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Quem diria, 
Lula, agora, 
é moderado  
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CATARINENSE

A hora da retomada no Joinville  
Três dias após demitir Vinicius Eutrópio, o JEC enfrenta o Brusque, neste domingo, no primeiro 
jogo das quartas de final. Time será comandado pelo auxiliar técnico Elizeu Ferreira. Página 18

x - 02/01 - 18H45.

Com as mesas vazias   
Setor de gastronomia registra fechamento de um terço dos estabelecimentos 
na pandemia e pede ao governo medidas para superar a crise. PÁGINA 7

          SABRINA

Novas regras   
 no calçadão 
da Prainha  
PÁGINA 2

DRIKA

JEC monitora  
    quatro nomes  
   para técnico   
 PÁGINA 18
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F I M  D E  S E M A N A

NOITE DA GALA  
Cerimônia de premiação 

do Oscar 2021 terá 
acompanhamento do  

portal ND+ neste domingo, a 
partir das 19 horas . PÁGINA 15

FOTO DIVULGAÇÃO/ND

ABERTURA É NA TERÇA-FEIRA

Polêmicas marcam o 
início da CPI da Covid
Comissão Parlamentar de Inquérito, criada a 
mando do STF para investigar as ações do governo 
federal, reúne alguns senadores envolvidos em 
diversos processos judiciais. Páginas 4, 5 e 6

EDITORIAL

A CPI do deboche   
Página 5
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Audiências públicas da 
reforma administrativa 

Abril azul - 1
Entre as cores deste mês e suas campanhas, o azul fala do 
autismo. Ainda tem o marrom, que alerta para a deficiência 
visual e o laranja, que defende o fim da violência contra 
os animais. Aqui no Estado, desde a aprovação e aplicação 
da lei que trata da Carteira de Identificação do Autista, foi 
aberta a possibilidade de atendimento prioritário em serviços 
públicos e transporte intermunicipal gratuito às pessoas com 
transtorno do espectro autista (TEA). Trata-se de um benefício 
no dia a dia dos familiares e da pessoa autista. Mais de 1,6 mil 
documentos já foram expedidos pela Fundação Catarinense de 
Educação Especial (FCEE) e entidades parceiras. 
 

Abril azul - 2 
A carteira é expedida pelo governo de Santa Catarina, 
por intermédio da Fundação Catarinense de Educação 
Especial (FCEE) e outras 30 entidades parceiras. Para 
obtenção do documento é necessário apresentar laudo 
médico com a indicação do Código Internacional 
de Doenças (CID), documento de identificação do 
beneficiário e de dois responsáveis legais, comprovante 
de residência, tipo sanguíneo e foto 3x4. 

CDL de Joinville mantém presidente 
E por unanimidade. O empresário José Manoel Ramos 
é o presidente reeleito. Atual diretor distrital da FCDL/
SC, Ramos tomará posse de forma totalmente virtual, 
com transmissão pelo perfil da Câmara de Dirigentes 
e Lojistas daqui da cidade no Youtube. Ele está à 
frente da entidade desde o ano passado e viveu dias 
desafiadores na defesa de muitos comerciantes com 
a chegada da pandemia. Em março do ano passado 
tivemos estabelecimentos com portas fechadas. Depois, 
meses com horários e público restritos (limitações) e 
paralelamente foi delineando medidas que permitam 
a retomada econômica com segurança para a saúde. 
 
Manoel Ramos sempre defendeu o funcionamento do 
comércio, com todos os cuidados, mas sem pensar no 
tão falado lockdown. Importante também salientar a 
valorização ao comércio local. Comprando na loja aí 
do seu bairro você não vai deixar morrer o trabalho 
de muitos empreendedores. A posse está marcada 
para às 19h30 desta terça-feira, dia 27 de abril. 

Presidente da Celesc 
volta a falar na Acij
Ele já veio no começo de abril 
quando falou para a diretoria 
da Acij sobre a projeção da 
demanda de energia elétrica por 
empresas instaladas na região. 
Agora, a fala do presidente da 
Celesc, Cleicio Martins, será 
para reunião do Conselho da 
Associação Empresarial de 
Joinville. A expectativa é de 
que ele apresente os principais 
investimentos realizados e os 
planejados pela Celesc para a 
região Norte, além de estreitar 
os laços entre a companhia 
e a Acij. Tal investimento é 
necessário já que nos últimos 
meses Joinville tem se destacado 
na geração de empregos e 
novos investimentos. Após 
a conclusão da obra do eixo 
industrial, Joinville deve atrair 
novos empreendimentos, o que 
demandará a ampliação do 
fornecimento de energia para 
a região. A apresentação está 
agendada para as 18h desta 
segunda-feira, dia 26 de abril, 
no canal da Acij no YouTube.  

Calçadão na Prainha
A nova Instrução Normativa trata da permissão de uso de mesas e cadeiras no calçadão 
da Praia da Saudade, a Prainha, em São Francisco do Sul. O documento está no site da 
Prefeitura e regulamenta o uso do espaço pelos bares e restaurantes. A solicitação de uso 
deve ser encaminhada para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, (SMMA). Há vários 
critérios a serem seguidos e que serão avaliados. Cada requerimento será respondido em 
30 dias. A norma trata basicamente do uso de mesas e cadeiras, com ou sem os guarda-
sóis. Tudo respeitando também o meio ambiente. A Prainha já foi invadida por veículos 
e outros abusos como som alto. A Gestão Municipal de Praias fiscalizará a utilização 
da área com os fiscais de obras e posturas, ambientais e da vigilância sanitária. Quem 
não estiver dentro do regulamento, terá a permissão de uso cancelada na hora. 

O calendário que reunirá autoridades e entidades indicadas 
para discussão do tema foi oficializado na sexta-feira  
pelo relator da reforma administrativa, deputado Darci de 
Matos (PSD). Neste momento, o projeto está tramitando 
na Comissão de Constituição e Justiça do Congresso em 
Brasília. Serão sete audiências ao todo e, a primeira, está 
marcada para esta segunda-feira, 26 de abril, a partir das 
14h com as presenças do presidente da Câmara, deputado 
Arthur Lira. O cronograma prevê audiências até 29 de maio 
para debater os aspectos de admissibilidade da PEC 32/20, 
proposta pelo Poder Executivo.  
 
O relator já admitiu que o desafio é grande, mas ainda 
assim pretende ouvir todos os lados envolvidos para 
formatar o relatório final. A projeção do deputado 
também será nacional, já que ele tem em mãos um 
tema dos mais importantes para o futuro do Brasil. 
A reforma pode trazer impactos para os futuros 
servidores dos poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário, incluindo a União, os Estados e Municípios.

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

SABRINA AGUIAR
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Reforço para a vacinação 
contra a Covid-19
Novo lote é distribuído pelo governo do Estado para imunizar idosos e trabalhadores da 
saúde. Região de Joinville recebe 10.800 doses da vacina AstraZeneca e 2.340 da CoronaVac

Transporte de vacinas é feito 

por via terrestre e aérea, 

dependendo da região 
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Novos horários 
de vacinação 
serão abertos 
neste sábado

 O município de Joinville vai 
abrir, neste sábado, a partir das 
10 horas, novos horários para 
agendamento de pessoas que 
ainda não tomaram a vacina con-
tra a Covid-19 e tenham 62 anos 
ou mais.  O agendamento de 4,7 
mil primeiras doses será disponi-
bilizado no site joinville.sc.gov.br.

A população poderá fazer a 
reserva de data e horário para 
receber o imunizante en-
tre segunda-feira e domingo 
na Central de Imunização do 
Centreventos Cau Hansen ou 
em Unidades Básicas de Saúde 
da Família (UBSFs) localizadas 
em todas as regiões da cidade. 

Locais para vacinação contra a Covid-19 
  

n Central de Imunização de Joinville  (Avenida José Vieira, 315 - América) 
n UBSF Anamburgo  (Rua Arnoldo Mathias Fred.Liermann, 93 - Vila Nova) 
n UBSF Aventureiro I  (Rua Alino José Alípio, s/n - Aventureiro) 
n UBSF Bakhita  (Rua Albano Schmidt, 2116 - Boa Vista) 
n UBSF Bucarein  (Rua Inácio Bastos, 555 - Bucarein) 
n UBSF Comasa  (Rua Ponte Serrada, s/n - Comasa) 
n UBSF Cubatão  (Rua Nossa Senhora de Fátima, s/n - Vila Cubatão) 
n UBSF Dom Gregório  (Rua Joaquim José Felipe, s/n - Jardim Iririú) 
n UBSF Edla Jordan  (Avenida Paulo Schroeder, 2605 - Petrópolis) 
n UBSF Estevão de Matos  (Rua Maria Marques Leandro, 505 - Paranaguamirim) 
n UBSF Fátima  (Rua Almirante Protógenes Pereira, 410 - Fátima) 
n UBSF Floresta  (Rua República do Peru, s/n - Floresta) 
n UBSF Glória  (Rua Brigada Lopes, s/n - Glória) 
n UBSF Itaum  (Rua Guanabara, 548 - Itaum) 
n UBSF Itinga  (Rua Santa Gertrudes, s/n - Itinga) 
n UBSF Jardim Edilene  (Avenida Kurt Meinert, s/n - Paranaguamirim) 
n UBSF Jardim Paraíso I e II  (Avenida Júpiter, s/n - Jardim Paraíso) 
n UBSF Jardim Paraíso III  (Estrada Timbé, 7130 - Jardim Paraíso) 
n UBSF Jardim Paraíso V e VI  (Avenida Júpiter, 1758 - Jardim Paraíso) 
n UBSF Jardim Sofia  (Rua Professor Eunaldo Verdi, 469 - Jardim Sofia) 
n UBSF Jarivatuba  (Rua Monsenhor Gercino, 5484 - Jarivatuba) 
n UBSF Km 4  (Rua João Gomes de Oliveira, s/n - Santa Catarina) 
n UBSF Leonardo Schilickmann  (Rua Jorge Augusto Emílio Müller, 118 - Iririú) 
n UBSF Moinho dos Ventos  (Rua Sebastião S. de Borba, s/n - Espinheiros) 
n UBSF Morro do Meio  (Rua Itapeva, s/n - Morro do Meio) 
n UBSF Paranaguamirim  (Rua Elizabeth Rech, s/n - Paranaguamirim) 
n UBSF Parque Douat  (Rua Inambu, s/n - Costa e Silva) 
n UBSF Rio Bonito  (Rua Quinze de Outubro, 4648 - Rio Bonito) 
n UBSF Rio da Prata  (Estrada Rio da Prata, s/n - Pirabeiraba) 
n UBSF Saguaçu  (Rua Iririú, 110 - Saguaçu) 
n UBSF São Marcos  (Rua Guaporé, s/n - São Marcos) 
n UBSF Ulysses Guimarães  (Rua Cidade de Barretos, s/n - Ulysses Guimarães) 
n UBSF Vila Nova I  (Rua Arthur Hille, nº 241 - Vila Nova) 
n UBSF Vila Nova Rural  (Rodovia SC-413, Km 18 - Vila Nova) 
n UBSF Willy Schossland (Rua Vereador Curt Alvino Monich, s/n - Costa e Silva)  

Governo de SC altera 
medidas restritivas

O Governo do Estado de Santa 
Catarina divulgou na noite 
desta sexta-feira (23) o novo 
decreto com as medidas restri-
tivas para controlar a pande-
mia da Covid-19. As novidades 
ficam por conta da liberação 
da permanência em praias e 
parques, mas sem aglomeração. 

Conforme o decreto, a atua-
lização vale até 30 de abril.
Sendo assim, está liberada a 
permanência de pessoas, exceto 
aglomerações em parques, pra-
ças, jardins botânicos, balneá-
rios, faixas de areia de praias.

Além disso, o novo decreto 
inclui atividades industriais e 
comércio atacadista de produtos 
têxteis como serviços essenciais.

Restaurantes, bares, pizzarias, 
sorveterias e similares podem 
funcionar das 6h às 22h. Assim 
como está permitido a apresen-
tação artística individual. Tam-
bém está liberado o retorno das 
atividades definidas no calendá-
rio de eventos da Fesporte (Fun-
dação Catarinense de Esporte).

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

O governo do Estado realizou 
o envio de todas as 129.750 
doses de vacina contra a Co-
vid-19 recebidas na sexta-feira 
para as 17 centrais regionais de 
saúde. Conforme a Secretaria 
de Estado da Saúde, o ritmo de 
vacinação continua acelerado 
e, em pouco mais de 20 dias, 
houve um aumento de 75% no 
número de doses aplicadas.

As 129.750 doses de vacina 
serão usadas para aplicação 
da segunda dose (D2) e na 
imunização de idosos entre 
60 e 64 anos. Segundo a Dive 
(Diretoria Epidemiológica de 
Santa Catarina) do total de 
doses, 105.750 são do labora-
tório AstraZeneca/Fiocruz e 
24.000 do laboratório Sinovac/
Butantan. Desse montante, 
virão para a região de Joinville 
10.800 doses da vacina Astra-
Zeneca e 2.340 de CoronaVac. 

“Todos os esforços das nos-
sas equipes são para garantir 
que as vacinas cheguem de 
forma mais célere aos muni-
cípios. Estamos trabalhando 
também pela busca ativa dos 
catarinenses que fazem parte 
dos grupos prioritários para 
que não deixem de receber o 
imunizante”, afirmou a go-
vernadora Daniela Reinehr. 

De acordo com o gover-
no, Santa Catarina já aplicou 
1.326.877 doses da vacina. Os 
imunizantes chegaram ao ae-
roporto, em Florianópolis, por 
volta das 8h30. Depois, foram 
encaminhados para a Central 
Estadual de Rede de Frio da 
Diretoria de Vigilância Epide-
miológica (Dive), em São José, 
para a conferência e organiza-
ção da logística de distribuição.

“Precisamos manter a busca 
ativa da nossa população para 
a aplicação da segunda dose, 
não podemos deixar que as 
pessoas dos grupos prioritá-
rios fiquem sem o esquema 
vacinal completo. Lembran-
do sempre que os cuidados 
individuais devem continuar, 
somente com a união de to-
dos é que vamos vencer essa 
pandemia”, disse a secretária 
da Saúde, Carmen Zanotto.
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Paulo Rolemberg
paulo.rolemberg@ndmais.com.br

Com a abertura dos trabalhos marcada para a manhã desta 
terça-feira (27), a CPI da Covid está em envolta em polêmi-
cas desde a sua instalação. Determinada por uma decisão 
monocrática do ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Su-
premo Tribunal Federal), o que gerou mais uma crise entre 
os poderes, a comissão inicia sem o governo contar com 
a maioria entre os integrantes e sem alinhamento com os 
postos-chave do grupo, que deverão ter os senadores Omar 
Aziz (PSD-AM) na presidência, e Renan Calheiros (MDB-
-AL) na relatoria, ambos envoltos em processos judiciais. 
Para os três senadores catarinenses ouvidos pela reporta-
gem, a comissão foi instalada em momento inoportuno, 
quando o foco de todos deveria ser o combate à pandemia. 

Composta por 11 senadores titulares, entre eles o senador 
catarinense Jorginho Mello (PL), e oito suplentes, a CPI será 
instaurada com problemas. Apesar de a escolha ocorrer ape-
nas na terça-feira, a situação de momento é a de que a pre-
sidência da CPI vá para Omar Aziz (PSD-AM) e o relator seja 
Renan Calheiros (MDB-AL). Os dois principais nomes da co-
missão respondem a processos e inquéritos no STF (Supremo 
Tribunal Federal). Além de Aziz e Renan, há cinco parla-
mentares alvo da Justiça - dois titulares e três suplentes.

Aziz é suspeito de irregularidades na área da saúde quan-
do governou o Estado do Amazonas, entre 2010 e 2014. Em 
julho de 2019, Nejmi Aziz, mulher do senador, foi presa pela 
PF, com mais sete pessoas, incluindo três irmãos do parla-
mentar. No relatório final, a polícia indiciou o senador sob 
suspeita dos crimes de corrupção passiva, lavagem de di-
nheiro e organização criminosa. Não há ainda um desfecho.

Renan Calheiros, por sua vez, foi um dos parlamentares 
mais citados nas irregularidades sob o foco da operação Lava 
Jato. O alagoano chegou a ser alvo de quase trinta apura-
ções. Mas ainda há investigações em curso. O nome dele foi 
vinculado a suspeitas de desvios na Transpetro, subsidiária 
da Petrobras, e ao recebimento de propina em troca de sua 
atuação legislativa para atender interesses de empreiteiras.

Outro imbróglio da formação da CPI são participações 
de Calheiros e de Jader Barbalho (MDB-PA), membro 
suplente na comissão. Os dois são pais de governado-
res, que poderão ser alvos das investigações. Renan Fi-
lho (MDB) governa Alagoas, enquanto Helder Barbalho 
(MDB) comanda o estado do Pará. O governador paraen-
se chegou a ser alvo de uma operação da PF relaciona-
da a desvios na saúde em setembro do ano passado.

Deputados federais aliados do presidente Bolsonaro en-
traram com ações na Justiça para barrar a possibilidade de 
ambos integrarem a comissão, pelo motivo de suspeição.

DE OLHO NAS ELEIÇÕES
Para aliados do governo, a CPI também chega num 

momento inoportuno, na qual o país ultrapassou as 
385 mil mortes e com menos de 5% de pessoas total-
mente vacinadas. A importância do tema da CPI e o 
fato de ela acontecer um ano antes da próxima elei-
ção levam a comissão a ser considerada uma vitri-
ne política para a oposição nos próximos meses.

“Eu não estou com isso dizendo que quem errou não pague. 
Quem errou vai pagar. O preço de 300 mil vidas é muito alto 
para qualquer sociedade. Mas não neste momento e não des-
ta maneira. O momento é de se correr atrás de vacina seja lá 
onde ela estiver e apontar seringa e agulha no braço dos bra-
sileiros. Esse é o momento”, disse, em março, 
o presidente da Câmara dos Deputados, 
Arthur Lira (PP-AL), ao criticar a decisão do 
STF de obrigar o Senado a instalar a comissão.

CPI da Covid inicia trabalhos 
na terça em meio a polêmicas

Tentativa frustrada de adiamento
A instalação da CPI foi uma 

determinação monocrática do 
ministro Luís Roberto Barro-
so, do STF (Supremo Tribunal 
Federal) em 08 de março, e 
referendada seis dias depois, 
por dez votos a um, pelo ple-
nário. Na decisão, o ministro 
determinou que o Senado 
adotasse as providências 
necessárias para a instalação 
da CPI para apurar eventuais 
omissões do governo federal 
no enfrentamento da pande-
mia da Covid-19. Ele atendeu 
a uma liminar em mandado 
de segurança apresentado, 
em fevereiro, pelos senadores 
Alessandro Vieira (Cidadania-
-SE) e Jorge Kajuru (Pode-
mos-GO), após 32 senadores 

assinarem um requerimento 
para a instalação da CPI. 

Não é a primeira vez que o 
STF determina a instalação 
de CPIs a pedido da oposição. 
Em 2005, o Supremo man-
dou instaurar a dos Bingos, 
em 2007, a do Apagão Aéreo, 
e, em 2014, a da Petrobras.

Logo após a decisão do 
ministro Barroso, o presi-
dente Jair Bolsonaro criticou 
a determinação. “(Indica) 
interferência do Supremo em 
todos os poderes”. “Está na 
hora, em vez de ficar procu-
rando responsáveis, unir o 
Supremo, o Executivo e o Le-
gislativo na busca de soluções. 
Em que vai levar a abertura de 
uma possível CPI?”, disse ele.

Eduardo Braga (MDB-AM) 
Foi prefeito de Manaus e governador 

do Amazonas. Ex-ministro de 
Minas e Energia no governo 
Dilma Rousseff (PT). Considerado 
do grupo independente, o 

senador recusou o convite 
para ser relator e apoiou Renan 

Calheiros para o posto. Existem três processos 
contra o senador em andamento no STF pelos 
crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.

Marcos Rogério (DEM-RO)
Senador em primeiro mandato 

é aliado de Bolsonaro. É vice-
líder do governo no Senado. 
Junto com Eduardo Girão, é 
um dos nomes preferidos do 

governo para assumir a relatoria 
da CPI. Foi um dos críticos da falta 

de articulação do governo para comandar a 
Comissão. Não há registro de processo no STF.

Renan Calheiros (MDB-AL)
Está no quarto mandado como 

senador. Foi presidente da 
Casa em três períodos. O 
senador é considerado 
opositor ao governo. 

Tem o aval da maior parte 
dos integrantes da comissão 

para ser o relato. Possui 12 processos em 
andamento no STF por peculato, lavagem de 
dinheiro, quadrilha e investigações penais.

Jorginho Mello (PL-SC)
O catarinense, que já foi deputado 

federal e estadual, está em 
seu primeiro mandado 

como senador. É um dos 
vice-líderes do governo 
no Senado e aliado do 

presidente Jair Bolsonaro. 
Foi um dos nomes indicados 

pelo bloco de partidos que reúne PL, DEM 
e PSC. Não há registro de processo no STF.

Ciro Nogueira (PP-PI)
Está no segundo mandato como 

senador. Líder do Centrão, 
pertence ao bloco governista. 
A interlocutores, têm dito que 
a CPI só foi criada para atingir 

Bolsonaro. Possui cinco processos 
em andamento no STF pelos crimes 

de lavagem ou ocultação de bens, peculato, 
corrupção passiva e formação de quadrilha.

Randolfe Rodrigues (Rede-AP)
Foi deputado estadual 

pelo Amapá, e está no 
segundo mandato como 
senador. Da oposição, 
ele deve assumir a 

vice-presidência da 
comissão. Rodrigues já 

adiantou que pretende convocar ex-
ministros para depor na CPI. Não 
há registro de processo no STF.

OS 11 INTEGRANTES DA COMISSÃO

Leia mais na

página 6

O PAPEL DA CPI
Nesta terça-feira serão 
escolhidos o presidente 
e o relator da CPI. Serão 
investigados os atos do 
governo federal durante 
a pandemia, e também o 
dinheiro federal destinado a 
cidades e Estados. O grupo 
poderá inquirir testemunhas, 
ouvir suspeitos, requisitar 
informações e documentos, 
chamar autoridades para 
depor, convocar ministros 
de Estado e quebrar sigilos 
bancário, fiscal e de dados. 
A duração da CPI será de 
90 dias, compossibilidade 
de prorrogar o prazo. O 
relatório produzido deve 
ser encaminhado ao 
Ministério Público ou à 
Advocacia Geral da União.



Editorial

CPI do deboche
Nesta terça-feira, em Brasília, será instalada a CPI da Covid que vai investi-
gar a conduta do governo federal e as verbas destinadas a Estados e municí-
pios durante a pandemia. Mais uma vez os brasileiros assistirão a um espetácu-
lo digno de indignação. A CPI tentará levar Bolsonaro para o banco dos réus pelo 
que fez e não fez para combater o vírus. A CPI começa desmoralizada e desa-
creditada pela opinião pública pelo alto grau de suspeição de seus dirigentes.

Os 11 senadores que fazem parte da comissão já costuraram um acor-
do para entregar a presidência da CPI ao senador Omar Aziz. Ex-governa-
dor do Amazonas, ele foi alvo da Polícia Federal por desvio de R$ 260 mi-
lhões na área da Saúde e sua mulher chegou a ser presa durante a operação. 
Até hoje o presidente da CPI está com o passaporte retido e bens bloqueados.

Renan Calheiros, recordista em denúncias e escândalos, está sendo indica-
do para o cargo de relator, talvez o mais importante da CPI, com poder para in-
quirir testemunhas e ouvir suspeitos, propor a quebra de sigilo, elaborar o re-
latório final e sugerir punições aos investigados. Renan não tem estatura moral 
e tampouco ética para ser o relator. O senador alagoano não tem um currí-
culo respeitável, mas um prontuário policial. No STF é responsabilizado em 
17 inquéritos, além de ser réu em uma ação por corrupção na Lava Jato. 

A CPI nasce sem credibilidade e sem apoio da sociedade. Afinal, qual a isen-
ção dos seus membros para inquirir Renan Filho, atual governador de Ala-
goas, sobre o uso das verbas federais na pandemia tendo o seu pai, Re-
nan Calheiros, como o todo-poderoso relator da comissão? 

Qual a independência de Jader Barbalho, arrolado no propinoduto da Ode-
brecht, para investigar as ações do seu próprio filho, Helder Barbalho, governa-
dor do Pará, a quem o Ministério Público pediu o afastamento pelo crime de im-
probidade pela compra de equipamentos hospitalares durante a pandemia? 

Qual a moral destes senadores, abarrotados de processos, para conduzir uma in-
vestigação isenta sobre desvios de dinheiro público na pandemia? São cida-
dãos acima de qualquer suspeita, possuem reputação ilibada? Na verdade, um 
em cada três senadores responde acusações criminais e pelo menos 25 deles es-
tão na mira da Justiça. Este Senado que aí está não representa o povo brasileiro. 

Inicialmente a CPI tinha foco no governo Bolsonaro. Mas governistas conse-
guiram pressionar e ampliar o escopo da investigação incluindo governado-
res e prefeitos. Uma decisão correta porque muitos deles, investidos de plenos 
poderes concedidos pelo STF, se envolveram em licitações fraudulentas, com-
pras superfaturadas e permitiram que servidores desviassem recursos públicos. 

É preciso, sim, responsabilizar quem foi culpado pelo caos. Governantes des-
truíram a economia em nome do distanciamento social, com lockdown in-
consequentes. Empresas quebraram, empregos desapareceram e a fome vol-
tou a rondar os lares. Sem falar da politização do tratamento precoce que 
poderia, lá no início da pandemia, ter poupado milhares de vidas. 

Muitos senadores que integram a comissão são candidatos e miram as urnas em outu-
bro do ano que vem. Estarão sob a luz dos holofotes da imprensa, com direito a trans-
missão ao vivo das sessões. A CPI tem tudo para se transformar em palanque eletrôni-
co. Os eleitores devem ficar atentos para dar o recado nas urnas nas próximas eleições. 

É preciso lembrar que, enquanto o vírus matava milhares e destruía nos-
sa economia, os senhores senadores, assim como os deputados federais, 
nada fizeram para dividir com a população brasileira o alto custo da pan-
demia. Mantiveram os seus privilégios, não cortaram os próprios salá-
rios, não enxugaram seus gabinetes, não reduziram verbas e despesas da ins-
tituição. Agora, como julgadores, querem achar os culpados pela crise.

Este não é um bom momento para a CPI. Todas as ações de políticos e governan-
tes deveriam ser no sentido de conter a crise sanitária, de unir esforços em tor-
no da imunização da população. De propor medidas urgentes em benefício dos 
setores econômicos mais atingidos e recuperar emprego e renda. É o momen-
to de priorizar a vacinação em massa, evitando mais mortes, e canalizar recur-
sos para equipar hospitais para melhor atender a população hoje e no futuro.

A prioridade dos senadores deveria ser a de ajudar o país a sair da crise, mas a CPI 
parece ter outro objetivo. Ao invés da CPI, os senadores deveriam fazer uma for-
ça–tarefa para desenterrar os projetos das reformas Administrativa e Tributá-
ria, tão importantes para o futuro do país e que estão emperrados no Congresso. A 
CPI não é absolutamente uma prioridade neste momento. Com os senadores Aziz e 
Renan no comando, até que se prove em contrário, a CPI é um grande circo arma-
do, um deboche, pois mostra a falta de sintonia entre os políticos e a sociedade.
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Comissão criada a mando do Supremo Tribunal 
Federal pode ter como presidente e relator senadores 
envolvidos em vários processos judiciais; sem 
maioria dentro da CPI, governo federal será 
investigado por ações durante a pandemia 

Sem articulação, governo tem minoria 
Sem poder mudar o quadro, o Pla-

nalto tentou ganhar tempo e adiar ao 
máximo a CPI para negociar cargos no 
primeiro escalão e atender parlamenta-
res que queriam acomodar emendas no 
Orçamento deste ano. O governo chegou 
a admitir ceder um ministério para o 
Senado, que não está contemplado na 
equipe de Bolsonaro, enquanto a Câma-
ra tem cinco deputados na Esplanada.

A articulação política não funcio-
nou e a CPI deve começar na próxima 
terça-feira. Apesar de tentar uma 
blindagem, o presidente terá mino-
ria. Dos 11 titulares, apenas quatro 
são considerados aliados do Palácio 
do Planalto: Jorginho Mello (PL-SC), 
Eduardo Girão (Podemos-CE), Marcos 
Rogério (DEM-RO) e Ciro Nogueira 
(PP-PI). Dois fazem oposição: Humber-
to Costa (PT-PE ) e Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP) e outros cinco atuam 
de forma independente, mudando de 

posição de acordo com seus interesses.
O próprio filho do presidente, senador 

Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), 
afirmou que o governo federal “per-
deu o timing” para indicar membros 
da CPI da Covid no Senado. “Acre-
dito que o governo perdeu o timing 
para fazer as indicações de membros 
para a CPI. Faltou presença nossa na 
articulação para que fossem escolhi-
dos nomes mais isentos. Tem muita 
gente contra o governo”, disse.

Segundo o senador Renan Calheiros, a 
tentativa de atrasar os trabalhos da CPI 
aproxima ainda mais os resultados da 
comissão às eleições de 2022. “Na me-
dida em que o governo delonga a insta-
lação da CPI, colabora para que desfecho 
vá para diante. Teremos no próximo ano 
eleição nacional e, na medida em que os 
trabalhos da CPI cheguem mais próxi-
mos das eleições, é evidente que isso, de 
uma forma ou de outra, vai impactar”.

Omar Aziz (PSD-AM)
Foi governador de 2010 a 2014. 

Foi eleito senador em 2014. 
Embora próximo ao governo, 
Aziz está no grupo dos 
independentes. Ele é crítico 

à condução de Bolsonaro 
na crise do coronavírus no 

Amazonas, onde o parlamentar já foi 
governador. Responde a um processo no 
STF pelo crime contra a Lei de Licitações 
e emprego irregular de verba pública.

Eduardo Girão (Podemos- CE)
Empresário e ex-presidente 

do Fortaleza Esporte 
Clube, foi eleito senador 
em 2018. Se declara 
independente, mas 

é visto como aliado 
do governo. Busca apoio 

para ser presidente da comissão. Ajudou 
a coletar assinaturas de colegas para 
ampliar os focos da investigação. Não 
há registro de processo no STF.

Otto Alencar (PSD-BA)
Médico, foi secretário de 

Estado da Saúde, deputado 
estadual, vice-governador e 
governador. Está no primeiro 
mandato como senador. Aos 

73 anos, o senador é o mais 
velho dos membros da comissão. 

Pelas regras do Senado, ele deve, então, 
presidir os momentos iniciais do colegiado, 
que terão a escolha de presidente, vice e 
relator. Não há registro de processo no STF.

Humberto Costa (PT-PE )
Ex-ministro da Saúde no 

governo Lula. É líder 
do PT no Senado. Foi 
indicado pelo bloco PT/
Pros para uma vaga 

como titular da comissão. 
É do bloco da oposição. 

Tem um processo em andamento no STF 
por corrupção e lavagem de dinheiro em 
2014, no qual aguarda posicionamento 
da Procuradoria Geral da República. 

Tasso Jereissati (PSDB-CE)
Empresário, governou o Ceará em 

dois mandatos. Está no segundo 
mandato como senador. Crítico 
do governo na condução 
da crise do coronavírus, o 

senador chegou a ser cotado 
para presidir a comissão, mas 

não houve acordo em torno de seu nome. 
Coletou assinaturas para instalação da CPI no 
Senado. Não há registro de processo no STF.

SUPLENTES
Jader Barbalho (MDB-PA)

Luis Carlos Heinze (PP-RS)

Angelo Coronel (PSD-BA)

Marcos do Val (Podemos-ES)

Zequinha Marinho (PSC-PA)

Rogério Carvalho (PT-SE)

Alessandro Vieira (Cidadania-SE)
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O senador catarinense Jorginho Mello 
(PL), um dos 11 integrantes titulares da 
CPI da Covid, defendeu que a instalação 
da comissão ocorre em um momen-
to inadequado. Para o parlamentar, o 
foco deve ser no combate ao vírus.

“Nós temos que perseguir, principal-
mente, o caminho do dinheiro. O di-
nheiro já foi, já foram aplicados, gastos, 
uns bem gastos, outros mal gastos. O 
momento foi inapropriado (criação da 
CPI). O maior combate que nós temos 
que fazer agora é o vírus, não perder 
energia, chamando governador, pre-
feito, ministério da Saúde, para falar 
sobre os procedimentos que já passa-
ram. Essa CPI vai apurar o passado”.

Segundo o senador, diante desse 
motivo, ele se manifestou contrário 
à decisão do ministro do STF, de de-
terminar a instalação da CPI. “Não 
que eu seja contra a CPI. O momento 
é inapropriado. Depois podíamos fa-
zer com tranquilidade e responsabi-

lizar quem quer que seja”, afirmou.
Questionado se a CPI também deve 

investigar governadores e prefeitos, 
Jorginho Mello frisou que a comissão 
é um recurso amargo que o parlamen-
to possui para investigar e que o mote 
das apurações deve ser a aplicação do 
dinheiro público. “Sabemos através da 
imprensa que muitos governadores, 
muitos prefeitos, desviaram dinhei-
ro, utilizaram o dinheiro de combate à 
Covid para pagar outras despesas que 
não à do combate à doença. Precisamos 
responsabilizar, ver de forma desapai-
xonada o que aconteceu”, destacou.

O senador isentou o governo Bolsonaro 
de qualquer erro no combate à pandemia. 
“De forma nenhuma, ele não é culpado. 
O presidente não tem capacidade de criar 
um vírus. Foi criado lá fora, na China. 
Enfim, estamos nos defendendo (con-
tra o vírus) desde o primeiro momento. 
Estamos (governo) trabalhando com a 
imunização, com a vacina”, afirmou.

“O momento é 
inapropriado”,  
diz Jorginho Mello
Membro da CPI da Covid, senador critica decisão do STF e 
diz que o foco agora deve ser no combate ao coronavírus

LEO MUNHOZ/ND

Catarinenses defendem que governadores 
e prefeitos sejam investigados 

Os senadores catarinenses Dário Berger (MDB) e Espe-
ridião Amin (PP) se mostraram contrários à instalação da 
CPI da Covid no atual momento da pandemia. “A CPI é um 
instrumento importante e legítimo de fiscalização e inves-
tigação. Porém, estamos no pior momento da pandemia, 
com pico de óbitos e infectados em todo o país. A palavra 
de ordem deveria ser união. Qualquer decisão que pos-
sa prejudicar esse ambiente é temerária”, disse Berger.

“Sempre me posicionei contra essa CPI, principalmente 
por estarmos no meio de uma guerra. Não temos um su-
primento de vacinas regular, temos dificuldades do su-
plemento de vacinas. Acho que não era o momento. É uma 
dispersão de energia perante uma guerra”, avaliou Amin.

Ambos defenderam que a CPI deve estender as investiga-
ções para governadores e prefeitos. “Fui um dos senadores 
que assinou o requerimento solicitando a ampliação do 
escopo da CPI, que poderá, dessa forma, investigar além 
das ações no âmbito do Poder Executivo federal, os fatos 
referentes à aplicação dos recursos da União destinados 
aos Estados e municípios”, comentou o senador do MDB.

Amin disse que era contra a CPI como foi convali-
dada anteriormente, por entender que era uma CPI 
“contra o Bolsonaro” e acreditava que não seria jus-
to com o presidente. Amin assinou o requerimento que 
ampliou o escopo da comissão. “Se os erros ocorre-
ram, ocorreram nos três entes federados”, analisou.

Berger criticou a falta de liderança política do presidente 
que, “como líder da nação, deveria ser o promotor da união 
entre o governo federal, gestores estaduais e municipais e 
cientistas”. Para ele, Bolsonaro deveria esquecer as diferen-
ças partidárias e ideológicas neste momento de pandemia.

Segundo Amin, a instalação da CPI expõe uma ra-
chadura do país e que servirá como vitrine polí-
tica para os seus integrantes, principalmente o 
senador Renan Calheiros (MDB-AL). “Renan será ca-
nonizado pela esquerda e pela Globo”, ironizou.

Acho que não 
era o momento 
[de criar a 
CPI]. É uma 
dispersão de 
energia perante 
uma guerra”.

Esperidião Amin,
senador

A palavra de 
ordem deveria 
ser união. 
Qualquer 
decisão que 
possa prejudicar 
esse ambiente 
é temerária”.

Dário Berger,
senador

“Temos que perseguir, principalmente, o caminho do 
dinheiro. O dinheiro já foi, já foram aplicados, gastos, 
uns bem gastos, outros mal gastos”, diz Jorginho Mello.
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Setor de gastronomia 
cobra apoio do governo
Representante da Associação de Bares e Restaurantes de Joinville (Abreville) diz que a limitação da capacidade dos 
estabelecimentos tem invibializado continuidade de negócios e sugere a adoção de novas medidas para evitar falências    

Restaurantes com mesas 

vazias levam empresários a 

enxugar quadros e ampliar o 

número de desempregados
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E os músicos, por exemplo, que ficaram sem 
emprego e não estão computados? Muitas casas 
funcionam com música ao vivo e esses profissionais 
estão sem trabalhar há mais de um ano.

André Ferreira, dono de uma hamburgueria em Joinville

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

Pelo menos um terço (33%) dos 
bares e restaurantes de San-
ta Catarina estão com o CNPJ 
encerrados, ou seja, faliram e 
45 mil pessoas ligadas direta-
mente ao setor de gastrono-
mia ficaram desempregadas. 
Números que assustam e im-
pactam muitos estabelecimen-
tos do Estado e de Joinville.

André Ferreira, dono de uma 
hamburgueria em Joinville e 
líder da Associação de Bares e 
Restaurantes de Joinville (Abre-
ville), listou os principais pedi-
dos do setor e fez um desabafo. 
“Somos responsáveis por 5% 
do PIB (Produto Interno Bruto) 
catarinense, por mais de 100 mil 
empregos diretos e não somos 
ouvidos pelo governo do Estado.” 

No Centro de Operações de 
Emergência em Saúde (Coes), há 
representantes da indústria, do 
comércio e de outros setores, me-
nos o da gastronomia. Nosso se-
tor é o único penalizado”, relata.

Na avaliação de André, traba-
lhar com um decreto que limita 
a capacidade de atendimento do 
estabelecimento a 25% invia-
biliza qualquer negócio. “É um 
atestado de falência porque, 
além de prejudicar o negócio, 
não garante os cuidados com a 
saúde dos clientes”, afirma.

Assim como a Associação 
Brasileira de Bares e Restau-
rantes (Abrasel), ele defende a 
revisão nos decretos, respon-
sabilização compartilhada com 
o consumidor, redução da 
carga tributária e linhas de 
crédito para o segmento.

“Pelo menos 11 estados já 
adotaram medidas para salvar o 
setor. Santa Catarina ainda não”, 
complementa. O empresário join-
vilense diz ainda que os números 
de desemprego no setor podem 
ser maiores, pois o que se tem 
hoje são apenas os dados formais.

“E os músicos, por exemplo, 
que ficaram sem emprego e 
não estão computados? Muitas 
casas funcionam com música ao 
vivo e esses profissionais estão 
sem trabalhar há mais de um 
ano”, lembra André Ferreira.

A carta com a lista de reivin-
dicações do setor foi entregue 

   Responsabilização compartilhada do estabelecimento e do consumidor. 
Hoje, se um consumidor não cumprir alguma regra sanitária, a casa é punida.

   Consumo somente nas mesas e com distanciamento adequado, o 
que consideram mais coerente com o atual quadro da pandemia.

   Extensão do horário de funcionamento a fim de 
diminuir a concentração de pessoas.

   Redução da carga tributária. 

   Liberar linhas de crédito para recuperar o segmento. 

   Tirar o ICMS e outros impostos da conta de energia elétrica 
pelos próximos 36 meses até que o segmento se recupere.

no dia 9 de abril ao governo 
do Estado. No dia 14, houve 
uma carreata em Florianó-
polis e, na quinta-feira, uma 
comitiva com representantes 
de bares e restaurantes de 
todo o Estado foi recebida.

A expectativa agora é de 
que o governo se sensibili-
ze com o pedido de socorro 
dos empresários e flexibilize 
o decreto, bem como adote 
outras medidas. A secretária 
de Estado da Saúde, Carmen 
Zanotto, prometeu avaliar 
as reivindicações que são 
pertinentes à área da saúde 
e levar as outras demandas 
às pastas responsáveis.

AS REIVINDICAÇÕES 
DO SETOR



moacir.pereira@ndmais.com.br
MOACIR PEREIRA

Editado pelo Conselho 
Estadual de Educação, em 
parceria com a Assembleia 
Legislativa, o livro “Escolas 
Centenárias de Santa Catarina” 
traz um importante resgate 
dos estabelecimentos de 
ensino em 200 páginas de 
informações e fotos históricas. 
A apresentação é assinada 
pelo professor Osvaldir Ramos, 

presidente do Conselho Estadual 
de Educação e do Fórum 
Nacional de Presidentes de 
Conselhos Estaduais; e pela 
deputada Luciane Carminatti, 
presidente da Comissão 
de Educação da Alesc.

As descrições sobre as 46 
escolas pioneiras em Santa 
Catarina começam com o 
Colégio Consul Carlos Renaux, 

de Brusque, e terminam com 
a Escola Básica Professora 
Eremeta Souza, de Araranguá.

A retrospectiva sobre 
Florianópolis destaca o Colégio 
Catarinene (foto do século 
passado), Colégio Coração de 
Jesus, Instituto de Educação, 
Instituto Federal de Santa 
Catarina, Escola Lauro Müller e 
Escola Básica Henrique Stodieck.

Escolas centenárias 
de Santa Catarina 

Cultura esquecida - Um dos setores mais prejudicados e 
atingidos pela pandemia, ao lado de eventos, foi o cultural. 
Durante reunião do Movimento Floripa Sustentável com líderes 
de instituições culturais uma revelação impactante. Uma verba 
de R$ 29 milhões do governo federal e destinada a apoiar 
grupos artísticos e culturais do Estado está bloqueada desde 
2020. A Fundação Catarinense de Cultura, inerte e acomodada, 
não se mobilizou para a liberação daqueles recursos federais.

Novos Caminhos  - Tribunal Regional Eleitoral e Unimed 
receberam diploma de reconhecimento de “Empresa Amiga do 
Projeto Novos Caminhos”, programa pioneiro de inclusão social 
de iniciativa da Fiesc e Tribunal de Justiça. Em 2020, atendeu 407 
adolescentes, promovendo educação e oportunidade de trabalho. 
O TRE fez a doação de computadores e impressoras. E a Unimed 
entregou 25 equipamentos, através da Associação dos Magistrados. 
O presidente Mário Cezar de Aguiar e Marcelo Pizolati fizeram a 
entrega do documento ao presidente do TRE-SC, Fernando Carioni.
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Fome
Presidente do Floripa Sustentável e presidente 
da reunião com os promotores culturais, Zena 
Becker constatou: “Recebemos relatos de pessoas 
que, sem poder trabalhar, têm dificuldades até 
para o básico, que é comer. Dependem de ajuda 
de arrecadações de amigos. Enquanto isso, há 
recursos públicos inclusive sendo devolvidos. 
Precisamos de uma melhor comunicação por 
parte dos governos para orientar os artistas e 
produtores na elaboração dos projetos. E mais, 
é essencial uma maior transparência sobre a 
utilização dos recursos, que existem e precisam 
chegar a quem luta todo o dia pra sobreviver".

DIVULGAÇÃO/ND

A vaga
Os advogados José Ramos 
Virmond, Paulo de Borba 
e Hélio Brasil requereram 
no Tribunal de Justiça que 
a vaga decorrente da saída 
do desembargador Ronei 
Danielli seja preenchida 
por um representante dos 
advogados. O Ministério 
Público de Santa Catarina 
já enviou lista sêxtupla ao 
Judiciário para eleição da 
lista tríplice e nomeação 
do novo desembargador 
pelo governador.

Requerimento ao Tribunal de 
Justiça para que a vaga de Ronei 
Danielli fosse preenchida por um 
advogado foi formalizado dia 15 
de abril pelo presidente da OAB/
SC, Rafael Horn. O presidente 
do Tribunal de Justiça, 
desembargador Ricardo Roesler, 
com base em estudo e parecer 
do juiz Rafael Condé, indeferiu o 
pedido, sob o argumento de que 
pelo critério da alternância, a 
vaga destina-se ao Ministério 
Público. A OAB/SC decidiu 
na sexta-feira (23) recorrer 
ao Órgão Especial do TJSC.

Luto no Judiciário
Vítima da Covid-19, morreu em Tubarão o 
desembargador Paulo Ricardo Bruschi. O Tribunal 
de Justiça decretou luto oficial por três dias. Bruschi 
estava na magistratura há 28 anos. Passou por 
várias comarcas. Entre 2009 e 2012 presidiu 
a Associação dos Magistrados Catarinenses. 
Era um magistrado dedicado, competente e de 
fino trato. Sua gestão na AMC foi marcante.

Acompanhe meus 
comentários no Balanço 
Geral, na NDTV, de segunda 
a sexta, a partir das 12h, 

e mais notícias no blog do portal nd+
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GASTRONOMIA
DRINKS
MÚSICA ESTACIONAMENTO 

     VISTA PARA O MAR

Reformas
Eleito relator do projeto da reforma administrativa 
do governo, o deputado Darci Matos (PSD) anunciou 
durante palestra na reunião mensal do Sistema Fiesc que 
a Comissão Especial iniciará segunda-feira (26) uma 
série de audiências públicas. Considera fundamental 
na pós-pandemia e para a retomada da economia o 
prosseguimento das privatizações, a reforma tributária 
e a reforma administrativa.  Assegurou que os servidores 
atuais terão assegurados os direitos. E que as mudanças 
visam o enxugamento da máquina pública para melhoria 
da qualidade do serviço prestado à população. O instituto 
da estabilidade dos servidores sofrerá alterações.
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ARQUIVO

O linchamento
O procurador José Daura iniciou atividades 
no Ministério Público em 1947 na cidade de 
Araranguá. Foi transferido em 1950 para 
Chapecó. Teve que viajar três dias, pegar três 
ônibus diferentes, atravessar estradas cobertas 
de lama e buracos. Seu primeiro caso tratou 
do linchamento de quatro presos na cadeia 
de Chapecó, acusados de terem incendiado a 
Igreja Matriz Santo Antônio. Um batismo de 
ferro no Oeste. O tema está sendo romanceado 
pelo atual promotor de Justiça Eduardo Sens 
dos Santos, que já tem outras obras editadas.

Alienação
O futuro do Complexo 
Esportivo do Sesi, 
em Blumenau, está 
sendo estudado por 
uma comissão especial 
constituída pelo 
presidente da Fiesc, 
Mário Cezar de Aguiar. 
Terá 120 dias para propor 
solução legal de alienação 
daquele amplo espaço de 
prática de esportes, que 
sediou grandes eventos 
musicais. A Prefeitura de 
Blumenau manifestou 
interesse em adquirir 
o imóvel. Com um 
pesado déficit mensal, a 
Fiesc decidiu priorizar 
novas instalações em 
centros de inovação e 
tecnologia em Blumenau.

Italianos
A história dos primeiros imigrantes 
italianos no Sul de Santa Catarina está 
sendo resgatada em um documentário 
especial. Com lançamento previsto para o 
dia 28 de abril, focaliza os fundadores da 
Colônia Azambuja, no município de Pedras 
Grandes, em 1877. Na próxima semana, serão 
transcorridos 144 anos de fundação do núcleo. 
O documentário foi realizado pelo jornalista 
Júlio Cancellier, bisneto de imigrantes.

Carmen Fossari
Iniciada nas redes sociais uma campanha para que o 
Teatro da UFSC, ao lado da igrejinha da Trindade, receba 
o nome da professora e teatróloga Carmen Fossari, 
recentemente falecida na Capital. O espaço foi usado por 
ela muitas vezes, incentivando o teatro, dirigindo peças e 
interpretando. Obras de restauração estão programadas 
com recursos de emenda do senador Esperidião Amin.

Recordando

No auge 
Na década de 1980, o MDB viveu um período histórico. 
Elegeu o governador pela primeira vez em 1986; 
José Sarney era presidente da República em 1987; 
Dilson Funaro ministro da Fazenda, Luiz Henrique da 
Silveira era ministro de Ciência e Tecnologia, Casildo 
Maldaner era vice-governador e Valmor de Luca 
deputado federal.  Foto nesta sequência registra visita 
dos líderes ao presidente da República, em Brasília.

MDB catarinense está comemorando neste fim 
de semana 55 anos de fundação. Seu primeiro 
presidente foi o deputado federal Doutel de 
Andrade, líder nacional do PTB, e vice-governador 
no governo Celso Ramos. A primeira Executiva 
Estadual tinha nomes de expressão estadual e 
nacional. Empossados os deputados Laerte Ramos 
Vieira, Genir Destri e Henrique Arruda Ramos, 
como vice-presidentes; os deputados Valter 
Zigelli e Haroldo Ferreira na Tesouraria; e Paulo 
Macarini, Rodrigo Lobo, Evilásio Caon, Walmor 
de Oliveira e Germano Amorim como vogais.
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Duplo centenário - O dia 25 de 
abril é uma data histórica para as 
famílias Daura e Franzoni e para 
toda Santa Catarina. A senhora Maria 
Palmira Franzoni Daura comemora 
100 anos de vida. Ela é esposa do 
procurador de Justiça aposentado José 
Daura, que celebrou centenário no 
dia 17 de março. O casal está unido há 
mais de 76 anos. Cem anos de vida de 
um casal exemplar, de extraordinários 
princípios e qualidades, é um 
raríssimo fato histórico em Santa 
Catarina e até mesmo no Brasil.



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.

E D I T O R I A L

 Nas redes do 
Em apenas um mês, a fila de espera por leito de UTI Covid caiu 
79% em SC: passou de 397 para 80 pessoas na última atua-
lização. A notícia gerou comentários entre os catarinenses. 

/ndmais @ndmais

 Alex Muller: Só foi 
abrir a CPI da Covid 
para Estados e mu-
nicípios que a verda-
de começou a apare-
cer em todo o Brasil.

 Elcio Giacomelli:  
Agora temos uma 
mulher de ficha-
limpa para gover-
nar nosso Estado de 
Santa Catarina.

 Henrique Nunes: O 
certo é não ter fila, 
e para isso as pes-
soas precisam pa-
rar um pouco de ir 
para a rua dar role-
zinho desnecessário 
para não se contami-
nar e ficar doente.

 Gabriel VJ: Toma-
ra que seja por cau-
sa da vacina.

 Luciano Reichert: 
O que uma CPI não 
faz, não é mesmo?
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OpiniãoND Charge

Progressos na  
pauta ambiental

D iante de representantes de 40 países 
participantes da Cúpula do Clima, even-
to virtual realizado na quinta e sexta-
-feira pelos Estados Unidos, o presidente 

Jair Bolsonaro prometeu adotar medidas que 
reduzam as emissões de gases e se comprometeu a 
zerar até 2030 o desmatamento ilegal. Além disso, 
se comprometeu a fortalecer os órgãos ambien-
tais e buscar “neutralidade climática” até 2050 
- antecipando em dez anos o que estava previsto 
inicialmente. No discurso, Bolsonaro foi além, 
ao dizer que, “apesar das limitações orçamentá-
rias”, o governo vai duplicar os recursos para dar 
mais musculatura às 
estruturas de fiscali-
zação das florestas e 
biomas brasileiros.

Houve progressos 
na pauta ambiental 
levada pelo Brasil ao 
encontro global. A 
Presidência da Repú-
blica adotou um tom 
equilibrado, concilia-
dor e, principalmen-
te, mais realista em 
relação às principais 
questões ambientais 
brasileiras e sobre o 
que precisa ser feito para enfrentá-los. Bolsonaro 
também acertou ao reiterar seu pedido de ajuda 
internacional para a preservação ambiental no 
país. Ele cobrou uma “justa remuneração pelos 
serviços ambientais prestados pelos biomas brasi-
leiros ao planeta” e disse que “neste ano, a comu-
nidade internacional terá oportunidade singular 
de cooperar com a construção de futuro comum”.

Permeada pela polarização ideológica, acir-
rada durante a última campanha eleitoral, a 
discussão sobre a agenda ambiental brasileira 
precisa avançar em torno de um viés técnico. Os 
desmatamentos na Amazônia não começaram 
no governo Bolsonaro, como faz crer o discur-
so oposicionista, e os ativistas também não são 
entreguistas internacionais, como diz o gover-
no. Os dois lados precisam baixar a guarda.

Permeada pela 
polarização ideológica, 
a discussão sobre 
o meio ambiente 
no Brasil precisa 
avançar em torno de 
um viés técnico.”

Sandro da Silva: De 
duas uma: ou é pela 
CPI, ou pela mudança 
no governo do Estado.

 Sandro Seemann:
Governadora escon-
dendo o jogo, varren-
do a fila para de-
baixo do tapete.

Cristina Silva: Boa 
notícia, mas ainda 
continuam pessoas na 
fila de espera. Vamos 
nos cuidar usando 
máscara, álcool em 
gel e manter o dis-
tanciamento, pois a 
Covid ainda segue 
fazendo vítimas.

GRUPO ND

MARIO J. GONZAGA PETRELLI
IN MEMORIAM / FUNDADOR E PRESIDENTE 

EMÉRITO GRUPO ND E GRUPO RIC

ALBERTINO ZAMARCO JR.
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

SILVANO SILVA
DIRETOR REGIONAL 
JOINVILLE
silvano@ndtv.com.br

DRICA FERMIANO
GERENTE DE JORNALISMO E OPERACIONAL NDTV
drica@ndtv.com.br

FLÁVIA BORBA VIEIRA
GERENTE COMERCIAL
fl avia.vieira@ndtv.com.br

MAURO GERES EDITOR CHEFE
maurocgeres@gmail.com.br

RAQUEL SCHWARZ EDITORA PORTAL ND
raquel.schwarz@ndmais.com.br

TELEFONES:
(47) 3419-8000 / GERAL
(47) 3419-8010 / COMERCIAL
(47) 3419-8020 / REDAÇÃO

DERLY MASSAUD ANUNCIAÇÃO
DIRETOR DE PLANEJAMENTO

GILBERTO KLEINÜBING
DIRETOR COMERCIAL

LUÍS MENEGHIM
DIRETOR DE CONTEÚDO

MARCELLO CORRÊA PETRELLI
PRESIDENTE EXECUTIVO GRUPO ND

mauro.geres@ndmais.com.br



Um ano sem doutor Mário
Georgino Melo e Silva
Procurador federal

O grande poeta e dramaturgo T.S.Eliot dizia que 
é abril é o mais cruel dos meses. Foi num dia de 
abril, há um ano, que Mário José Gonzaga Petrelli 
nos deixou. A  saudade  é a “asa de dor do pensa-
mento” no feliz soneto de Da Costa e Silva. Mário 
Petrelli deixou um oceano de saudades para seus 
amigos; ele compreendeu o sentido da amizade, 
pois viveu em permanente estado de amizade.

Mário foi um daqueles amigos que mudam a vida 
dos amigos. Por várias razões, a primeira de-
las, pela sua capacidade de agregação e pela sua 
ciência de compreender a arte de viver. Em se-
gundo lugar, pela dedicação, com que procurava 
estabelecer e desenvolver relações personaliza-
das, sempre com pitadas deliciosamente espi-
rituosas. Por fim, Mário ensinava pelo exem-
plo, ensinava sendo. Tudo o que realizava tinha 
a mágica da perfeição. Com ele, muito aprendi.

Mário tinha um virtuoso senso de justiça, pois 
sabia que amizade e justiça caminham jun-
tos. Aristóteles nos ensina que a justiça é uma 
virtude fundamental para o exercício das de-
mais virtudes, uma vez que somos justos quan-
do retribuímos uma ação virtuosa semelhante.

Ora, é de bom alvitre ressaltar que numa con-

fraria de amigos não existe nenhuma neces-
sidade da justiça, tendo em vista que ela é da 
essência dessas amizades. Numa comunida-
de de amigos, como é cristalino, a justiça emer-
ge com a naturalidade de uma cachoeira.

Mário Petrelli cultivou e viveu a importân-
cia da justiça na família, na cidade e em qual-
quer lugar. Em Ética a Nicômaco há uma bela 
passagem: “a justiça e a amizade são a mes-
ma coisa ou quase a mesma coisa”. Não 
há relação de amizade sem justiça. Má-
rio Petrelli foi um semeador de amizade.

É com emoção e muitas saudades, que recordo a 
minha convivência e fraternal amizade com Mário 
Petrelli, pois me faz lembrar o momento em que 
Jesus, no Lago de Genesaré, convocou os seus discí-
pulos a fim de se tornarem pescadores de homens.

Afirma-se que Deus ao criar os homens já sa-
bia as obras que deveriam produzir. E contas 
lhes seriam cobradas, se negligentes ou omis-
sos. O Dr. Mário Petrelli nunca se omitiu e sem-
pre se fez presente como agente da bondade, da 
compaixão e da solidariedade. Foi um homem 
de Deus na terra, voltou à Casa do Pai e dei-
xou um Brasil inteiro povoado de saudades.

Harmonização orofacial
Ana Flávia 
Moretti, 
cirurgiã 
dentista

Com a crescente busca por harmonizações orofa-
ciais, torna-se imprescindível a discussão em tor-
no do assunto. Mas afinal, o que é a Harmonização 
orofacial (HOF). A HOF é um tratamento estético e 
funcional que utiliza uma combinação de técnicas 
para proporcionar mais equilíbrio entre o volu-
me, formato e ângulo de todas as partes do rosto, 
podendo também prevenir a formação de rugas e 
favorecer o rejuvenescimento. 
 
Através dessas técnicas podemos bioestimular co-
lágeno, preencher pontos específicos da face, inse-
rir fios de sustentação, realizar bichectomia, redu-
zir acúmulo de gordura na papada e aplicar toxina 
botulínica, mais conhecida como botox. A HOF é 
realizada de forma indolor, e proporciona uma re-
cuperação relativamente simples e rápida. 
 
Antes de partir para o procedimento é feita uma 
avaliação das estruturas da face, do sorriso e das 
arcadas dentárias, além das principais queixas 
do paciente. Dessa forma, com o conjunto de in-
formações, o dentista consegue propor um plano 
personalizado específico que mistura tratamen-
tos dentários e faciais.  
 
Assim como em todos os procedimentos odontoló-
gicos, é fundamental a realização desse bom diag-
nóstico e planejamento prévio de cada caso em 
particular, para um melhor resultado. A HOF tam-

bém traz a desmistificação da estética somente 
para mulheres, uma vez que tem sido amplamente 
realizada em homens de todas as faixas etárias.  
 
Além disso, é importante ressaltar que grande 
parte dos procedimentos executados não são defi-
nitivos, necessitando manutenções semestrais ou 
anuais. Hoje, sabe-se que o resultado final obtido 
é apenas uma das variáveis a serem analisadas.  
 
Boa qualidade do produto, responsabilidade pro-
fissional e técnicas seguras devem ser pautas obri-
gatórias na hora de optar por um especialista, 
no que tange a um resultado natural, harmôni-
co, sem exageros e seguro. A banalização desses 
procedimentos, decorrente do fácil acesso e do 
baixo custo, somado à ascensão do marketing de 
profissionais da saúde, corrobora para a disse-
minação de resultados irreais e para um aumen-
to no número de efeitos indesejados.  
 
Torna-se fundamental por parte do especia-
lista, o esclarecimento de dúvidas, técnicas e 
também, sobre os possíveis efeitos colaterais. 
Portanto, esse autocuidado deve ser decidi-
do de forma responsável, a fim de promo-
ver não somente um bem-estar físico, mas 
também, emocional e mental. O importan-
te é aumentar a qualidade de vida do pacien-
te, buscar a autoconfiança e satisfação dele. 

O que estava escrito nos labirintos do STF foi confirmado, e o juiz 
Sergio Moro com a sua suspeição sacramentada pelos ministros 
da toga imperial estabeleceram a pá de cal na operação Lava 
Jato, muito bem conduzida pelo ministro Gilmar Mendes, que 
continua na sua peregrinação pela impunidade. Tanto que esta 
semana engavetou três processos da Lava Jato contra o deputado 
Artur Lira, presidente da Câmara. Numa espécie de cordialidade 
mútua. Mas essa decisão não se resume ao inocente Lula, passou 
a alcançar a quadrilha que se sente beneficiada pela suspeição 
do ex-juiz, e ações de revisão começam a brotar nos tribunais. 
A partir daí foi determinado que o crime no Brasil compensa. 

Sustentando também a insegurança jurídica alimentada pela 
Suprema Corte, que inclusive mantém as instâncias inferiores abaixo 
do papel de coadjuvantes. Politicamente o petista sai fortalecido e a 
Lava Jato abalroada. Até porque essa decisão esbarra na prescrição 
dos crimes do ex-presidente, relevando ainda mais a manobra 
de um Supremo sintonizado com aqueles que têm no DNA a 
corrupção. O ex-juiz Moro foi a esperança de brasileiros quando no 
combate à corrupção restabelecendo uma certa dignidade. Se houve 
exageros, não há comparação com o que estavam fazendo com o 
país, respaldados na liberdade de roubar. As leis permitem brechas 
que sustentam uma corrupção deslavada. Mas não permitem um 
milímetro de desvio por parte das autoridades, onde o criminoso 
tem mais garantias que a vítima, ou seja, os brasileiros de verdade. 

A Lava Jato cometeu seus equívocos, produziu falhas, mas 
infinitamente menores do que seus incontáveis acertos. O que se 
observa é toda a força da lei contra os que combatem o crime hediondo 
de tirar a comida da mesa dos desprotegidos. De tirar a escola, a saúde, 
de retardar o direito de sonhar com dias melhores. Pois esses corruptos 
usam o País como trampolim para suas ambições, custe o que custar, e 
acabam privilegiados. E o mais lamentável, essa pratica continua em 
plena pandemia, onde a morte serve de pano de fundo para lucrar. 

E voltando ao STF de péssimos exemplos, o julgamento da suspeição 
de Moro acabou se transformando num bate-boca rasteiro entre 
ministros. E revelador, Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso durante 
suas histéricas reações revelaram que engavetam processos. E não 
é a primeira vez que ambos se engalfinham não no contraditório 
do nobre exercício jurídico, tão distanciado do Olimpo do STF, mas 
de acusações pessoais que os colocam em suspeição. Vivem um 
comportamento indigno com a posição que exercem, e lembram o 
que disse o jurista Ives Gandra: “O Supremo se transformou no maior 
partido de oposição...”, oposição ao Brasil. Mas como se sentem 
deuses da toga imperial nada temem. Mas em tudo há limites.

Aberta a porteira 
da impunidade

paulo.alceu@ndmais.com.br
PauloALCEU

Vai começar a CPI
O que esperar da CPI da Pandemia? Nada mais do que um palanque 
de antecipação eleitoral. Será institucionalizado o apedrejamento de 
ambos os lados. Investigar possíveis omissões e tropeços do governo 
federal se faz obrigatório, mas diante da maneira como está sendo 
conduzida a CPI na sua criação revela as reais intenções. Fica difícil 
de assimilar a presidência e a relatoria nas mãos de dois senadores 
suspeitos e com dívidas pesadas na Justiça. Os papéis se inverteram 
no Brasil e os ilustres senhores de má conduta são alçados a grandes 
responsabilidades, ao invés de responderem por suas ligações 
ilegais. Que Brasil é esse, onde o crime passa a ter considerações e a 
impunidade se regozija com vitórias? Nesse ritmo seremos o Brasil 
do crime legalizado, onde a honestidade é um péssimo exemplo.
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Pandemia determina novas 
regras para pesca da tainha
Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural reforça a necessidade de que as normas de 
controle da Covid-19 sejam seguidas, entre elas, o uso obrigatório de máscara e o limite de pessoas nas embarcações

Pesca da tainha em 

Santa Catarina terá 

protocolos sanitários 

rígidos por conta 

da pandemia
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Cidade  Editor: Mauro Geres mauro.geres@ndmais.com.br

A safra da tainha está 
prevista para iniciar em 1º de 
maio na modalidade arrasto 
de praia. Com a aproxima-
ção da data, a Secretaria 
de Estado da Agricultura, 
da Pesca e do Desenvolvi-
mento Rural reforça aos 
pescadores a importância 
de seguir as medidas de 
prevenção ao coronavírus.

Entre as exigências da Por-
taria SES no 85/2021 está o 
uso de máscaras por todos os 
envolvidos na pesca, além da 
restrição na quantidade de 
pessoas que podem perma-
necer na praia e nos barcos.

O gerente de Aquicultura 
e Pesca, Sérgio Winckler, 
destaca a importância de se-
guir as regras para diminuir 
os riscos de contágio pela 
Covid-19. “A Secretaria da 
Saúde publicou uma portaria 
em janeiro deste ano na qual 
estão previstas diversas me-
didas a serem seguidas, en-
tre elas o uso obrigatório de 
máscara, higienização cons-
tante com álcool em gel e 
limite no número de pessoas 
presentes na praia durante a 
pesca”, afirmou Winckler.

Ele explica que caberá ao 
patrão de pesca definir duas 
pessoas para coordenar o 
cumprimento das normas 
de prevenção, incluindo aí 
a orientação às pessoas não 
envolvidas na pesca a se 
retirarem do local. Winckler 
assinala também que ape-
nas poderão ficar na praia as 
pessoas envolvidas direta-
mente pesca e somente no 
momento da atividade. “E 
o pessoal terá de respeitar 
um distanciamento mínimo 
de 1,5 metro e usar más-
caras”, detalha Winckler.

Além disso, ele salientou 
a relevância econômica da 
prática. “A pesca da tainha 
faz parte da tradição ca-
tarinense e é uma impor-
tante fonte de renda para 
os pescadores. Esperamos 
uma temporada bastante 
tranquila e com bastante 
peixe”, finaliza Wickler.

REGRAS PARA A PESCA DA TAINHA NA 
MODALIDADE DE ARRASTO DE PRAIA

n Utilização de embarcações e redes 
de pesca de acordo com as legislações 
de pesca e de navegação vigentes;

n O patrão de pesca irá desig-
nar duas pessoas para coordenar 
o cumprimento das normas de 
prevenção, inclusive na orienta-
ção das pessoas não envolvidas na 
pesca para se retirarem do local;

n Somente poderão permanecer 
na praia pessoas envolvidas dire-
tamente na operação de pesca e 
apenas durante o período de rea-
lização da atividade, mantendo 
um distanciamento mínimo de 
1,5 metro e usando máscaras;

n O número máximo de pessoas 
permitidas na operação de pesca por 

canoa não poderá exceder 50 para o 
arrasto com canoa a remo (região de 
Jaguaruna a Itapoá) e 25 para ar-
rasto com canoa motorizada (região 
de Jaguaruna a Passo de Torres);

n Na operação de retirada da 
rede deverá ser respeitada a dis-
tância mínima de 1,5 metro entre 
as pessoas que puxam a rede;

n Somente será permitida a perma-
nência no rancho de pesca da equipe 
mínima envolvida no lançamento da 
rede (patrão, remeiros, chumbeiros e 
a pessoa que fica na praia com a ponta 
do cabo). O restante do grupo deverá 
aguardar o chamado em abrigos tem-
porários, ao longo da praia ou nas suas 
casas, com uso de avisos sonoros, cha-
madas através de whatsapp ou rádio.

n Deverá ser evitado a participação 
de pessoas pertencentes aos grupos 
de risco nas atividades que envol-
vem o arrasto de praia da tainha;

n Manter a disponibilidade de álcool 
70% para desinfecção frequente, 
quando possível, sob fricção de super-
fícies expostas, como mesas, utensí-
lios, vasilhames diversos, entre outros;

n Após o término da pescaria as pes-
soas deverão sair da praia o mais rá-
pido possível, evitando qualquer tipo 
de concentração além das estritamen-
te necessárias ao exercício da pesca;

n A fiscalização dos estabeleci-
mentos fica a cargo das equipes 
de Vigilância Sanitária e de Se-
gurança Pública e Salvamento.
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Lula no centro
O STF primeiro mudou sua interpretação sobre a 

prisão em segunda instância para a soltura de Lula, 
depois decidiu anos depois que a vara federal de 
Curitiba não era a adequada para os julgamentos 
envolvendo o ex-presidente, e por fim considerou 
o ex-juiz Sergio Moro suspeito, num julgamento 
inválido. Tamanha bizarrice causou espanto e 
indignação em todos que compreendem minimamente 
os trâmites jurídicos, mas eis a conclusão prática: 
Lula está elegível e já é candidato em campanha.

O jornalista Guzzo resumiu assim o ocorrido: “A 
única coisa que aconteceu de fato, no mundo das 
realidades, é que os ministros do STF livraram o ex-
presidente, ilegalmente, dos processos que estavam 
travando a sua carreira política — e, dessa forma, o 
transformaram no seu candidato pessoal à presidência 
da República”. Lula é o candidato supremo, sem dúvida. 
E também de boa parte da imprensa, do establishment, 
isso para não falar dos bandidos espalhados por aí.

Nesse esforço para derrotar Bolsonaro, já começa 
uma narrativa de que Lula nem é radical, nem 
mesmo alguém de esquerda. Esqueça o Foro de SP, a 
defesa que o ex-presidente e seu partido fazem até 
hoje do ditador venezuelano, o histórico dos cerca de 
14 anos no poder. Esqueça também o mensalão e o 
petrolão. Lula é um sujeito moderado, de centro!

Ao menos é o que tenta nos convencer sua 
assessoria de imprensa espalhada por vários 
veículos de comunicação. Na Folha de SP, uma 
chamada com base na opinião do ex-ministro de 
Lula, Walfrido dos Mares Guia, dava o tom: “Lula 
é um homem de centro e sofre preconceito de 
empresários”. Tadinho, uma vítima! O colunista 
do mesmo jornal, Reinaldo Azevedo, chegou a 
ridicularizar quem acha Lula um radical. Melhor 
ele queimar seus livros antigos sobre os petralhas!

O jogo será sujo e pesado. Não faltarão militantes 
petistas disfarçados de empresários e jornalistas 
empurrando goela abaixo o discurso requentado 
do Lulinha Paz e Amor. Gente sem escrúpulos que 
conta com a memória capenga do eleitor, mesmo 
nos tempos de internet, com tudo devidamente 
documentado. Haja contorcionismo!

Mas Lula de fato é um homem no centro, não do 
espectro político-ideológico, claro. Ele está no 
centro dessa organização criminosa que tenta nos 
levar rumo ao destino venezuelano. Lembram do 
powerpoint do procurador Deltan Dallagnol? Pois 
é: Lula está bem ali, no centro de todo aquele mega 
esquema corrupto. É isso que os abutres querem de 
volta. E cabe a cada um de nós, brasileiros patriotas, 
decentes e com apreço pela liberdade, desmascarar 
essa farsa, que conta com apoio dos saudosistas 
de um tempo de ladroagem descontrolada no 
país. É abstinência da droga do poder e o que 
ele pode trazer aos safados. Não passarão!

ConstantinoRODRIGO

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

Depois de distribuir mais de 
uma tonelada de alimentos na 
semana passada, a campanha 
Doses de Bondade, uma par-
ceria da NDTV e Prefeitura de 
Joinville, começou a entregar na 
sexta-feira mais 3,3 toneladas 
de alimentos não-perecíveis. 

A arrecadação é fruto das 
doações feitas pelas pessoas que 
foram tomar a vacina contra a 
Covid-19 na Central de Imu-
nização do Centreventos Cau 
Hansen e nas 35 Unidades Básicas 
de Saúde da Família (UBSFs). 

Até esta segunda-feira, os 3.335 
quilos de alimentos serão doados 
para as instituições APISCAE 
(Associação Integração Social de 
Crianças e Adolescentes Espe-
ciais), Renascer, AMA (Associação 
de Amigos do Autista), ADEJ (As-
sociação dos Deficientes Físicos 
de Joinville), AJIDEVI (Associação 
Joinvilense para Integração dos 
Deficientes Visuais), NUTRE 
(Núcleo de Trabalho Resgate), 
IRPH (Instituto de Reabilitação 
Potencial Humano), ADESD (As-
sociação de Síndrome de Down 
de Joinville), Padre Facchini, 
Essência de Vida, IPZ (Instituto 
Priscila Zanette), APAE, Ecos 
da Esperança, Fundação 12 de 
Outubro, ADIPROS (Associação 
Diocesana de Promoção Social), 
Lar Emanuel, Vó Joaquina Casa 

de Passagem, Lar Aconchego, 
Lar Abdon Batista e Viva Rosa.

Cestas básicas completas 
serão destinadas aos Centros de 
Referência em Assistência Social 
(CRAS) e Centros de Referência 
Especializado de Assistência 
Social (CREAS). Ao todo, 46 
entidades receberão doações 
no decorrer da campanha.

“Temos quase 10 mil famílias 
que vivem em extrema po-
breza, na cidade. Então, essas 
doações são muito importan-

tes”, afirma Fabiana Cardozo, 
secretária de Assistência Social 
da Prefeitura de Joinville.

A campanha Doses de Bon-
dade continuará durante toda a 
vacinação contra a Covid-19. As 
doações de alimentos não-pere-
cíveis podem ser feitas nos locais 
onde estão sendo aplicadas as 
vacinas: a Central de Imuniza-
ção, instalada no Centreventos 
Cau Hansen e nas UBSFs. Cabe 
ressaltar que a ação é solidária e 
as doações não são obrigatórias.

Doses de Bondade inicia 
entrega de mais 3,3 
toneladas de alimentos
Campanha que tem parceria da NDTV e Prefeitura de 
Joinville beneficia entidades com a doação de cestas básicas

Pontos de recolhimento de alimentos
A ação faz parte da Maratona da Solidariedade, pro-

jeto realizado há mais de 20 anos pela NDTV. Além 
da Central de Imunização e das unidades de saúde, 
as doações podem ser feitas nos seguintes locais:

n ANGELONI JOÃO COLIN – AMÉRICA
n ANGELONI ATIRADORES – ANITA GARIBALDI
n SUPERMERCADO RODRIGUES – AVENTUREIRO
n ASSOCIAÇÃO NUTRE –  
       NÚCLEO DE TRABALHO RESGATTE – BUCAREIN
n ACEVILLE – VILA NOVA
n ALUFROST – ZONA INDUSTRIAL NORTE
n SUPERMERCADO VITORINO – RUA SANTA CATARINA
n SUPERMERCADO VITORINO 2 – BOEHMERWALD
n SUPERMERCADO VITORINO 3 – PARANAGUAMIRIM
n INSTITUTO AJORPEME – BUCAREIN
n FORT ATACADISTA AVENTUREIRO – AVENTUREIRO
n FORT ATACADISTA BUCAREIN – BUCAREIN
n FORT ATACADISTA COSTA E SILVA – COSTA E SILVA

DIVULGAÇÃO/ND

Segundo a Secretaria de Assistência Social, cerca de 10 mil famílias vivem em situação de probreza na cidade
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Após ter se reunido ontem 
com representantes do 
Facebook, o Procon-SP 
decidiu notificar a empresa 
e pedir mais informações 
sobre as mudanças na 
política de privacidade 
do WhatsApp, que deve 
ocorrer no dia 15 de maio. 
O Facebook é detentor do 
aplicativo para troca de 
mensagens. Com as novas 
regras, o WhatsApp vai 
passar a compartilhar 
dados com usuários do 
Facebook. Aqueles que não 
aceitarem as novas regras, 
não poderão mais utilizá-
lo. A mudança afetaria, 
inclusive, as pessoas que 
utilizam o WhatsApp para 
fazer transações bancárias 
e que não desejariam ter 
seus dados compartilhados 

com o Facebook.
Especialistas questionam 
que essa obrigatoriedade 
fere a Lei Geral de Proteção 
de Dados e o Código de 
Defesa do Consumidor 
e ainda trata o Brasil de 
forma diferente a outras 
regiões do mundo, onde 
essa condição não tem 
sido aplicada. Segundo o 
Procon, na reunião virtual os 
representantes da empresa 
foram questionados sobre as 
limitações para as pessoas 
que não quiserem aderir 
a esse compartilhamento 
de dados e as implicações 
dessa mudança. Ao final da 
reunião, o Procon entendeu 
que havia necessidade 
de mais esclarecimentos 
por parte da empresa 
e fez a notificação.

Política de privacidade

Parceria aérea
A Embraer e a Força Aérea Brasileira (FAB) assinaram um memorando de entendimento que 
estabelece a cooperação para estudo e avaliação das capacidades necessárias à concepção e 
ao desenvolvimento de um veículo aéreo não tripulado de classe superior, em atendimento 
às necessidades da FAB. Conforme o presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança, 
Jackson Schneider, um grande desafio para este sistema aéreo será a sua integração e a 
operação de forma conjunta com outros sistemas e aeronaves, tripulados ou não-tripulados.

Mercadoredacao@ndmais.com.br

Câmbio

Inflação (%) Ibovespa Selic

CUB-SC

Salário mínimo

Ouro

PoupançaDólar Euro Peso

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

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

MARÇO 2.171,33 1,44%

NACIONAL
REGIONAL DE SC R$ 1.281 A R$ 1.467

COMERCIAL

COMPRA VENDA

TURISMO

COMPRA VENDA COMPRA VENDA COMPRA VENDA

2,75% R$ 313,03

R$ 1100,00

Data Pontos Variação

Data fi nal Rendimento

23/ABR 120.530,06 0.97%

22/ABR 119.371,48 -0.58%

20/ABR 120.061,99 -0.72%

24/ABRIL 0,1590%

23/ABRIL 0,1590%

22/ABRIL 0,1590%R$ 5,494 R$ 5,487 R$ 6,61 R$ 0,0586R$ 5,496 R$ 5,66 R$ 6,613 R$ 0,0591

+0,7331% +0,4793% +0,1484% +0,8532%

Índice IPCA/
IBGE
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IBGE

IGP-DI/
FGV

IGP-M/
FGV

ICV FPOLIS
UDESC ESAG

0,93%

0,86%

0,25%

1,35%

-0,43%

6,1%

MARÇO

FEVEREIRO

JANEIRO

DEZEMBRO

ACUM. ANO

ACUM. 12 MESES

0,86%

0,82%

0,27%

1,46%

-0,18%

6,94%

2,17%

2,71%

2,91%

0,76%

2,74%

30,64%

2,94%

2,53%

2,58%

0,96%

2,66%

31,11%

0,90%

0,87%

0,70%

0,91%

2,49%

6,69%

Agora, o Facebook deverá prestar informações 
sobre quais serão as mudanças na política de 
privacidade, tanto no tipo de conta que já existe, que 
é de interlocução com um titular de conta WhatsApp 
apenas, quanto no novo tipo de conta – o WhatsApp 
business – que é de interlocução com uma conta 
comercial acessada por uma coletividade de titulares.

Investimentos 
da Fiesc
A Federação das 
Indústrias de Santa 
Catarina (Fiesc) vai 
investir R$ 90 milhões 
em Blumenau nas áreas 
de educação, tecnologia 
e inovação. A informação 
foi transmitida pelo 
presidente da FIESC, 
Mario Cezar de Aguiar, 
ao prefeito Mário 
Hildebrandt, em 
reunião realizada em 
Florianópolis, durante a 
qual foi discutido o futuro 
do Complexo Esportivo 
Bernardo Werner, do Sesi. 
“Temos um programa 
que vai investir R$ 510 
milhões no Estado nos 
próximos quatro anos 
para atender a indústria”, 
afirmou. O projeto faz 
parte do programa 
Educação Sesi Senai 
20/30, que vai posicionar 
as entidades como o 
melhor centro educacional 
de Santa Catarina. 

W
EG

/D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O
/N

D

Estações de recarga 
A WEG continua expandindo sua atuação no 
mercado de mobilidade elétrica e anunciou, nesta 
semana, uma parceria que deve potencializar 
ainda mais a presença da empresa no segmento. 
WEG e a EDP Smart fecharam acordo e serão as 
fornecedoras oficiais das estações de recarga 
para os clientes que adquirirem o novo Zoe, da 
Renault. O contrato firmado prevê, ainda, visita 
técnica aos clientes e instalação do equipamento. A 
parceria inclui a nova geração de produtos Wemob 
– WEG Electric Mobility para os consumidores 
que quiserem adquirir os equipamentos.

A WEG fará a instalação de estações de recarga 
semirrápida em dez concessionárias da 
Renault. O objetivo é ampliar a infraestrutura 
de recarga dos veículos em vias públicas
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And the 
Oscar 
goes to...
Jornalista Mikael Melo, do 
Grupo ND Joinville, faz a 
cobertura do evento de 
premiação ao vivo, a partir 
das 19h deste domingo, no 
portal de notícias ND+
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Plural Editor: Jean Balbinotti jean.balbinotti@ndmais.com.br

Os fãs da sétima arte têm um 
compromisso inadiável neste fim de 
semana: acompanhar, a partir das 19 
horas deste domingo, pelo portal ND+, 
a cerimônia da 93ª edição do Oscar 
2021, da Academia de Artes e Ciências 
Cinematográficas de Hollywood. 

O jornalista MIKAEL MELO 
comanda a atração no portal de 
notícias mais acessado de Santa 
Catarina. Há nove anos falando sobre 
cultura pop, Mikael dará informações 
em tempo real sobre o evento que 
reúne os melhores trabalhos da 
indústria cinematográfica mundial.

Às 20h, tem início a cerimônia 
propriamente dita: Mikael vai 
anunciar os premiados assim que 
os resultados forem divulgados pela 
academia. No final, o jornalista vai 
repercutir a premiação, tratando 
as surpresas, das zebras e dos 
melhores momentos da cerimônia!

“Na cobertura do ND+, o amante 
de cinema vai saber tudo sobre essa 
edição do Oscar, desde o tapete 
vermelho até a repercussão dos 
premiados. Será uma oportunidade 
de conferir o que há de melhor no 
cinema mundial”, ressalta Mikael.

Se você  ainda não assistiu aos filmes 
indicados ao Oscar 2021, ainda dá 
tempo. Mikael elencou as indicações e 
também as plataformas de streaming 
em que é possível assisti-las. 

Confira
AMAZON PRIME VIDEO
 
BORAT 2 - O filme tem duas indicações: Melhor 
Roteiro Adaptado e Melhor Atriz Coadjuvante.

UMA NOITE EM MIAMI - O filme foi indicado 
em três categorias: Melhor Roteiro Adaptado, 
Canção Original e Melhor Ator Coadjuvante.

O SOM DO SILÊNCIO - Concorre em seis categorias: 
Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Ator Coadjuvante, 
Melhor Roteiro Original, Melhor Som e Melhor Edição.

TIME - Indicado como Melhor Documentário no Oscar.
 

NETFLIX
 
ERA UMA VEZ UM SONHO - O filme está 
indicado nas categorias de  Melhor Atriz 
Coadjuvante e Cabelo e Maquiagem. 

MANK - Indicado em dez categorias, incluindo 
Melhor Filme, Direção, Ator, Design de Produção, 
Fotografia, Figurino, Edição e Mixagem de Som, Atriz 
Coadjuvante, Trilha Sonora e Cabelo e Maquiagem.

PIECES OF A WOMAN - Indicado na categoria de Melhor Atriz. 

A CAMINHO DA LUA - A produção está 
indicada como Melhor Animação.

A VOZ SUPREMA DO BLUES - A Voz Suprema do 
Blues está indicado nas categorias de Melhor Atriz, Ator, 
Design de Produção, Figurino, e Cabelo e Maquiagem.

OS 7 DE CHICAGO - Indicado nas categorias 
de Roteiro Original, Ator Coadjuvante, 
Fotografia, Edição e Canção Original. 

O TIGRE BRANCO - Indicado em uma 
categoria, a de Roteiro Adaptado.

RELATOS DO MUNDO - Indicado nas 
categorias Design de Produção, Fotografia, 
Edição e Mixagem de Som, Trilha Sonora. 

SHAUN, O CARNEIRO: O FILME – A Fazenda 
Contra-Ataca - Concorre em Melhor Animação.

CRIP CAMP: Revolução pela Inclusão - 
Concorre em Melhor Documentário. 

PROFESSOR POLVO - Indicado a Melhor Documentário. 
 
DISNEY PLUS

DOIS IRMÃOS - Concorre como Melhor Animação. 
Soul - Indicado a Melhor Trilha Sonora Original, 
Melhor Filme de Animação e Melhor Som.

O GRANDE IVAN - O filme concorre na 
categoria de Melhores Efeitos Visuais.

MULAN - Indicado nas categorias de Melhores 
Efeitos Visuais e Melhor Figurino.

TOCA - Indicado como Melhor 
Animação em Curta-metragem 

APPLE TV+

WOLFWALKERS - Indicado a Melhor Animação.

GREYHOUND: Na Mira Do Inimigo -  
Concorre em Melhor Som.

Mikael escreve crônicas sobre filmes e 

cultura pop há pelo menos nove anos



Inspira
Inovação como forma 
de sobrevivência

A velha máxima de que os pais educam e a escola ensina 
já estava sepultada muito antes desse “novo normal”, 
com a revolução digital, o surgimento das divindades 
modernas, traduzidas nas inteligências artificiais das 
redes sociais e de seus profetas desse novo milênio: os 
influenciadores digitais. Num mundo onde a ética está fora 
de moda e dinheiro substitui valores, partindo da premissa 
filosófica de Rousseau, de que “o ser humano nasce bom, 
a sociedade o corrompe”, se no século passado nossos pais 
ensinavam a não andar com más influências, como impedir 
os mileniuns de serem influenciados pelas redes sociais? 

Em 2007, a plataforma Youtube ganhou tamanho destaque 
no Brasil, a ponto de pôr em cheque a audiência de emissoras 
de televisão e ser absolutamente natural para a nova geração 
jamais ter assistido aos canais de TV aberta, criando dezenas 
de milhares de influenciadores digitais, que ocuparam o 
espaço da educação e até mesmo do ensino, numa revolução 
de consequências ainda não mensuráveis, mas de efeitos 
já bem percebidos. Temos uma geração ‘‘youtubers’’, 
‘‘instragrammers’’ e ‘‘tiktokers’’ que dão mais importância 
ao consumo e estranhos modismos a uma educação lastreada 
em valores éticos e ensino de qualidade. Uma geração em que 
o consumo é o principal valor e o próximo, um consumidor 
a ser explorado. “Vai lá e pede para o papai e a mamãe 
comprar meu livrão para fazer parte da nossa família’’ 
é apenas mais um triste exemplo desta problemática!

Por de trás desses “falsos profetas”, há um “deus” 
maior, inteligência artificial cada vez mais avançada 
que tende a conhecer a cada um dos usuários melhor 
que eles mesmos e seus pais e professores, de forma 
absolutamente exata. Refiro-me aos algoritmos destes 
aplicativos, em nada preocupados com a sociedade, senão 
a de consumo. E com valor algum, exceto o lucro.

Nesse contexto, cabe à sociedade civil organizada, pelo 
Estado, tutelar os abusos, que já tiveram êxito em eleger um 
presidente norte-americano. Começar pela responsabilização 
civil e até penal, desses influenciadores digitais, é medida que 
se impõe! No âmbito civil, como na defesa do consumidor, tal 
responsabilidade decorre da posição de garantidores em que 
se colocam quando indicam produto ou serviço. Importante 
aperfeiçoar as novas práticas aos tipos penais já existentes, 
como o crime de estelionato, a instigação à prática de crimes, 
como o induzimento ao suicídio, ao dano ao patrimônio 
público, entre outros delitos decorrentes da influência digital.

Ainda que o Estado possa tutelar conflitos, regulamentando 
os direitos e obrigações dos influenciadores, sem eximir os 
pais do dever de zelar pela educação e controle ao acesso à 
informação, nesse mundo digital o verdadeiro inimigo é a 
inteligência artificial e os poucos detentores das informações 
obtidas por essa tecnologia aparentemente inofensiva e até 
simpática. Contra esse novo “deus” nem “profetas” estão 
salvos, quem dirá nossos filhos e netos. Tornar de domínio 
público toda a informação adquirida nos parece a solução 
mais eficaz para retirar o poder econômico dos detentores 
dessa informação e tecnologia. É tempo de despertar! 
#badinfluence #inteligenciaartificial #geracaodeconsumo 

A responsabilidade legal dos 
influenciadores digitais

Por Pedro de Queiroz
E-mail: diretoria@

pedrodequeiroz.adv.br
Instagram: pedrodequeirozadv

FAZENDO 
DIREITO
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Gustavo Tremel do Valle Pereira
VP Lide Inovação, Forbes Under 30, 

 fundador da Decora

Mundo pós-pandemia. Transfor-
mação digital. Empresas tradicionais 
adquirindo startups para facilitar a 
inovação. Temas e frases conceituais 
em que diariamente gestores procu-
ram entender qual caminho seguir 
para ter uma empresa inovadora.

Mas por que a inovação é tão 
importante para todas as orga-
nizações, especialmente aquelas 
que já possuem relevância, tama-
nho e reputação no mercado?

Há cem anos, a competição se dava 
por meio da produtividade na indús-
tria. Cerca de 40 anos atrás, o marke-
ting era o principal driver para ganhar 
mercado. Com a chegada da internet (e 
será mais acelerada ainda com o 5G), 
produção e marketing viraram com-
modities e foram democratizadas.

Atualmente, o principal driver 
para a empresa ganhar - e não per-
der - market share é inovação.

As últimas grandes inovações no 
mercado vieram de empresas re-
cém nascidas, startups que nasceram 
para inovar ou morrer. Raramente, 
a inovação disruptiva vem de den-
tro de uma grande organização, pois 
é muito difícil mudar o status quo. 

Além disso, em um mundo onde mil-
lennials e Geração Z nasceram imersas 
em um mundo digital, as próximas 
inovações estão diretamente ligadas 
a empresas que ainda não nasceram.

Organizações essencialmente 
tradicionais, porém, possuem suas 
vantagens e condições de acelerar a 
transformação internamente. Há uma 
série de cases de sucesso. Empresas que 
criam relevância para a área digital, 
geralmente respondendo diretamente 
ao CEO e a estratégia core da empresa.

Outras que criam silos, métodos 
ágeis e tratam os erros como parte do 
processo da inovação ou até mesmo 
adquirem startups para ajudar nesse 
processo, são aquelas que estão à frente 
de empresas que ainda não entenderam 
que a inovação não é apenas ter criati-
vidade e discursos para o mercado, mas 
sim a tratam como a principal estraté-
gia da companhia. CEO’s devem estar 
preocupados radicalmente em: Como 
eliminar meu core business atual para 
continuar sendo competitivo no futuro? 

Posicionamento estratégico
A reflexão que tem que ser feita é aquela em que os lí-

deres identificam que, atualmente, não somente as star-
tups precisam inovar ou morrer, mas todo e qualquer tipo 
de organização precisa lidar com o inevitável: Em algum 
lugar do mundo, pessoas e pequenas organizações estão 
tentando dominar o seu mercado em uma maneira tão 
veloz que talvez só será vista quando for tarde demais.

Neste mês em que comemoramos a inovação, líderes de-
vem ser críticos em suas estratégias e se posicionar não ape-
nas como um facilitador da inovação, mas como um agente 
transformador e apoiador as novas descobertas, inclusive 
que vão de encontro das atividades chaves da companhia.

Afinal, como diria Bob Iger, ex-CEO da Disney, “ino-
ve ou morra, e não haverá inovação se você ope-
rar com medo do novo ou do não testado”.

Cases de sucesso revelam que organizações 
tradicionais têm condições de acelerar a 
transformação internamente, embora muitas 
das estratégias futuras estejam nas mãos 
de empresas que ainda nem nasceram
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Neste mês em que comemoramos a 
inovação, líderes devem ser críticos em 
suas estratégias e se posicionar não 
apenas como um facilitador da inovação, 
mas como um agente transformador 
e apoiador das novas descobertas...”

Gustavo Tremel do Valle Pereira
VP Lide Inovação, Forbes Under 30, fundador da Decora
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Serviço

Sol

Sol com nuvens

Nublado

tempo
Manhã Tarde Noite

Chuva

Chuva leve

Sol com chuva

Chapecó

Blumenau

Criciúma

Lages

Joinville

Itajaí

Pôr do sol: 06:35

 Terça  

Min.  17ºC 
Máx.  23ºC 

Nascer do sol: 17:49

 Domingo 

Min.   18°C 
Máx.  25°C 

 Segunda 

Min.   18°C 
Máx.  23°C   18°C   22°C   19°C 

 14°C 25°C

 16°C 25°C

 16°C 24°C

 14°C 25°C

 8°C 20°C

 14°C 26°C

Próximos dias

Clima no Estado

A Acest (Associação Catari-
nense de Engenharia de Segu-
rança do Trabalho) promove 
na terça-feira, véspera da data 
mundial e nacional dedica-
da à memória das vítimas de 
acidentes e doenças do tra-
balho, o seminário Segurança 
e Saúde dos Trabalhadores 
da Área da Saúde. O even-
to ocorrerá das 19h às 21h e 
será transmitido ao vivo pelo 
canal do YouTube da Acest em 
www.youtube.com/acestsc

As inscrições são gratuitas 
e, para garantir certificado de 
participação, podem ser feitas 
em https://is.gd/NMtLtQ

O seminário marca o “Abril 
Verde”, dedicado a campanhas 
pela conscientização e preven-
ção de acidentes de trabalho.

Segurança 
e saúde do 
trabalhador 
em discussão

“Abril Verde”
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Áries 21/3 a 20/4 
Neste momento de conclusões e novos 
começos, seria interessante você con-
solidar o aprendizado interior dian-
te de tudo que aconteceu e que preci-
pitou as mudanças intempestivas. Há 
erros que não devem ser repetidos.

Touro 21/4 a 20/5
Nada poderia ser resolvido assim, de repente 
e de uma tacada só. O cenário se tornou mui-
to complexo e isso há de ser levado em conta 
de forma realista, sem desanimar exage-
radamente, nem tampouco cantar vitória.

Gêmeos  21/5 a 20/6 
Pouca coisa útil poderia ser feita de imediato 
e, na verdade, seria melhor deixar para de-
pois qualquer atitude da qual você espe-
raria resultados muito específicos. É que o 
cenário está muito embaralhado agora.

Câncer   21/6 a 22/7 
Você terá de tomar uma atitude que pa-
rece impossível, evitar perder a pa-
ciência e explodir. Em algum momen-
to, isso até terá cabimento, mas em 
geral, se você evitar a explosão, ganha-
rá tempo para uma atitude melhor.

Leão 23/7 a 22/8  
Sua alma já viveu dias melhores e, tenha 
certeza disso, esses retornarão com fanfarra 
suficiente para celebrar. Porém, é necessário 
passar por este momento cheio de obstácu-
los e dificuldades. Faça isso com elegância.

Virgem  23/8 a 22/9 
Quando achar que não aguenta mais 
o que acontece, descobrirá que ain-
da é capaz de suportar mais um pou-
co. Isso não é masoquismo, mas resiliên-
cia. Procure entender melhor tudo que 
acontece, entender com o coração.

Libra  23/9 a 22/10
Enfrentar de peito aberto o que infunde medo 
em sua alma, nada mais e nada menos do 
que isso está em jogo na atualidade. Porém, 
não se deixe convencer pela apreensão, ape-
nas siga em frente. Tudo certo, você verá.

Escorpião 23/10 a 21/11 
Às vezes, parece que uma palavra apa-
rentemente sábia ajudaria as pessoas, 
mas em muitos casos é o contrário, o 
que as pessoas precisam é que você as 
ouça, para se sentirem acolhidas e com-
preendidas. Consegue fazer isso?

Sagitário  22/11 a 21/12 
Nada que você fizer com a alma desprovida 
de compreensão ampla e amorosa poderia 
dar bons resultados, porém, há paixões visce-
rais em manifestação, que obscurecem qual-
quer tipo de entendimento mais profundo.

Capricórnio 22/12 a 20/1 
Perder momentaneamente o juízo é mais 
comum do que se imagina, porque ninguém 
pensa que isso possa acontecer consigo mes-
mo, sendo sempre uma coisa que acontece 
às outras pessoas. Mas acontece com todas.

Aquário 21/1 a 19/2
Apesar de todos os perrengues que se mani-
festam ao mesmo tempo, você precisa man-
ter a cabeça no lugar e amarrar toda e qual-
quer ponta solta que surgir agora, para evitar 
ter de voltar sobre isso no futuro. Aí sim.

Peixes  20/2 a 20/3
Apenas siga em frente, porque, ainda que a 
apreensão fale mais alto, isso é temporá-
rio e não significa que o porvir seria denso 
e degradante. Nada disso! Continue em 
frente porque ainda há muito jogo por aí. 

Horóscopo
Oscar QuirOga/ EstadãO cOntEúdO



Três dias após a demissão 
de Vinicius Eutrópio, o JEC 
volta a campo para lutar por 
uma vaga nas semifinais do 
Campeonato Catarinense. 
Neste domingo (25), o Tricolor 
será comandado pelo auxiliar 
técnico Eliseu e o time deve 
ter mudanças para enfrentar o 
Brusque, de Jersinho Testoni.

Sobre a saída de Viní-
cius Eutrópio, o presidente 
Charles Fischer e o dire-
tor de futebol Léo Roesler 
afirmaram, em entrevista 
coletiva, que a decisão foi 
tomada após manifesta-
ção de diretores, conse-
lheiros e patrocinadores. 

“Nós tínhamos que tomar 
uma decisão, achávamos 
que era o momento de tomar 
essa decisão. Foi uma con-
vicção da diretoria depois 
de fazer uma série de aná-

lises internas e dos resul-
tados. Analisando tudo que 
aconteceu, nós decidimos 
tomar essa decisão agora e 
não adiá-la, seguir o cam-
peonato e depois preparar o 
time para a série D”, disse 
Charles Fischer. A diretoria 
do Joinville anunciou que já 
está buscando um novo nome 
para comandar a equipe. 

 
REPRISE DE 2020

Sem vencer há sete jogos, 
o Joinville entra em campo 
com a missão de frear o bom 
momento do Quadricolor, 
vice-líder da primeira fase. 
O time do Vale do Itajaí fez 
22 pontos, com seis vitó-
rias, quatro empates e uma 
derrota. A equipe tem o 
segundo melhor ataque do 
torneio, com 19 gols. Já o 
JEC foi sétimo colocado na 

primeira fase, com 13 pon-
tos, três vitórias, quatro 
empates e quatro derrotas.

O duelo reedita as quartas 
de final da edição passada 
do Estadual, quando o Mar-
reco eliminou o Coelho em 
dois jogos. Na partida da fase 
classificatória as duas equipes 
não saíram do 0 a 0 na Arena. 

Neste domingo os dois ti-
mes se enfrentam novamente 
em Joinville. Elizeu Ferreira 
comandará a equipe de forma 
interina e terá o analista de 
desempenho Luciano Fidên-
cio como auxiliar na beira 
do campo. Elizeu atuou pelo 
Tricolor entre 2005 e 2006 
e fez 70 jogos pela equipe. 

Ele treinou as categorias 
de formação do clube. Des-
de o fim do ano passado 
ocupava o cargo de auxiliar 
técnico da equipe principal.
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Quatro nomes 
monitorados

EvariniDrika

adrieli.evarini@ndmais.com.br

JEC enfrenta o Brusque  
com foco na recuperação
Equipe que será comandada pelo auxiliar técnico Elizeu Ferreira 
neste domingo, na Arena, deve ter mudanças no time titular 

Esporte

Com a demissão de Vinícius Eutrópio, o diretor de futebol 
Léo Roesler já iniciou as negociações para contratar 
o novo comandante tricolor. São quatro os nomes 
monitorados pelo diretor. E de acordo com Roesler, 
nenhum deles treinou o time. Nas redes sociais, parte 
da torcida pede a contratação de Waguinho Dias.

Arbitragem 
Quem comanda o apito no jogo de ida das quartas é o árbitro 
Raphael Tracci. Na assistência, Gizeli Cesaril e Bruno Muller.

Ratinho completa 100 jogos 
O lateral Edson Ratinho comemora uma marca importante 
no duelo deste domingo. Diante do Brusque, o capitão 
completará 100 jogos com a camisa tricolor. Para marcar 
o feito, o clube confeccionou uma camisa comemorativa 
que o lateral usará na partida. Esta passagem foi iniciada 
em 2020, mas ele já havia atuado pelo clube em 2014, 
quando conquistou a série B. Depois que saiu para o 
Mogi, Ratinho voltou em 2015 e ficou até 2016.

Desfalques 
O JEC entra em campo com três desfalques. O atacante 
Caio Monteiro sofreu uma lesão de grau 2 no músculo reto 
anterior no jogo diante do Brusque, ainda na primeira 
fase, e deve ficar afastado por aproximadamente duas 
semanas. O zagueiro Fernando cumpre suspensão 
após o terceiro amarelo e o zagueiro Helerson cumpre 
suspensão pela expulsão no jogo contra o Hercílio Luz.

FOTOS VITOR FORCELLINI/DIVULGAÇÃO/ND

Ex-jogador do JEC entre 2005 e 2006, Elizeu assume o comando interinamente mas deve mudar a escalação da equipe
PROVÁVEL EQUIPE TITULAR

FABIAN 
VOLPI

JAQUES
CHARLES

 
NALDOEDSON 

RATINHO

RENAN 
CASTRO

DAVI 
 LOPES

YANN  
ROLIM

PAULO 
VICTOR

THIAGO 
SANTOS

DIEGO



03 04 05 06 07
08 10 16 17 18
19 20 22 24 25

Premiação Ganhadores Prêmio

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

2213

Federal Concurso
Quarta e sábado
Premiação Bilhete Prêmio

5556

   

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

Premiação Ganhadores Prêmio

5547

   

2364Mega-Sena Concurso
Quarta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio

Lotomania Concurso
Terça e sexta

Premiação Ganhadores Prêmio

2172

   

   

Primeiro sorteio

Segundo sorteio

Dupla Sena Concurso
Terça, quinta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio 

2214

17 19 26 29 30 36

Premiação Ganhadores Prêmio 

13 25 27 29 35 36

   
   
   
   
   

   
   

Timemania Concurso
Terça, quinta e sábado

RB BRAGANTINO   SP
TIME DO CORAÇÃO

1629

03 08 13 32 44 51 53

Premiação Ganhadores Prêmio

Time coração Ganhadores Prêmio

Dia de Sorte Concurso
Terça, quinta e sábado

MÊS DA SORTE: 

447

04 07 09 18 20 26 29

Premiação Ganhadores Prêmio

ABRIL            

LOTERIAS

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

15 acertos Acumulado R$ 4 milhões
14 acertos 186 R$ 2.069,86
13 acertos 5921 R$ 25,00
12 acertos 85678 R$ 10,00
11 acertos 550301 R$ 5,00

1 acertos 006487 R$ 1.350 mil
2 acertos 023204 R$ 15.500,00
3 acertos 043997 R$ 14 mil
4 acertos 069903 R$ 13 mil
5 acertos 075251 R$ 12.227,00

Quina Acumulado R$ 2.500 mil
Quadra 65 R$ 7.029,08
Terno 5273 R$ 130,29

04 16 20 32 61

Sena Acumulado R$ 22 milhões
Quina 180 R$ 8.467,06
Quadra 1719 R$ 1.266,57

20 33 42 44 51 56

20 acertos Acumulado R$ 5.200 mil
19 acertos 9 R$ 34.287,37
18 acertos 198 R$ 1.391,53
17 acertos 1409 R$ 136,88
16 acertos 7176 R$ 26,87
15 acertos 27067 R$ 7,12
0 acertos 0 R$ 0,00

02 03 04 08 09
13 16 20 25 29
30 32 38 49 51
53 54 55 69 82

Sena Acumulado R$ 400 mil
Quina 4 R$ 7.431,15
Quadra 257 R$ 132,18

Sena 0 R$ 0,00
Quina 4 R$ 6.688,04
Quadra 305 R$ 111,38

7 acertos Acumulado R$ 1.600 mil
6 acertos 2 R$ 20.561,19
5 acertos 55 R$ 1.068,11
4 acertos 1149 R$ 9,00

RB BRAGANTINO   SP 1894 R$ 7,50

7 acertos Acumulado R$ 500 mil
6 acertos 54 R$ 1.618,59
5 acertos 1591 R$ 20,00
4 acertos 17547 R$ 4,00

VILLE EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL Companhia de 
Capital Fechado CNPJ/MF: 07.033.311/0001-04 - NIRE: 42300037150 

AVISO AOS ACIONISTAS Art. 133 — Lei 6.404/76 
Comunicamos aos senhores acionistas de VILLE EMPREENDIMENTOS S.A. - EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL ("Companhia") que se encontram à disposição dos mesmos 
os documentos previstos no Art. 133 da Lei 6.404/76, quais sejanl, o Relatório da 
Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhadas de 'suas Notas Explicativas 
Complementares, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2020. 

Florianópolis, SC, 19 de abril de 2.021 
Fernando Marcondes de Mattos Diretor Presidente

VILLE EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL Companhia de 
Capital Fechado CNPJ/MF: 07.033.311/0001-04 - NIRE: 42300037150 

AVISO AOS ACIONISTAS Art. 133 — Lei 6.404/76 
Comunicamos aos senhores acionistas de VILLE EMPREENDIMENTOS S.A. - EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL ("Companhia") que se encontram à disposição dos mesmos 
os documentos previstos no Art. 133 da Lei 6.404/76, quais sejanl, o Relatório da 
Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhadas de 'suas Notas Explicativas 
Complementares, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2020. 

Florianópolis, SC, 19 de abril de 2.021 
Fernando Marcondes de Mattos Diretor Presidente

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 06 de maio de 2021, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 18 de maio de 2021, às 14h30min *. - *(horário de Brasília)

Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP, FAZ SABER a todos quanto 
o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, 
artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento 
particular com força de escritura pública de 02/07/2014, cujo Fiduciante é ÍTALO PUCCINI, CPF/MF sob nº 063.538.969-05, em PRIMEIRO LEILÃO (data/
horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 596.503,16 (Quinhentos e Noventa e Seis Mil Quinhentos e Três Reais e Dezesseis Centavos 
- atualizado conforme disposições contratuais), os imóveis constituídos por “A) Apartamento nº 003 - Torre 01, medindo a área real total construída de 
110,0869m², sendo 59,95m² de área real construída privativa e 50,1369m² de área real construída de uso comum; e B) Garagem simples nº 27, medindo 
a área real total de 13,5445m², sendo 12m² de área real privativa, e 1,5445m² de área real de uso comum, do Edifício Garden Atiradores, situado na  
Rua Ottokar Doerffel nº 1.249, Bairro Atiradores, cidade de Joinville/SC, melhor descrito nas matrículas nºs 35.477 e 35.575 do 2º Ofício de Registro 
de Imóveis de Joinville/SC”. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja 
licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$333.738,08 
(Trezentos e Trinta e Três Mil Setecentos e Trinta e Oito Reais e Oito Centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial 
ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, 
encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda,  
VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (5789-10 Tt).

JUMERI ZANETTI - Presidente do SINTRAM/SJ

SINTRAM-SJ- Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de São José
Rua Justino Leite Neto nº 825- Roçado - São José/SC - CEP: 88.108- 330 - Fone: (48) 3259-7988

WhatsApp: (48) 99178-4532 - E-mail: atendimento@sintramsj-cut.com.br - Facebook: @sintram.sjcut
Site: SINTRAMSJ-CUT.COM - Instagram: @sintram_saojose

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Presidente do SINTRAM/SJ convoca os servidores públicos municipais de São José para comparecerem 
à ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:
DATA: 27 DE ABRIL DE 2021 (Terça-feira)
HORA: 19h00min (1ª chamada) e 19h15min (2ª chamada)
LOCAL: Devido aos protocolos de medidas de segurança sanitária, a assembleia ocorrerá de forma 
virtual através de plataforma online – O link de acesso à assembleia deve ser solicitado pelo 
Whatsapp 9- 9178 4532.
PAUTA:
1. Informes e Análise de Conjuntura;
2. Aprovação da pauta de reivindicações da DATA BASE 2021.
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CARIOCA
 TAÇA GUANABARA 

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

 CAMP. SEMIF. TAÇA RIO REBAIX. 

  11ª RODADA 
 24/4, 16h Resende  x  Vasco
24/4, 19h Flamengo  x  V. Redonda
24/4, 19h Portuguesa-RJ  x  Boavista
25/4, 11h05 Fluminense  x  Madureira
25/4, 15h15 Bangu  x  Nova Iguaçu
25/4, 18h Botafogo  x  Macaé 

V. Redonda 21 10 6 3 1 17 11 6 70
Flamengo 20 10 6 2 2 21 9 12 66.7
Fluminense 19 10 6 1 3 16 10 6 63.3
Portuguesa-RJ 18 10 5 3 2 16 6 10 60
Madureira 15 10 3 6 1 12 12 0 50
Vasco 14 10 3 5 2 18 14 4 46.7
Nova Iguaçu 12 10 3 3 4 15 15 0 40
Botafogo 12 10 2 6 2 10 9 1 40
Resende 11 10 3 2 5 10 18 -8 36.7
Boavista 11 10 2 5 3 12 12 0 36.7
Bangu 6 10 1 3 6 5 17 -12 20
Macaé 1 10 0 1 9 6 25 -19 3.3

GAÚCHO
 TIME P J V E D GP GC SG %

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º

 CLASSIFICADOS  REBAIXADOS

  11ª RODADA 
 24/4, 21h Ypiranga-RS  x  Grêmio
24/4, 21h Internacional  x  Esportivo
24/4, 21h São Luiz  x  Aimoré
24/4, 21h N. Hamburgo  x  São José-RS
24/4, 21h Juventude  x  Bras. Pelotas
24/4, 21h Pelotas  x  Caxias 

   12ª RODADA 
 A defi nir Ypiranga-RS  x  Grêmio
A defi nir Internacional  x  Esportivo
A defi nir São Luiz  x  Aimoré
A defi nir N. Hamburgo  x  São José-RS
A defi nir Juventude  x  Bras. Pelotas
A defi nir Pelotas  x  Caxias    

Grêmio 21 10 6 3 1 20 7 13 70
Internacional 20 10 6 2 2 19 9 10 66.7
Ypiranga-RS 16 10 4 4 2 18 12 6 53.3
Caxias 16 10 4 4 2 12 10 2 53.3
Juventude 14 10 4 2 4 12 11 1 46.7
Aimoré 13 10 4 1 5 10 14 -4 43.3
Bras. Pelotas 12 10 3 3 4 7 10 -3 40
São José-RS 12 10 3 3 4 7 10 -3 40
São Luiz 12 10 3 3 4 10 15 -5 40
Esportivo 9 10 2 3 5 9 13 -4 30
N. Hamburgo 9 10 2 3 5 12 17 -5 30
Pelotas 8 10 1 5 4 9 17 -8 26.7

PAULISTA
  GRUPO A 

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

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

1º
2º
3º
4º

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

1º
2º
3º
4º

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

1º
2º
3º
4º

 CLASSIFICADOS 

  6ª RODADA 
 17/4, 20h Bragantino 2 x 1 Mirassol
17/4, 22h15 Novorizontino 3 x 1 Ferroviária
18/4, 20h Botafogo-SP 0 x 0 Palmeiras
18/4, 20h Santos 2 x 1 Inter Limeira
18/4, 22h Corinthians 2 x 0 Ituano
19/4, 22h15 São Bento 1 x 1 São Caetano
23/4, 20h São Paulo 2 x 0 Santo André
5/5 Ponte Preta  x  Guarani 

   7ª RODADA 
 12/4, 20h São Paulo 1 x 0 Bragantino
16/4, 20h Corinthians 1 x 1 São Bento
21/4, 21h Inter Limeira 1 x 0 Ituano
21/4, 22h15 Mirassol 2 x 1 Botafogo-SP
22/4, 22h15 São Caetano 1 x 2 Ponte Preta
23/4, 20h Guarani 1 x 2 Palmeiras
23/4, 22h15 Novorizontino  x  Santos*
29/4, 22h15 Ferroviária  x  Santo André 

 Não fi nalizado até o fechamento desta edição  

Corinthians 18 9 5 3 1 11 6 5 66.7
Inter Limeira 6 7 2 0 5 3 10 -7 28.6
Santo André 6 7 1 3 3 4 8 -4 28.6
Botafogo-SP 6 8 1 3 4 4 11 -7 25

São Paulo 22 9 7 1 1 22 6 16 81.5
Ferroviária 10 7 3 1 3 11 9 2 47.6
Ponte Preta 10 7 3 1 3 8 7 1 47.6
São Bento 5 8 0 5 3 5 8 -3 20.8

Bragantino 20 9 6 2 1 13 5 8 74.1
Novorizontino 15 8 4 3 1 11 5 6 62.5
Palmeiras 12 7 3 3 1 10 5 5 57.1
Ituano 7 7 2 1 4 7 8 -1 33.3

Mirassol 11 7 3 2 2 8 7 1 52.4
Santos 10 8 2 4 2 7 12 -5 41.7
Guarani 8 8 2 2 4 7 11 -4 33.3
São Caetano 2 8 0 2 6 3 16 -13 8.3

Taison é oficializado 
no Internacional
O meia Taison foi apresentado 
no início da tarde de sexta-
feira no Inter e voltou a repetir 
que está muito feliz por voltar 
para casa. Disse que está mais 
experiente e com vontade de 
ajudar os companheiros, como 
Bolívar e D’Alessandro ajudaram 
ele quando iniciou no futebol. 

Flu em campo 
no domingo
No domingo, às 11h05, o 
Fluminense entra em campo 
contra o Madureira na última 
rodada da fase de grupos 
da Taça Guanabara e você 
acompanha tudo na tela 
da NDTV. Uma vitória pode 
levar o Flu à liderança, caso 
Flamengo e Volta Redonda 
não vençam seus jogos. 

Definidos os duelos 
da Copa do Brasil
Com a mudança no regulamento, os times da Libertadores 
entram na competição uma fase antes das oitavas de final

O sorteio da Copa do 
Brasil foi realizado na 
sexta-feira na sede da 
CBF, no Rio de Janeiro. Os 
32 times são: os 20 clas-
sificados pelos duelos da 
segunda rodada, 8 clubes 
vindos da Copa Liber-
tadores, o 9º colocado 
do Brasileirão 2020 e os 
campeões da Série B, Copa 
Verde e da Copa do Nor-
deste. Desta fase até o final 
não há vantagem pelo gol 
feito fora de casa. Os jogos 
serão dias 2 e 9 de junho.

CONFRONTOS

 Santos x Cianorte

 Bahia x Vila Nova-GO

 Palmeiras x CRB

 São Paulo x 4 de Julho-PI

 Red Bull Bragantino x Fluminense

 Ceará x Fortaleza

 Brasiliense x Grêmio

 Criciúma x América-MG

 Athletico-PR x Avaí

 Atlético-MG x Remo

 Atlético Goianiense x Corinthians

 Internacional x Vitória

 Juazeirense x Cruzeiro

 ABC x Chapecoense

 Flamengo x Coritiba

 Vasco x Boavista

Os times que estão colocados em primeiro 
farão o segundo jogo em casa:

Corinthians -  O meia 
Luan do Corinthians vem se 
destacando e recebeu elogios 
do técnico Vagner Mancini.
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Dias frios em SC
Quem mora na região serrana de Santa Catarina 
teve que tirar o casaco do armário devido às baixas 
temperaturas registradas na sexta-feira (23). 
Segundo dados da Epagri/Ciram, em Urupema, os 
termômetros chegaram a marcar 2ºC. Já em Urubici 
e São Joaquim, foram registrados 4ºC durante a 
madrugada, o que influenciou para a formação de 
geada. E os dias frios devem continuar em Santa 
Catarina. Segundo a Epagri, este sábado deve ser 
com temperaturas em elevação em todo o Estado, 
mas o frio deve voltar a partir de domingo. Na 
segunda e terça-feira, em grande parte do Estado, 
a entrada de uma massa de ar fria e seca deixa os 
dias com predomínio de sol e temperaturas baixas.

Canta Comigo estreia domingo
Neste domingo (25) entra no ar a terceira 
temporada do Canta Comigo sob o comando 
de Rodrigo Faro. Artistas dos mais diversos 
estilos - em performances individuais ou em 
grupo – prometem mostrar todo o seu talento 
no palco da atração para disputar um prêmio 
milionário. O programa terá 12 episódios e 
será exibido aos domingos, às 18 horas, logo 
após o Hora do Faro, na Record TV. O objetivo 
dos participantes é impressionar os 100 
jurados que compõem o painel da atração. 

+notícias

Sem censo em 2021 -  
O Secretário Especial da Fazenda 
do Ministério da Economia, 
Waldery Rodrigues, afirmou que 
o Censo Demográfico do IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística), que estava previsto 
para este ano, não será realizado 
em razão da falta de orçamento. 
“Não há previsão orçamentária 
para o Censo, portanto ele não se 
realizará em 2021. As consequências 
e gestão para um novo Censo serão 
comunicadas ao longo desse ano”, 
declarou o secretário. Os recursos 
necessários para o Censo, que 
acontece, em geral, a cada dez anos, 
eram da ordem de R$ 2 bilhões. 

Juíza brasileira 
na Olimpíada
A Fifa (Federação Internacional de Futebol) 
oficializou na sexta-feira (23) a participação da 
árbitra Edina Alves Batista, de 41 anos, como a única 
juíza brasileira de campo nas partidas de futebol 
femininas e masculinas da Olimpíada de Tóquio, no 
Japão. A competição está marcada para começar no 
dia 23 de julho, e Edina é a única representante do 
Brasil entre os 25 juízes de campo divulgados. Em 
fevereiro deste ano, a paranaense Edina comandou 
o trio de arbitragem no Mundial de Clubes da Fifa, 
torneio vencido pelo Bayern de Munique. Desde 2016, 
a árbitra está no quadro de arbitragem da entidade.
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Universidades 
em destaque 
A UFSC (Universidade 
Federal de Santa 
Catarina) é a quarta 
melhor universidade 
federal do país, de acordo 
com o IGC (Índice Geral 
de Cursos Avaliados da 
Instituição), divulgado 
pelo Ministério da 
Educação. Considerando-
se todas as universidades 
brasileiras, a UFSC ocupa 
a quinta colocação. Já a 
Udesc (Universidade do 
Estado de Santa Catarina) 
segue mantendo SC na 
quarta posição entre as 
unidades da federação com 
instituições estaduais de 
ensino superior, atrás de 
São Paulo, Rio de Janeiro e 
Paraná. Já o IFSC (Instituto 
Federal de Santa Catarina) 
foi eleito como o melhor 
instituto federal do país.
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Reforma administrativa ainda este ano 
O deputado federal Darci de Matos (PSD), relator da reforma administrativa, 
disse que trabalha com a perspectiva de colocar a PEC (Proposta de Emenda 
à Constituição) em votação no plenário da Câmara dos Deputados no final do 
primeiro semestre. “Ou fazemos esse ano ou não fazemos mais, porque no ano 
que vem teremos eleição. Esse é o momento de tocarmos a reforma para que 
o país possa voltar a respirar”, disse ele, que participou de forma virtual da 
reunião de diretoria da Fiesc (Federação das Indústrias), na sexta-feira (23). 

Turismo espacial em 2026 -  
A Rússia está construindo uma 
nova estação espacial, cuja 
ideia é receber tripulações 
a partir de 2026. O projeto 
faz parte do novo programa 
do governo para o setor, que 
pretende deixar a Estação 
Espacial Internacional até 
2025 para se dedicar ao 
módulo próprio. “Se o centro 
científico de energia da nova 
estação for lançado em 2026, 
será possível organizar uma 
expedição tripulada nesse ano”, 
afirmou Vladimir Solovyov, 
diretor de voo do segmento 
russo na Estação Espacial 
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