reunião também aproveitou para 
homenagear os profissionais da educação. 
O colegiado de Educação da Amunesc 
promove encontros quinzenais. 

Balanço online
Já o prefeito de Araquari, Clenilton Pereira 
optou por fazer a prestação de contas 
deste início de seu segundo mandato 
pela página dele no Facebook. Ações da 
saúde, como pensar um hospital para 
Araquari, fazem parte dos projetos a 
longo prazo. Já a construção da praça 
multiuso de Araquari, segundo o 
prefeito, já teve 22% de seus trabalhos 
executados. Reeleito, Clenilton tem 
dado continuidade a muitas obras.

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

SABRINA AGUIAR

Balanço presencial em São Chico
Ainda nesta tradição que marca o número emblemático, 
o prefeito de São Francisco do Sul, Godofredo Gomes 
Moreira Filho apresentou aos vereadores uma prestação 
de contas divididas em curto, médio e longo prazo. Entre 
os projetos, a construção de conjuntos habitacionais, 
a ligação de São Francisco do Sul à Barra do Sul via 
ferryboat e municipalização da SC-415. Nos próximos dias, 
dois projetos de lei serão encaminhados ao Legislativo: 
um sobre calçamento comunitário e outro em que a Águas 
de São Francisco do Sul amplia o acesso à tarifa social. 

       Maratonando
 
E não dá para deixar de participar dessa 
corrida pela solidariedade. O apoio da 
Prefeitura de Joinville tem sido fundamental 
para facilitar o acesso às caixas devidamente 
identificadas com a logo da campanha 
da NDTV. O projeto social, vale destacar, 
já foi premiado em 2020 pela ADVB/
SC como empresa cidadã. Agora com o 
nome “Doses de Bondade”, quem for se 
vacinar contra Covid-19 pode contribuir 
com um quilo de alimento não perecível. 
Pelo nosso portal, acesse a lista completa 
com todos os endereços onde você pode 
fazer a entrega dos donativos. Gratidão 
e solidariedade são excelentes formas de 
retribuir nossas conquistas. A iniciativa 
também conta com apoio da Polícia Civil.
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Mais de 3 toneladas de 
pescados são apreendidas 
Empresa de Barra Velha, no Litoral Norte do Estado, não tinha autorização de funcionamento e manipulava os 
alimentos de forma irregular. Espaço foi interditado por agentes da Cidasc e da Polícia Civil e produtos foram recolhidos

Fiscalização 

verificou que 

a empresa não 

possuía registro nos 

serviços de inspeção
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Programa protege 
os consumidores

A fiscalização ocorreu no âmbito do 
Programa de Proteção Jurídico-Sa-
nitária dos Consumidores de Produ-
tos de Origem Animal (POA), que foi 
criado em 1999 pelo Ministério Pú-
blico de Santa Catarina. O programa 
tem como objetivo reduzir os riscos 
de contaminação e danos à saúde dos 
consumidores decorrentes de irre-
gularidades no abate, no processa-
mento e no comércio de produtos de 
origem animal, bem como a fixação 
de critérios e normas de ação con-
junta dos órgãos envolvidos, tanto 
em nível central como regional. Além 
disso, ele dá suporte para a inspeção 
e fiscalização de produtos de origem 
animal, tais como carnes, pescados, 
lácteos, ovos, mel e seus derivados.

O promotor de Justiça Eduardo 
Paladino, coordenador do Centro 
de Apoio Operacional do Consu-
midor (CCO), explica que o POA 
visa a garantia de qualidade para 
o consumo, o combate à sonega-
ção fiscal e à concorrência des-
leal e a preservação ambiental.

“O POA constitui uma importante 
ferramenta na defesa da saúde do 
consumidor e propicia à população 
o acesso a alimentos inspecionados 
e submetidos ao controle do esta-
do. Atualmente, o POA encontra-se 
eleito, pela sociedade, dentro da 
perspectiva do Programa Segurança 
dos Alimentos, como um dos temas 
prioritários de atuação do MP-SC 
na área do consumidor”, destaca.

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

Uma ação de fiscalização conjunta envol-
vendo o Ministério Público de Santa Catarina 
(MP-SC), a Cidasc e a Polícia Civil apreendeu 
ontem 3,6 toneladas de pescados impróprios 
para o consumo humano em uma empre-
sa clandestina situada no bairro Itajuba, em 
Barra Velha, no Litoral Norte do Estado. 

O mandado de busca e apreensão foi solicita-
do pela 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de 
Barra Velha e cumprido no dia 31 de março pe-
los agentes da Cidasc e da Polícia Civil. A em-
presa não tinha autorização de funcionamento 
e manipulava de forma irregular os pescados. O 
espaço foi interditado para impedir seu fun-
cionamento e teve os produtos recolhidos.

Entre os produtos apreendidos estavam 
mariscos, salmão, camarão e filé de peixe, 
todos impróprios para o consumo humano 
por não possuírem registro nos serviços de 
inspeção oficiais, além de terem sido ma-
nipulados sem o cumprimento das normas 
básicas de higiene operacional, requeri-
das para alimentos de origem animal.

Também foi constatado pelos agentes que 
o local não atendia às normas higiênico-
-sanitárias para funcionamento, entre elas, 
a necessidade de água hiperclorada para o 
processamento do pescado, barreira sanitária, 
área de manipulação e lavatórios para as mãos.

Foram encontrados uma câmara de conge-
lamento com o pescado estocado, sem registro 
nos serviços de inspeção, sem identificação de 
origem e sem notas fiscais, além de aditivos 
químicos e de diversos equipamentos e utensí-
lios utilizados no processamento dos pescados.

SEM REGISTRO
A fiscalização também verificou que a 

empresa não possuía registro nos serviços 
de inspeção competentes. O alvará de lo-
calização e funcionamento, vencido desde 
2017, continha irregularidades, uma vez que 
o estabelecimento deveria atuar como pei-
xaria e não possuía espaço para o comér-
cio varejista e atendimento ao público.

Segundo a Promotora de Justiça Roberta 
Trentini Machado Gonçalves, da 2ª Promo-
toria de Justiça da Comarca de Barra Velha, 
“a atuação da Promotoria será em duas 
vertentes. No âmbito criminal, será ajuizada 
ação penal competente para responsabili-
zar os autores pela prática de suposto crime 
contra o consumidor. Além disso, na área 
cível, do consumidor, será instaurado In-
quérito Civil, no qual serão adotadas provi-
dências para que a conduta não se repita”.

Os produtos impróprios ao consu-
mo humano apreendidos foram encami-
nhados para uma indústria de farinha de 
peixe que dará destinação adequada. 

A atuação da Promotoria 
será em duas vertentes. No 
âmbito criminal, será ajuizada 
ação penal competente para 
responsabilizar os autores 
pela prática de suposto crime 
contra o consumidor.”

Roberta Trentini 
Machado Gonçalves,
promotora de Justiça
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Paulo Rolemberg
paulo.rolemberg@ndmais.com.br

A governadora interina de 
Santa Catarina, Daniela Reinehr 
(sem partido), esteve na ma-
nhã de ontem nos estúdios do 
Grupo ND onde falou sobre as 
trocas no primeiro escalão do 
governo, a falta de diálogo com 
o governador afastado Carlos 
Moisés (PSL), a possibilidade 
de continuar à frente do go-

verno, entre outros assuntos.
Daniela anunciou a formação de 

uma força-tarefa dentro da PGE 
(Procuradoria Geral do Estado) 
na tentativa de recuperar os R$ 33 
milhões pagos na compra dos 200 
respiradores. A governadora inte-
rina ainda comentou sobre as re-
lações entre o governo catarinense 
e o governo federal. “Nesse mo-
mento eu tenho certeza que me-
lhorou muito a relação”, avaliou.

Na conversa, ela deixou cla-
ro que as saídas de alguns se-
cretários foram determinadas 
pela falta de diálogo entre ela e 
os ex-ocupantes das pastas.

“Pela primeira vez 
SC está alinhada com 
o governo federal”
Em entrevista ao Grupo ND governadora fala sobre aproximação com 
Jair Bolsonaro, troca do secretariado e medidas contra a Covid-19
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Daniela Reinehr 
criou uma força-
tarefa dentro da 
Procuradoria-Geral 
do Estado para 
tentar recuperar 
os R$ 33 milhões 
pagos pelo Estado 
na compra dos 
200 respiradores

Já são 15 dias no comando 
do Estado, de forma inte-
rina. Nessa segunda pas-
sagem, o que já foi feito?

Tenho ouvido os setores 
da sociedade e os princi-
pais desafios que encontrei 
foi criar um canal eficiente 
de comunicação com toda 
a sociedade catarinense. 
Ouvindo as pessoas, ouvin-
do seus anseios e adequar 
o que está sendo feito no 
Estado para superar todas 
essas dificuldades, foi o que 
a gente fez, principalmente 

na primeira semana. Com 
cuidados, porque não houve 
uma transição de governo, 
então tivemos que encontrar 
as respostas sozinhas e esses 
15 dias foram muito foca-
dos na saúde, na melhoria 
no trato com a pandemia. 
Criar também essas con-
vergências de ações entre 
governo estadual, federal e 
os municípios. Os prefeitos 
estavam muito carentes de 
atenção. Então foram 15 dias 
de muito trabalho, muito 
intensos. Estamos fluindo 
com menos tensão, uma 
pressão pela situação que se 
encontrava o Estado, com 
toda essa conjuntura que 
Santa Catarina está vivendo.

Então o diálogo com o 
governador Carlos Moi-
ses existe ou não existe?

Não existe diálogo, tanto 
que não houve a transi-
ção. Foi feita de uma forma 
bastante estranha. O livro 
(de posse) já chegou assi-
nado para que eu assinasse. 
Não houve conversa alguma 
e se esperava que houvesse 
essa transição. Estou aqui 
interinamente por deter-
minação do tribunal misto, 
por entender que houve 
elementos suficientes para 
que haja uma investigação 
maior no caso dos respi-
radores e eu fui trazida a 

assumir o governo do Estado 
por esse tribunal. Minha 
missão, interinamente, é 
dar andamento ao Estado, 
o Estado não pode parar. Os 
trabalhos não podem parar 
e, por isso, precisei fazer 
alguns ajustes na equipe. 
Não existe comunicação, não 
houve transição, foi algo que 
gerou grande espanto. Essa 
dificuldade de comunicar, 
de passar. Isso que deter-
minou algumas mudanças 
(no governo), se fizeram 
necessárias algumas mu-
danças. Porque o Estado não 
pode parar, tem que haver 
um fluxo de comunicação 
com o todo o Estado. E as 
pastas precisam fluir in-
dependentemente de quem 
estiver à frente do governo. 
Todos estamos aqui para 
trabalhar para o Estado e 
não para uma pessoa.

A senhora acredi-
ta que ficará no cargo?

Tenho certeza que o 
tribunal vai cumprir seu 
papel. Minha função ago-
ra é a interinidade e me 
cabe respeitar a decisão do 
tribunal. Imagina-se que 
vai se produzir as provas 
necessárias nesse processo 
e eu tenho que seguir fa-
zendo que Santa Catarina 
não pare, dar o meu melhor 
nesse momento e aguar-

dar a decisão do tribunal.

Qual a expectativa da 
senhora em relação ao 
segundo processo de im-
peachment contra o go-
vernador Carlos Moisés?

É difícil de se confirmar, 
de falar algo. Eu entendo que 
me caiba falar a respeito. 
Cabe a mim cuidar do Es-
tado, fazer o meu melhor, 
montar essa equipe que vai 
me ajudar em todas essas 
ações que não estão buscan-
do um resultado imediato, ao 
contrário, são ações que eu 
espero que sejam perenes.

Qual a política que a se-
nhora quer implantar no 
combate à pandemia? Algu-
mas medidas mais rígidas?

A vinda da deputada Car-
men Zanotto (como secre-
tária da Saúde) trouxe uma 
tranquilidade muito grande 
e propicia que eu consiga 
cuidar um pouco melhor, 
me dedicar melhor às outras 
áreas. A Carmen, diferente-
mente de outras secretarias 
de Estado, tinha uma co-
municação muito boa com a 
secretaria da Saúde e fazia 
esse link com o ministé-
rio da Saúde e governo do 
Estado. Ela está atualizada 
de tudo que acontecia na 
saúde de Santa Catarina e 
sabia onde tudo trancava, 

porque era nossa princi-
pal comunicação na área 
da saúde. As diretrizes que 
passei a ela foram à atenção 
básica, o tratamento ime-
diato. Fazendo campanhas 
para orientar as pessoas 
que procurem uma orienta-
ção educativa mais direta.

O que o governo pretende 
fazer para auxiliar os empre-
sários de bares, restaurantes e 
o setor de eventos do Estado?

Esses setores foram os que 
mais sofreram com a pan-
demia. Na semana passada, 
o chefe de gabinete recebeu 
a pauta dos empresários, 
já está com a secretaria da 
Saúde. Eles fizeram uma 
proposta muito bacana no 

“Não existe 
diálogo [com 
Moisés], tanto 
que não houve a 
transição. Foi feita 
de uma forma 
bastante estranha. 
O livro (de 
posse) já chegou 
assinado para 
que eu assinasse. 
Não houve 
conversa alguma 
e se esperava 
que houvesse 
essa transição”.

“Minha missão, 
interinamente, é 

dar andamento ao 
Estado. O Estado 
não pode parar. 

Os trabalhos 
não podem 

parar e, por isso, 
precisei fazer 

alguns ajustes 
na equipe”. 
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meu entender. Nos propu-
seram uma solução, que, eu 
Daniela, entendo ser plau-
sível. No entanto, a gente 
sabe que precisa passar 
pelo Coes (Centro de Ope-
rações de Emergência em 
Saúde). O que a gente tem 
de prático nisso e eu quero 
me solidarizar com o setor 
é, realmente lamentável, a 
situação. Eu fiz um pedido 
de auxílio emergencial para 
secretaria da Fazenda que 
faça esse estudo. Existem 
também linhas de finan-
ciamento e de auxílio sendo 
discutidas na secretaria da 
Fazenda para que a gente 
possa atender o setor, so-
correr o setor. Realmente é 
o setor de maior dificuldade 
de retorno pela caraterísti-
ca que tem. Estamos con-
versando com o Coes, para 
que consiga equalizar essa 
situação. O grande desafio é 
equalizar saúde e economia.

 Como está o relacionamen-
to da senhora com a Fecam?

É muito bom. Tenho con-
versado muito com eles. Tem 
chegado muitas demandas 
através da Fecam (Federação 
Catarinense de Municípios). 
Temos conversado com os 
prefeitos diretamente. Ainda 

quando vice-governadora 
eu era muito demandada, 
eu era muito procurada e 
sempre procurei atender.

Em relação ao gover-
no federal, a senhora está 
satisfeita como o presidente 
Jair Bolsonaro (sem parti-
do) trata Santa Catarina?

Eu tenho tido um excelen-
te contato, sempre tive um 
excelente contato, evidente-
mente não como mandatária 
do Estado, mas sempre fui 
muito bem atendida. Nesse 
momento eu tenho certeza 
que melhorou muito a rela-
ção. A gente tem conseguido 
na saúde, na infraestrutura, 
tem conseguido um acesso 
e um retorno melhor. Que a 
partir de agora se tenha esse 
retorno, espero e tenho cer-
teza que meus pleitos serão 
atendidos. Eu vejo isso como 
uma grande oportunidade 
para Santa Catarina. Espero 
que esse alinhamento, essa é 
a primeira vez que se tem um 
governo do Estado alinhado 
com o governo federal, eu 
consiga o máximo de re-
sultados para nosso Estado. 
Esse é meu grande desafio, 
aproveitar esse alinhamen-
to, aproveitar esse apoio 
que Santa Catarina deu na 

eleição do presidente. Para 
buscar muito mais do que 
a gente recebeu até agora.

Por que essa pressa de im-
primir a sua marca, uma nova 
cara ao governo, a senhora 
acredita que sua chance de 
permanecer no governo são 
maiores agora em relação 
a sua primeira passagem?

Algumas mudanças fo-
ram necessárias para que 
o Estado possa ter mais 
fluidez. Para que não pare. 
As pessoas que chegaram ao 
governo vieram para secre-
tarias são pessoas com capa-
cidade técnica reconhecida.

A senhora justificou que 
os novos nomes do gover-
no não foram escolhas da 
Daniela, foram escolhas de 
quem? Opositores dizem 
que a senhora está tentando 
influenciar no julgamen-
to do tribunal especial.

As escolhas foram da 
governadora Daniela. Evi-
dentemente que ouvindo 
toda a sociedade catarinense. 
Uma das grandes pautas que 
eu acredito que eu consegui 
trazer da minha governabi-
lidade anterior foi criar um 
canal eficiente de comunica-
ção com a própria imprensa 
e com a toda sociedade. Esse 
foi um dos grandes objeti-
vos naquela vez, algo que 
era muito travado, muito 
fechado. Essa comunicação 
tenho com os prefeitos, as 
associações, com todos os 
setores. Eu entendo que esse 
era um anseio do Estado.

A senhora entende que 
essa troca no comando 
do Estado não faz bem?

Algo muito triste, um 
momento que ninguém 
gostaria de passar. Essa 
troca constante gera uma 
instabilidade muito grande 
ao Estado. Não gostaria que 
isso acontecesse. Mas o fato 
é que fui trazida ao governo 
interino pelo tribunal misto 
que afastou o governador, 
que entendeu que existem 
elementos suficientes para 
uma investigação maior 
no caso dos respiradores.

A senhora está prepa-
rada para governar até 
a próxima eleição caso 
continue no cargo?

Eu acredito que eu es-
tive preparada no dia em 
que aceitei ser candidata 
a vice-governadora. Evi-
dentemente que no dia a 
dia vai aprendendo qual 
a melhor situação. Um 
aprendizado constante. A 
reação que a gente tem de 
acordo com os problemas 
que vêm chegando em que 
demonstram essa capaci-
dade de dar continuidade.  

O que a senhora es-
pera dos líderes políti-
cos e empresariais?

O que espero de todas as 
lideranças e toda socieda-
de, nesse momento, é que 
a gente consiga conver-
gir as forças pelo Estado. 
Estamos em um momento 
crítico, de pandemia, em 
que a gente vive uma crise 
institucional muito grande. 
Santa Catarina foi o Estado 
mais prejudicado do país, 
a gente não sofreu ape-
nas com pandemia, sofreu 
com problemas climáticos, 
sofreu com economia, enfim 
uma série de problemas que 
precisam ser resolvidos.

Os R$ 33 milhões enviados 
à Veigamed [para a com-
pra de 200 respiradores] a 
senhora ainda acredita ter 
esse dinheiro de volta?

Esse assunto é de extre-
mo interesse meu. Que a 
gente consiga reaver esses 
recursos. Com isso eu de-
terminei à PGE e na sex-
ta-feira (09) foi montada 
uma força-tarefa. Foram 
nomeados procuradores 
com experiência na busca 
de ativos, para que a gente 
realmente consiga encon-
trar esses valores e trazê-
-los de volta para o Estado.

Governadora interina lamenta a crise institucional vivida pelo Estado no momento mas diz estar preparada para governar

A partir do alinhamento com o presidente Jair Bolsonaro e com o governo 

federal, Daniela espera trazer mais resultados para Santa Catarina

“Essa troca constante gera uma instabilidade 
muito grande ao Estado. Não gostaria que 
isso acontecesse. Mas o fato é que fui trazida 
ao governo interino pelo tribunal misto que 
afastou o governador, que entendeu que 
existem elementos suficientes para uma 
investigação maior no caso dos respiradores”.

“Foram nomeados procuradores com 
experiência [para criar uma força-
tarefa] na busca de ativos, para que a 
gente realmente consiga encontrar esses 
valores [R$ 33 milhões dos respiradores] 
e trazê-los de volta para o Estado”.
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Obras serão retomadas 
hoje na Via Gastronômica 
Projeto para recuperação estava pronto e aguardava a decisão judicial, que foi proferida pela 2ª Vara Federal de Joinville 
na última sexta-feira. Trabalhos serão realizados em trechos das ruas Visconde de Taunay e Engenheiro Niemeyer

Projeto de macrodrenagem do rio Mathias deixou a pista da Via Gastrômica completamente destruída e agora a Prefeitura vai refazer a parte asfáltica

De origem africana, a bisnagueira chama a atenção pela beleza, mas é perigosa
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Plantio de árvore pode 
render multa de R$ 3 mil 

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

As equipes da Secretaria de 
Infraestrutura Urbana de Join-
ville e das Subprefeituras iniciam 
hoje a obra de recuperação dos 
trechos das ruas Visconde de 
Taunay e Engenheiro Niemeyer 
que sofreram intervenção no 
projeto do Rio Mathias. A área 
vai receber microdrenagem e 
colocação de capa asfáltica.

O projeto para recuperação es-
tava pronto e aguardava a decisão 
judicial, que foi proferida pela 2ª 
Vara Federal de Joinville na últi-
ma sexta-feira. “A Prefeitura de 
Joinville entende a necessidade 
de restabelecer a trafegabilidade 
nessas importantes vias. Nós 
mobilizamos nosso time para 
dar agilidade nesta obra, que foi 
tão solicitada pela comunidade”, 
afirma o prefeito Adriano Silva.

No início da manhã, será reali-
zada a interdição da rua Visconde 
de Taunay, entre as Ruas Hen-
rique Meyer e Duque de Caxias, 
com liberação apenas para o trá-
fego local. A rua Pedro Lobo terá 
interdição parcial para a realiza-
ção de frisagem. Já o trânsito na 
rua Engenheiro Niemeyer, entre 
a Pedro Lobo e a Av. Juscelino 
Kubitscheck, ficará totalmente 
interrompido. Se possível, os 
motoristas devem utilizar rotas 
alternativas para evitar trans-
tornos. Os agentes de trânsito 
farão a orientação no local. 

A equipe técnica trabalha na 
conclusão do projeto para a pró-
xima etapa, que vai contemplar a 
rua Jerônimo Coelho com micro-
drenagem e colocação de pavers. 
A ligação da galeria existente 
no cruzamento com a avenida 
Beira Rio (Av. Dr. Paulo Medei-
ros), também será realizada. 

De porte grande, galhos 
volumosos, folhas bem 
verdes e flores exuberantes, 
a árvore bisnagueira ga-
nhou fama nesta semana em 
Joinville. O motivo é que um 
projeto de lei pretende proibir 
o plantio da espécie na ci-
dade, com direito a multa de 
mais de R$ 3 mil para quem 
descumprir a determinação.

A Spathodea campanulata, 
nome científico da árvore, 
chama a atenção pela beleza, 
mas é perigosa. Isso porque 
o néctar dela pode levar abe-
lhas à morte, além de fazer 
mal a pássaros como o bei-
ja-flor. A bióloga Karin Ese-
mann Quadros explica que a 
árvore tem néctar abundan-
te, o que atrai os animais, 
principalmente abelhas de 
diversas espécies. O problema 
é que esse néctar possui um 
composto com efeito tóxico. 
“Ela atrai os insetos e muitos 
deles sucumbem dentro das 
flores”, explica a especialista.

Segundo ela, há estudos 
que indicam que o problema 
da planta está na interação 
entre os elementos do néctar. 
Karin explica ainda que a 
bisnagueira é uma parente 

dos ipês. A diferença é que 
os ipês são árvores nativas 
do Brasil, enquanto a bisna-
gueira tem origem africana.

Ela chegou ao Brasil como 
árvore ornamental, justa-
mente por causa do grande 
porte e beleza. Os atributos 
da espécie fizeram com que 
fosse muito usada em praças 
e jardins de várias cidades 
e tivesse ampla dissemina-
ção na região de Joinville.

Por não ser uma planta 
nativa, a bisnagueira não é 
protegida pela legislação. 

Também chamada de 
xixi-de-macaco-, cha-
ma-da-floresta e tulipei-
ra-do-gabão, o plantio da 
bisnagueira já é proibido em 
Santa Catarina desde 2019 
por meio de uma lei estadual. 
Porém, o vereador Adilson 
Girardi (MDB) propôs a lei 
na cidade para poder modi-
ficar o Código Municipal do 
Meio Ambiente. “Era ne-
cessário reaplicar a lei aqui 
e a fizemos um pouco mais 
abrangente para contem-
plar outros tipos de árvore 
que são prejudiciais ao meio 
ambiente, mas também à 
infraestrutura”, explica.

Saiu no ND
Na edição de ontem, o 
ND trouxe a informação, 
em sua manchete, que 
a Prefeitura iniciaria 
a recuperação da via 
ainda nesta semana.

AVISO DE LICITAÇÃO 
O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e 
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a Lei 
8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão Eletrônico 
nº 049/2021, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de gêneros 
alimentícios não perecíveis, a fim de atender as necessidades dos projetos, programas e serviços da 
Secretaria de Assistência Social de Joinville, na Data/Horário: 28/04/2021 às 08:30 horas, para abertura 
das propostas. O edital encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br e www.
gov.br/compras/pt-br - UASG 453230. Joinville, 13 de abril de 2021. Ricardo Mafra – Secretário de 
Administração e Planejamento, Silvia Cristina Bello – Diretora Executiva
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A triste rotina que se repete 
há 110 dias em Joinville
Desde o dia 24 de 
dezembro, cidade 
não sabe o que é 
passar 24 horas 
sem registrar, ao 
menos, uma morte 
por Covid-19. Ontem, 
foram mais 17

Pacientes internados nos leitos de terapia intensiva são os que correm mais riscos 
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Cidade Editor: Jean Balbinotti jean.balbinotti@ndmais.com.br

Há 110 dias, Joinville não 
sabe o que é passar 24 horas 
sem registrar, pelo menos, 
uma morte por Covid-19. O 
último dia sem registro de 
óbito pela doença foi em 24 
de dezembro de 2020. De lá 
para cá, o número de vidas 
perdidas para o coronavírus 
explodiu. Eram 461 mortes 
naquela data e hoje são 1.146.

Os números multiplica-
ram de maneira acelerada 
na maior cidade do Estado 
e epicentro da pandemia 
em SC. Em 2021, as mor-
tes registradas em menos 
de quatro meses já ultra-
passam – e muito – o total 
registrado no ano passado, 
com aumento de 138%. 

Enquanto no ano pas-
sado foram registrados 
481 óbitos, neste ano, até 
o último boletim divulga-
do pelo município, ontem, 
já eram 665, chegando a 
triste marca de 1.146 vidas 
perdidas para a Covid-19.

Em todos os 103 dias de 
2021 houve registro de pelo 
menos uma morte na cidade. 
Em janeiro foram 120, em 
fevereiro, 103, em março, 
288, e, em abril, até ontem, 
154 mortes foram regis-
tradas em abril. As mortes 
continuam aumentando. 
O recorde de óbitos em um 
único dia se repetiu, com 20 
óbitos em apenas 24 horas.

Apesar disso, a queda no 
número de casos ativos pode 
indicar, também, diminuição 
nas mortes em médio prazo. 
A cidade chegou a ter 5.707 
pacientes ativos e, agora, 
são 2.053, queda de 64%. 
Segundo o último boletim, 
Joinville tem 178 pacientes 
com Covid-19 internados 
em leitos de UTI e outros 126 
em leitos de enfermaria.

Setor de eventos 
busca apoio junto à 
governadora de SC

 
Juliane Guerreiro 
juliane.guerreiro@ndmais.com.br

Com casas noturnas fechadas e sho-
ws proibidos, o setor de eventos de Santa 
Catarina buscou apoio junto à governa-
dora interina Daniela Reinehr em reunião 
na tarde de ontem, na Capital. Segundo o 
governo do Estado, Daniela solicitou que 
as demandas da categoria sejam anali-
sadas pelo Coes (Centro de Operações de 
Emergências em Saúde) durante reunião 
que será realizada amanhã pelo grupo.

“Nós sabemos que o setor de even-
tos é um dos mais afetados pela pande-
mia. Precisamos construir uma solução 
juntos. O Coes vai analisar a situação e 
buscar esse encaminhamento. Trata-
remos dessa questão com muita res-
ponsabilidade”, diz a governadora.

A secretária de Estado da Saúde, Carmen 
Zanotto, afirmou que a equipe técnica já 
recebeu o documento com as reivindica-
ções e deve fazer uma análise criteriosa. 
“Daremos um encaminhamento técnico 
e com celeridade a essa questão. Sabe-
mos da angústia do setor, que é um dos 
mais atingidos pela pandemia”, afirma.

O setor de gastronomia não participou da 
reunião de ontem, mas também reivindi-
cou medidas ao gabinete da governadora na 
última semana. Entre as demandas, estão 
a ampliação do horário de funcionamento 
dos estabelecimentos, a substituição da 
restrição de capacidade a 25% e a extinção 
da limitação na venda de bebidas alcoólicas.

Raphael Dabdab, presidente da Abra-
sel (Associação Brasileira de Bares e 
Restaurantes), argumenta que mais de 
30% dos estabelecimentos de gastrono-
mia catarinenses já fecharam as portas 
e que 45 mil postos de trabalho já fo-
ram perdidos pelo setor no Estado.

“Levamos propostas de medidas mais 
seguras para a redução do contágio e 
que compatibilizam mais com a ati-
vidade. Porém, até o momento essas 
sugestões não foram contempladas e 
as medidas do nosso setor foram ape-
nas prorrogadas”, afirma Raphael.

O Movimento SOS Gastronomia, for-
mado por empresários do ramo, progra-
mou uma carreata para amanhã, a partir 
das 14h, em várias regiões do Estado com 
a intenção de chamar a atenção para a 
necessidade de revisão do atual decreto.

Reivindicação



INSTAGRAM: YXPIA (48) 98815-9723

WWW.YXPIA.COM.BR

AV. PREF. ACÁCIO GARIBALDI SÃO THIAGO, 2420 - JOAQUINA 

PRAIA
GASTRONOMIA
DRINKS
MÚSICA ESTACIONAMENTO 

     VISTA PARA O MAR

Mais mudanças
A reforma do primeiro escalão 
do governo na interinidade 
Daniela Reinehr não se 
restringirá às substituições 
já registradas.  Informações 
do Centro Administrativo 
mencionam outras mudanças no 
secretariado estadual. Nomes de 
expressão em outras atividades 
administrativas e políticas estão 
sendo cogitados e ouvidos. Uma 
das mudanças poderá acontecer 
na Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico e Sustentável.

moacir.pereira@ndmais.com.br
MOACIR PEREIRA

Um pedido de especificação das 
provas contra o governador Carlos 
Moisés da Silva, no processo de 
impeachment sobre a fraude dos 
respiradores, foi encaminhado ao 
presidente do Tribunal Especial de 
Julgamento, desembargador Ricardo 
Roesler, pelos advogados Bruno 
Carreirão, Leonardo Borchardt e 
Dulciane Beckhauser Borchard, autores 
do processo. Enfatizam no início que 
o Estado aguarda a conclusão do 
julgamento de forma célere, mas que 

“a acusação não pode descurar-se 
do ônus de fazer provas dos ilícitos 
denunciados”, e que “não pode ser 
taxada de procrastinatória”. O advogado 
Marcos Probst anunciou que hoje vai 
protocolar a resposta da defesa.

Por este motivo, reiteram a ouvida 
de pelo menos uma testemunha 
(Clarice Ribeiro da Rosa Santos), o 
compartilhamento de depoimento 
sigiloso e dados de processos do 
Ciasc e da Softplan, que consideram 
essenciais ao julgamento.

Justificam: “Tratam-se de provas 
que não necessitam de tempo 
demasiado para sua produção e que 
podem fornecer novos elementos de 
convicção aos nobres julgadores, que 
se somarão aos elementos já presentes 
nos autos e reconhecidos pela maioria 
deste egrégio Tribunal Especial de 
Julgamento. A produção de tais provas, 
portanto, não prejudica a celeridade 
do processo, que não pode se dar em 
prejuízo à busca pela verdade real”.

Os advogados anteciparam o 

requerimento em relação ao prazo 
concedido pelo presidente do Tribunal 
Especial de Julgamento, desembargador 
Ricardo Roesler. Este prazo se encerraria 
hoje. A partir de então, mais três 
dias para as alegações da defesa.

Pressões políticas não faltam. 
De um lado, o governador Moisés 
manifestando-se publicamente por 
mais celeridade no processo; de outro, 
aliados da interina Daniela Reinehr 
para que testemunhas sejam ouvidas e 
provas sejam aceitas pelo presidente.

Respiradores
A governadora interina Daniela Reinehr acionou o 
Ministério Público Federal para identificar o destino de parte 
dos R$ 33 milhões pagos antecipadamente no processo daw 
fraude dos respiradores. O objetivo é promover a repatriação 
destes recursos obtidos ilicitamente.  Informação dada 
durante entrevista à Márcia Dutra no SC no Ar, da NDTV.

Impeachment: a especificação das provas

Economia bomba - O 
município de Chapecó está 
com a economia ainda mais 
dinamizada, mesmo com a 
pandemia da Covid-19. De 
acordo com o prefeito João 
Rodrigues, as agroindústrias e 
cooperativas já decidiram por 
investimentos totais de R$ 
1,3 bilhão. Estão autorizadas 
obras no setor da construção 
civil com área superior total 
a 620 mil m². São vários 
empreendimentos comerciais, 
industriais e de serviços.

Posse no TRF4 - O desembargador catarinense Ricardo 
Teixeira do Valle Pereira assumirá a presidência do 
Tribunal Regional Federal de Porto Alegre no mês de 
junho. Cumprirá mandato de dois anos. Nascido em 
Florianópolis, formou-se em direito pela UFSC, fez 
mestrado em ciências jurídicas pela Univali. Foi promotor 
de Justiça de Santa Catarina entre 1986 e 1993, juiz 
federal de 1993 a 2006, juiz do TRE-SC de 1998 a 2000 e 
há 14 anos foi nomeado desembargador federal. Na edição 
de ontem foi publicada foto do desembargador Thompson 
Flores. Ao lado, a foto correta do futuro presidente.

Carl Hoepcke - O Instituto 
Carl Hoepcke, fundado há 16 
anos pelas irmãs Annita e 
Silvia Hoepcke da Silva, está 
passando por reestruturação. 
Era presidido por Annita, 
falecida recentemente. O cargo 
de presidente desaparece. 
A Hoepcke Participações e 
Empreendimentos decidiu 
bancar o funcionamento da 
exemplar instituição educacional 
e cultural. A fundadora Silvia 
Hoepcke permanece no projeto. O 
jornalista Luiz Henrique Tancredo 
assumiu a vice-presidência, 
tendo Patrícia Grillo na 2ª 
vice-presidência. O museólogo 
Max Müller continuará 
como superintendente.
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Curtas
 – Desembargador Vilson 
Fontana retirou, por 
enquanto, a decretação 
de ilegalidade da greve 
dos professores da rede 
municipal da Capital. Os 
professores paralisaram 
até as aulas virtuais.

 – Federação Nacional dos 
Fiscais (Fenafisco) divulgou 
documento à governadora 
Daniela Reinehr, 
cumprimentando-a pela 
nomeação do ex-presidente 
Rogério Macanhão para 
a Secretaria da Fazenda.

 – Secretária da 
Administração, Ana 
Blasi, anunciou auditoria 
especial para apurar 
eventuais irregularidades.

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+

Magistratura
Termina amanhã o prazo de inscrições de advogados 
interessados em compor a lista sêxtupla a ser enviada 
ao Tribunal de Justiça para nomeação do novo 
desembargador a ocupar a vaga de Ronei Danielli, 
que retornou à advocacia. Caberá à Comissão Eleitoral 
avaliar a documentação dos candidatos. Na sequência, 
marcada sessão de votação pelo Conselho Estadual, 
com sabatina entre os candidatos, fato inédito na 
história da OAB e do processo de eleição da lista.



A crise econômica decorrente da pandemia do 
Cvid-19 tem se mostrado extremamente crítica, 
impactando em diversos setores econômicos, 
porém, com maior gravidade, nas micro e pe-
quenas empresas. Segundo a Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), este choque econômico já é conside-
rado maior do que a crise financeira de 2008 
ou a de 2001, ano dos ataques de 11 de setem-
bro nos Estados Unidos.  
No Brasil, em 2019, foi aprovada a Lei Comple-
mentar 169/2019, que instituiu a Sociedade de 
Garantia Solidária (SGS), cuja regulamentação se 
deu no ano seguinte. A SGS é uma sociedade anô-
nima, que mescla elementos das cooperativas e 
das sociedades empresariais, como os fundos de 
investimentos. É formada por duas categorias de 
acionistas: os participantes (preferencialmente, 
microempresas e empresas de pequeno porte); e os 
investidores (pessoas físicas ou jurídicas interessa-
das em auferir rendimentos).  
Esta sociedade tem por objetivo a concessão de 
garantias a seus sócios participantes, os mi-
cro e pequenos empreendedores, para que estes 
tenham acesso a financiamentos flexíveis no 
mercado financeiro. Assim, a SGS não empresta 
dinheiro, ela apenas avaliza garantias.  
Durante a pandemia, várias linhas de crédi-

to foram anunciadas pelos governos e bancos, 
muitas, inclusive, para MPEs, porém, a gran-
de maioria dos empresários não teve aces-
so a estes recursos. O motivo: a falta de ga-
rantias para acesso ao crédito. O fato de não 
haver garantias significativas inviabili-
za os empréstimos ou onera o custo do ca-
pital, aumentando as taxas de juros e redu-
zindo o prazo de pagamento dos mesmos. 

A criação das SGSs no Brasil traz uma grande 
oportunidade de equalização do acesso ao cré-
dito, fazendo com que a economia volte a girar, 
da base para o topo. Mais de 90% das empre-
sas brasileiras são MPEs que empregam mais de 
50% da mão de obra nacional.   
Vários países do mundo saíram de grandes cri-
ses por meios das SGSs. Na Espanha, atualmente 
existem 17 sociedades constituídas, abrangen-
do mais de 130 mil micro e pequenos negócios 
e movimentando mais de 33 bilhões de euros 
em avais por ano. Na Argentina, esse siste-
ma foi essencial para a retomada da economia 
nos anos 90. Hoje, existem 40 SGRs naque-
le país, movimentando mais de 65 bilhões de 
pesos anualmente. Além disso, 22% das opera-
ções de crédito para micro e pequenos negócios 
são instrumentalizadas com garantias facilita-
das pelas SGRs. Precisamos criar nossas SGS! 

SGS, uma solução para a crise
Thiago Zschornack,
Ricardo Alexandre de Mello Oliveira e Sidney Schossland, 
autores do projeto técnico que deu origem à lei das SGSs

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

OpiniãoND
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Uma chance que não
deve ser desperdiçada

Desde meados de janeiro deste ano, quando o anúncio 
de que as primeiros doses de vacina contra a Covid-19 
começaram a chegar e a serem distribuídas no país, a 
palavra esperança foi usada como um símbolo da nova 

fase que ela representava. Apesar de todas as opiniões, com base 
científica ou não, a respeito da doença até então desconhecida e 
que se abateu sobre milhões de forma avassaladora neste pou-
co mais de um ano, a vacina é uma espécie de unanimidade.

Ela é resultado de inédito esforço de trabalho e de pesqui-
sa que se criou ao redor do mundo para buscar uma respos-
ta o mais rápido possível para conter o coronavírus. Esforço 
este que resultou em um recorde na história da humanidade, 
que foi desenvolver um imunizante em cerca de dez meses.

Denúncias de fura-filas e golpes que cercam a vacinação à par-
te, o fato é que há um esforço 
do PNI (Plano Nacional de 
Imunização) para respeitar 
prazos e atender aos públicos 
prioritários traçados. Então, 
o questionamento que se 
faz agora, quase depois de 
três meses de campanha, é 
por que em todo o país mais 
de 1,5 milhão de pessoas 
que receberam a tão co-
biçada primeira dose não 
retornaram para recebe-
rem a segunda e fecharem 
o ciclo de imunização? 

Ainda ontem, o ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, informou que a intenção é divulgar uma 
lista, por Estado, de pessoas que estão com a segunda dose atra-
sada. E orienta para que não deixem de completar a imunização.

Duas vacinas são aplicadas no Brasil: a da farmacêutica Coro-
naVac, produzida pelo Instituto Butantan, em São Paulo, e a da 
farmacêutica AstraZeneca, em parceria com a Universidade de 
Oxford, produzida pela Fundação Oswaldo Cruz. No caso da Coro-
naVac, estudos apontam melhor eficiência quando a segunda dose 
é aplicada num intervalo de 21 a 28 dias. Já a AstraZeneca deve 
ter a segunda dose aplicada em intervalo maior, de três meses.

Os motivos da ausência do público-alvo ainda são desco-
nhecidos e variados. Algumas pessoas podem ter morrido 
neste período, de Covid ou outra doença; outras podem es-
tar hospitalizadas, algumas viajando ou sem condições de se 
deslocar. Mas as equipes de saúde garantem que se informa-
das sobre a ausência podem fazer agendamentos e visitas a 
domicílio. O que não pode é simplesmente deixar de tomar 
a 2ª dose, expondo-se ao vírus e ainda tendo tirado a chan-
ce de outro que aguarda ansioso a sua vez de imunizar-se. 

“Por que mais de 1,5 
milhão de pessoas 
que receberam a 
primeira dose não 
retornaram para  
fecharem o ciclo 
de imunização?”
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Os avanços de Florianópolis 
no apoio aos empreendedores

Nesta edição, a Ampe Metropolitana convidou o prefeito de 
Florianópolis, Gean Loureiro, para um bate-bola rápido sobre 

três temas de grande interesse dos pequenos negócios.

Crédito

GeanLoureiro - A partir de uma sugestão da Ampe, criamos o 
programa Juro Zero Floripa, que é uma referência nacional. Mais 
de R$ 2,3 milhões já foram emprestados, beneficiando um total 
de 637 microempresas e MEIs. Em função da pandemia, incluímos 
uma versão nova, chamada Juro Zero Especial, com mais prazo 
para o empreendedor. 

Formalização

Gean Loureiro - Com o programa MEI Digital e os 
atendimentos nas comunidades formalizamos mais de 26 mil 
MEIs. As pesquisas mostram que a formalização melhora o 
desempenho dos negócios.

Desburocratização

Gean Loureiro - Junto com as entidades empresariais, 
fizemos a Lei de Desburocratização. O tempo para se abrir uma 
empresa diminui de mais de 140 dias para menos de 30 dias. 
Todas essas conquistas foram possíveis graças à parceria com 
a sociedade civil organizada, que colabora com sugestões e 
também na execução das políticas públicas. 

Pronampe está liberado
A Ampe está à disposição dos empreendedores para mais 

informações sobre o Pronampe, o Programa Nacional de Apoio 
às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que já pode ser 
solicitado na rede bancária. Os empréstimos podem ser feitos 
até o limite de 30% da receita bruta anual, calculada com base 
no exercício de 2019. A medida também beneficia os MEIs. A linha 
de crédito tem garantia de 100% de cada operação até o limite 
de 85% da carteira do banco. A taxa de juros anual máxima será 
igual à Selic, acrescida de 1,25% sobre o valor concedido, com 
prazo de 36 meses para o pagamento e carência de oito meses. 

Caixa oferece crédito do FAMPE 
e tem parceria com Ampe

Outra boa alternativa para capital de giro de micro e 
pequenas empresas e MEIs é o FAMPE, linha de crédito da 
Caixa, em parceria com o Sebrae, com juros de até 1,59% ao 
mês, parcelamento em até 36 vezes e carência que pode 
chegar a um ano. Associados da Ampe que forem à agência 
Miramar da Caixa, no Centro de Florianópolis, terão tratamento 
diferenciado e maior rapidez na obtenção deste crédito. Ligue 
para a Ampe e informe-se.

Lives trazem dicas para enfrentar a crise
A Ampe realiza uma série de sete lives com a professora e 

consultora de empresas Alice Castro, desde o dia 19, com dicas 
para os empreendedores enfrentarem este momento de crise. As 
duas últimas serão sobre Gestão financeira (23/6) e Recrutando 
talentos com uso de tecnologias (30/06). As palestras gratuitas 
são sempre às 19h, pelo Instagram @ampe_metropolitana ou 
diretamente no link http://bit.ly/ampelive.

Prefeitos da região recebem Projeto 
de Desenvolvimento Econômico

A Associação dos Municípios da Grande Florianópolis (Granfpolis) 
apresenta o Projeto de Desenvolvimento Econômico a prefeitos dos 22 
municípios que compõem a região Metropolitana, nesta quinta-feira 
(14), em reunião virtual. A Ampe Metropolitana é parceira do evento 
e contribuiu com a metodologia do encontro e com o conteúdo das 
propostas. A entidade vai expor também seu Manifesto, com políticas 
públicas em defesa dos pequenos negócios. Desburocratização, 
crédito e capacitação são alguns dos pilares dos documentos.

O presidente da Ampe, Piter Santana conversou sobre o tema 
com a presidente da Granfpolis, Cleci Veronezi, prefeita de Rancho 
Queimado, no último dia 31 de março. Na reunião, fez a entrega do 
Diagnóstico Socioeconômico da Grande Florianópolis, obtido em 
parceria com a GOVE, plataforma que visa aumentar a eficiência das 
finanças dos municípios.

Pronampe tem carência 
ampliada na Caixa

Os empreendedores que utilizaram o Pronampe na Caixa 
Econômica Federal já podem solicitar a ampliação da carência para 
o início do pagamento do empréstimo. Com a medida, o tempo de 
carência pode ir de oito para 11 meses e o processo não altera o prazo 
total do contrato. O pedido pode ser realizado por meio do Internet 
Banking da Caixa, no espaço destinado aos contratos, na opção 
Solicitar Prorrogação de Pausa Pronampe.

Capacitações semanais melhoram 
atividades dos pequenos negócios

O desempenho dos pequenos negócios ganha um reforço com as 
capacitações promovidas pela Ampe toda a semana, de forma on-line 
e totalmente gratuitas. Em parceria com a Performance de Excelência 
e apoio do SICOOB Euro Vale, o Circuito Ampe acontece toda terça-
feira, às 19h. Já o Live MEI orienta os microempreendedores 
individuais toda quarta-feira, às 19h. Às quintas-feiras, também 
às 19h, o tema é vendas para o governo, com dicas sobre legislação, 
como participar de licitações e acessar os portais de compras públicas.

CURTAS
- A Ampe recebeu pedido da equipe do deputado estadual Milton 

Hobus, para avaliar a MP 236/21, sobre a linha emergencial de crédito do 
governo para as micro e pequenas empresas e microempreendedores 
individuais. No mesmo dia, a entidade apresentou contribuições ao 
projeto, que nasceu com base no Juro Zero Pro-Economia, de autoria 
da Ampe.

- O lançamento da Frente Parlamentar de Desenvolvimento 
Econômico de Florianópolis, dia 1º de abril, teve a a participação do 
presidente da Ampe, Piter Santana, que reforçou a importância do 
tratamento diferenciado e favorecido das micro e pequenas empresas 
na construção de novas leis.

- A coordenadora do Núcleo de Educação da Ampe, Patricia 
Elza Silva, participou da primeira reunião do Conselho Municipal 
de Educação de Florianópolis, dia 7 de abril. Os conselheiros têm a 
importante missão de discutir políticas públicas para o município.

Poderes supremos
Nos anos 70, 80 e 90, nós, jornalistas que 

cobríamos o Supremo, adivinhávamos a decisão 
sempre que um deputado, senador, ou partido, 
entrava com recurso em alguma questão 
administrativa da Câmara ou do Senado: o 
destino da ação era sempre o arquivo, sob o 
argumento de questão interna corporis - assunto 
doméstico de outro poder, em que o Supremo não 
iria se intrometer. Nos anos 2000, isso mudou. 
Barroso semana passada mandou o Senado 
abrir uma CPI.  Com o Executivo, o mesmo: 
Celso de Mello mandou abrir uma reunião 
ministerial a portas fechadas, Moraes proibiu 
o presidente de nomear um subordinado.  

O Supremo tem agido como Executivo, Legislativo 
e até Constituinte. Mandou prender um deputado, 
a despeito da inviolabilidade constitucional “por 
quaisquer de suas opiniões, por palavras e votos.” 
Mandou prender um jornalista, a despeito de a 
Constituição estabelecer que “a expressão e a 
informação não sofrerão qualquer restrição”. Deu 
poderes a prefeitos e governadores para toque de 
recolher que viola o direito fundamental e pétreo 
de que “é livre a locomoção em tempo de paz”. E 
agora, por 9 a 2, dá aos prefeitos e governadores 
o poder supraconstitucional de decidir se os fiéis 
de uma religião 
terão acesso às suas 
igrejas, mesquitas, 
sinagogas e templos.

Uma celebração 
religiosa, é de Deus 
ou de César? César 
estabeleceu, na 
Constituição, o direito 
fundamental e pétreo 
de que é “assegurado 
o livre exercício dos 
cultos religiosos”. No 
entanto, o Supremo deu a prefeitos e governadores 
o poder de ultrapassar um direito constitucional. 
Supõe-se que, para outorgar um poder tão grande, 
superior à Constituição, o Supremo sinta-se imbuído 
de um poder ainda maior. César acima de Deus.

A ironia é que logo após conferir poder 
supraconstitucional a prefeitos e governadores, 
o ministro Barroso mandou abrir CPI contra o 
presidente, para investigar o que ele tem feito 
na pandemia. Ora, a responsabilidade é de quem 
tem poder. E Supremo, que deu esses poderes 
aos prefeitos e governadores em abril do ano 
passado, agora os reforçou. O presidente, que tem 
poderes abaixo da Constituição, é o alvo de CPI. Os 
três poderes são independentes e harmônicos. A 
Constituição estabelece essa ordem. A harmonia 
é consequência do respeito à independência.

GarciaALEXANDRE

O Supremo Tribunal 
Federal tem agido como 
Executivo, Legislativo 
e até Constituinte. 
Os três poderes são 
independentes e 
harmônicos”.

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

O advogado Ricardo Bretanha 
Schmidt, de Joinville, ajuizou, 
na segunda-feira (12), na Vara 
da Fazenda Pública da comarca 
da Capital, ação popular que 
pede que o governador afasta-
do Carlos Moisés deixe a Casa 
d’Agronômica. Para o advo-
gado, não é razoável, muito 
menos moral, que o custo de 
sua permanência na residên-
cia oficial seja custeado pela 
população catarinense. Moisés 
foi afastado no dia 26 de março 
por crime de responsabilidade 
na compra de respiradores.

Ele ainda pondera, na ação, 
que a demora do processo 
causará lesão à coletividade 
do Estado, diante do gasto 
com as despesas do segundo 
demandado e de sua famí-
lia, que nesse momento não 
são de responsabilidade do 
povo, diante do afastamento. 
“Ajuizei a ação popular por 
entender ser um ato lesivo ao 
patrimônio público e à mora-
lidade administrativa Carlos 
Moisés continuar residindo na 
residência oficial do governa-
dor, mesmo tendo sido afas-
tado do governo. Ele não está 
exercendo função executiva no 
Estado, razão pela qual não há 
necessidade de o povo cata-
rinense custear as suas des-
pesas”, argumenta Schmidt.

O processo aguarda decisão do 
pedido liminar de anulação do 
ato de permanência de Moisés 
na Agronômica. Caso a limi-
nar seja deferida, o governador 
afastado poderá recorrer. A vo-
tação do impeachment ocorreu 
no dia 26 de março e acabou com 
a proclamação por parte do pre-
sidente do Tribunal de Justiça, 
desembargador Ricardo Roesler, 
que afastou Moisés do cargo 
por crime de responsabilidade 
na compra dos respiradores.

Ação popular 
pede despejo 
do governador 
Carlos Moisés

Casa d’Agronômica

10    quarta-feira, 14 de abril de 2021 Geral

Como Moisés não 
está exercendo função 
executiva, não há 
necessidade de o povo 
catarinense custear 
as suas despesas”.

Ricardo Bretanha Schmidt,
advogado
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Pelo segundo mês consecutivo, 
o Indicador Ipea de Inflação por 
Faixa de Renda registrou, em 
março, alta da taxa para todas 
as faixas de renda. As famílias 
mais atingidas no mês foram as 
de renda média (rendimentos 
entre R$ 4.127,41 e R$ 8.254,83) 
e média alta (entre R$ 8.254,83 
e R$ 16.509,66). No primeiro 
grupo a inflação de fevereiro para 
março passou de 0,98% para 
1,09%; no segundo grupo, foi de 
0,97% para 1,08%. Assim como 
ocorreu em fevereiro, o segmento 
de transportes foi o que mais 

contribuiu para a alta da inflação 
em todas as faixas de renda, em 
março. O aumento de 11,2% no 
preço dos combustíveis impactou, 
mais fortemente, as famílias mais 
ricas. Já os reajustes de 0,11% 
nos preços de ônibus urbano 
e de 1,84% no preço dos trens, 
pesaram no resultado da variação 
para a classe de renda mais baixa. 
As famílias mais ricas, no entanto, 
tiveram um alívio inflacionário 
nesse segmento com o recuo de 
2% no preço das passagens aéreas 
e de 3,4% nos valores cobrados 
por aplicativos de transporte.

Inflação de março

Novas operações 
O Beiramar Shopping anuncia a chegada de três novas operações. 
A marca Vans Store inaugura amanhã sua primeira loja no 
Sul do país, com as mais recentes coleções de tênis, linha de 
camisetas e demais produtos da marca. Já para a primeira 
semana de maio está marcada a inauguração da Smart Tech, 
loja voltada para assistência técnica de produtos de informática 
e da linha de celulares. E, ainda no primeiro semestre o 
shopping passará a contar com a marca Bressan Cabeleireiros, 
trazendo para o mix novas opões de tratamentos de estética e 
serviços de beleza. No final de 2020, chegaram ao Beiramar 
Shopping as marcas Foxton, Unicred e Lindt Chocolate.

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$ 315,01

R$ 1100,00

Data Pontos Variação

Data fi nal Rendimento

12/ABR 118.811,74 0.97%

09/ABR 117.669,90 -0.54%

08/ABR 118.313,23 0.59%

13/ABRIL 0,1159%

12/ABRIL 0,1159%

11/ABRIL 0,1159%R$ 5,721 R$ 5,68 R$ 6,735 R$ 0,0614R$ 5,722 R$ 5,887 R$ 6,737 R$ 0,0619

+0,7927% +0,9258% +0,3187% +0,6504%

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%

Greve
Os trabalhadores da fábrica 
da LG em Taubaté (SP), 
entraram em greve para 
que a empresa mantenha 
430 postos de trabalho. 
Na semana passada, a 
LG Eletronics informou 
que deixará de fabricar 
celulares, o que levaria 
ao encerramento de ao 
menos parte das atividades 
na planta de Taubaté. A 
empresa, com sede na 
Coreia do Sul, informou 
que a decisão foi tomada 
por causa dos sucessivos 
prejuízos acumulados 
desde 2015 com a venda 
de smartphones. “O 
nosso negócio global de 
celulares tem sofrido 
uma perda operacional 
por 23 trimestres 
consecutivos, resultando 
em um acumulado 
de aproximadamente 
4,1 bilhões de dólares 
até o final de 2020”, 
destacou a LG em 
comunicado à imprensa.
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Veículos elétricos 
Uma revolução na locomoção por automóveis está a caminho 
e os países devem se preparar para um novo tipo de demanda. 
Um relatório divulgado recentemente pela Rystad Energy prevê 
que a participação de veículos elétricos nas vendas globais de 
automóveis novos pode disparar 
ao longo da próxima década. Hoje, 
segundo a consultoria, esse tipo de carro 
responde por uma parcela de 4,6%, mas 
pode ultrapassar os 50% a partir do 
ano de 2033. O número é um alerta aos 
governos e planejadores do segmento 
de energia, que desde já precisam 
preparar seus parques de geração 
e redes de distribuição de energia 
para a demanda que está por vir. 

Em 2021, a Rystad 
Energy espera que 
os veículos elétricos 
representem 
cerca de 6,2% das 
vendas globais 
de automóveis de 
passageiros, com 
a participação 
subindo para 7,7% 
no ano seguinte.

Móveis e construção civil
O mercado de não tecidos técnicos está em ascensão no país, impulsionado principalmente 
pela construção civil. Atenta a essa demanda de mercado, há mais de 26 anos, o grupo 
Altenburg atua no mercado com a marca Ecofiber, empresa referência na fabricação de 
mantas de poliéster (lã de PET) para os segmentos moveleiro, têxtil, arquitetura e construção 
civil. “No mercado da construção civil a Ecofiber é referência com suas soluções de conforto 
térmico e acústico com lã de PET, trazendo índices de resultados superiores aos estabelecidos 
em normas técnicas”, destaca Eduardo Volkart da Rosa, Gerente da Unidade Ecofiber.
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No ar nas tardes da Record TV, 
a atriz Rayane Morais avalia o seu 
trabalho como protagonista na 
novela Belaventura, exibida às 
15h15, de segunda a sexta-feira. 
Feliz com o papel, a atriz não es-
conde o orgulho de viver a moci-
nha que se apaixona pelo príncipe 
Enrico (Bernardo Velasco). “A 
Pietra é um grande presente. Nada 
é por acaso. Acredito que tudo tem 
o momento certo para acontecer. 
A Pietra veio no melhor momento 
da minha vida. É um momento 
de descoberta, de aprendizado, 
de novas experiências”, diz.

Apesar da missão de viver a 
mocinha em Belaventura, Rayanne 
tenta se manter focada na rotina 
intensa do trabalho. “Há o peso da 
responsabilidade, mas não de ser 
protagonista, porque esse é um peso 
que nós, atores, colocamos. Sempre 

encarei todos os meus personagens 
como se fossem protagonistas. 
Mas é uma carga de trabalho mais 
elevada, que exige um pouco mais. 
Estou muito feliz com tudo isso”.

Ela explica que Pietra enfren-
ta as dificuldades da vida, mas 
sem perder a doçura. “Ela é uma 
menina de garra, de força. É sofrida 
por causa dos percalços da vida. 
Mas tudo isso a fortalece cada vez 
mais. A Pietra é justiceira e luta 
pela verdade”, pontua a artista.

Rayanne Morais também 
conta que a preparação para a 
novela incluiu pesquisas e au-
las sobre o período medieval, 
retratado em Belaventura.

“Há muitas gravuras dessa época. 
[Participamos] de workshops sobre 
curiosidades da época, como eles 
cozinhavam, como faziam as roupas 
e como se portavam. Foi uma expe-

riência ótima. Tive algumas aven-
turas, como nas aulas de equitação. 
Eu já ando a cavalo, mas há uma di-
ferença como as mulheres cavalga-
vam [naquela época]. Também tive 
que aprender [a manusear] a espada 
para as cenas de guerra. Eu amei!”

A atriz utilizou memórias de 
quando era criança para compor 
a personagem. “Eu me encantei 
por esse universo. E trouxe alguns 
sonhos de infância. Na verdade, eu 
quis criar um novo conto de fadas. 
Não inspirei a Pietra em ninguém. 
Quis criá-la completamente. 
Resgatei muitas coisas dos meus 
sonhos de infância”, conclui.

Além das sequências de aventura 
e da busca pelo poder, Belaventura 
tem muito romance, segundo Raya-
nne. “Estamos retratando o amor de 
uma forma pura, linda e apaixonan-
te”, completa. 

Pietra está muito surpresa diante 
de Enrico e Otoniel.Tiana conversa 
com Gregor e diz que Gonzalo agiu 
errado ao entrar no castelo de Va-
ledo vestido de quadrilheiro. Mer-
lino percebe que Dulcinéa não está 
bem. Falstaff diz a Joniel que os 
homens que o atacaram são os sa-
queadores que se organizam para 
invadir a vila. Cedric reclama com 
Nodier que o rei está deixando-o 

fora de todas as decisões impor-
tantes. Pietra não aceita o pedido 
de casamento. Jacques avisa Brione 
que se seu pai não salvar Lizabeta, 
ele se voltará contra o pai. Carmona 
conversa com Lizabeta que ainda 
está desacordada e diz que sente 
sua falta. Enrico e Pietra estão ao 
lado de Lizabeta e reclamam que 
Severo já deveria ter chegado com 
o antídoto. Severo chega ao castelo 

e entra com Marion e encontra 
Otoniel sentado no trono. Otoniel 
reclama do atraso e pede o antí-
doto para salvar Lizabeta. Severo 
propõe renegociar o acordo antes. 
Severo encara Otoniel. Severo diz 
que o duelo entre Enrico e Jacques 
deve começar imediatamente.

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

Gênesis

Para Rayane Morais, interpretar 
Pietra é “um grande presente”

Resumo do capítulo de hoje 

Plural

Pietra e 
Enrico 
fazem o par 
principal da 
novela que 
está sendo 
reprisada na  
Record TV

Atriz fala sobre a experiência de ser a protagonista de 
Belaventura e diz que trabalhos de pesquisa do período 
medieval ajudaram ela a compor a mocinha da trama

Lúcifer provoca a 
revolta de Abraão 

O faraó faz um convite 
para Sarai e Abraão reprova. 
Sarai é encaminhada para o 
harém do faraó. Na fren-
te das mulheres do faraó, 
Sarai fica pouco à vontade. 
Ló (Emílio Orciollo Netto) 
conforta Abraão. Lúcifer 
diz algumas coisas e revolta 

Abraão. Sarai conta que falta 
pouco para Khen (Péro-
la Faria foto) dar à luz.

“Gênesis” é apresentada 
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. 



Ligação de esgoto

Engenheiros e técnicos da Casan (Com-
panhia Catarinense de Águas e Esgoto) 
ministram periodicamente cursos gra-
tuitos sobre a correta ligação do sistema 
domiciliar à rede pública, compartilhando 
conceitos, orientações e a importância do 
sistema como um todo. As aulas são volta-
das a instaladores hidráulicos, encanado-
res e pedreiros, entre outros profissionais 
que oferecem seus serviços a proprietá-
rios de imóveis de áreas beneficiadas com 
sistemas de esgotamento sanitário.

Os profissionais que completam o curso, 
com carga horária de quatro horas, rece-
bem um certificado e têm seu nome ca-
dastrado no site da empresa para consulta 
de interessados. O site da Casan conta com 
uma relação com mais de 200 profissio-
nais do Estado capacitados nos últimos 
anos para executar a correta ligação dos 
imóveis às redes coletoras de esgoto.

A Casan lembra que a responsabilidade pela 
contratação é do proprietário, pois a com-
panhia não tem como acompanhar a quali-
ficação geral do profissional contratado, seu 
grau de responsabilidade e eficiência do tra-
balho realizado nas residências ou prédios. 

Embora o foco dos cursos sejam os pro-
fissionais que trabalham com instalação 
hidráulica, a participação é aberta também a 
moradores, líderes da comunidade e es-
tudantes da área, já que a disseminação de 
informações sobre a correta forma de se co-
nectar à rede amplia os resultados positivos 
da infraestrutura de esgotamento sanitário.

AGENDA
O próximo curso será realizado ama-

nhã, em Ibirama. Como as inscrições já 
estão completas, devido aos cuidados a 
serem tomados com a pandemia, uma 
nova turma deve ser aberta ainda em 
abril, e será divulgada no site da Casan. 

Casan capacita 
profissionais para 
ligação adequada
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Áries 21/3 a 20/4 
A consolidação dos interesses não há 
de ser exclusivamente sua, porque isso 
causaria muita frustração nas pes-
soas próximas. É preciso manobrar 
para que todos os interesses envolvi-
dos sejam consolidados e satisfeitos.

Touro 21/4 a 20/5
Os desejos regem seu destino, por isso, 
chegou a hora de sua alma ser clara 
e transparente a respeito da nature-
za dos desejos que ardem no inte-
rior, e que motivam todas as ações a 
serem realizados. Desejos regentes.

Gêmeos  21/5 a 20/6 
As preocupações financeiras não pre-
cisam tomar todo seu tempo mental, 
reduza isso a um mínimo comum de-
nominador, para organizar o que seja 
preciso, mas sem permitir que a preocu-
pação invada tudo e se torne ansiedade.

Câncer   21/6 a 22/7 
Dentro do possível, reúna as pes-
soas que faz tempo você não encon-
tra, pois, essa renovação do contato 
servirá a diversos propósitos, alguns 
intencionais e outros que ainda sua 
alma não percebe. Relacionamento.

Leão 23/7 a 22/8  
Faça mais do que normalmente você 
faria, porque o momento não é nor-
mal e, ainda por cima, tem muita coisa 
acumulada. É normal deixar coisas para 
fazer depois, mas chega um momen-
to em que o tempo cobra o atraso.

Virgem  23/8 a 22/9 
Amplie sua visão e aceite tudo que 
acontece, mesmo que seja para ex-
perimentar os resultados e efeitos em 
seu ânimo. Você verá que a aceita-
ção não ofende seus princípios e ajuda 
muito a estabelecer boa convivência.

Libra  23/9 a 22/10
Se há coisas acontecendo que deixam 
você com a pulga atrás da orelha, pois 
então, chegou a hora de você inves-
tigar, questionar e buscar respostas, 
antes de que essas suspeitas se trans-
formem em paranoias. Em frente.

Escorpião 23/10 a 21/11 
Trate bem as pessoas, porque elas não 
são objetos, são sujeitos de enor-
me complexidade, tal qual você é. O 
bom trato que você ofereça a todas 
as pessoas será, também, o tanto de 
facilidade que você terá no futuro.

Sagitário  22/11 a 21/12 
Este momento encerra muitas po-
tencialidades, mas por enquanto, 
somente sua alma é capaz de as en-
xergar com clareza, porque para todas 
as outras pessoas são apenas ideias, 
fruto da imaginação. Considere isso.

Capricórnio 22/12 a 20/1 
Se não houvesse restrições impos-
tas pela pandemia, nem tampouco 
distanciamento social, este seria um 
momento perfeito para você juntar 
uma turma e se dedicar a celebrar a 
vida, como se hoje fosse o último dia.

Aquário 21/1 a 19/2
Arrume e embeleze os lugares onde 
você passa uma boa parte do tempo, 
para que esses brindem com o conforto 
buscado. Essa não seria uma ativida-
de superficial, porque tudo que faz bem 
à alma é algo fundamental. Isso sim.

Peixes  20/2 a 20/3
O jogo da vida se torna mais comple-
xo neste momento, mas isso não quer 
dizer que algo errado esteja em an-
damento, pelo contrário. A complexi-
dade resulta de tudo que você colocou 
em marcha, e que há de ser atendido.

Serviço
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Semana do Livro Infantil

No terceiro dia da 12ª Semana Muni-
cipal do Livro Infantil, realizado pela 
Prefeitura de Florianópolis, desta-
que para o o relato de experiência 
“MariBela em capítulos: a fábrica de 
sonhos”, com as professoras Raquel 
Silveira de Almeida, Annabel Cristini 
Feijó Peres e Marta Martins contando a 
história da boneca MariBela. A trans-
missão acontece através do Facebook 
e YouTube do Portal Educacional.



O jogo de amanhã é o mais 
importante do ano para o 
JEC. Além de valer uma vaga 
na próxima fase da Copa do 
Brasil, uma vitória colo-
ca R$ 1,7 milhão nos cofres 
tricolores, um dinheiro que, 
embora sequer tenha sido 
colocado no orçamento, pode 
chegar como um respiro para 
um clube que tem problemas 
financeiros, dívidas que se 
acumularam e ainda precisa 
de reforços para conquis-
tar o principal objetivo do 
ano: o acesso à Série C.

E o JEC não vai ter vida 
fácil na Arena Joinville. O 
adversário é time de Série A 
e um time que está invicto na 
temporada e, mais do que isso, 
não fosse o empate da última 
rodada, teria apenas vencido 
no Campeonato Goiano. Em 
oito partidas no Estadual, são 
sete vitórias, um empate e a 
liderança isolada do grupo A, 
com 22 pontos e sem conhe-

cer o gostinho da derrota. O 
desempenho, somado ao da 
Copa do Brasil, dá ao Dragão 
oito vitórias em nove parti-
das. O Atlético-GO não teve 
dificuldades para eliminar 
o Galvez-AC fora de casa 
com uma vitória por 3 a 1.

A defesa da equipe goiana 
impressiona. Em nove parti-
das, o Dragão sofreu apenas 
dois gols, um no Estadual e 
um na Copa do Brasil, deixan-
do a equipe com um saldo de 
18 gols. A média do ataque do 
Atlético-GO é de pouco mais 
de dois gols por jogo. Já são 
20 anotados na temporada.

Não bastasse o bom desem-
penho em campo, o Dragão 
reforçou a comissão técni-
ca. No dia 5 de abril, o time 
anunciou a contratação do 
técnico Jorginho, ex-Coritiba. 
A boa campanha na tempo-
rada vinha sendo conduzi-
da pelo interino João Paulo 
Sanches. No recente currí-

culo de Jorginho pela equipe, 
um empate e uma vitória.

Mas, um empate apenas 
pode colocar o Atlético-GO 
em maus lençóis na Arena 
Joinville. Isso porque o apro-
veitamento do Tricolor em 
cobranças de pênaltis é per-
feito no ano. Sem vantagem de 
empate nesta fase da Copa do 
Brasil, um resultado igual leva 
a disputa para as cobranças.

O JEC decidiu dois títulos nos 
pênaltis em 2021. O resulta-
do? Campeão da Copa Santa 
Catarina e da Recopa Cata-
rinense. Foram 13 cobranças 
neste ano entre a Copa SC e 
a Recopa, todos convertidos. 
No Campeonato Catarinen-
se nenhuma penalidade foi 
marcada para o JEC até agora.

O Tricolor recebe o Atlé-
tico-GO amanhã, às 21h30. 
Quem avançar embolsa R$ 
1,7 milhão e o adversário da 
terceira fase será conhecido 
em sorteio realizado pela CBF.
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Atlético-GO chega 
com moral  em alta

Integrante da Série A, o Dragão soma oito vitórias e um empate no ano, 
conta com defesa sólida e um ataque com média de mais de dois gols por jogo

Esporte

Uma das preocupações do torcedor tricolor é o Departamento 
Médico lotado de peças importantes para o JEC. O volante 
Davi Lopes e os laterais Renan Castro e Vinicius Freitas 
já desfalcaram o time no jogo do último domingo, contra 
o Figueirense, mas ontem a indicação que veio do CT 
era boa. Os três participaram dos treinos e atividades e 
estão sendo avaliados pela equipe médica e comissão 
técnica. Hoje é o “dia D” e no treino aberto, se não 
sentirem dores, devem ficar à disposição de Vinícius 
Eutrópio para o duelo de amanhã, pela Copa do Brasil.

Seleção da rodada em dose tripla 
A seleção da rodada do Campeonato Catarinense tem 
presença em peso do Tricolor. Realizada pelo Instituto Mapa, 
a escalação dos melhores da nona rodada tem o capitão 
Edson Ratinho na lateral direita, o atacante Thiago Santos 
e, para fechar com chave de ouro, o comandante. Vinícius 
Eutrópio foi eleito o melhor técnico logo em seu retorno à 
beira do gramado. Além deles, a Chapecoense cravou cinco 
representantes e Juventus, Criciúma, Hercílio Luz e Marcílio 
Dias, um de cada. O melhor jogador foi o artilheiro Perotti. 
 
No octógono 
Com dois títulos da Professional Fighters League, o lutador 
joinvilense Natan Schulte deve voltar ao octógono no dia 23 
de abril. A luta será contra o polonês Marcin Held (26-7). O 
joinvilense soma 20 vitórias, três derrotas e um empate. Os 
dois se enfrentam no Ocean Casino Resort, em Atlantic City. 

Lesão de Rafinha no México 
A passagem de Rafinha pelo JEC foi meteórica. O atacante 
foi emprestado duas semanas após chegar ao Tricolor, 
em janeiro deste ano. Rafinha arrumou as malas rumo ao 
México, para atuar pelo The Strongest. Emprestado pelo JEC 
por uma temporada para o time mexicano, o atacante deve 
ficar fora dos campos por um período de oito a 10 meses. 
Ele rompeu o ligamento e será submetido a procedimento 
cirúrgico. O Departamento Médico do JEC acompanha 
todos os procedimentos e já recebeu os exames do atleta.

Provável time titular do Atlético-GO 
Fernando Miguel; Dudu, Nathan, Éder, Natanael; Willian 
Maranhão, Marlon Freitas, João Paulo; Janderson, 
Danilo Gomes (Arthur Gomes), Zé Roberto.

DIVULGAÇÃO/ATLÉTICO-GO

Em temporada com mais de 90% de 

aproveitamento, o Atlético-GO (camisa vermelha 

e preta) promete ser páreo duro para o JEC
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Premiação Ganhadores Prêmio

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

2205

Federal Concurso
Quarta e sábado
Premiação Bilhete Prêmio

5554

   

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

Premiação Ganhadores Prêmio

5539

   

2361Mega-Sena Concurso
Quarta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio

Lotomania Concurso
Terça e sexta
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Primeiro sorteio
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2211
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Premiação Ganhadores Prêmio 
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Timemania Concurso
Terça, quinta e sábado

LONDRINA        PR
TIME DO CORAÇÃO

1625

24 41 44 69 70 71 80

Premiação Ganhadores Prêmio

Time coração Ganhadores Prêmio

Dia de Sorte Concurso
Terça, quinta e sábado

MÊS DA SORTE: 

443

01 06 08 10 11 21 31

Premiação Ganhadores Prêmio

ABRIL            

LOTERIAS

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

15 acertos 3 R$ 406.575,78
14 acertos 345 R$ 1.059,00
13 acertos 10205 R$ 25,00
12 acertos 112995 R$ 10,00
11 acertos 549340 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$ 10 milhões
Quadra 99 R$ 7.543,99
Terno 7913 R$ 141,92

07 09 34 66 78

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$ 2.200 mil
19 acertos 8 R$ 30.239,31
18 acertos 66 R$ 2.290,86
17 acertos 652 R$ 231,89
16 acertos 3836 R$ 39,41
15 acertos 15946 R$ 9,48
0 acertos 0 R$ 0,00

05 07 08 22 28
35 45 51 53 58
61 66 68 70 75
80 81 87 98 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$ 900 mil
6 acertos 3 R$ 12.884,16
5 acertos 37 R$ 1.492,37
4 acertos 975 R$ 9,00

LONDRINA        PR 2429 R$ 7,50

7 acertos 1 R$ 175.015,01
6 acertos 39 R$ 1.923,24
5 acertos 1365 R$ 20,00
4 acertos 14442 R$ 4,00
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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
15/4, 19h 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

 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 1 x 2 CRB
13/4, 19h Cianorte 1 x 0 Santa Cruz
13/4, 21h30 CSA 1 x 0 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  

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 

  9ª RODADA 
 10/4, 20h São Bento 1 x 2 Bragantino
10/4, 22h Santos 0 x 0 Botafogo-SP
13/4, 20h Ferroviária 2 x 1 Corinthians
14/4, 21h30 São Paulo  x  Guarani
A defi nir Novorizontino  x  Santo André
A defi nir Palmeiras  x  Inter Limeira
A defi nir Ponte Preta  x  Mirassol
A defi nir São Caetano  x  Ituano 

   10ª RODADA 
 A defi nir Botafogo-SP  x  São Bento
A defi nir Corinthians  x  São Paulo
A defi nir Guarani  x  Novorizontino
A defi nir Inter Limeira  x  São Caetano
A defi nir Ituano  x  Ponte Preta
A defi nir Mirassol  x  Ferroviária
A defi nir Bragantino  x  Santos
A defi nir Santo André  x  Palmeiras    

Corinthians 14 7 4 2 1 8 5 3 66.7
Santo André 6 5 1 3 1 4 4 0 40
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 10 5 3 1 1 9 4 5 66.7
Ponte Preta 4 4 1 1 2 3 4 -1 33.3
São Bento 3 6 0 3 3 3 6 -3 16.7

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

*NÃO FINALIZADO ATÉ O FECHAMENTO DESTA EDIÇÃO

PRÉ-LIBERTADORES
PRIMEIRA FASE

  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 1 x 0 San Lorenzo
14/4, 19h15 Grêmio  x  Ind.del Valle
14/4, 21h30 At.Nacional  x  Libertad
15/4, 21h30 Junior B.  x  Bolívar   

*NÃO FINALIZADO ATÉ O FECHAMENTO DESTA EDIÇÃO

Liga dos Campeões

Mesmo perdendo seus jogos, o 
Paris Saint-Germain e o Chelsea 
avançaram à semifinal da Liga 
dos Campeões da Europa. No 
Parque dos Príncipes, ontem 
(13), o time francês foi derro-
tado pelo Bayern de Munique 
por 1 a 0, mas eliminou seu 
algoz na final da última edição 
da competição por ter mar-
cado mais gols fora de casa.

Em Sevilha, o Chelsea foi 
derrotado pelo Porto, também 
por 1 a 0, e avançou porque 
venceu o jogo de ida por di-
ferença de dois gols. Assim, 
após sete temporadas, o Chel-
sea está de volta às semifi-
nais da Liga dos Campeões.

Em Paris, a classificação do 
PSG teve sabor de vingança para 
Neymar e companhia. Há quase 
oito meses, o time caía diante 
do Bayern na final, acabando 
com o sonho dos franceses de 
conquistar a Liga pela primeira 
vez. O gol do Bayern foi anota-
do por Choupo-Moting aos 39 
minutos do primeiro tempo.

Na Espanha, o Porto precisou 

ir para cima do adversário para 
tirar a diferença do primeiro 
confronto, mas esbarrou no pa-
redão inglês. No segundo tempo, 
o Chelsea tomou as rédeas da 
partida e empurrou o Porto 
para o seu campo. No entanto, o 
atacante Taremi acertou, depois 
de várias ameaças, o gol adver-
sário. Porém, eram 48 minutos 
do segundo tempo e não houve 
como fazer mais um e levar a 
disputa para a prorrogação.

Hoje, completando a quar-
tas de final, jogam Borussia 
Dortmund e Manchester City 
(que ganhou por 2 a 1 na par-
tida de ida), na Alemanha, e 
Liverpool e Real Madrid (ven-
cedor do primeiro confronto 
por 3 a 1), na Inglaterra.

Mesmo 
perdendo, 
PSG e Chelsea 
avançam

FRANCK FIFE/AGENCE FRANCE PRESSE/ESTADÃO CONTEÚDO/ND

Neymar (à dir.) jogou bem, colocou bolas na trave e viu seu time chegar à semifinal

Libertadores

Em casa, Grêmio tenta reverter derrota 
para chegar à fase de grupos

Ainda com os mesmos proble-
mas da primeira partida, o Grê-
mio volta a campo hoje (14), às 
19h15, com o objetivo de avançar 
à fase de grupos da Copa Liber-
tadores da América. Jogando em 
sua arena, em Porto Alegre, o 
time precisa reverter a derrota 
sofrida para o Independiente del 
Valle, do Equador, por 2 a 1, em 
jogo disputado em Assunção, no 
Paraguai na semana passada.

Por conta do gol fora de 
casa, o Grêmio pode avançar 
se vencer por 1 a 0. Caso ven-
ça por dois gols de diferença, 
por qualquer placar, também 
se classifica. O único resultado 
que leva a decisão aos pênal-
tis é vitória do Grêmio por 2 
a 1. Qualquer outro placar dá 
a vaga ao time equatoriano.

O classificado entrará no 
complicado Grupo A, que já 
conta com Palmeiras, atual 
campeão, Defensa y Justicia, da 

Argentina, atual campeão da 
Copa Sul-Americana, e Univer-
sitario, atual campeão peruano.

O goleiro Paulo Victor, os 
laterais-direitos Vanderson e 
Victor Ferraz e o técnico Renato 
Gaúcho seguem em isolamen-
to após testarem positivo para 
covid-19. O zagueiro Emanuel 
também não foi relacionado, 

mas o clube não confirmou 
se ele contraiu a doença.

Por outro lado, o Grêmio 
contará com o retorno dos 
zagueiros Paulo Miranda e Kan-
nemann e dos meio-campistas 
Maicon, Jean Pyerre e Pepê, es-
tes, recuperados de lesões. Eles 
serão comandados pelo auxiliar 
técnico Alexandre Mendes.

LUCAS UEBEL/GRÊMIO FBPA/ND

Artilheiro Diego Souza é um dos trunfos do Tricolor para superar o Independiente



O PMI (Procedimento de Manifestação de Interesse) do Mirante 
da Serra do Rio do Rastro, conduzido pela Santur (Agência de 
Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina) e SCPar (SC 
Parcerias), recebeu sete cadastros de interessados em realizar os 
estudos técnicos para implantação de um complexo turístico no 
local. O prazo de cadastramento terminou às 18h da última sexta-
feira. “Estamos muito satisfeitos com o resultado dessa etapa do 
processo. É mais um passo para concretizar um projeto relevante 
para o turismo no Estado, que vai viabilizar a parceria entre o 
poder público e a iniciativa privada com foco no desenvolvimento 
do potencial turístico da Serra catarinense”, comemorou o 
presidente da Santur, Leandro “Mané” Ferrari. Os próximos passos 
do processo do PMI, conforme previsto no edital, são a análise dos 
cadastros pela Comissão de Avaliação, formada por técnicos da 
Santur e SCPar, e a definição dos autorizados a elaborar os estudos 
técnicos, que deverão ser apresentados no prazo de 120 dias.

16 quarta-feira, 14 de abril de 2021

Isenção para 
compra de vacinas
Santa Catarina tornou-se o primeiro 
Estado a isentar de imposto a 
compra de vacina contra a Covid-19 
e de insumos para fabricá-la. A 
lei do deputado estadual Milton 
Hobus (PSD) foi sancionada ontem 
pela governadora em exercício, 
Daniela Reinehr (PSL), em ato no 
Centro Administrativo. A alteração 
fiscal acontece um mês depois de 
o presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) sancionar lei que autoriza 
Estados, municípios e setor privado 
a comprarem doses – as empresas 
podem adquirir desde que doem para 
o SUS (Sistema Único de Saúde). Ainda 
em março, a Anvisa aprovou resolução 
em que oficializou as regras para 
quem pretende adquirir o imunizante 
direto com o fabricante. Em SC, 
prefeituras tentam viabilizar a compra 
por meio da Fecam (Federação 
Catarinense de Municípios). 

Prorrogação da entrega 
do Imposto de Renda 
A data final para a declaração do 
Imposto de Renda será estendida para 
31 de julho. A Câmara dos Deputados 
aprovou ontem projeto para a mudança 
da data, a depender agora apenas da 
sanção do presidente da República, Jair 
Bolsonaro. Na segunda-feira a Receita já 
havia prorrogado o prazo até 31 de maio. 

Atenção na BR-282
Desde segunda-feira, motoristas que trafegam pela BR-
282, entre Águas Mornas e Racho Queimado, na Grande 
Florianópolis, devem ficar atentos. Até o final de abril, cortes 
e poda de árvores podem bloquear, a qualquer momento, 
o trânsito na região. Os trabalhos são feitos por uma 
empresa contratada pelo Dnit (Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes) e acontecem, de segunda 
a sábado, em pontos entre o km 30 e o km 60 da rodovia. 
A previsão é de que as obras terminem no fim do mês.

Nova vice-reitora da UFSC
O reitor da UFSC (Universidade Federal de Santa 
Catarina), Ubaldo Cesar Balthazar, emitiu 
portaria designando a professora Catia Regina 
Silva de Carvalho Pinto para exercer a função de 
vice-reitora, em mandato pro tempore até 3 de 
julho de 2022. A designação ocorreu logo depois 
que o Conselho Universitário homologou, em 
sessão especial realizada no dia 9 de abril,  a lista 
tríplice dos candidatos à função de vice-reitor.

Gafanhotos gigantes são 
vistos em cidades de SC 
e intrigam moradores
Imagens de gafanhotos “gigantes” circula-
ram nas redes sociais e chamaram a aten-
ção de moradores de cidades do Meio-Oeste 
catarinense. Nas fotos é possível ver que os 
animais medem cerca de 15 centímetros 
e são bem maiores que outras espécies.
Os insetos foram encontrados nos muni-
cípios de Abdon Batista, Água Doce, Cam-
pos Novos, Capinzal, Catanduvas, Erval 
Velho, Ibicaré, Joaçaba e Monte Carlo.
O biólogo Jackson Preuss explica que os 
gafanhotos são do gênero Tropidacris e 
estão presentes, em sua maioria, na Amé-
rica do Sul. Porém, ele destaca que não 
são os mesmos encontrados na Argenti-
na formando nuvens de gafanhotos.

Criação de complexo 
turístico na Serra do  
Rio do Rastro avança

+notícias

Falha mecânica - O motorista Dyego Ferreira Sales, de 34 anos, 
alega que houve falha mecânica na Land Rover que dirigia quando 
atropelou Rebeca Minori, de 15 anos, e a família em uma calçada, 
nos Ingleses, em Florianópolis, no dia 1º de janeiro deste ano. A 
Justiça determinou uma perícia técnica no veículo para verificar 
o suposto defeito. Em audiência na segunda-feira (12), a defesa 
apresentou um mecânico como testemunha e alega que a série 
de veículos Land Rover do ano de 2005 tem um problema na 
suspensão, que teria ocasionado o acidente. O advogado Wanner 
Oliveira argumenta que o laudo pericial do acidente, realizado 
pela polícia técnico-científica de Santa Catarina, aponta que a 
velocidade do carro era de 36,6 km/h e a distância percorrida foi 
de 32 metros. O advogado de acusação, Tiago Souza, afirma que 
está bastante confiante na condenação do réu. “Testemunhas 
viram que há dias ele vinha correndo e bebendo nos Ingleses”.
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