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REFERÊNCIA EM INFORMAÇÃO DO NORTE CATARINENSE JOINVILLE, SEXTA-FEIRA, 16 DE ABRIL DE 2021
ANO 11 | Nº 3.299 | NDMAIS.COM.BR 

Gustavo Schwingel, da 1ª Vara da Família de Joinville, comenta com assessora a situação de uma mulher em processo de separação 
e conteúdo é publicado, por engano, em sentença. Conduta do magistrado é questionada pela Ordem dos Advogados. Páginas 8 e 9

Bobeou, 
dançou!  
Joinville toma dois 
gols em 15 minutos e é 
eliminado pelo Atlético-GO, 
na Arena, pela segunda 
fase da Copa do 
Brasil. PÁGINA 14

Governo propõe 
mínimo de R$ 1.147 

  
O salário mínimo não terá aumento acima da inflação no 
ano que vem. Pelo menos esta é a previsão do Ministério 

da Economia, que prevê o valor de R$ 1.147,00 no projeto 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022.  PÁGINA 16
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Com os casos crescentes de dengue em 
Joinville, deixo um desafio para você neste 
fim de semana. Que tal uma limpeza 
geral aí no seu quintal? Dê uma olhada 
nos cantinhos e em objetos que podem 
servir para acumular água e dê um fim 
neles! Os sintomas semelhantes com os 
da Covid-19 complicam ainda mais o 
cenário neste momento. Podemos ajudar 
a combater a dengue! Para isso basta dar 
uma boa faxina em casa. Fica a dica!

Sai, mosquito! Saúde em dia
Como está seu condicionamento 
físico e mental? Para muitos, 
as dificuldades e limitações são 
grandes. Neste fim de semana, 
para ajudar, um Seminário 
de Inteligência Física gratuito 
vai tratar de vários temas 
importantes nessa área. Serão 
sete encontros no YouTube, 
sempre aos sábados, às 18h, 
com médicos convidados que 
abordarão temas como sono 
e imunidade, metabolismo, 
ansiedade e qualidade de 
vida, sistema digestivo e 
hormônios. Evento 100% online 
no perfil Bem pelo Bem.

Prazo para o IRPJ
Depois do pedido para prorrogação do 
prazo de entrega da declaração do Imposto 
de Renda pessoa física, outra proposta na 
Câmara dos Deputados agora deve alterar 
o prazo para o recolhimento do Imposto de 
Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), relativo 
ao primeiro trimestre.  Como deve funcionar: 
o recolhimento será feito, enquanto durar 
a pandemia, apenas em 30 de junho. Hoje 
o prazo limite é dia 31 de março. O autor do 
projeto, o deputado Professor Israel Batista 
(PV-DF) justificou a proposta citando as 
dificuldades provocadas pelo Covid-19. O 
projeto será analisado em outras comissões, 
antes de ir a plenário. 
  

Concurso em Araquari 
Estão abertas as inscrições para 13 vagas 
imediatas, além de formação de cadastro 
reserva, para nível médio, técnico e superior 
de contratação temporária. O concurso 
de Araquari tem remuneração inicial de 
até R$ 14 mil. Há vagas para carreiras de 
nível médio, técnico e superior nas áreas 
administrativa, educação, saúde, nutrição, 
enfermagem, engenharia, contabilidade e 
serviço social. Inscrições até o dia 4 de maio 
pelo site da banca IPPEC.  A taxa de inscrição 
é de R$ 50,00. para nível médio; e de R$ 
70,00, para nível superior. O pagamento 
deve ser feito até o dia 5 de maio.

Ações da Tupy disparam 
A notícia foi motivo de muita comemoração 
para a multinacional joinvilense. As 
ações da Tupy dispararam até 9,13% mas 
fecharam em alta de 6,57%, a R$ 24,98 no 
pregão de quarta-feira. O principal motivo 
para a alta foi a aprovação pelo Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica 
(Cade) da aquisição dos negócios globais 
de fundição de ferro da Teksid pela 
empresa, líder no setor no país. O negócio 
foi anunciado em 2019 quando a Tupy 
informou que o valor a ser pago ao grupo 
automotivo era de 210 milhões de euros.
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sabrina.aguiar@ndtv.com.br

SABRINA AGUIAR

Intercâmbio pela vida -1
Uma equipe com seis profissionais de fisioterapia especialistas na terapia 
respiratória - que obteve os melhores resultados na recuperação de 
infectados pela Covid-19, em Manaus - está em Joinville para atender 
pacientes e treinar equipes daqui no tratamento pulmonar por meio 
de ventilação não invasiva. O intercâmbio segue até o final do mês e os 
especialistas estão compartilhando o conhecimento e experiência que 
adquiriram durante o auge da pandemia de covid-19 em Manaus.

Intercâmbio pela vida -2 
A pedido da Secretaria Municipal de Saúde, a Câmara de Concessionárias 
de Veículos da Acij fez uma doação de R$ 60 mil para viabilizar este 
importante intercâmbio profissional na batalha contra a Covid-19. 
Os profissionais estão realizando os atendimentos e os treinamentos 
no Hospital Bethesda, em Pirabeiraba. Os recursos doados pela 
câmara da Acij estão viabilizando o pagamento de custos como 
hospedagem, alimentação e deslocamento da equipe de Manaus.
 
Esta terapia inovadora e de custo mais acessível foi decisiva para 
reduzir o impacto da variação do coronavírus que surgiu em 
Manaus. Esta mutação do vírus, que registra grande circulação 
atualmente em Joinville, tem como características a agressividade 
sobre o organismo humano e a facilidade de transmissão, o que 
acaba aumentando o número de casos graves e de mortes.

 FOTOS DIVULGAÇÃO ACIJ
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Casos ativos  
em

Levantamento feito pelo 
ND mostra que 14 das 16 
regiões administrativas do 
Estado registraram redução 
do número de casos ativos 
da Covid-19 nas últimas 
duas semanas. Na região de 
Joinville, queda foi de 18% 

 FO
TO

S D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O
/N

D

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

Luana Amorim 
luana.amorim@ndmais.com.br

Quatorze das 16 regiões adminis-
trativas de Santa Catarina apresen-
taram queda no número de casos 
ativos de Covid-19 nas últimas duas 
semanas. É o que aponta o Pai-
nel da SES (Secretaria de Estado da 
Saúde). Apenas as regiões do Alto 
Uruguai e do Alto Vale do Rio do 
Peixe tiveram aumento do número 
de casos ativos no mesmo período.

De acordo com levantamento feito 
pelo ND, no dia 1º de abril, a região 
do Alto Uruguai registrava 493 casos 
ativos. Na quarta-feira (14), os dados 
do Painel da SES indicavam a exis-
tência de 495 casos ativos, um pe-
queno aumento de 1,1%. O Alto Vale 
do Rio do Peixe também registrou 
um acréscimo de 0.72% no período, 
passando de 964 para 971 casos.

Outra situação que chama aten-
ção é a da cidade de Barra Bonita, no 
Extremo Oeste. No dia 1º de abril, o 
município de cerca de 1.600 habitan-
tes não registrava nenhum caso ativo 
de Covid-19; na quarta-feira, eram 16.

Entre as regiões que apresen-
taram a maior queda nas últimas 
semanas, a Oeste foi a que teve a 
queda mais acentuada, com redução 
de 41% - o número de casos ativos 
caiu de 1.175 para 683 em 14 dias.

Em seguida, estão as regiões da 
Grande Florianópolis (queda de 
34%) e do Extremo Oeste (queda 
de 29%). Mas, em contrapartida, a 
situação da região de Xanxerê dis-
para um alerta, já que a redução foi 
de apenas 1,8% em relação ao dia 
1º de abril – 550 no começo do mês 
contra 540 na última quarta-feira. 

Fila de espera 
por leitos de UTI 
também diminui   

Outro índice que apresentou queda 
nas últimas semanas foi a da fila de 
espera por um leito de UTI Covid em 
Santa Catarina. No dia 1º de abril, 
eram 280 pessoas nessa condição; 
na última quarta-feira, eram 134. 
Ontem, a pior situação estava nas 
regiões Norte e Sul, com 75 e 28 
pacientes, respectivamente, à espera 
por um leito de UTI Covid. Há 14 dias, 
os números eram semelhantes, com 
92 esperas no Norte e 40 no Sul.

O saldo positivo fica com as re-
giões do Grande Oeste e da Serra, 
que conseguiram zerar a fila de 
espera. Segundo o último boletim 
divulgado pela SES, desde o início 
da pandemia, foram confirmados 
842.461 casos de Covid-19, sendo 
que desses, 12.231 evoluíram para o 
óbito. A taxa de letalidade é de 1,5%.

O ND constatou que há pelo me-
nos dez dias a SES não divulga mais 
o documento com dados detalha-
dos da situação da Covid-19. Nos 
registros, era possível ver a situa-
ção de números de casos ativos por 
cidade, região e no Estado de uma 
forma mais clara e didática. A últi-
ma vez que o documento foi dispo-
nibilizado ocorreu em 2 de abril.

Por meio de assessoria de imprensa, 
a SES explicou que o boletim era um 
resumo e que todos os dados estão 
disponíveis no Painel Covid-19, inclu-
sive com os mesmos filtros. Segundo 
a SES, a intenção é passar dados mais 
‘completos’ do que os ‘resumidos’.

FONTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CASOS ATIVOS EM SC  
NOS ÚLTIMOS 14 DIAS*

FILA DE ESPERA POR UTI  
EM SC NOS ÚLTIMOS 14 DIAS*

queda



Financiamento para o setor mais afetado
Com o secretário de Cultura, Mário Frias, Daniela discu-

tiu formas de auxílio ao setor de eventos. Ele informou que 
uma linha de financiamento específica, de R$ 405 milhões, 
deve ser ativada pelo governo federal em breve, via BNDES.

“Nesta semana, recebemos as demandas da área de eventos 
e trouxemos essa situação ao secretário especial, aqui em Bra-
sília, que acolheu o assunto. Sabemos que esse setor é um dos 
mais duramente atingidos e estamos trabalhando para cons-
truir uma perspectiva de melhora”, afirmou a governadora.

Frias está atento ao setor, que representa 4,5% do PIB 
nacional. “Temos preocupação com este setor, o primeiro a 
parar. Serviço essencial é todo aquele que coloca um prato de 
comida na mesa. Ativaremos essa linha de crédito”, diz Frias.
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Paulo Rolemberg
paulo.rolemberg@ndmais.com.br

Dar transparência e coibir 
a prática dos fura-filas na 
campanha de vacinação contra 
a Covid-19. Esse é o objetivo 
do projeto de lei 0040.9/2021, 
que promove uma alteração 
na Lei Estadual n. 17.066/2017 
(Lei Catarinense da Transpa-
rência), a fim de estabelecer 
a obrigatoriedade de publi-
cação, na internet, da relação 
atualizada de pessoas que 
já receberam a vacina. O PL 
de autoria do deputado Fe-
lipe Estevão (PSL) tramita 
na Assembleia Legislativa de 
Santa Catarina em regime de 
prioridade. O MPSC (Ministé-
rio Público de Santa Catarina) 
e a OAB/SC (Ordem dos Ad-
vogados do Brasil) já mani-
festaram apoio à iniciativa.

Segundo o deputado Felipe 
Estevão, o PL prevê a obrigato-
riedade da publicação, sempre 
atualizada, em página própria 
da internet das prefeituras, 
enquanto perdurar a situa-
ção de emergência em saúde 
pública no país. “O governo do 
Estado cuidou muito bem da 
parte de logística. A vacina vai 
certinha para os municípios. 

Mas temos visto um cenário 
constante de burlar a ordem 
e o cronograma de vacinação. 
Então, a ideia é difundir um 
senso de responsabilidade nos 
gestores, sejam prefeitos ou 
secretários de Saúde. Além de 
ser um mecanismo para que 
a sociedade seja participati-
va”, disse o parlamentar.

Sobre expor os dados pes-
soais dos vacinados, Estevão 
descartou qualquer possibili-

dade. O projeto prevê divulgar 
apenas o nome, o município 
onde reside (não o endereço), a 
idade e a atividade que desen-
volve, e o nome da unidade 
vacinadora. Os três primeiros e 
os dois últimos dígitos do RG e 
CPF das pessoas seriam supri-
midos. A comorbidade da pes-
soa vacinada também não seria 
divulgada. “Não é expor ne-
nhum dado pessoal”, afirmou.

Estevão reforça que são 
constantes as denúncias de fu-
ra-fila, pessoas que encontram 
um jeito de driblar os grupos 
prioritários e receber a vacina. 
Além de desvio de doses e co-
mercialização irregular. “São 
inúmeros casos escandalosos 
de desvios de vacinas, doses 
que sumiram. Tem mercado 
negro. Pessoas que consegui-
ram surrupiar doses e estavam 
vendendo a R$ 200, R$ 300, 
R$ 400 para empresários. 
Inúmeras denúncias que o MP 
está investigando”, relatou.

Lista nominal de 
vacinados para 
evitar os fura-filas
Já tramita na Alesc projeto de lei de autoria do deputado estadual 
Felipe Estevão que propõe alteração na Lei Catarinense da 
Transparência, para maior controle da campanha de imunização

Apoio do MPSC e OAB

Em fevereiro, o MPSC e a OAB/SC apoiaram, 
publicamente, o PL e encaminharam um ofício ao 
presidente da Alesc, Mauro de Nadal (MDB), enal-
tecendo a iniciativa. “É oportunidade para que 
Santa Catarina novamente protagonize a constru-
ção de um paradigma de transparência no serviço 
público, visto que já ocorreram episódios de bur-
la à ordem de vacinação no país e no Estado”.

Para as duas entidades, a fura-fila na vacina-
ção agride não somente a moralidade pública, mas 
também traz graves consequências sob o aspecto sa-
nitário, à medida em que postergam a imunização de 
grupos clínica e socialmente mais vulneráveis, com 
impactos na capacidade de atendimento da rede hos-
pitalar e, consequentemente, no número de mortes.

 Regime de prioridade
O PL 40/2021 deverá ser anali-

sado por quatro comissões: CCJ 
(de Constituição e Justiça); de 
Finanças e Tributação; de Tra-
balho, Administração e Serviço 
Público; e de Saúde. Atualmen-
te, está na CCJ, sob relatoria 
do deputado Valdir Cobalchini 
(MDB), após pedido de vista do 
deputado Milton Hobus (PSD).

O plenário aprovou por unani-
midade o regime de prioridade 
na tramitação do PL. Com isso, 
a proposta tramita de forma 
mais rápida, dispensando pra-
zos e exigências previstos no 
Regimento Interno da Alesc.

ALESC/DIVULGAÇÃO/ND

Deputado Felipe Estevão lembra 
dos inúmeros casos escandalosos 
de quem furou a fila ou de alguma 
forma burlou a lei para tirar proveito 
próprio da campanha nacional

A governadora Daniela 
Reinehr passou o dia ontem 
em Brasília, onde apresen-
tou série de reivindicações 
ao governo federal. Em 
audiência com o ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, 
com a secretária de Estado 
da Saúde, Carmen Zanot-
to, obteve a confirmação 
da chegada de mais 229,2 
mil doses de vacina para o 
Estado ainda na noite de on-
tem, solicitou a habilitação 
de leitos de UTI já ativos e 
mantidos pelo Estado e me-
dicamentos do kit intubação.

Também teve audiências 
com o ministro da Infraes-
trutura, Tarcísio Gomes 
de Freitas, que garantiu 
a continuidade das obras 
nas rodovias federais no 
Estado, e com o secretário 
Especial de Cultura, Mário 
Frias, para tratar de me-
didas de auxílio ao setor 
de eventos, um dos mais 
atingidos pela pandemia.

Daniela diz que Queiroga 
se comprometeu a fazer 
análise criteriosa de seus 
pedidos. “Viemos com o 
intuito de aglutinar esforços 
em busca de convergência 
das ações entre o governo 

federal, do Estado e os mu-
nicípios para suprir todos 
os desafios que o momento 
nos impõe. O ministro foi 
bastante sensível às nossas 
reivindicações e é assim 
que queremos trabalhar, 
em parceria”, afirmou a 
governadora, que tam-
bém solicitou apoio para 
o tratamento de AVCs no 
Hospital Regional do Oeste, 
em Chapecó, mantido pela 
iniciativa privada. “Já enca-
minhei as demandas para a 
área técnica, de modo que 
as respostas sejam dadas 
no espaço de tempo mais 
curto”, disse Queiroga.

PRIORIDADES 
A secretária Carmen 

Zanotto expôs preocupação 
em relação ao kit intuba-
ção: “Doação da Vale para 
o ministério se concretizou 
e devemos receber esses 
medicamentos para ajudar 
os hospitais que os conso-
mem em grande volume”.

Carmen disse ao minis-
tro que ainda há profis-
sionais de saúde que não 
foram vacinados e solicitou 
remessas extras de imuni-
zantes para zerar essa fila. 

Governadora em Brasília

Apelo por mais vacinas, 
kit intubação e eventos

Ministro Queiroga com governadora Daniela e secretária Carmen
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Mais de 45 mil pessoas não 
tomaram a 2ª dose de vacina
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Estudantes de medicina auxiliam no monitoramento 
de pacientes infectados em Jaraguá do Sul

  Um grupo de 65 alunos do 
curso de Medicina da Estácio 
atua, sob supervisão de pro-
fessores, no monitoramento, 
por telefone, de pacientes com 
Covid-19 em Jaraguá do Sul. No 
primeiro mês da parceria entre 
a instituição e a prefeitura, 923 
pacientes foram acompanha-
dos pelos futuros médicos. 

A Central de Orientação sobre 
o Coronavírus criada pela Pre-
feitura faz contato periódico (a 
cada 24 horas ou 48 horas) com 
os pacientes para verificar a 
situação em que eles se encon-

tram e até agendar o teste de 
Covid-19.  Os dados apurados 
em cada atendimento abas-
tecem o sistema municipal de 
controle de saúde e auxiliam no 
acompanhamento e na toma-
da de decisões para a gestão 
da pandemia. Os estudantes 
reforçam uma equipe que conta 
com enfermeiros, técnicos de 
enfermagem, agentes co-
munitários e 18 médicos.

A professora do curso de 
Medicina da Estácio, Rosana 
Mara da Silva, supervisiona os 
alunos envolvidos no projeto 

e diz que o principal benefí-
cio da parceria é possibilitar 
o aumento na cobertura de 
atendimento. Ela conta que 
atualmente a Central moni-
tora 1.164 pessoas.“O objetivo 
do contato periódico com 
os pacientes  é acompanhar 
a progressão da doença, 
identificar mudanças no 
quadro do paciente e con-
tribuir para evitar o agrava-
mento dos casos positivos”.

 O serviço funciona todos 
os dias da semana, das 7h às 
18h, pelo 0800-643-8089.

Procon de Joinville divulga levantamento 
de preços de teste para a Covid-19

Com o agravamento da 
pandemia em Santa Cata-
rina, muitas pessoas têm 
buscado testes particulares 
para detectar o coronavírus. 
E para ajudar a encontrar o 
melhor preço, o Procon mu-
nicipal divulgou ontem uma 
pesquisa de preço do teste 
da Covid-19 em Joinville.

O levantamento foi feito 
em sete estabelecimentos da 
cidade e mostra uma variação 

de preço significativa entre os 
laboratórios e também entre 
os diversos tipos de testes.

Os valores variam entre 
R$ 240 e R$ 340 nos testes 
de RTPCR; entre R$ 340 e R$ 
400 no teste de PCR saliva; 
entre R$ 100 e R$ 220 no de 
antígeno; e entre R$ 140 e R$ 
220 no sorológico. A pesqui-
sa avalia também os testes 
sorológicos IGG + IGM; IGG 
unitário; e IGM unitário. 

As pessoas com sinto-
mas da Covid-19 também 
podem procurar as unida-
des de saúde municipais. A 
lista de sintomas comuns, 
assim como o endereço e 
o horário de atendimento 
de cada local está disponí-
vel no site da Prefeitura de 
Joinville. O serviço funciona 
todos os dias da semana, 
das 7h às 18h, pelo tele-
fone 0800-643-8089.

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

A SES (Secretaria de Estado da 
Saúde) confirmou ontem que 
45.500 pessoas não tomaram a 
segunda dose da vacina Corona-
Vac no intervalo recomendado 
pelo laboratório fabricante, que 
é de duas a quatro semanas. Em 
Joinville, cerca de 650 pessoas 
faltaram no agendamento da se-
gunda dose, informa a Prefeitura.

Conforme a secretária Car-
men Zanotto, a SES vem crian-
do uma força-tarefa junto aos 
municípios para fazer uma 
busca ativa das pessoas que 
ainda não se vacinaram. Há 
também diálogo com prefeitos 
e regionais para manter atua-

lizado o Sistema de Informa-
ções do Programa Nacional de 
Imunizações, o que conferirá 
maior precisão nos dados.

“É necessário reforçar que as 
vacinas AstraZeneca e Coro-
naVac precisam de duas doses 
para a proteção contra a doença. 
Assim, torna-se fundamental 
que as pessoas que já recebe-
ram a primeira dose estejam 
atentas ao calendário vacinal 
para o recebimento da segun-
da dose”, diz a secretária.

Em Joinville, servidores da 
Saúde estão telefonando, desde a 
última quarta-feira, aos faltan-
tes para reagendar a aplicação.

Esquecimento 
de pacientes 
tem sido um 
fator negativo 
no combate à 
doença, pois, 
sem completar 
o ciclo vacinal, 
a eficácia fica 
comprometida

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 053/2021, 
destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios 
(hortifrutigranjeiros) destinados à elaboração da Merenda Escolar dos alunos da rede municipal de 
ensino de Joinville, na Data/Horário: 03/05/2021 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, 15 de abril de 2021.

Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento
Silvia Cristina Bello – Diretora Executiva

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 070/2021, 
destinado a contratação da empresa especializada para a execução de serviço de manutenção corretiva 
e preventiva, com fornecimento de peças (e componentes) para parques infantis instalados nas 
unidades escolares, na Data/Horário: 04/05/2021 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, 15 de abril de 2021.

Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento
Silvia Cristina Bello – Diretora Executiva

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 
085/2021, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de Carne Bovina e de 
Frango para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, na Data/Horário: 29/04/2021 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, 15 de abril de 2021.

Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento
Silvia Cristina Bello – Diretora Executiva

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 016/2021, 
destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual contratação de empresa para prestação de 
serviços de roçada manual e mecanizada para atender as necessidades das Subprefeituras Regionais 
do Município de Joinville, na Data/Horário: 30/04/2021 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, 15 de abril de 2021.

Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento
Silvia Cristina Bello – Diretora Executiva

AVISO DE ERRATA 
O Departamento de Trânsito de Joinville - DETRANS, leva ao conhecimento dos interessados que, 
com base no §4º do art. 21 da lei 8.666/93, está promovendo alterações na forma de lançamento na 
plataforma comprasgovernamentais.gov.br do edital de Pregão Eletrônico nº 009/2021, que tem por objeto 
a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de manutenção corretiva com 
fornecimento de peças para controladores semafóricos, nos equipamentos em uso já adquiridos 
pelo Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições no Edital, sendo 
transferida a data de recebimento e abertura dos invólucros para: Data/Horário: 29/04/2021 as 09:00 
horas. A Errata na íntegra encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br e 
www.comprasgovernamentais.gov.br - UASG 927754.

Joinville, 15 de abril de 2021
Paulo Rogério Rigo - Diretor-Presidente

Secretaria de Estado da Saúde tem feito trabalho de busca ativa junto aos municípios para identificar as 
pessoas que deixaram de receber a segunda dose. Em Joinville, servidores estão ligando para os “esquecidos”
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Paulo Rolemberg
paulo.rolemberg@ndmais.com.br

O ministro Benedito Gonçal-
ves, do STJ (Superior Tribunal de 
Justiça), arquivou o inquérito que 
apurava a participação do gover-
nador afastado de Santa Catarina, 
Carlos Moisés da Silva (PSL), na 
compra irregular de 200 respira-
dores durante a pandemia por R$ 
33 milhões. Em despacho assina-
do na quarta-feira (14), o relator 
afirmou que, como a subprocura-
dora-geral da República, Lindôra 
Araújo, não encontrou "indicati-
vos claros" de que Moisés tivesse 
conhecimento sobre as irregulari-
dades, ele não poderia decidir pela 
continuidade das investigações.

Na decisão, o ministro tam-
bém deferiu o pedido de com-
partilhamento do relatório da 
Polícia Federal e do pedido de 
arquivamento do MPF (Ministé-
rio Público Federal) com o Tri-
bunal Especial de Julgamento 
do processo de impeachment.  

O ministro relator determi-
nou ainda a remessa da íntegra 
do inquérito, com todos os do-

cumentos e mídias vinculados, 
inclusive os apreendidos durante 
a “Operação Pleumon", ocorrida 
no dia 30 de setembro de 2020, à 
Vara Criminal da Região Metro-
politana de Florianópolis, para 
prosseguimento das investiga-
ções, já que os outros acusados 
não têm foro por prerrogativa, 
como é o caso de Carlos Moisés.

Gonçalves ainda autorizou a 
restituição dos objetos pertencen-
tes a Carlos Moisés que tenham 
sido apreendidos em procedi-
mentos vinculados ao inqué-
rito, inclusive os apreendidos 
durante a Operação Pleumon.

PROCESSO DE IMPEACHMENT
O arquivamento enfraquece o 

segundo processo de impeach-
ment contra Carlos Moisés, pois 
esse inquérito foi o ponto central 
do afastamento dele do cargo de 
governador pelo Tribunal Es-
pecial de Julgamento, ocorrido 
no último dia 26 de março. Ele 
está afastado da função por até 
120 dias. Ainda não foi marca-
da a data para a sessão de jul-
gamento do impeachment.

STJ arquiva inquérito contra Moisés
Ministro Benedito Gonçalves atendeu a solicitação feita pela Procuradoria-Geral da República, que não encontrou 
indícios de que o governador afastado tivesse conhecimento sobre irregularidades na compra dos 200 respiradores

“Minha vida foi investigada”

Mais uma vez pelas redes so-
ciais, o governador Carlos Moisés 
se manifestou no início da noite de 
ontem. “Compartilho com familia-
res, amigos e com todos aqueles que 
acreditam no meu trabalho a satis-
fação em ver a Justiça sendo feita 
na promoção de arquivamento pela 
subprocuradora-geral da Repú-
blica, Lindôra Araújo, bem como, 

com a decisão do ministro Benedito 
Gonçalves, do STJ”, comemorou.

Segundo o governador afastado, 
sua vida foi investigada por todos 
os órgãos de controle, e “todos eles 
atestam a minha conduta trans-
parente e honesta”. Carlos Moisés 
finalizou dizendo que “sempre con-
fiei que a verdade e a Justiça iriam 
prevalecer na apuração do caso”.

 

Avaí

  X  

Cascavel

 

Hoje, 19h

CASO DOS RESPIRADORES

Decisão final sobre  

o inquérito contra 

Moisés será do STJ

Lindôra Araújo, subprocuradora-geral da República, afirmou que o governador 

afastado não assinou o contrato de R$ 33 milhões com a Veigamed e pediu o 

arquivamento, que será analisado pelo Superior Tribunal de Justiça. Página 4

Revitalização da 

Via Expressa Sul

REFERÊNCIA EM INFORMAÇÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS

FLORIANÓPOLIS, QUINTA-FEIRA, 15 DE ABRIL DE 2021

ANO 15 | Nº 4.701 | NDMAIS.COM.BR | R$ 2,50

Após a conclusão da obra, 

prevista para agosto, 

trecho da rodovia SC-401 

ganhará o nome de 

Beira-Mar Sul. Página 5

ENTREVISTA

“É preciso uma 

coordenação 

nacional”
Senador Dário Berger diz 

que Estado precisa de uma 

força maior para combater 

a pandemia. PÁGINA 6

Primeira etapa das obras de revitalização da Via Expressa Sul, que começou há 15 dias e tem 7% do 

trabalho concluído, está concentrada na pavimentação asfáltica das seis pistas, nos dois sentidos.

Copa do Brasil

Avaí pode 

contar com 

Valdívia 
para avançar 

de fase.

Página 23
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Transtornos com 

semáforos desligados 

no Centro. PÁGINA 2

Impeachment: novos 

capítulos poderão ser 

decisivos. PÁGINA 8

FABIO GADOTTI

MOACIR PEREIRA

SÉRGIO DA  

COSTA RAMOS

Há uma grande 

provação 
todos os 
dias
PÁGINA 9

Saiu no ND
Desde abril de 2020 o ND 

acompanha os desdobramentos 

da compra dos 200 

respiradores por R$ 33 milhões 

feita pelo governo do Estado

Paulo Rolemberg

paulo.rolemberg@ndmais.com.br

O governador afastado Carlos 

Moisés da Silva (PSL) ganhou 

um fôlego a mais em sua defesa 

no processo de impeachment 

que será julgado pelo Tribunal 

Especial de Julgamento. A sub-

procuradora-geral da República, 

Lindôra Araújo, solicitou ao STJ 

(Superior Tribunal de Justiça) 

o arquivamento do inquérito 

que investigou a participa-

ção dele na compra irregular 

de 200 respiradores durante a 

pandemia por R$ 33 milhões.

O pedido agora será analisado 

pelo ministro relator do STJ, Be-

nedito Gonçalves. A tendência é 

que o Judiciário aceite o pedido, 

já que a PGR, como órgão acusa-

dor, solicitou o arquivamento. 

“Não houve indicativo claro de 

que Moisés tivesse conhecimen-

to do pagamento antecipado de 

respiradores sem a exigência 

de garantias e de outras irre-

gularidades no procedimento”, 

apontou Lindôra no despacho. 

“Não seria de se esperar que o 

governador, com a intenção de 

praticar ou determinar a prática 

de fraude na compra de venti-

ladores pulmonares, solicitasse 

a participação do Tribunal de 

Contas, do Ministério Público 

e do Procon nos procedimen-

tos como medida preventiva, 

inclusive criando um grupo 

de WhatsApp, fato demons-

trado nos presentes autos”, 

salientou a subprocuradora.

Segundo o despacho da 

subprocuradora, Carlos Moisés 

não assinou o contrato com a 

empresa denunciada (Vei-

gamed). Além disso, os seus 

então secretários confirma-

ram que o governador afas-

tado não tinha conhecimento 

dos detalhes da transação. A 

PGR apontou também que as 

quebras de sigilo fiscal e tele-

mático não revelaram nada de 

suspeito ou que corroborasse 

a acusação de envolvimento.

SEM FORO
Em relação aos demais inves-

tigados, a PGR informou que 

caberá ao “juízo competente e 

ao promotor natural aprecia-

rem os elementos de prova”. 

Pediu, portanto, o declínio da 

competência para Vara Crimi-

nal da Região Metropolitana de 

Florianópolis, já que os outros 

dois acusados não têm foro por 

prerrogativa: os ex-secretá-

rios de Estado Helton de Souza 

Zerefino e Douglas Borba.

Um relatório da Polícia Federal 

em outubro do ano passado 

também isentou Carlos Moisés 

das compras dos respiradores. 

“De fato, não nos parece haver 

qualquer conduta do governador 

que pudesse caracterizar seu 

consentimento em relação aos 

fatos criminosos. Pelo contrário, 

o mandatário, conforme se-

quência de mensagens existente 

no mesmo grupo, evidencia ter 

ciência de abertura de inquérito 

e ter ainda determinado cor-

respondente ação judicial de 

constrição judicial”, pontuou 

o delegado da PF em Brasília, 

José Fernando Moraes Chuy.

Carlos Moisés foi afastado 

temporariamente do cargo por 

até 120 dias após o voto de seis 

dos dez julgadores do tribu-

nal misto no dia 26 de março. 

Ainda não há prazo de quan-

do será o novo julgamento, 

mas a expectativa é que ocor-

ra ainda entre abril e maio. 

4 quinta-feira, 15 de abril de 2021

EspecialND
 Editor: Felipe Alves felipe.alves@ndmais.com.br

STJ decidirá sobre arquivamento  

de inquérito dos respiradores

Caso ministro aceite a solicitação da subprocuradora-geral da República, que não viu envolvimento de Carlos 

Moisés no pagamento antecipado dos equipamentos, o caso voltará para a Vara Criminal de Florianópolis

Defesa comemora com prudência

O advogado de defesa de Carlos 

Moisés, Marcos Probst, disse que o 

pedido da PGR ratifica o que a PF, 

MPSC (Ministério Público de Santa 

Catarina) e o TCE-SC (Tribunal de 

Contas de Santa Catarina) já ti-

nham concluído. “Recebemos (o 

arquivamento) de uma forma muito 

respeitosa, já que isso é algo muito 

importante. Agora há o arquiva-

mento em todos os órgãos. Carlos 

Moisés da Silva é inocente no caso 

da contratação dos respiradores”, 

comentou. O posicionamento da 

PGR será anexado ao processo.

Questionado em que grau esse 

pedido da PGR pode influenciar 

nos votos no Tribunal Especial de 

Julgamento, Probst foi prudente. 

“Cada julgador tem a prerrogati-

va de manifestar o voto conforme 

suas convicções pessoais. Entre-

tanto, a defesa compreende que as 

conclusões de todos os órgãos de 

investigação são claras em referen-

dar que o governador não praticou 

nenhum ato ilegal, pois não sabia 

da realização de pagamento an-

tecipado antes do dia 22 de abril 

de 2020. Nossa expectativa é que 

ele seja absolvido”, afirmou.

Probst diz acreditar que a susten-

tação feita pelos desembargadores 

no tribunal misto, a qual diz que 

Carlos Moisés foi omisso no caso 

dos respiradores, pode cair após 

essa recomendação da PGR. “Re-

força, uma vez mais, a inexistência 

de qualquer omissão juridicamen-

te relevante do governador”.

Carlos Moisés se manifesta

Pelas redes sociais, Carlos Moisés 

comentou o encaminhamento da PGR. 

“A manifestação da Procuradoria-Ge-

ral da República pelo arquivamento do 

caso reflete as mesmas conclusões da 

Polícia Federal, do Ministério Públi-

co do Estado e do Tribunal de Contas. 

Enquanto chefe do poder Executivo, tão 

logo tomei conhecimento desse la-

mentável episódio determinei todas as 

medidas que estavam ao meu alcance 

para que a investigação fosse iniciada 

o mais rapidamente possível, inclusive 

antes mesmo de o caso vir à tona pela 

imprensa, a fim de reaver os recursos 

públicos na sua totalidade”, escreveu.

A assessoria do governador afasta-

do Carlos Moisés foi procurada pela 

reportagem do ND para ouvi-lo, mas a 

informação é que ele iria se manifes-

tar apenas pelas suas redes sociais. 

Governador afastado é alvo de inquérito que tramita no 

STJ e também é julgado pelo tribunal especial formado 

por desembargadores e deputados em Santa Catarina

RICARDO WOLFFENBÜTTEL/SECOM SC/DIVULGAÇÃO/ND
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Catarinense

A rodada de Avaí  

e Figueirense

Depois de duas derrotas seguidas, 

o Leão da Ilha pega o Próspera; 

já o Alvinegro enfrenta o líder. 

Página 27
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LAUDELINO JOSÉ SARDÁ

Em pleno  

século 21, 

vivemos a era 

da fantasia

PÁGINA 16

FABIO GADOTTI

Pianista Luiz Gustavo 

Zago faz tributo 

a álbum 

antológico

PÁGINA 2

SÉRGIO DA COSTA RAMOS

A trilha sonora  

da Ilha de SC é   

pop, erudita e 

folclórica

PÁGINA 7

RODRIGO CONSTANTINO

O que um marciano 

pensaria sobre a 

pandemia no 

Brasil?

PÁGINA 6

Amazônia. O médico Murilo Leandro Marcos, que atuou 

durante nove anos na Lagoa da Conceição, agora integra 

projeto emergencial para combater a pandemia entre 

povos indígenas da região amazônica. PÁGINAS 18 e 19

F I M  D E  S E M A N A

MAURICIO VIEIRA/SECOM/DIVULGAÇÃO/ND

Durante sessão do tribunal misto, nesta sexta-feira, o governador Carlos Moisés cumpriu compromissos oficiais no Nordeste e Planalto Norte do Estado

IMPEACHMENT

Moisés é afastado

Com placar de 6 a 4, o Tribunal Especial de Julgamento aceita a representação contra 

o governador no caso da compra dos 200 respiradores e ele deixa o cargo até a decisão 

de mérito. A vice Daniela Reinehr assume interinamente na terça. Páginas 3, 4, 5 e 6

MOACIR PEREIRA

Resultado 

surpreende 

deputados

PÁGINA 8

 Daniela fala 

em superar o 

“momento crítico 

da pandemia” 

PÁGINA 3

 “Reafirmo 

minha crença na 

Justiça”, afirma o 

governador Moisés 

PÁGINA 3

Projeto-piloto  

Vacina nacional 

contra a Covid é 

anunciada. PÁGINA 14
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Figueirense
Chapecoense

 
  X  

 

Próspera

Avaí

ARQUIVO PESSOAL/ND

FLORIANÓPOLIS, QUINTA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 2020 ANO  14 Nº 4.403 NDMAIS.COM.BR R$ 2,50

Referência em informação da Grande Florianópolis

CORONAVÍRUS

Florianópolis 

amplia dados 

e fiscalização

TRANSPORTE COLETIVO

Retorno ainda 

não tem data 

confirmada

Covidômetro dará um panorama 

mais amplo da pandemia na cidade; 

uso de máscaras será fiscalizado a 

partir de segunda-feira. PÁGINA 6

Governador Carlos Moisés disse 

ontem que ainda é cedo para que 

os ônibus voltem a circular em 

Santa Catarina. Decreto estadual 

previa interrupção do serviço até 

hoje. PÁGINA 6 CPI na Alesc investigará 

compra de respiradores

 Abertura foi aprovada 

por todos os deputados 

estaduais PÁGINA 3

 Justiça ordena bloqueio 

dos R$ 33 milhões pagos 

pelo governo PÁGINA 4

 Secretário aprovou 

compra com parecer 

inexistente PÁGINA 5

COM MILHOS E VENTILADOR, CIDADÃOS PROTESTARAM NA MANHÃ DE ONTEM EM FRENTE À SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

EDUARDO VALENTE/FRAME PHOTO/ESTADÃO CONTEÚDO/ND

ESTIAGEM

Capital proíbe 

lavação com 

mangueiras

Decreto municipal publicado ontem 

visa garantir o abastecimento de 

água na cidade durante a estiagem 

que castiga todo o Estado. O 

governo criou um grupo de crise 

para tratar da escassez hídrica. 

PÁGINA 20

NESTA 

EDIÇÃO

SÉRGIO 

DA COSTA 

RAMOS

Parlamento 

brasileiro 

tem beirado o 

desastre.  

PÁGINA 12

CACAU MENEZES

Hi Fi e Fai Rai  

na Joaquina. 

PÁGINAS 22 E 23

FABIO GADOTTI

CDL faz apelo por 

volta dos ônibus. 

PÁGINA 2

ANDERSON COELHO/ARQUIVO/ND

Naturalizado

China convoca 

ex-jogador do 

Figueirense

PÁGINA 21

Sempre confiei  
que a verdade e 
a justiça iriam 
prevalecer  
na apuração 
do caso”.

Carlos Moisés da Silva,

Saiu no ND
Na edição de quinta-feira 
o ND apresentou detalhes 
do pedido de arquivamento 
feito pela Procuradoria-
Geral da República
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A decisão do ministro Benedito 
Gonçalves, do STJ, de arquivar o 
inquérito da Policia Federal sobre a 
participação do governador Carlos 
Moisés no fraudulento processo dos 
respiradores tem duplo poder de foto 
no cenário político. E francamente 
favorável ao governador do Estado.

A decisão transcreve trechos longos 
do parecer da subprocuradora Lindôra 
Araújo, a partir das conclusões da 

Polícia Federal. Segundo consta 
“não foram encontradas mensagens, 
ligações ou qualquer outro tipo de 
ligação entre o governador e os 
empresários de modo a corroborar 
os indícios existentes”.

Assim, do ponto de vista 
criminal, Carlos Moisés está livre 
de denúncias e até de críticas.

Em relação à questão política, 
o foco principal sustentado pela 

CPI e votos de magistrados, de que 
houve “crime de responsabilidade” 
pela omissão do governador na 
autorização para o pagamento 
antecipado de R$ 33 milhões, 
também não se configura tal situação 
administrativa na manifestação 
do Ministério Público Federal.

Os documentos federais revelam 
também que o ex-secretário da Casa 
Civil, Amandio João da Silva Júnior, 

não teve qualquer envolvimento 
com os empresários que assaltaram 
os cofres públicos com a criminosa 
operação dos respiradores.

Outro fato que fortalece a defesa do 
governador está na decisão do ministro 
de compartilhar agora os documentos 
requeridos pelo Tribunal Especial de 
Julgamento e negado no ano passado, 
sob alegação de que o processo 
tramitava em segredo de Justiça.

Carioni assume TRE-SC
Será hoje, às 16h, a posse do desembargador 
Fernando Carioni na presidência do Tribunal 
Regional Eleitoral de Santa Catarina. O ato será 
na Sala de Sessões do Tribunal. Ele conduzirá 
os trabalhos da Corte até março de 2022. 
Carioni foi empossado como desembargador 
do Tribunal de Justiça do Estado, na vaga 
destinada ao quinto constitucional, em 
fevereiro de 2002. Desde março de 2020, ele 
ocupa os cargos de vice-presidente e corregedor 
regional eleitoral do TRE. Na mesma 
cerimônia, o desembargador Leopoldo Augusto 
Brüggemann também tomará posse como 
vice-presidente e corregedor regional eleitoral.

Arquivamento beneficia Moisés

SOS Gastronomia - Mais de 800 veículos 
participaram da mobilização liderada pela Abrasel-SC, 
com adesão de 30 entidades ligadas a restaurantes, 
bares e setor de eventos, reivindicando novos 
protocolos de saúde para evitar mais prejuízos ao setor. 
O Movimento SOS Gastronomia continua aguardando 
resposta da governadora interina Daniela Reinehr 
e das autoridades estaduais sobre flexibilização 
de algumas medidas restritivas. Foi lançado o 
“Manifesto pela Preservação de Vidas e Empregos”.

sexta-feira, 16 de abril de 2021     7

Acompanhe meus 
comentários no 
Balanço Geral, na 
NDTV, de segunda 

a sexta, a partir das 12h, e mais 
notícias no blog do portal nd+

Unidade
Assediados pelas duas correntes que lutam sobre os 
votos no Tribunal Especial de Julgamento, os quatro 
deputados que votaram contra o afastamento do 
governador Carlos Moisés na sessão do dia 26 de março 
buscam manter a unidade política. Estão realizando 
reuniões do quarteto com frequência para acompanhar 
desdobramentos do processo de impeachment.

Samu
Os serviços prestados pelo Samu 
estão ameaçados em Santa 
Catarina por conflitos entre a 
empresa OZZ, que atende os 
pacientes por concessão, e a 
Secretaria de Estado da Saúde. 
Os empregados não recebem 
as férias e estão questionando 
direitos trabalhistas. O 
presidente da Comissão de 
Saúde da Assembleia, Neodi 
Saretta, articula solução 
imediata, ao constatar que 
“o Samu é vital para Santa 
Catarina, em especial, nestes 
tempos de pandemia”.

Transporte
Conselho Estadual de 
Turismo está reivindicando 
da governadora interna 
Daniela Reinehr a indicação 
de um membro para 
acompanhar o projeto de 
privatização do Terminal 
Rita Maria, em Florianópolis. 
A alegação é de que o projeto 
não pode se limitar apenas 
às operações de “embarque-
desembarque”, mas integrar 
o terminal na comunidade 
por seu potencial econômico 
diretamente ligado à 
atividade turística.

Meio Ambiente - A simplificação da legislação ambiental 
brasileira foi defendida pelo presidente da Fiesc, Mário Cezar de 
Aguiar, durante reunião com o deputado federal Neri Geller, relator 
de processo na Câmara. Criticou o emaranhado legal, revelando 
que o Brasil conta hoje com mais de 25 mil normas, decretos, 
portarias estaduais e resoluções do Conama, que tratam da matéria. 
Enfatizou que leis claras, que considerem as peculiaridades regionais, 
valorizem o pacto federativo e superem os conflitos de competência, 
darão mais segurança jurídica e multiplicaram os investimentos.

A
B

R
A

SEL/N
D

Certificação -  
O Imperial 
Hospital de 
Caridade e a 
Irmandade 
do Senhor 
dos Passos 
receberam 
do deputado estadual João Amin (à dir.) o 
Certificado de Responsabilidade Social, que 
assegura os benefícios conferidos pelas instituições 
filantrópicas de Santa Catarina. O documento 
foi recebido pelo provedor Eduardo Silva (à 
esq.) e pela secretária Andressa Wagner.
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Curtas
 – A Feira de Produtos, Serviços e 
Equipamentos para Supermercados - a 
Exposuper 2021 - foi transferida de junho 
para o período de 26 a 28 de outubro, 
no Complexo da Expoville, em Joinville.

 – O valor total da produção 
agropecuária catarinense atingiu 
mais de R$ 40 bilhões, novo recorde 
histórico. Exportações atingiram 
também 70,2% do total.
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Conversa polêmica entre 
juiz e assessora vaza e 
vai parar em sentença 
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Cidade  Editor: Mauro Geres mauro.geres@ndmais.com.br

Raquel Schiavini Schwarz 
raquel.schwarz@ndmais.com.br

Uma conversa entre o juiz 
da 1a Vara da Família da 
Comarca de Joinville, Gustavo 
Schwingel, e a assessora 
dele, foi parar, por engano, 
dentro da sentença proferida 
por este mesmo magistrado 
em um ação de divórcio 
litigioso. Tão logo saiu a 
sentença, o advogado de uma 
das partes abriu e percebeu a 
conversa feita pelo WhatsApp 
entre o juiz e a assessora. 
A conversa ocupou exatas 
seis páginas da sentença.

Nela, o magistrado e sua 
assessora tratam do que fazer 
com o processo. Parecem 
fazer julgamento antecipado, 
atropelando as fases do 
processo que ainda tinha 
pendências a serem resolvidas, 
segundo o advogado. Em 
alguns momentos, a conversa 
entre os dois soa certa ironia, 
um tom de zombaria quando 
se referem a uma das partes.

O magistrado dá a entender 
que um ofício basta, não 
precisa nova audiência 
e, a certa altura, diz o 
“advogado quer chupar 
o cara até o caroço”. 

 

nnn

 
PARTE DA CONVERSA 
(VEJA MAIS ABAIXO)

 
ASSESSORA: Eu tenho 
raiva dela já kkk ela e esse 
advogado só incomodam 
 
JUIZ: Mas antes um novo 

ofício do que ouvir o cara 
para explicar um contrato 
de trabalho 
 
ASSESSORA: 
Exatamenteeeee 
 
JUIZ: Ademais a oitiva pode 
ser suprida pelo ir dele caso 
permaneça dúvida 
 
JUIZ: Ela adoraria 
pegar o ir der

 
JUIZ: Dele

 
ASSESSORA: Ela 
pediu a quebra de 
sigilo bancário dele

 
ASSESSORA: Foi indeferido

 
JUIZ: Advogado quer 
chupar o cara até o caroço

 
ASSESSORA: Ela diz que ele 
oculta dinheiro 
 

nnn

Em outros trechos, a 
assessora diz que o processo 
a persegue, dando a entender 
que quer livrar-se logo 
do caso. Inclusive disse 
que ela e o juiz mereciam 
uma indenização.

 
ASSESSORA: Esse processo 
me persegue desde o 
dia que começamos 
nessa vara hahahah

 
ASSESSORA: Acho 
que a primeira ligação 
de atendi foi deles

 
JUIZ: Então vamos 

acabar com ele logo
 

JUIZ: O carro está em 
nome da empresa

 
ASSESSORA: Eu não 
lembro direito o que 
exatamente ela alegou

 
JUIZ: Isso ela já deve 
apresentar na inicial 
sob pena de violação ao 
princípio da correlação

 
ASSESSORA: Eu já nem 
lembrava. Mas tem 
esses danos aí tbm

 
JUIZ: Dano? Pelo que?

 
ASSESSORA: Lembra? 
Ela diz que ele deu pra ela 
e tals e que é dela kkk

 
JUIZ: Móveis com 
testemunha? Pode esquecer

 
ASSESSORA: O carro

 
JUIZ: O carro sim

 
ASSESSORA: Sim. Isso não

 
JUIZ: Digo o dano 
moral e material

 
ASSESSORA: Ahhhh 
ela sofreu muito

 
ASSESSORA: Kkkkk

 
JUIZ: O documento do 
carro está em nome 
da firma, certo?

 
ASSESSORA: Ele foi 
horrível com ela

 
ASSESSORA: Ela 

Leia mais na  

página 9

Mensagens 
trocadas entre 
o juiz Gustavo 
Schwingel e uma 
assessora ironizam 
situação de mulher 
em processo de 
separação e vão 
parar dentro 
da sentença, 
colocando conduta 
do magistrado 
em xeque
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JUIZ: A gente também
 

JUIZ: Com a gente também
 

ASSESSORA: Hahahha siiiiim. 
Merecíamos indenização 
  
ASSESSORA: 50 salários 
mínimos ela quer

 
ASSESSORA: Os danos 
materiais tem a ver com 
o fato de ela ter cancelado 
a Unimed dela pra ficar só 
na dele e agora se lascar 
sem Plano de saúde

 
ASSESSORA: Não pra confiar 
nesses maridos 
 
ASSESSORA: Aiiii

 
ASSESSORA: Esse processo é o oh 
 
ASSESSORA: Dr., se você 
não resolver ele nessa 
audiência. Não sei quem 
fará essa sentença kkkk

 
JUIZ: Se esse é o ponto 
controvertido atual, acho 
que podemos julgar.

 
ASSESSORA: Você precisa 
fazer essa aÍ pelo bem geral 
da nação 

nnn
 

Em outro trecho da conversa 
que aborda danos morais 
e materiais, o magistrado 
escreve que a mulher “não foi 
espancada”, “não foi estuprada”, 
parecendo minimizar a situação 
de uma das partes, soando 
até uma atitude machista.

 
JUIZ: Fatos narrados  
(mesmo que reconhecidos 
como ocorridos) são inerentes 
a um processo de separação 
litigioso sem que com isso se 
transmude para ato ilícito e 
seu resultado em dano moral

 
JUIZ: São aborrecimentos

 
JUIZ: Separação é triste

 
JUIZ: Casamento é feliz

 
JUIZ: E vice-versa!

 
JUIZ: É a vida

 
JUIZ: Não foi espancada

JUIZ: Não foi estuprada
 

JUIZ: Não foi morta
 

JUIZ: Não foi esfaqueada?
 

ASSESSORA: Hahahhahah
 

JUIZ: Então foi um 
casamento normal

 
JUIZ: Sofreu 
psicologicamente?

 
ASSESSORA: Vou salvar 
e fazer um quadro pra 
colocar no gabinete com 
essas conclusões

 
ASSESSORA: [SOBRENOME], 
[NOME DO JUIZ]. 25/3

 
ASSESSORA: Kkkk

 
JUIZ: Todos passam por 
isso por conta da natureza 
do evento em si sem que 
isso configure ato ilícito e 
dano moral ressarcivel

 
JUIZ: Bota no fundo da sala de 
audiência 

nnn
 

Ao final da conversa, o juiz 
faz um alerta à assessora para 
que ela use os termos certos 
para não dar margem a um 
recurso por cerceamento.

 
JUIZ: Só cuida quando 
julgar para não usar termos 
como “não provou”

 
JUIZ: Se precisar diga 
que os documentos 
levam à conclusão….

 
JUIZ: ….contrária à 
tese apontada

 
JUIZ: Já que vamos julgar 
antecipadamente precisa 
cuidar com esses termos 
ou destacar que a prova 
documental é essencial para 
dirimir tal ponto controvertido

 
JUIZ: Sempre fugindo de 
uma brecha atinente à 
necessidade ou possibilidade 
de uma prova oral para 
auxiliar na conclusão

 
JUIZ: Pois aí um recurso de 
cerceamento ganha espaço 

Advogado denunciou o caso
Perplexo e indignado, o advogado, que neste momento pre-

fere não se identificar, denunciou o caso à Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB) de Joinville e à OAB de Santa Catarina.

Nos próximos dias, promete levar o caso à Corregedo-
ria do Tribunal de Justiça de SC e ao Conselho Nacional de Justi-
ça, para fins de apurações e aplicação das medidas cabíveis.

“No processo, havia pendências a serem resolvidas, inclusive, havia 
sido determinado pelo próprio juiz a realização de um estudo psicosso-
cial e haviam sido arroladas testemunhas que seriam ouvidas na audiência 
de instrução a ser designada futuramente. Ou seja, havia a necessidade 
de produção de outras provas. Nada disso aconteceu, sem qualquer ex-
plicação ou justificativa minimamente plausível, “atropelando fases 
do processo e cerceando a defesa da mulher”, pontuou o advogado. 

Para ele, a situação escancara o que há de pior nos bastidores no gabinete 
da 1ª Vara da Família de Joinville e “demonstra claramente a forma reprová-
vel com que os processos estão sendo julgados pelo magistrado em questão.

E continua: “A conduta (do juiz) é vergonhosa e afron-
ta não só a dignidade do poder judiciário, mas de toda a clas-
se jurídica de Joinville, de Santa Catarina e do País.”

A sentença deste caso foi disponibilizada no sistema e-proc no dia 
31/03/2021. Houve o feriadão. No dia 5 de abril, o magistrado excluiu 
a decisão do sistema, sendo que o advogado já havia sido intimado da 
decisão ainda no dia 2. Em seguida, no mesmo dia, o magistrado co-
locou outro despacho no sistema determinando o cancelamento do 
evento (da primeira sentença) justificando “porquanto não se tra-
tava de despacho, decisão ou sentença.” Mas o fato é que ele já ha-
via determinado o cancelamento ao excluir o processo do sistema.

“Repudio a conduta do juiz, totalmente incompatível com o que os cida-
dãos, seus jurisdicionados e operadores do direito poderiam esperar de um 
magistrado. Mais grave ainda em se tratando do juiz titular de uma Vara de 
Família”, continua o advogado.  
 

O que diz o juiz 
“Venho por meio desta ressaltar que por um equívoco de movimenta-
ção no sistema e-proc, uma minuta/rascunho foi publicada nos autos. 
Constatada a situação, houve sua exclusão dos autos e, em seguida, foi 
proferida a sentença propriamente dita com os requisitos e observân-
cias legais. A matéria concernente ao rascunho equivocadamente lan-
çado aos autos foi objeto de um contato direto com o representante da 
parte tão logo o fato foi constatado. Sendo estas as informações perti-
nentes, estendo aqui meu apreço ao profissional atuante na demanda e 
à classe dos Advogados, destacando que as medidas administrativas e 
pessoais foram tomadas para a melhoria na prestação jurisdicional.”
 
Texto enviado ontem pelo juiz Gustavo Schwingel à Presidente da Ordem dos 
Advogados da OAB/SC – Subseção Joinville. 
 

Sobre a conversa ir parar na sentença 
Para o advogado, quando um juiz assina um documento e publica, a respon-
sabilidade é do juiz e não da assessora ou da estagiária. 
O advogado rechaçou toda a conversa entre o juiz e a assessora que veio à 
tona, especialmente alguns trechos, como “o advogado quer chupar o cara até o 
caroço”. “Toda essa conversa é uma anomalia tão grande que o próprio ma-
gistrado se deu conta e excluiu a sentença. O mínimo que o juiz deve fazer é se 
declarar suspeito, se retratar e sair do processo”, complementa o advogado. 

Juiz deixa caso 
Por volta das 18h40 de ontem, a reportagem do ND tomou conhecimento de 
que, diante dos fatos, o juiz decidiu deixar o processo. Em seu despacho, fala 
sobre o incidente de suspeição, o que não garante mais a segurança jurídica 
necessária para julgar o caso de forma adequada. O processo será enviado ao 
substituto legal, que dará novo julgamento ao caso de divórcio litigioso. 
 
OAB JOINVILLE - A presidente da Subseção de Joinville, Maria de 
Lourdes Zimath, anunciou que cobrará providências à Corregedoria Ge-
ral de Justiça sobre a polêmica conversa entre o juiz e sua assessora. 
Para ela, os comentários são revestidos de falta de urbanidade e, aci-
ma de tudo, sugere comprometimento no julgamento do feito. “Assim 
que tomamos conhecimento deste caso, oficiamos o magistrado para 
pedir esclarecimentos a fim de apurar os fatos, no entanto, em sua res-
posta nesta quinta-feira, nem um pedido de desculpas foi feito ao nos-
so colega. Cobraremos providências à Corregedoria Geral de Justiça, bem 
como, na sessão do Conselho Pleno da OAB/SC desta sexta-feira, vamos 
propor um urgente desagravo público, pois este tipo de conduta ofen-
de não só o colega neste caso, mas a toda a advocacia catarinense”.



Joinville contava em 2020 com uma popula-
ção estimada em 600 mil pessoas, segundo o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). E cerca de 30% dessa população reside 
em condomínios verticais e horizontais, am-
bientes nos quais, além das legislações fede-
rais, estaduais e municipais, aplicam-se, tam-
bém, as respectivas convenções condominiais e 
os regulamentos internos. 
 
E é neste contexto já bastante regulado que, em 
meio à pandemia do Covid-19, as autoridades 
competentes emitem um emaranhado de decre-
tos e notas técnicas com vistas a combater a dis-
seminação da infecção, os quais são potenciais 
geradores de diversas dúvidas e conflitos entre 
síndicos e moradores de condomínios. 
 
Desde o dia 27 de março de 2021 está em vigor 
o Decreto Municipal 41.631, de 25 de março de 
2021, que é complementar ao Decreto 1218 do 
Estado de Santa Catarina, e possibilitou o re-
torno da utilização de algumas áreas comuns 
dos condomínios, tais como piscinas, parqui-
nhos, quadra de esportes, home cinemas e outros 
ambientes de uso coletivo. Saliente-se que o uso 
destes ambientes ficou limitado a 25% de sua 

capacidade e é recomendável a adoção do regi-
me de agendamento para sua utilização segura. 
 
Por conta de disposição expressa do inciso II, ar-
tigo 1.º, do Decreto 1.218, que possui vigência até 
a data de 26 de abril de 2021, os salões de festas 
e espaços gourmet permanecem fechados e as 
assembleias condominiais estão impedidas de 
ocorrerem presencialmente. 
Destaque-se que, para a circulação e permanên-
cia nas áreas comuns dos condomínios, é funda-
mental a utilização de máscaras de proteção. 
 
É imprescindível que síndicos e condôminos 
adotem uma postura colaborativa em relação 
aos decretos vigentes, pois além de evitarem 
dissabores desnecessários na esfera condominial 
interna, ainda evitarão a interdição das áreas 
comuns dos condomínios, bem como não darão 
ensejo à aplicação de penalidades indesejadas. 
 
O momento é delicado e exige que cada um dos 
atores sociais faça a sua parte para a manuten-
ção da paz e da harmonia em nossa cidade. 

A pandemia e a vida  
em condomínios

Transparência
na vacinação

Gustavo Camacho, 
advogado 

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

P rojeto de lei de autoria do deputado estadual 
Felipe Estevão que tramita na Alesc (Assembleia 
Legislativa de Santa Catarina) desde fevereiro visa 
dar maior transparência para a sociedade catari-

nense fiscalizar a vacinação da Covid-19 com a obrigato-
riedade da publicação, sempre atualizada, na internet, da 
relação de pessoas vacinadas em Santa Catarina, enquanto 
perdurar a situação de emergência em saúde pública no 
país. A maior preocupação do deputado é com os casos de 
fura-fila. Diversos episódios de pessoas que não faziam 
parte do grupo prioritário para a vacinação e foram imu-
nizadas já foram divulgados em todas as regiões do País.

A proposição de Felipe Estevão é acertada e vem receben-
do apoio de entidades importantes, como o MPSC (Ministé-
rio Público de Santa 
Catarina) e a OAB/
SC (Ordem dos Ad-
vogados do Brasil). 
Mas é indispensável 
que haja celerida-
de na Alesc com o 
trâmite do projeto 
de lei, pois a cam-
panha de vacinação 
está em andamento 
e não dá mais para 
admitir que pes-
soas “sem caráter”, 
como classificou 
os fura-filas o 
vice-presidente da República, Hamilton Mourão, se be-
neficiem em prejuízo aos grupos prioritários. Ainda nem 
temos o número necessário de doses para as prioridades.

Para o MPSC e a OAB, o projeto é uma oportunidade 
para que Santa Catarina volte a protagonizar a cons-
trução de um paradigma de transparência no serviço 
público. Os órgãos afirmam que os casos de fura-filas 
agridem não somente a moralidade pública, mas tam-
bém trazem graves consequências sob o aspecto sani-
tário, na medida em que postergam a imunização de 
grupos clínica e socialmente mais vulneráveis, com im-
pactos na capacidade de atendimento da rede hospita-
lar e, consequentemente, no próprio número de óbitos.

Com as irregularidades constatadas, só há um caminho: 
agir com transparência. Por isso a divulgação dos no-
mes dos vacinados torna-se fundamental para a lisura de 
todo o processo de vacinação. O benefício será coletivo.

Com as inúmeras 
denúncias dos fura-
filas na vacinação 
contra a Covid, só há 
um caminho: agir 
com transparência”.
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A paixão invertida
Não há nada que os demova da ideia do impeachment. Pensam 

nisso noite e dia. Falam disso o tempo todo. Propagam tanto amor à 
democracia, mas a tratam assim, com o desprezo típico dos injustos e 
desonestos. A paixão deles é o impeachment. Tudo o que o presidente 
faz ou deixa de fazer é crime e motivo para afastamento. Não quer 
mostrar o teste de covid? Impeachment. Improbidade administrativa, 
abuso de poder, falta de decoro. Impeachment. Crimes contra a 
soberania, a existência da União, incitação a conflitos entre os três 
poderes. Impeachment. Crimes ambientais, contra a saúde pública... Na 
paixão cega, surge todo e qualquer motivo para afastar o presidente.

Seguem de mãos dadas, com sorrisos matreiros, a oposição, o STF 
e boa parte da imprensa. Já podem ver a CPI. O Supremo mandou 
instalar. O Supremo manda, ou, se quiser, não manda. Em 2016, o então 
presidente do tribunal, Ricardo Lewandowski, não quis nem saber da CPI 
da UNE, para investigar suposto uso irregular de dinheiro público pela 
União Nacional dos Estudantes. Era assunto para a própria Câmara dos 
Deputados resolver... Ato de natureza interna corporis. É tão bom assim, 
as leis como nós quisermos, a Lei de Segurança Nacional, a Constituição 
todinha, sempre a favor dos nossos interesses, até da nossa paixonite.

Há um desejo, há um fetiche, e nada mais importa. Vem aí uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito movida pela paixão invertida 
a um criminoso apenas aguardando condenação oficial. Esse que, 
em telefonema gravado, não fala de como barrar a CPI, impedir 
investigações sobre ele. Esse que, na gravação, apela apenas para 
que as investigações sobre possíveis omissões no combate à covid 
sejam amplas, sejam estendidas a governos estaduais e municipais. 
E ele não está certo? Por todo o Brasil, estão sendo apuradas compras 
e contratações de serviços feitas durante o combate à covid. São 
centenas de procedimentos que podem gerar processos criminais.

Teve a farra dos hospitais de campanha, que abriram e fecharam quase 
no tempo de uma paixão. Com dispensa de licitação, foram comprados 
máscaras, aventais, luvas, equipamentos e materiais variados, tudo 
caríssimo. Respiradores que não serviam para pacientes de covid, que 
não funcionavam. Respiradores comprados em loja de vinho, comprados 
de uma empresa de um estudante de apenas 19 anos de idade... Já faz 
um ano que o então ministro da Justiça, Sergio Moro, divulgou que 
tinha determinado à Polícia Federal a abertura de investigações “para 
apurar de forma implacável qualquer desvio de verba federal destinada 
ao combate do novo coronavírus, em qualquer lugar que isso ocorra”.

Polícia Federal, Ministério Público, Controladoria Geral da União, 
sempre é tempo deles. Sobre uma CPI, o que dizer? Algumas deram 
resultado, é verdade, mas há sempre politicagem, politicalha, politiquice. 
E gastaremos o tempo e o dinheiro que não temos nisso. CPI é permitida, 
não é missa, culto religioso. Pois que investigue decentemente, que 
investigue tudo. E estejamos preparados para o espetáculo de um 
sentimento terrível: a paixão desvairada pelo dinheiro e pelo poder.

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

STF mantém anulação de 
condenações de Lula, 
que pode disputar eleição

Maioria dos ministros entendeu que a Justiça de Curitiba 
não tinha competência legal para julgar as ações 
relacionadas ao sítio de Atibaia e ao triplex do Guarujá 

O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem 
rejeitar o recurso da PGR (Procuradoria-
-Geral da República) que buscava reverter a 
anulação das condenações do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva impostas pela Justi-
ça Federal do Paraná, na Operação Lava Jato.

Oito ministros (Edson Fachin, Alexandre 
de Moraes, Rosa Weber, Dias Toffoli, Gilmar 
Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen Lú-
cia e Luís Roberto Barroso) votaram pela re-
jeição do recurso e três pela aceitação (Nunes 
Marques, Marco Aurélio Mello e Luiz Fux).

Os ministros julgaram recurso da PGR 
contra a decisão individual do ministro 
Edson Fachin, que anulou as condenações 
relacionadas aos casos do triplex do Guarujá 
e do sítio de Atibaia. As condenações foram 
proferidas pelo ex-juiz Sérgio Moro e a juíza 
Gabriela Hardt. Fachin é o relator do caso.

Ao proferir a decisão no dia 8 de mar-
ço, Fachin decidiu que a 13ª Vara Federal 
em Curitiba não tinha competência legal 
para julgar as acusações. Com a decisão 
de ontem, o ex-presidente não tem mais 
restrições na Justiça Eleitoral e está ele-
gível para disputar cargos públicos.

Na sessão de ontem, Fachin manteve sua 
decisão individual que anulou as conde-
nações. O voto foi seguido pelas ministras 
Rosa Weber e Cármen Lúcia, e também pelos 
ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Ri-
cardo Lewandowski e Luís Roberto Barroso. 

O ministro Alexandre de Moraes também 
votou para declarar a incompetência da 
13ª Vara, mas entendeu que os casos de-
vem ser distribuídos para a Justiça Fede-
ral em São Paulo, e não em Brasília, como 
ficou consignado na decisão de Fachin. 

Em seguida, o ministro Nunes Marques 
votou pela manutenção das condenações de 
Lula e entendeu que os casos do tríplex e do 
sítio de Atibaia estão relacionados com as 
investigações da Lava Jato e poderiam ser 
julgados pela 13ª Vara em Curitiba.  Segun-
do o ministro, outras instâncias da Justiça 
confirmaram a competência do juízo para 
julgar os casos oriundos da Lava Jato. 

Os ministros Marco Aurélio e o presi-
dente, Luiz Fux, também votaram a fa-
vor da manutenção das condenações. 

Pela decisão, ficam anuladas as condena-
ções de Lula nos casos do triplex do Guarujá 
(SP), com pena de 8 anos e 10 meses de pri-
são, e do sítio em Atibaia, na qual o ex-pre-
sidente recebeu pena de 17 anos de prisão.

O julgamento terá continuidade no pró-
ximo dia 22 com a apreciação da suspeição 
do ex-juiz Sergio Moro, cuja atuação ao 
condenar o ex-presidente foi considera-
da parcial pela Segunda Turma do STF. 
Na próxima sessão da Corte, os ministros 
devem decidir se os processos serão reme-
tidos para a Justiça Federal em Brasília ou 
em São Paulo para nova análise do caso. 

O presidente Jair Bolsonaro se com-
prometeu a acabar com o desmata-
mento ilegal até 2030. Em carta enviada 
na quarta-feira e divulgada ontem ao 
presidente dos Estados Unidos Joe 
Biden, Bolsonaro reconheceu o au-
mento das taxas de desmatamento a 
partir de 2012 e afirmou que o Esta-
do e a sociedade precisam aperfeiçoar 
o combate a este crime ambiental. 

“Queremos reafirmar neste ato, 
em inequívoco apoio aos esforços 
empreendidos por V. Excelência, o 
nosso compromisso em eliminar o 
desmatamento ilegal no Brasil até 
2030”, escreveu Bolsonaro. 

Para alcançar essa meta de desmata-
mento zero, Bolsonaro diz que o país pre-

cisará de “recursos vultuosos e políticas 
públicas abrangentes”. Segundo ele, 
nesse âmbito, o Brasil quer contar com 
apoio de governos, setor privado, socie-
dade civil e comunidade internacional, 
incluindo os entes dos Estados Unidos.

Para o presidente, é preciso criar 
alternativas econômicas que redu-
zam o apelo das atividades ilegais e 
dar condições para que os 25 milhões 
de brasileiros que vivem na Amazônia 
possam prosperar materialmente por 
seus próprios esforços. Nesse sentido, 
segundo ele, não é possível combater 
o desmatamento apenas com medidas 
de fiscalização ou “jamais alcançare-
mos resultados duradouros no domínio 
ambiental”, escreveu o presidente.

Amazônia

Bolsonaro prevê fim do 
desmatamento ilegal até 2030
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Não dá pra falar de Sarai sem mencio-
nar Abraão e vice-versa. Na superprodu-
ção Gênesis, a personagem interpretada 
por Adriana Garambone vive um mo-
mento de muitos conflitos por não con-
seguir engravidar do homem que ama, 
mas conta com o apoio incondicional do 
marido Abraão (Zécarlos Machado).  
A intérprete de Sarai, que é mãe, re-
vela que trouxe toda a sua experiência 
com a maternidade para a trama. 

“Acho que nada é por acaso, a gente 
vai atraindo o que pensa e vive. Sarai tem 
muita conexão com o que vivi. Fui muito 
dedicada à minha profissão, comecei a 
pensar em ter filho tarde e tive muita 
dificuldade. A minha questão realmente 
era engravidar e fiz muitos tratamentos. 
Fazia os embriões saudáveis e na hora 
de implantar não ia para frente, perdi 
algumas vezes a gravidez naturalmen-
te porque não fixava no útero. Então, 
passei seis anos tentando meu filho e 
entendo completamente a frustração 
disso e também o prazer desta criança 
vir depois e esse amor imenso”, disse.

Com os olhos marejados, Adriana 
não esconde a emoção ao falar sobre 
seu filho Gael e destaca a oportunidade 

de, como mãe que é, interpretar Sarai: 
“Fico arrepiada porque é o que sinto 
em relação ao meu filho. Parece que 
esqueci de tudo que passei, porque o 
prazer de você ter seu filho é tão gran-
de que o sofrimento parece que nem 
existiu, inclusive foi quando descobri 
que a felicidade é muito mais profunda 
que a tristeza. Você pode passar pela 
maior tristeza do mundo, mas quando 
você vence, aquilo é tão maravilhoso, 
é a presença de Deus na sua vida. Meu 
filho foi um presente que Deus me deu, 
vejo claramente isso nele. É exatamente 
o processo que Sarai passa, com suas 
diferenças obviamente e entendo cada 
passo, toda frustração dela ao passar 
por tudo isso, acreditar que não vai ter, 
ficando velha, entrando na menopausa 
e o encontro maravilhoso”, completou.

Garambone ressaltou que a história 
de Sarai e Abraão traz uma reflexão 
importante para a sua vida e também 
para o público: “É impressionante, 
como todos os dias refletimos so-
bre aquilo que a gente está dizendo e 
sobre as atitudes dos dois. Está sendo 
uma experiência de reflexão mui-
to profunda para mim”, encerrou.

Aat (Bianka Fernandes) pressiona 
a barriga para começar a ter contra-
ções. Sarai se satisfaz por ter auxiliado 
Khen e Aat. Gate (Mário Bregieira) é 
considerado culpado pela morte de 
Abubakar (Alex Brasil). Sarai suplica 
para Gate não ser morto. Passam-

-se dois anos, e Femi (Gabi Lopes) 
vai atrás de Gate. O faraó pede algo e 
pega Abraão de surpresa. “Gênesis” é 
apresentada de segunda à sexta-fei-
ra, às 21h, após o Jornal da Record. Aos 
sábados, assista no mesmo horário 
aos melhores momentos da trama.

Belaventura

“Entendo a frustração dela”, diz 
Adriana Garambone sobre Sarai

Pietra é capturada  
pelos guardas de Nodier

Pietra está apavorada diante de Nodier, que 
tem o crânio com o símbolo na mão. Bartolion 
conversa com Enrico e diz que acredita que 
Pietra pode saber como preparar o antídoto, 
pois Lucy está mencionada nos pergaminhos e 
deve ter lhe ensinado algo ainda que de forma 
lúdica. Brione conta a Gonzalo o plano de Severo 
e Gonzalo entende porque a execução de Jacques 
foi cancelada. Na masmorra, Biniek está inquie-
to e pergunta a Elia se o seu plano a mando de 
Carmona para colocar o material de bruxaria 
na casa de Pietra deu certo. Pietra consegue 
fugir. Nodier e os guardas procuram por Pietra. 
Otoniel entrega a espada redentora para Enrico. 
Severo treina Jacques para o duelo. Pietra grita 
por socorro e é capturada pelos guardas de No-
dier. É quando chegam Daros, Gregor e Tácitus. 

Eles lutam com os guardas e libertam Pietra. 
Dulcinéa está limpando as mesas do salão e é 
observada por Falstaff e sente dores na região 
da barriga. Falstaff diz que Dulcinéa está grá-
vida. Enrico se aproxima da cama de Lizabeta e 
diz que vai salvá-la. Pietra chora e Daros dá um 
lenço a ela. Pietra abre o lenço e vê um cordão. 
Pietra diz que é muito mais que um simples 
cordão. Pietra diz que foi salva por Accalon e 
que precisa contar a Enrico que foi vítima de 
uma armadilha. Bartolion diz a Pietra que ela 
talvez seja a única que possa salvar Lizabeta.

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

Plural

A atriz  
diz que a 
experiência 
vivida com a 
maternidade 
a ajudou na 
construção da 
trajetória da 
mulher de Abraão 
em Gênesis

Capítulo de hoje 
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Áries 21/3 a 20/4 
A esta altura do campeonato, não há 
mais disponível a opção de recuar e 
ficar na sua. A esta altura, a úni-
ca opção disponível é seguir em frente 
apesar de tudo e de todos. Vencer ou 
não vencer não está sobre a mesa.

Touro 21/4 a 20/5
São mudanças demais acontecendo 
ao mesmo tempo, e isso atordoa sua 
alma. Porém, este é o momento de ir 
além do atordoamento, atravessan-
do a densa névoa de temores, porque 
seguir em frente é a única saída.

Gêmeos  21/5 a 20/6 
Tantos pudores foram introduzi-
dos em sua alma através da educa-
ção, que quando chega a hora de agir 
de acordo com a natureza dos desejos 
mais íntimos, aí a alma se desnorteia, 
porque não sabe se está certa ou não.

Câncer   21/6 a 22/7 
Alguém tem de fazer o que preci-
sa ser feito, e a alma sorteada para o 
evento foi a sua. Gostando ou não, há 
coisas que precisam ser ditas e atitu-
des que devem ser tomadas, porque 
de outra maneira tudo degringolaria.

Leão 23/7 a 22/8  
Para conquistar esse futuro atraente e 
desejável que conversa com sua cons-
ciência, é preciso que você complete 
todas as tarefas que estão em anda-
mento, mesmo que essas, diante das 
visões futuras, pareçam ser estorvos.

Virgem  23/8 a 22/9 
Não há provas mais duras ou fáceis 
no jogo da vida, há apenas a vida, em 
seu processo incessante de evolução, 
em busca da melhor solução, que con-
temple a maior quantidade possível 
de pessoas. É assim o jogo da vida.

Libra  23/9 a 22/10
Os erros que as pessoas cometem são 
bastante graves e não se pode fingir 
que está tudo bem. Ao mesmo tempo, 
não seria sábio provocar conflitos, de-
tendo o processo em andamento. Este 
é um momento de decisões difíceis.

Escorpião 23/10 a 21/11 
Você guarda potencialidades inexplora-
das em seu interior, e neste momen-
to sua alma sente a pressão interior, 
a urgência de manifestação, porém, 
o cenário não ajuda nem um pou-
co a desenvolver esse processo.

Sagitário  22/11 a 21/12 
Quanto mais contratempo houver, é 
certo que sua alma se sentirá ainda 
mais desafiada a continuar em fren-
te e obter o que pretende. Que seja 
fácil ou difícil, nada disso impor-
ta, só importa ser fiel ao desejo.

Capricórnio 22/12 a 20/1 
Aquilo que você busca, também está 
em busca de você, mas os dois es-
tão brincando de esconde-esconde, 
e por isso o caminho parece difícil de 
trilhar, pois, quando você pensa en-
contrar, aí fica tudo difuso de novo.

Aquário 21/1 a 19/2
Talvez agora seja esse momento em 
que sua alma se questiona se teria va-
lido a pena todos os sacrifícios feitos 
em nome de manter tudo em ordem. 
Talvez seja o momento de considerar 
que teria sido melhor chutar o balde.

Peixes  20/2 a 20/3
Paralelamente a tudo que entusias-
ma sua alma e que está em anda-
mento, surgem também as sombras, 
os medos, os pudores e a desconfian-
ça. Assim é o caminho humano en-
tre o céu e a terra, tudo misturado.

Serviço
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Academia Brasileira de Letras

A Academia Brasileira de Letras (ABL) 
abriu ao público ontem o acesso virtual 
ao seu acervo museológico, com mais de 
200 itens disponibilizados digitalmente. A 
data coincide com a comemoração do Dia 
Mundial da Arte. “Dentro da transforma-
ção sociológica e do quadro de emergência 
sanitária que a pandemia do novo coro-
navírus trouxe para as pessoas, unindo o 
real e o virtual, a internet se mostrou um 
dos instrumentos mais eficazes para dar 
conta desse horizonte novo e inesperado, 
disse o presidente da ABL, Marco Lucchesi.

Por isso, a instituição considerou que 
era o momento oportuno para o lan-
çamento do acervo museológico no 
processo de expansão natural do site. 
Além do acervo museológico, é possí-
vel também fazer consultas aos acervos 
arquivístico e bibliográfico da ABL.

Lucchesi destacou que como o acer-
vo museológico é grande, os itens se-
rão acrescentados aos poucos: “É muito 
importante para o pesquisador, para a 
própria academia e para o grande público”. 
Os itens pertencem ao patrimônio da ABL. 
Boa parte veio de doações ou de compras 
efetuadas pela instituição, no passado.

O acesso virtual permite inicialmente 
ao usuário fazer consultas às coleções de 
pinturas, desenhos, esculturas e diver-
sos materiais pertencentes à academia. 
Pelo novo sistema, o usuário terá acesso 
às fichas catalográficas das peças e suas 
fotografias. “Estamos oferecendo a be-
leza da nossa museologia, com nossas 
imagens”, disse Lucchesi. Esse proje-
to se junta a todos os outros que estão 
disponíveis no portal da Casa e que vão 
desde a acessibilidade até a tradução 
automática para mais de 100 idiomas. 

MAIS INICIATIVAS
O presidente da ABL acrescentou que 

depois do acesso museológico virão ou-
tras iniciativas, dependendo de um ritmo 
mais complexo da pandemia, “porque 
nós queremos preservar a vida de mortais 
e imortais. Estamos obedecendo à risca 
os procedimentos sanitários e, sobretu-
do, o isolamento social”. Passada a crise 
da Covid-19, Lucchesi afirmou que terá 
ampliação a oferta dos arquivos da ABL 
para o público e sua digitalização. As 
coleções do acervo museológico dispo-
nibilizadas ontem trazem exemplares de 
diversos artistas da história da arte bra-
sileira, em diferentes gêneros artísticos.

Público pode 
acessar acervo 
museológico



A chuva que caiu em Joinvil-
le antes do apito soar na Arena 
Joinville anunciava o balde de água 
fria que o JEC tomaria na noite 
desta quinta-feira (15). Receben-
do o Atlético-GO e precisando do 
resultado positivo para garantir a 
classificação à terceira fase da Copa 
do Brasil, o Tricolor não conseguiu 
jogar em sua própria casa e viu o 
Dragão vencer por 2 a 0, carimbar a 
passagem para a próxima fase e ga-
rantir R$ 1,7 milhão nos cofres. Os 
gols foram marcados por João Paulo 
e Danilo ainda no primeiro tempo.

Completamente dominado, sem 
poder de reação e sem forças para 
chegar com perigo ao gol adversá-
rio, o JEC viu o Atlético-GO iniciar a 
partida com um ritmo avassalador 
e não demorar 10 minutos para 
abrir o placar na Arena Joinville.

O Tricolor até tentava apertar 
a marcação no meio para im-
pedir o avanço do Dragão, mas 
com erros de posicionamen-
to e passe, o Joinville facilitava 
a vida de um adversário forte e 
com ímpeto de vencer. Em fa-
lha da defesa tricolor, João Paulo 
abriu o placar aos sete minutos.

Jaques tentou tirar a bola, errou 
e deu nos pés de Janderson, cria da 
base tricolor. O camisa 7 domi-
nou pela direita e cruzou na área 
para João Paulo. O atacante até se 
atrapalhou, tentou o domínio, viu 
a bola escapar, mas sem pressão da 
defesa, teve tempo para recuperar 
e bater por baixo de Fabian Volpi.

Mesmo à frente no placar, o 
Atlético-GO continuou pressio-
nando e subiu a marcação na saída 
de bola joinvilense. Dominando 
completamente as ações, o Dragão 
chegou ao segundo. Aos 16 minutos, 
o time goiano trabalhou pela direita 
e inverteu em belo lançamento que 
encontrou Danilo pela esquerda. 
O atacante recebeu sozinho na 
área e bateu na saída de Volpi.

Letal, o Atlético-GO aproveitou 
bem as chances que criou, nas 
duas vezes que esteve na cara 
do goleiro tricolor, e marcou. 
Com posse de bola, tocan-
do e dando o ritmo de jogo, o 
time visitante fechou o meio 
obrigando o JEC a rodar a bola 
antes da linha do meio cam-
po na tentativa de encontrar 
espaços entre a marcação.

Sem conseguir acertar os passes, 
sem intensidade e com muito espa-
çamento em campo, o Tricolor não 
tinha a posse de bola e não levava 
perigo ao gol de Fernando Mi-
guel. Nos minutos finais, o JEC até 
pressionou em bolas aéreas, mas 
sem balançar a rede do time goiano.

No primeiro tempo foram 
três chutes a gol do Atlético-
-GO, nenhum do Joinville.

JEC VOLTA MELHOR
Para a segunda etapa, Viní-

cius Eutrópio sacou Luquinhas 
para a entrada de Gustavo Ermel. 
Com pressa, o JEC voltou com 
mais intensidade, pressionando 

e mantendo a bola no campo de 
ataque, mas continuou pecando, 
sem conseguir manter qualidade 
no passe. Errando muito, o Tri-
color cedia o contra-ataque em 
velocidade da equipe visitante que, 
apesar do resultado debaixo do 
braço, continuou buscando o gol.

Sem conseguir jogar para buscar o 
resultado, o treinador não demorou 
para mudar a equipe novamente. 
Diego e Caio Monteiro ocuparam o 
lugar de Yann Rolim e Yaya Banho-
ro. Com características de velocida-
de e criatividade, Eutrópio apostou 
na vitalidade dos jovens jogadores 
para tentar reverter o placar.

As mudanças até surtiram efeito, 
o time melhorou, conseguiu criar 
algumas ações, mas os erros de pas-
se continuavam dando a posse para 
um Atlético-GO que tocava a bola 
com facilidade na Arena Joinville.

Conseguindo equilibrar a partida, 
o JEC carimbou a trave de Fernando 
Miguel. Gustavo Ermel avançou pela 
direita e chutou firme, forte, de fora 
da área, a bola explodiu na trave. 
Apesar de melhorar e criar algumas 
chances, o relógio correu contra o 
JEC, que não conseguiu superar o 
bom futebol e a facilidade do Atlé-
tico-GO em tocar a bola e encontrar 
os espaços. O Tricolor dá adeus 
à Copa do Brasil em uma derrota 
amarga dentro da Arena Joinville. 
O Tricolor volta a campo no do-
mingo (18), às 16h, quando recebe 
o Brusque, na Arena Joinville, pelo 
Campeonato Catarinense.
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Falhas de cobertura e 
de passe custaram caro

EvariniDrika

adrieli.evarini@ndmais.com.br

Joinville se despede 
da Copa do Brasil
Derrotado por 2 a 0 pelo Atlético-GO, Tricolor agora 
precisa voltar o foco novamente ao Campeonato Catarinense

Esporte

Mais uma vez o JEC pecou na defesa e sofreu as consequências e 
elas foram duras na noite de ontem, na Arena Joinville. Com um 
começo de jogo intenso, o Atlético-GO foi muito superior, mas 
teve uma boa ajuda do próprio JEC para construir o placar e a 
classificação. O primeiro gol saiu de uma falha de cobertura, que 
originou um erro de saída e gol atleticano. No segundo gol, mais 
uma falha na cobertura deixou o atacante goiano sozinho. O JEC 
precisa corrigir o posicionamento do seu setor defensivo porque 
não é a primeira vez que as falhas custam e muito para o Tricolor.

Sem destaques 
O futebol do JEC deixou – e muito – a desejar. Tanto a ponto 
de sequer conseguirmos eleger um destaque da equipe. Longe 
do bom futebol, os jogadores tricolores não conseguiram 
apresentar as características que Eutrópio tanto cobra nos 
treinos: intensidade, agressividade, posse e toque de bola.  
 

Cria da base  foi o melhor em campo 
O melhor em campo é velho conhecido da torcida tricolor. O 
meia Janderson foi criado no CT do Morro do Meio e voltou 
para Joinville para ditar o ritmo do jogo no meio de campo 
do Dragão. A assistência do primeiro gol saiu dos pés do 
camisa 7. Com a camisa tricolor, foram oito jogos e, daqui 
para o Corinthians e, agora, na série A pelo Atlético-GO.

15 minutos fatais 
Desatenção, sem intensidade e completamente passivo. Esse 
foi o JEC dos 15 primeiros minutos, tempo que foi fatal para o 
Tricolor. “Tivemos 15 minutos que além da nossa desatenção, 
tivemos um adversário de nível muito alto. Temos que valorizar 
o nosso adversário. Temos que ter consciência disso até para não 
desvalorizar tudo que esses atletas fizeram hoje. Eles mesmos já 
se cobraram no vestiário. Temos duas decisões e não podemos 
repetir isso, com 15 minutos sem atenção e saindo atrás no 
placar desorganiza todo o trabalho”, ressaltou Eutrópio.

FOTOS VITOR FORCELLINI/DIVULGAÇÃO/ND

Tricolor não conseguiu jogar dentro de casa e viu o Dragão vencer por 2 a 0 e garantir R$ 1,7 milhão para a sua conta

NUMERAÇÃO FIXA  - E ontem o Tricolor divulgou e estreou 
a numeração fixa das camisas. Os números passaram a ser 
utilizados pelos jogadores na partida da Copa do Brasil e 
assim devem seguir durante toda a temporada. Cada atleta 
escolheu sua numeração. As tradicionais camisas ficaram nas 
mãos de Diego (10), Alison (9) e Davi Lopes (8), A camisa 
5, que vinha sendo utilizada por Banguelê e a torcida ficou 
na expectativa de ser “dada” a Naldo, ficou de fora.
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Lotofácil Concurso
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LOTERIAS

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

15 acertos 1 R$ 1.143.097,52
14 acertos 177 R$ 1.354,13
13 acertos 7174 R$ 25,00
12 acertos 103798 R$ 10,00
11 acertos 601529 R$ 5,00

1 acertos 069351 R$ 500 mil
2 acertos 020086 R$ 27 mil
3 acertos 056000 R$ 24 mil
4 acertos 097597 R$ 19 mil
5 acertos 052694 R$ 18.329,00

Quina Acumulado R$ 1.500 mil
Quadra 43 R$ 8.782,51
Terno 3738 R$ 151,92

15 20 28 38 54

Sena Acumulado R$ 40 milhões
Quina 41 R$ 75.848,58
Quadra 3883 R$ 1.144,10

03 20 22 32 35 50

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$ 1.100 mil
6 acertos 0 R$ 0,00
5 acertos 54 R$ 1.134,80
4 acertos 938 R$ 9,00

IPATINGA        MG 2124 R$ 7,50

7 acertos Acumulado R$ 350 mil
6 acertos 34 R$ 2.169,86
5 acertos 1129 R$ 20,00
4 acertos 15657 R$ 4,00
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 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(5x6)1 Remo
14/4, 19h América-MG 1(3x2)1 Ferroviário
14/4, 21h30 ABC 1(4x1)1 Botafogo
14/4, 21h30 América-RN 0 x 1 Cruzeiro
15/4, 19h 4 de Julho 0(5x4)0 Cuiabá
15/4, 19h Avaí 2 x 0 FC Cascavel
15/4, 21h30 Joinville 0 x 2 Atlético-GO  

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 1 x 3 Vasco     

V. Redonda 20 9 6 2 1 16 10 6 74.1
Flamengo 19 9 6 1 2 19 7 12 70.4
Portuguesa-RJ 17 9 5 2 2 14 4 10 63
Fluminense 16 9 5 1 3 15 10 5 59.3
Vasco 13 9 3 4 2 16 12 4 48.1
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
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

 LIGA EUROPA 
  JOGOS DE IDA 
 8/4, 16h Granada 0 x 2 Manch. United
8/4, 16h Ajax 1 x 2 Roma
8/4, 16h Arsenal 1 x 1 Slavia Praga
8/4, 16h Dínamo Zagreb 0 x 1 Villarreal  

  JOGOS DE VOLTA 
 15/4, 16h Manch. United 2 x 0 Granada
15/4, 16h Roma 1 x 1 Ajax
15/4, 16h Slavia Praga 0 x 4 Arsenal
15/4, 16h Villarreal 2 x 1 Dínamo Z.  

O Vasco freou o embalo do 
Flamengo e encerrou o jejum 
contra o rival ontem (15) com 
uma vitória contundente por 
3 a 1, no Maracanã, pela nona 
rodada da Taça Guanabara. 
A equipe de São Januário não 
vencia o rubro-negro havia 
quase cinco anos. Com um gol 
e uma assistência, Morato foi o 
principal nome do primeiro jogo 
entre os dois times na tempora-
da 2021. Ele liderou o Vasco na 
conquista de sua terceira vitória 
seguida por diferentes compe-
tições - vinha de classificação à 
terceira fase da Copa do Brasil.

A equipe cruzmaltina che-
gou aos 13 pontos e subiu para 
o quinto lugar, colado à zona 
de classificação para as semi-
finais da Taça Guanabara. Já 
o Flamengo perdeu a chan-
ce de assumir a liderança da 
tabela. Com 19 pontos, segue 
na segunda posição, atrás 
apenas do Volta Redonda.

Apesar do embalo de boas 
vitórias no Estadual e do bi-
campeonato da Supercopa do 
Brasil, conquistado no do-
mingo, o rubro-negro sofreu 

com os testes e as mudanças 
de Rogério Ceni nesta quinta. 
Visando ao confronto com o 
Vélez Sarsfield, na estreia do 
Flamengo na Copa Libertado-
res, na terça-feira, o técnico 
avaliou novatos e até testou 
uma nova formação tática no 
primeiro tempo, sem sucesso. 
O time entrou em campo sem 
Arrascaeta, vetado por conta 
de um imbróglio envolvendo 
a renovação de seu contrato.

APROVEITAMENTO
O primeiro gol do Vasco saiu 

logo aos cinco minutos. Após 
cobrança de escanteio, Léo 
Matos cabeceou forte para as 
redes. Aos 27, após belo passe 
de Morato, Cano ampliou. 
No segundo tempo, o Vasco 
assistiu o Flamengo jogar, 
mas marcou o terceiro num 
contra-ataque, com Morato. O 
rubro-negro ainda descontou 
com Vitinho, aos 47 minutos.

Vasco atropela o Fla
Equipe cruzmaltina aproveitou melhor as oportunidades e 
encerrou jejum de vitórias contra o rival, que vinha embalado

A diretoria do Grêmio 
demitiu o técnico Renato 
Gaúcho. O treinador não 
resistiu à queda precoce do 
time ainda na fase prelimi-
nar da Copa Libertadores, 
na noite de quarta (14), 
em nova derrota para o 
Independiente del Valle, 
em Porto Alegre. O Grêmio 
perdeu tanto o jogo de ida 
quanto o da volta por 2 a 1.

O treinador não pôde 
acompanhar as duas parti-
das in loco porque 
está cumprindo 
quarentena de-
vido à covid-19. 
Renato Gaúcho 
sequer viajou 
com o grupo para 
o jogo de ida, 
que estava 
marca-

do para o Equador, mas 
acabou sendo disputado 
em Assunção, no Paraguai, 
por decisão da Conmebol.

Renato Gaúcho era o 
treinador mais longevo 
da Série A do Campeona-
to Brasileiro. Comandava 
o time desde setembro 
de 2016, em sua terceira 
passagem pelo clube. No 
fim da temporada passada, 
o treinador havia renovado 
o seu vínculo até o final 
deste ano. Nesta última 

passagem, em 308 jogos, 
teve 161 vitórias, 82 
empates e 65 derrotas.

Fim de um ciclo

Após eliminação, Grêmio 
demite Renato Gaúcho

Morato festeja o terceiro gol contra o Flamengo no Maracanã

MAGA JR/P FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO/ND

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 2 x 2 San Lorenzo
14/4, 19h15 Grêmio 1 x 2 Ind.del Valle
14/4, 21h30 At.Nacional 4 x 1 Libertad
15/4, 21h30 Junior B. 2 x 0 Bolívar   

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 

  5ª RODADA 
 23/3, 21h Mirassol 0 x 1 Corinthians
13/4, 20h Santo André 0 x 0 São Bento
14/4, 20h São Caetano 0 x 2 Novorizontino
14/4, 22h Ituano 1 x 2 Botafogo-SP
15/4, 20h Inter Limeira 0 x 2 Bragantino
16/4, 20h Ponte Preta  x  Santos
16/4, 22h Palmeiras  x  São Paulo
20/4 Ferroviária  x  Guarani 

   6ª RODADA 
 17/4, 20h Bragantino  x  Mirassol
17/4, 22h15 Novorizontino  x  Ferroviária
18/4, 20h Botafogo-SP  x  Palmeiras
18/4, 20h Santos  x  Inter Limeira
18/4, 22h Corinthians  x  Ituano
19/4, 22h15 São Bento  x  São Caetano
23/4 São Paulo  x  Santo André
5/5 Ponte Preta  x  Guarani    

Corinthians 14 7 4 2 1 8 5 3 66.7
Santo André 6 5 1 3 1 4 4 0 40
Botafogo-SP 5 6 1 2 3 3 9 -6 27.8
Inter Limeira 3 5 1 0 4 1 8 -7 20

São Paulo 16 7 5 1 1 19 6 13 76.2
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 14 7 4 2 1 9 4 5 66.7
Palmeiras 8 4 2 2 0 8 3 5 66.7
Novorizontino 8 5 2 2 1 6 4 2 53.3
Ituano 7 5 2 1 2 7 5 2 46.7

Mirassol 8 5 2 2 1 5 4 1 53.3
Santos 6 5 1 3 1 5 8 -3 40
Guarani 5 6 1 2 3 4 8 -4 27.8
São Caetano 1 6 0 1 5 1 13 -12 5.6

Renato tinha  
afinidade 
com clube

FLICKR GRÊMIO FBPA/ND



O salário mínimo em 2022 será 
de R$ 1.147 e não terá aumento 
acima da inflação, anunciou 
o Ministério da Economia. O 
reajuste consta do projeto da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(PLDO) de 2022, enviado 
ontem ao Congresso Nacional. 
O reajuste segue a projeção de 
4,3% para o INPC (Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor) 
para este ano. A estimativa 
também consta do PLDO.
Até 2019, o salário mínimo era 
reajustado segundo uma fórmula 
que previa o crescimento do PIB 
(Produto Interno Bruto, soma das 
riquezas produzidas no país) de 
dois anos antes mais a inflação 
oficial do ano anterior. Desde o 

ano passado, o reajuste passou 
a seguir apenas a reposição do 
INPC, por causa da Constituição, 
que determina a manutenção 
do poder de compra do salário 
mínimo. Segundo o Ministério 
da Economia, cada aumento 
de R$ 1 no salário mínimo tem 
impacto de aproximadamente 
R$ 315 milhões no orçamento. 
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Repórter Record Investigação é 
finalista de prêmio internacional
O jornalismo da Record TV foi escolhido pelo segundo ano 
consecutivo como um dos finalistas do “One World Media 
Awards”, um dos mais importantes prêmios internacionais 
da área, que reconhece reportagens de diferentes países. A 
emissora concorre na categoria documentário de televisão com 
“Agricultoras Violentadas”, reportagem que foi exibida pelo 
Repórter Record Investigação na temporada do ano passado.
O programa acompanhou histórias no interior de Goiás e de 
Minas Gerais, em que mulheres sofrem com violência física e 
psicológica, além de enfrentar longas jornadas de trabalho. 
A emissora é a única representante da América Latina na 
categoria, que ainda tem concorrentes de Portugal, Estados 
Unidos, Inglaterra, Rússia e Catar.  No total, são dez finalistas, de 
emissoras como BBC, Al Jazeera e Rádio e Televisão de Portugal.

Nova alta dos 
combustíveis
A Petrobras anunciou ontem 
aumentos de R$ 0,10 (3,7%) 
no preço do diesel e de R$ 0,05 
(1,9%) no da gasolina. Os valores 
serão reajustados a partir de hoje 
nas refinarias da estatal, onde o 
litro do diesel passará a custar R$ 
2,76, e o da gasolina, R$ 2,64. A 
última mudança nos preços dos 
combustíveis ocorreu no sábado 
passado, quando a Petrobras havia 
anunciado uma redução de R$ 
0,08 no preço do diesel e mantido 
o preço da gasolina em R$ 2,59.

Leão-marinho tinha 
bala alojada na cabeça 
O leão-marinho-do-Sul que foi resgatado 
no Canal da Barra da Lagoa na tarde de 
quarta-feira morreu ontem. O animal, 
um macho adulto, estava extremamente 
magro. Os resultados dos exames apontam 
que ele estava anêmico, desidratado, 
com sinais sugestivos de pneumonia e 
infecção. Durante o exame necroscópico 
foi encontrado uma bala (projétil) de 
arma de fogo.  O projétil alojado na 
cabeça pode ter contribuído para o 
estado de debilidade geral do animal. 

Setor de serviços 
cresce 9,9% em 
Santa Catarina
O setor de serviços de Santa Catarina 
teve crescimento de 9,9% em fevereiro, 
quando comparado com o mesmo mês 
em 2020. O resultado foi divulgado 
ontem, na PMS (Pesquisa Mensal de 
Serviços) do IBGE. O Estado registrou o 
terceiro maior crescimento do país no 
volume do setor de serviços em feverei-
ro. O desempenho ficou acima da média 
nacional, que registrou queda de 2%.

+notíciasGoverno propõe salário 
mínimo de R$ 1.147 

D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O
/N

D

Superação e 
homenagem
Na manhã de ontem o cabo do Corpo 
de Bombeiros Militar de Santa Catarina 
Rafael Heger, que estava internado na 
UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do 
Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, em 
Lages, por complicações da Covid-19, 
foi homenageado por companheiros de 
trabalho ao receber alta. Rafael atua no 
5º Batalhão de Bombeiros Militar, com 
sede em Lages, e estava há uma semana 
na UTI, agora segue em recuperação para, 
em breve, retornar para as atividades.

ANTONIO PRADO/FESPORTE/DIVULGAÇÃO/ND

Festival Escolar Dança Catarina celebra 
20 anos - O Festival Escolar Dança Catarina, 

promovido pelo governo do Estado, por intermédio 
da Fesporte, se consolidou como maior evento 

de dança escolar do Brasil. Para celebrar os 
20 anos do festival a Fesporte promove uma 

programação especial. O evento será on-line via 
Vimeo a partir de hoje, e vai até domingo (18). 

Na programação haverá mostra de dança, cursos, 
palestras e mesa redonda. As atividades começam 

na sexta, a partir das 19h30 com a Mostra Dança 
Catarina 20 Anos, uma retrospectiva da história 
do festival com vídeos de apresentações antigas, 

fotos e depoimentos de participantes que têm uma 
ligação com o evento. Há ainda palestras, cursos 

e mesas redondas sobre trilha sonora, dança, 
audiovisual e iluminação cênica. Programação 

completa no site www.fesporte.sc.gov.br.

Superlua rosa vem aí
Você já ouviu falar do fenômeno da superlua rosa? Ele é a 
primeira lua cheia entre o final de abril e início de maio, 
onde se encontra no ponto de máxima aproximação com 
a Terra, conhecido também como período perigeu. Apesar 
do nome, a lua não fica rosa como muitos pensam, e sim 
amarela, laranja ou vermelha. De acordo o pesquisador 
Diego Debastiani, este apelido surgiu no hemisfério 
norte, pois marca a chegada da primavera por lá. Neste 
ano o fenômeno vai acontecer em 26 de abril. Segundo 
Debastiani, a lua vai nascer quase cheia, mas deve chegar 
ao seu ponto máximo às 00h32 de terça-feira (27), 
quando será possível observar o fenômeno. O fenômeno 
poderá ser visto de qualquer lugar do Brasil e do mundo.
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