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Hering é vendida
por R$ 5 bilhões
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JEC/Krona vence a
Assoeva por 4 a 2
PÁGINA 16

REFERÊNCIA EM INFORMAÇÃO DO NORTE CATARINENSE

JOINVILLE, TERÇA-FEIRA, 27 DE ABRIL DE 2021
ANO 11 | Nº 3.308 | NDMAIS.COM.BR

FOTO DIVULGAÇÃO/ND

“SOMOS TODOS
GIGANTES”

PANDEMIA

Prefeitura
anuncia novo
decreto
Única mudança diz
respeito ao uso de
parques e praças
públicas que, agora, está
liberado, desde que sem
aglomeração. PÁGINA 4

PREVIDÊNCIA

Reforma dá
mais um passo
na Câmara
Na sessão de ontem na
Comissão de Saúde e
Finanças, ficou definido
que o vereador Willian
Tonezi será o relator dos
projetos. PÁGINA 10

DRIKA

Leandro Zago é
anunciado para
comandar
o Joinville
PÁGINA 16

SABRINA AGUIAR

Após buscar diferentes formas de inclusão para a filha Luiza, de quatro anos,
que tem nanismo, enfermeira Bianca Oliveira do Prado encontrou a solução em
projeto de bonecas que materializa todo o seu sentimento materno. Página 3

Corte de verbas
para estradas
da região gera
reclamações
PÁGINA 2
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SABRINA AGUIAR
sabrina.aguiar@ndtv.com.br

Enquanto a proposta está sendo debatida na Câmara de Vereadores,
para acompanhar o projeto na Assembleia Legislativa, representantes
de municípios daqui da região também tratam da criação da região
metropolitana de Joinville. Os 26 municípios associados à Amunesc,
Amvali e Amplanorte fazem parte do debate representados pelos
presidentes e executivos das associações.

FOTO: DIVULGAÇÃO AMUNESC

Debate sobre a região metropolitana

O presidente da Amunesc e prefeito de Garuva, Rodrigo Adriany David
(MDB), quer estudos técnicos para tomar decisões favoráveis ou não.
Inclusive partiu da entidade a aproximação com a Agência Francesa de
Desenvolvimento, por intermédio da Companhia Águas de Joinville, para
analisar os impactos dessa proposta.
Diversos outros representantes também querem essa avaliação técnica.
A reunião também contou com a participação do prefeito de Joinville
e primeiro vice-presidente da Amunesc, Adriano Silva; do diretorpresidente da Companhia Águas de Joinville, Giancarlo Schneider; do
diretor do Consórcio Intermunicipal de Gestão Pública do Vale do Itapocu
(Cigamvali), Fabiano Spézia; e do vereador Lucas Souza, de Joinville.

Corte em verbas para rodovias

Lamentável

A informação divulgada pela Prefeitura de Joinville de que
no fim de semana houve furto da fiação do Restaurante
Popular I, no bairro Bucarein e que, por isso, ele nem pode
funcionar ontem. Ocorrências desse tipo acabaram sendo
comuns, em vários municípios, e com penas brandas quando
os autores são flagrados. Outra ocorrência também contra
o bem público foi o furto de equipamentos eletrônicos da
estação meteorológica que fica na Estrada Arataca, que
fazem parte da Defesa Civil municipal. Dinheiro público,
diga-se, nosso, que vai para o ralo e mais burocracia
para recuperar as perdas ao patrimônio público.

Ampliação da ETE Jarivatuba

Já para Joinville, uma boa notícia divulgada
pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Tratase da ampliação da Estação de Tratamento de
Esgoto (ETE) do Jarivatuba. Bolsonaro destacou
a participação do governo federal em ações de
saneamento básico no país, entre elas, as obras
de ampliação e modernização que estão sendo
feitas em parceria com a Companhia Águas de
Joinville e devem beneficiar milhares de famílias.
FOTOS DIVULGAÇÃO/ND

O Orçamento de 2021
sancionado pelo governo
federal foi alvo de críticas de
alguns deputados estaduais.
Daqui da região, Vicente
Caropreso (PSDB) mostrou
os números nos cortes para
obras em rodovias federais
aqui no Estado. Na BR-470,
de R$ 112 milhões para R$
56 milhões. Para a BR-280
não foi diferente. Dos R$
105 milhões aprovados no
Congresso, restaram R$ 44
milhões. “Desrespeito com o
estado que cresce, arrecada
mais e recebe menos”, foram as palavras do deputado, indignado.
Para nossa região é uma perda considerável mesmo para a sonhada
duplicação da rodovia que é trecho importante para o turismo e para
a economia do norte do Estado.

Pix em mais uma
modalidade de
pagamento
É o Documento de
Arrecadação do Simples
Nacional, o DAS. O tributo
administrado pela Receita
Federal agora é emitido com
QR Code, que pode ser lido
pelo aplicativo do banco e
fazer o pagamento via PIX.
O pagamento do DAS é
realizado mensalmente
pelas microempresas,
empresas de pequeno porte
e microempreendedores
individuais optantes
pelo Simples Nacional.
De acordo com a Receita
Federal, existem cerca de
16 milhões cadastrados no
Simples. Além da agilidade,
uma das principais
vantagens é que a situação
fiscal é atualizada mais
rapidamente e permite a
emissão de certidão negativa
de débitos da Receita Federal
em menos tempo. Houve
também a liberação do uso
do Pix na contribuição do
E-Social (DAE), a soma
dos tributos relacionados
à folha de pagamento do
empregado doméstico.

EspecialND
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NA Um drible no
preconceito
NIS
MO
Mãe desenvolve ideia de boneca
para promover inclusão da filha
e vê proposta ser incorporada no
Projeto “Somos Todos Gigantes”
do Instituto Nacional do Nanismo

Uma iniciativa da enfermeira Bianca Oliveira do
Prado, que reside em Joinville, ganhou reconhecimento nacional. Mãe de Luiza, de quatro anos, que
tem acondroplasia, um tipo de nanismo, Bianca
desenvolveu, em parceria com a artesã Caroline
Oliari, uma boneca com as características da filha.
A ideia era ganhar a marca do Instituto Nacional do Nanismo (INN) e, após um ano, ela viu o
trabalho ser incluído no Projeto “Somos Todos
Gigantes”, o qual promove a inclusão de crianças
que enfrentam o mesmo problema.
“Eu me emociono sempre que
falo dela (Luiza). Não é um choro de
tristeza, é de felicidade, de amor, do
que ela tem nos ensinado e a todos
que convivem conosco. É uma lição
de vida diariamente”, afirma Bianca.
Ela descobriu que a filha teria nanismo no oitavo mês de gestação e
o nascimento de Luiza transformou
a vida de Bianca. Desde o primeiro
contato, a mãe buscou incessantemente descobrir atividades de inclusão. Logo, ela conheceu o INN e teve
a ideia da boneca em um congresso.
“Sempre quis trazer algo para
as crianças. A Luiza sempre foi minha boneca
viva e eu queria fazer algo para ela”, lembra.
A artesã Caroline Oliari passou um ano desenvolvendo o protótipo e o resultado final
surpreendeu a enfermeira, pois uma das bonecas tem as mesmas características de Luiza.
Bianca, que é profissional da saúde e trabalha na linha de frente durante a pandemia, diz
que a filha passa mais tempo com a avó e que
a boneca “veio como um acalanto para o coração”. De acordo com Bianca, as bonecas estão
sendo vendidas apenas em Santa Catarina no
momento, mas a proposta é ampliar a comercialização e reverter os lucros obtidos para o
INN. Os preços variam de R$ 120 a R$ 180.

Mais de 400 tipos de nanismo

Luiza se identificou com a boneca criada pela
mãe em parceria com a artesã Caroline Oliari

O nanismo foi reconhecido nacionalmente como deficiência
física em 2004, quando as pessoas de baixa estatura passaram
a ter direitos específicos para suas necessidades, embora ainda haja muito o que se fazer neste aspecto. Segundo o INN, é
muito importante consultar um geneticista para saber melhor
sobre o quadro, genético ou hormonal, desta condição chamada nanismo. Conforme a literatura médica, são mais de 400 tipos catalogados, além dos casos sem diagnóstico fechado.
O tipo pituitário – de origem hormonal – é tratável com administração diária de doses do hormônio do crescimento ao longo
da infância. Já o tipo de nanismo de causa genética é resultado de uma mutação em algum gene pouco funcional e representa, em sua maioria, a família das displasias esqueléticas.
Além dos possíveis desdobramentos patológicos, a limitação
da altura causa dificuldades de locomoção, de inclusão social, de
busca por trabalho, e principalmente, preconceito. Os indivíduos
com nanismo medem entre 70 centímetros e 1,40 m e podem ser
concebidos por qualquer casal. A condição não é necessariamente hereditária e 80% dos pais de pequenos têm estatura média.
A acondroplasia é a forma mais frequente de apresentação do
nanismo, representando 70 a 80% dos casos. Consiste em um distúrbio autossômico dominante no qual membros são mais curtos
em relação ao tronco, mandíbulas são relativamente grandes, mãos
pequenas, largas e dedos curtos. A inteligência não é afetada.
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Prefeitura anuncia novo
decreto e flexibiliza regra
A Prefeitura de Joinville prorrogou
ontem, por mais sete dias, o decreto com
medidas de enfrentamento à pandemia
da Covid-19 na cidade. O novo decreto foi assinado pelo prefeito Adriano
Silva e se estende até o dia 3 de maio.
Entre as novidades está a revogação do inciso X, do artigo 2º, do Decreto nº 41.884, de 19 de abril, que
dizia a respeito ao uso de parques e
áreas públicas. Agora, a cidade segue
as regras impostas pelo decreto estadual nº 1.225, que libera a permanência
de pessoas, exceto com aglomerações
em parques, praças, jardins botânicos,
balneários e faixas de areia de praias.
Já a restrição de circulação entre
23h e 6h continua valendo em Joinville. Neste período, está liberado apenas o deslocamento de pessoas para
serviços essenciais ou para atividades laborais. Além disso, permanece
proibido o funcionamento de casas
noturnas, boates e pubs. Os horários
do comércio e dos prestadores de serviço permanecem sem alterações.

FOTOS DIVULGAÇÃO/ND

Com validade até o dia 3 de maio, documento prorroga medidas de enfretamento à Covid -19 vigentes em Joinville.
Única mudança está relacionada ao uso de parques e áreas públicas, que libera a permanência de pessoas sem aglomero

Restrições mais fortes em Joinville
são adotadas no período da
noite, quando há restrição de

CONFIRA

circulação de pessoas nas ruas

Lojas de departamento, galerias, comércio de rua e atividades
varejistas não essenciais poderão funcionar das 9h às 21h.
Shoppings têm permissão de
funcionamento das 10h às 22h.
Estabelecimentos comerciais
destinados à venda exclusiva de
insumos para a indústria têm permissão para funcionar das 7h às 19h.
Demais atividades e serviços não essenciais podem
funcionar das 8h às 19h.
Restaurantes, bares, pizzarias,
sorveterias, lanchonetes e similares
podem funcionar das 6h às 22h.
Serviços de saúde não emergenciais têm permissão de funcionamento das 6h às 22h.
Academias e estabelecimentos que oferecem aulas de atividades físicas e desportivas
podem funcionar das 6h às 22h.

Produzida por uma farmacêutica america,
vacina da Pfizer deve ser armezenada a -70ºC

Vacina americana virá
apenas para Florianópolis
Florianópolis será a única cidade
catarinense a receber o primeiro
lote de vacinas da Pfizer. A determinação é do Ministério da Saúde,
que atribuiu à Capital do Estado as
condições logísticas para receber,
neste momento, o imunizante da farmacêutica americana.
Diferentemente da CoronaVac, a vacina da Pfizer
precisa ser armazenada em ultrafreezers de até -70ºC.
“Não são todos os municípios
que têm condições de logística
ou refrigeração para receber
essa vacina. Por isso, em um
primeiro momento, ela será restrita a todas as capitais. Depois,
vamos fazer um teste em como
a imunização se comporta para,
então, distribuir aos municípios
que tiverem a estrutura suficiente”, diz o superintendente
do Ministério da Saúde em Santa
Catarina, Rogério Ribeiro.
A previsão é para que 1 milhão
de doses do imunizante chegue
ao Brasil no dia 29 de abril.

Cidade
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Quem conhece a Festa do Trabalhador
da NDTV | Record TV já sabe que o tem
diversão, mas também tem muito serviço voltado aos moradores de Joinville e
região. Mesmo não ocorrendo fisicamente
por causa da pandemia, a NDTV | Record
TV não deixou a data passar em branco:
preparou uma semana inteira de comemorações que poderão ser conferidas ao
longo da semana na TV e no Portal ND+.
Entretenimento, como show de talento, homenagens, serviços de cidadania,
orientações de saúde e muito mais. E já
começamos a semana com prestação de
serviço. A NDTV Record Joinville conversou ontem (26) com o coordenador
do Sine Joinville, Magnus Klostermann,
que falou sobre a oferta de vagas, recolocação no mercado de trabalho e deu
todos os caminhos para quem está atrás
de uma nova oportunidade de trabalho.
“Nós temos um grande volume de
pessoas que vem até o Sine em busca de
recolocação no mercado de trabalho. A
pandemia impactou muita gente. Mas o
Sine está sempre com vagas de emprego,
inclusive há vagas que não exigem experiência. Muitos empregadores não estão
exigindo experiência. Vale para primeiro
emprego e também para quem quer mudar de área”, comenta Klostermann.
Ele assinala que na cidade, além das tradicionais empresas de recrutamento profissional, há também outras duas unidades
que fazem a oferta de vagas e ajudam na
intermediação. “É uma das características
de Joinville. Temos duas casas de acolhimento ao trabalhador: o Cepat, em âmbito
municipal, e o Sine em âmbito estadual”,
diz Magnus Klostermann.
O Cepat e Sine ainda contam com uma
equipe de atendimento voltada à inclusão
social. É chamado de atendimento psicossocial, formado por psicóloga e assistente social, que faz um acolhimento do
trabalhador com deficiência e sua recolocação no mercado de trabalho, além de
prestar orientação aos jovens aprendizes.
Casos de trabalhadores que não permanecem muito tempo nas empresas também são encaminhados a essa equipe.
No Cepat, por exemplo, estão disponíveis, esta semana, 140 vagas com salários de até R$ 3 mil.

FOTOS DIVULGAÇÃO/ND

Em razão da pandemia,
a tradicional Festa do
Trabalhador não poderá ser
realizada, mas a prestação
de serviços e a diversão estão
garantidas até o dia 1o de maio
na tela da TV e no Portal ND+

FOTO GLADIONOR RAMOS/ NDTV RECORD JOINVILLE

NDTV Joinville dá a largada
na Semana do Trabalhador

OS CAMINHOS
ATÉ A VAGA
O primeiro passo é ter em mãos a carteira
de trabalho ou carteira digital (desde
2019 não é mais confeccionada a carteira
física) e documento de identidade;
O Sine faz o cadastro, cruza o perfil do
trabalhador com o da vaga e encaminha o
trabalhador para entrevista.
O trabalhador pode procurar tanto o Sine,
pela manhã, quanto o Cepat, à tarde.
Sine: 8h às 14h
Endereço: rua do Príncipe,
edifício Manchester
Cepat: 13h às 19h
Endereço: Abdon Batista, 342

OUTROS CANAIS
AO TRABALHADOR
Site Emprega Brasil
Aplicativo Sine Fácil.
Grupos de Whatsapp onde são divulgadas
as listas. O trabalhador pode se cadastrar
para receber essas listas no celular.
O Sine de Joinville conta com
pessoal treinado para acolher,
tirar dúvidas e encaminhar o

SEMANA DO TRABALHADOR NDTV

trabalhador às vagas de emprego
Data: 27/04 a 01/05
Onde: Balanço Geral, Tribuna
do povo e Portal ND+
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Caiu o monopólio
da verdade
A ideia da criação de agências de “checagem de fatos”
surgiu com a premissa de que a internet propiciou a irradiação
desenfreada de notícias falsas. Essas instituições atuariam
então como crivo para determinados conteúdos considerados
duvidosos, determinando o que é verdade e o que é mentira.
Uma proposta no mínimo ousada – mesmo na hipótese
de uma atuação essencialmente objetiva. Na prática, não
foi o que aconteceu. Os “checadores” se permitiram juízos
conclusivos sobre matérias de alta subjetividade e a Justiça
acaba de proferir a primeira decisão contra esses abusos
– que na verdade viraram uma forma de censura.
O conceito de checagem já traz algo de pretensioso – para
dizer o mínimo, considerando apenas o território da boa fé. A
avalanche de informações decorrente da popularização das
redes sociais de fato tornaria bem-vinda a ajuda para melhor
compreensão de determinados temas ou supostas notícias. Um
trabalho de contextualização de fatos controversos seria muito
útil para o consumidor de informação formar o seu juízo com
mais conhecimento. Em
vez de juízes do falso ou
verdadeiro, carimbando
sites, perfis e jornalistas,
seria de grande serventia
As tais agências
para o público uma
checadoras saíram
instituição provedora de
basicamente
pesquisa histórica cotejando
enquadrando tudo
múltiplas visões sobre
assuntos polêmicos.
numa cartilha
O que se viu não teve
pronta e pobre”.
nada a ver com isso. As
tais agências checadoras
saíram basicamente
enquadrando tudo numa cartilha pronta e pobre. Os “julgamentos”
mais escandalosos estão relacionados com o chamado tratamento
precoce contra a Covid – experiência clínica com diversos
estudos respeitáveis indicando provável eficácia. Quem tratou
do assunto como ele é – ou seja, um processo de pesquisa sem
evidência científica conclusiva, mas com significativos sinais de
efetividade – foi tratado pelos “checadores” como mentiroso.
Essa conduta prepotente e lesiva foi finalmente punida pela
Justiça. Em decisão lavrada na 41ª Vara Cível de São Paulo, o juiz
Marcelo Augusto Oliveira determinou que a agência de checagem
“Aos Fatos” exclua os textos em que classifica como fake news
duas reportagens da revista “Oeste”. “O tom adotado é mesmo
agressivo”, escreveu o juiz, “e toma para si o monopólio da verdade
do conteúdo tratado”. Dispondo sobre a questão do abuso do direito
ao contraditório, a decisão assinala que a referida agência “não
apenas discordou da informação contida nas publicações da autora
(revista “Oeste”), como também já lhe atribuiu caráter de falsidade
logo no título da reportagem, com o nítido propósito de retirarlhe a credibilidade perante os leitores, sem a mínima cautela.”
Se o poder judiciário continuar atento, perceberá que em diversas
ocasiões os tais “checadores” abusaram e continuam abusando
de uma suposta autoridade que a sociedade não lhes conferiu.

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

Conexão ND

Conselheiro catarinense da
Petrobras explica saída do cargo
O advogado catarinense
Marcelo Gasparino da Silva,
que há dez anos atua como
conselheiro de administração
independente em companhias abertas como Petrobras, Vale e Eternit, foi alvo
de uma polêmica há dez dias.
Representante dos acionistas
minoritários no conselho
de administração da Petrobras, ele anunciou a saída
quatro dias após ser eleito.
Em entrevista ao jornalista
e colunista Moacir Pereira,
no programa Conexão ND,
ele falou sobre a decisão,
além da política de preços
da estatal, de privatização,
economia brasileira e a força
da indústria catarinense. O
programa vai ao ar diariamente, às 22h40, na Record
News e é transmitido simultaneamente pelo portal ND+
Durante assembleia de
acionistas da Petrobras
realizada no dia 12 de abril os
pequenos investidores reuniram esforços na tentativa
de conquistar mais vagas no
conselho de administração da
empresa, mas não obtiveram
sucesso, apenas Gasparino foi eleito. Antes mesmo
da votação, o advogado já
havia anunciado que poderia
renunciar, devido ao modelo de votação no exterior.
Atualmente, eles ocupam três
das 11 cadeiras do colegiado. O catarinense deixa o
cargo no dia 31 de maio.
“Houve uma situação bem
particular. Foi a demissão
do então presidente Roberto
Castello Branco, que gerou
um movimento dos acionistas minoritários em prol de
uma melhor representatividade no conselho. Ocorre
que existe um sistema de
votação, chamado de boletim de voto a distância, que
apresentou alguns proble-

REPRODUÇÃO/ND

Fiuza
GUILHERME

Geral

Moacir Pereira recebeu ontem no programa Conexão
ND o advogado Marcelo Gasparino da Silva

mas sistêmicos e que acabou
resultando em problemas na
apuração dos votos proferidos na assembleia. Como
já havia antecipado que se
esses problemas estavam
ou viriam a acontecer, eu
também antecipei que se
não fosse um processo que
desse para ser identificado
de acordo com as regras, eu
renunciaria para que uma
nova eleição ocorresse”,
contou ele ao Conexão ND.

de todos esses desafios. O
mercado estava satisfeito
e acabou se surpreendendo
com a mudança repentina
que foi definida pelo governo federal”, avaliou.
Para Gasparino, a política de preço dos combustíveis adotada pela Petrobras
é mais adequada já que a
estatal compete conforme as
regras de mercado, inclusive
está previsto na Constituição
Brasileira. “Questão muito
sensível na população brasileira que é o preço do combustível. Quando ele foge do
patamar razoável no ponto
de vista do consumidor, isso
acaba gerando uma reação. O
aumento do preço de combustíveis era inevitável”.
O advogado catarinense
enfatizou que mesmo sendo
um homem ligado ao mercado financeiro, ele pensa
que o Brasil precisa priorizar
primeiro a vacinação para
controlar a pandemia da Covid-19, em detrimento à economia. “Quanto mais rápido
o povo brasileiro for vacinado
melhor sua capacidade de recuperação econômica”, disse.

PETRÓLEO

Gasparino elogiou o
ex-presidente da estatal
Roberto Castello Branco,
que foi demitido, via redes
sociais, pelo presidente Jair
Bolsonaro (sem partido). “O
barril do petróleo chegou
a menos de US$ 30 e isso
é inviável para empresas
como a Petrobras. O mercado
mundial de petróleo parou.
Centenas de superpetroleiros boiando nos continentes
e o mercado praticamente
parado. Um trabalho muito
importante na gestão que
resultou em um ano bom
para a Petrobras, apesar

Brasileiro e o conceito de gigantismo estatal
Conhecido por defender
a privatização das estatais,
Gasparino disse que o brasileiro carrega o conceito
de gigantismo estatal, ou
seja, o Estado precisa ser
grande e para isso deve
deter, inclusive, participações em empresas estatais.
Ele lembrou que os riscos
de intervenção por parte
dos governos federal e

estadual afastam interessados. “Existe uma desconfiança muito grande do
risco do intervencionismo.
Vimos este ano o caso do
Banco do Brasil, da Eletrobras e o caso mais recente
da Petrobras”, comentou.
Ainda no programa,
Gasparino destacou que
apesar da crise econômica
por conta da pandemia,

a indústria catarinense “vive um momento
interessante”, devido à
capacidade de produzir e
exportar. “Santa Catarina
é um Estado muito industrializado, está sofrendo menos do que os
outros Estados por estar
alicerçada em indústrias
e tem meios para escoamento da produção”.

Política
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CPI começa hoje com nova polêmica
Decisão liminar de ontem do Tribunal de Justiça do DF proíbe que senadores escolham Renan Calheiros para
ser relator da comissão; parlamentares devem convocar três ex-ministros da Saúde para prestar depoimento
EDILSON RODRIGUES/AGÊNCIA SENADO/ND

A CPI (Comissão Parlamentar
de Inquérito) que vai investigar
as ações do governo e o uso de
verbas federais pelas três esferas do Executivo na pandemia
de Covid-19 se reúne pela primeira vez hoje, a partir das 10h.
Com a instalação oficial, a CPI
escolherá seu presidente, seu
vice-presidente e seu relator. O
fato novo é uma decisão liminar
da Justiça de ontem que proibiu
os senadores de escolherem
Renan Calheiros (MDB-AL)
para ser relator da comissão.
A Justiça Federal do Distrito Federal decidiu ontem
barrar a possibilidade de
Renan assumir a relatoria
dos trabalhos a partir de uma
ação movida pela deputada
Carla Zambelli (PSL-SP).
Há um acordo para a eleição
do senador Omar Aziz (PSD-AM) na presidência e do
senador Randolfe Rodrigues
(Rede-AP), na vice-presidência

do colegiado. Com a contrariedade do Planalto, o senador
Renan Calheiros (MDB-AL) é
tido como preferido do grupo
para ser o relator da comissão.
Na ação popular que levou
à concessão da liminar, Carla
Zambelli argumentou que a
indicação de Renan Calheiros afronta a moralidade
administrativa e compromete a “imparcialidade que
se pretende de um relator”
porque ele responde a processos em tramitação no STF
(Supremo Tribunal Federal).
Além disso, a deputada sustenta que ele é pai do
governador de Alagoas, Renan Filho, e um dos objetos
de investigação da CPI será
apurar o eventual desvio de
verbas federais enviadas aos
Estados para o enfrentamento da pandemia de Covid.
Na decisão, o juiz Charles
Renaud Frazão de Moraes de-

Governistas acionarão órgãos de controle
para mirar prefeitos e governadores
O Palácio do Planalto se
articula para acionar órgãos
de controle e abastecer a
CPI da Covid no Senado
com informações sobre o
repasse de verbas federais
a Estados e municípios.
Senadores da ala governista, Marcos do Val (Podemos-ES) e Eduardo Girão
(Podemos-CE), preparam
requerimentos solicitando
informações a órgãos como
Ministério Público Federal, Polícia Federal, Tribunal de Contas da União
e Ministério da Saúde.
O objetivo é identificar
possíveis fraudes e desvios,
além de mapear as investigações em andamento. A
estratégia é discutida como
forma de colocar prefeitos
e governadores também na
mira da CPI, desviando o
foco do governo federal.
Requerimentos como os
preparados por Do Val e
Girão podem ser apresentados por qualquer membro da CPI, mas precisam
de aprovação da maioria
dos integrantes antes de
serem enviados. O governo,

porém, é minoria no grupo.
Dos 11 senadores, quatro
são alinhados ao Palácio
do Planalto, dois atuam
na oposição e outros cinco
são considerados independentes, com posições
que mudam de acordo
com seus interesses.
Caso os requerimentos sejam aprovados, as
respostas dos órgãos de
controle podem ser usadas
para compor o relatório
final da investigação e até
encaminhar o indiciamento
de autoridades ao Ministério Público, por exemplo.
"Vamos ter que ter acesso
a esses documentos. Tem
problema grave nos Estados. Em Brasília, a turma
chegou a ser presa e saíram
com o argumento de que o
Ministério Público não era
competente para investigar porque os recursos
eram federais", afirmou o
líder do PSDB no Senado,
Izalci Lucas (DF), aliado
do governo Bolsonaro, que
pediu para os membros da
CPI acionarem os órgãos
de controle federais.

O nome de Renan Calheiros é cotado como o mais
provável para assumir a relatoria da CPI da Covid

termina que o nome de Renan
Calheiros “não seja submetido à votação para compor a
CPI em tela, e isso somente
até a vinda da manifestação
preliminar sua e da Advocacia Geral da União no caso”.

O senador Renan Calheiros
afirmou ontem que vai recorrer
e que a decisão é uma “interferência indevida” no Senado.
Depois da instalação e da
escolha dos postos-chave,
a CPI terá autonomia para

decidir se os seus próximos
compromissos serão presenciais, virtuais ou mistos.
Devem ser votadas as convocações de pessoas para depor
na CPI. Deverão ser chamados
os três ex-ministros da Saúde
de Bolsonaro, possivelmente
por ordem de passagem pela
pasta (Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich e Eduardo Pazuello). Ofícios sobre
compra e recomendação de
cloroquina para Covid também estarão sob análise. As
negociações de vacinas também ditarão parte dos rumos.
A declaração do ex-secretário
de Comunicação da Presidência
da República Fabio Wajngarten
à revista Veja será explorada
e ele deve ser chamado para
depor. Em uma entrevista,
ele relatou ter tentado negociar doses da Pfizer, mas
que houve “incompetência”
do Ministério da Saúde.
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A eleitoreira CPI da Pandemia
Quando Santa Catarina e o
Brasil retornarem à vida normal,
após esta calamidade da Covid-19,
não faltarão retrospectivas para
avaliar os que se arriscaram para
protegerem vidas humanas. E,
também, aqueles que torpedearam
ações de combate ao coronavírus,
abrindo gigantescas dissidências
e conflitos políticos desastrosos.
Já no início, a receita suicida do
ministro Henrique Mandetta, repetindo
o “Fique em casa”. Isole-se e só

procure hospital para ser intubado.
Vieram depois ministros do STF
cassando os poderes da Presidência da
República no constitucional comando
nacional dos planos de imunização
e de projetos de combate a doenças
contagiosas. As consequências estão aí
testemunhadas por todos. Governadores
e prefeitos, em campanha eleitoral,
implantaram verdadeiro estado de
sítio. O lockdown que decretaram
- está comprovado - não reduziu o
contágio, muito menos o número de

internados e de mortos. E, produziu uma
quebradeira geral de micro e pequenas
empresas, causando dor e sofrimento
aos milhões de desempregados.
Agora, para agravar o confuso e
calamitoso cenário, o Senado instala
hoje a CPI da Pandemia, outra
vez com intervenção descabida e
autoritária do Supremo. Chega com
uma composição imoral, com vários
de seus membros denunciados, réus
ou investigados por corrupção.
E, na véspera de ser instalada, com
XXXXXXXXXX/ND

Portugueses
Entre as comemorações dos
521 anos do Descobrimento
do Brasil, o governo dos
Açores promoveu o Encontro
Genealogia Açores-Brasil.
O professor Sérgio Luiz
Ferreira, do Instituto Histórico
e Geográfico, homenageou
três descendentes honoráveis
de Santa Catarina: o irmão
Joaquim Francisco do

mais uma pérola do PT. O senador
Humberto Costa anunciou: quer
investigar o presidente do Conselho
Federal de Medicina por ter assegurado
autonomia aos médicos para
prescreverem tratamento imediato.
Direito que vem desde Hipócrates.
Como destacou o editorial do Grupo
ND: esperava-se união dos senadores
e de todos os parlamentares e políticos
para combater o inimigo comum.
O título do editorial diz
tudo: “A CPI do deboche”.

Curtas

Livramento, fundador do
Hospital de Caridade e de várias
Santas Casas, no século 18; José
Boiteux, pela via materna, o
maior intelectual catarinense,
no século 19; e o professor
Anibal Nunes Pires, destacado
educador e escritor, no
século 20. No fim de semana,
registraram-se 43 anos do
falecimento do professor Anibal.

Space-X - Continua tendo grande repercussão na
Europa e em outros continentes a revelação feita pelo
bilionário Elon Musk de que o megaprojeto do Space-X
foi concebido em Florianópolis, durante reunião com
Peter Thiel, outro bilionário e visionário da informática
e inovação. Pedro Lummertz da Silva, filho do secretário
Vinicius Lummertz, compartilhou com familiares e
amigos matérias destacadas publicadas em países
europeus citando Florianópolis. Pedro estuda em
Barcelona, onde cursa administração na Esab.

Raridade
Três pequenos documentários de cenas da Ilha de Santa
Catarina, filmados em 16 milímetros pela família von
Wangenhein, foram resgatados e estão circulando nas
redes sociais. São imagens inéditas de Florianópolis
há mais de 60 anos. Os filmes foram encontrados
recentemente e restaurados por especialistas.

– Presidente Ricardo Roesler
pautou para o dia 5 de
maio o julgamento pelo
Órgão Especial do TJSC do
recurso da OAB-SC sobre
a vaga de desembargador
pelo quinto constitucional.

Mudança - Projeto de transferência da Ceasa das
atuais instalações na BR-101 para área mais ampla no
Contorno Viário da Grande Florianópolis foi anunciado
pelo secretário da Agricultura, Altair Silva. Em visita
à atual sede da Ceasa, em São José, com 112 mil m², o
secretário constatou que a limitação de espaço afeta
o desenvolvimento do comércio de frutas e verduras
e artigos vindos diretamente dos produtores.

– Exposição Internacional
de Pinturas será aberta
sábado (1º) na Galeria
de Arte da Vinícola
Francioni, em São Joaquim.
Intitulada From sea at
sea terá obras de Standa
Sedlak, com curadoria
de Edison Machado.
– Ministério Público de Santa
Catarina arquivou denúncia
do deputado Kennedy
Nunes contra o comando da
PM sobre concurso público.

Cooperativas
As cooperativas que integram o sistema Unicred em Santa
Catarina e no Paraná estarão realizando assembleias até
fins de abril para uma decisão de impacto financeiro. Vão
decidir sobre a distribuição das sobras de 2020 entre todos
os associados. Somadas, Valor Capital, Desbravadora, União,
Vale Europeu, Coomarca e Centro-Sul irão distribuir R$
97.439.581,00 para mais de 80 mil cooperados. A assembleia
virtual da Valor Capital, na Grande Florianópolis, acontece hoje.

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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EDITORIAL

Trade turístico
precisa sobreviver

V

oltar a viajar é um dos maiores desejos dos consumidores, segundo estudo global divulgado pelo IBM Institute for Business Value. O mesmo estudo conclui que
os entrevistados estão mais confiantes na segurança,
eficácia e distribuição das vacinas contra a Covid-19 e indica
o desejo de retornar à “normalidade” após serem vacinados.
E este desejo de viajar é, mais do que um sonho pessoal, necessidade para todo um segmento que vive do turismo. Setores-chave, como de varejo, viagens, hotelaria e transporte sofrem
há mais de ano, em maior ou em menor escala, para sobreviver.
E, ao mesmo tempo, se sentem desafiados a fornecer serviços e
a desenvolver estratégias de marketing mais elaboradas e personalizadas para manter na ativa e tornarem-se competitivos.
Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo, em 2020 a pandemia resultou no fechamento de 35,5 mil empresas de turismo no Brasil. E na
perda de 397 mil empregos. Houve redução de 12,8% da
força de trabalho formal do turismo. Segmentos mais afetados foram bares e restaurantes (fechamento de mais de
28 mil estabelecimentos); hotéis, pousadas e similares (três
mil fechamentos) e agências de viagens (1,4 mil fechadas).
Em Santa Catarina, pesquisa Fecomércio SC de Turismo
de Verão no Litoral Catarinense 2021, segundo reportagem publicada ontem no ND, mostra que a ocupação da rede
hoteleira caiu 33% no verão. E nem a Páscoa e os demais
feriadões de abril conseguiram trazer ânimo ao segmento.
Apesar das garantias de segurança, diversão, gastronomia e propostas de proximidade e experiências diferentes
mais perto da natureza, alguns empresários revelam estar
em situação desesperadora, tendo que fechar as portas. Além
da temporada de verão fraca, outro problema foi a redução
de viagens a trabalho e do turismo de negócios e de eventos.
Como consequência, mais perdas, falências e desemprego.
Na quinta-feira, o Fórum de Temas Nacionais, evento
virtual realizado pela ADVB SP, FBM (Fundação Brasileira
de Marketing) e o Ires (Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental), terá como um dos palestrantes o secretário de Turismo do Estado de São Paulo, o catarinense
Vinicius Lummertz. Ele promete apresentar soluções a municípios de todo o país para a recuperação econômica.
Uma das recomendações está em torno da união de forças do
trade turístico, planejando estratégias que assegurem competitividade aos destinos turísticos quando houver a retomada da
procura por viagens a lazer, intercâmbio, negócios e eventos.
Quanto às perspectivas para 2021, elas estão mesmo atreladas à aceleração da vacinação, que no Estado ultrapassou 1,5
milhão de doses aplicadas, mas nesta semana deve desacelerar porque as doses estão vindo em menor quantidade.

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.

MARIO J. GONZAGA PETRELLI
IN MEMORIAM / FUNDADOR E PRESIDENTE
EMÉRITO GRUPO ND E GRUPO RIC

MARCELLO CORRÊA PETRELLI
PRESIDENTE EXECUTIVO GRUPO ND
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DIRETOR COMERCIAL

LUÍS MENEGHIM
DIRETOR DE CONTEÚDO

Você pode estar atrasado!
Ricardo Dalbosco,
estrategista e mentor
de marca pessoal

Engana-se quem ainda acredita que a

maior rede social profissional do mundo, o LinkedIn, é apenas para procurar
emprego. Também, mas no Brasil, já
chega a 50 milhões de usuários e está
tendo um crescimento exponencial desde 2016, após aquisição da Microsoft
por US$ 27 bilhões.
Ao invés de apenas ser uma mídia social
para você colocar seu currículo, permitiu,
desde então, que os perfis pudessem publicar posts e artigos, favorecendo com
que muitos profissionais posicionem
suas marcas pessoais e/ou empresariais por lá. Já é a principal plataforma usada por headhunters e departamentos de recursos humanos de muitas
empresas no país e exterior, assim como
por muitos profissionais de setores de
compras e CEOs.
Mas sabe qual é o grande erro? Entrar
nessa rede social ou querer produzir
conteúdos apenas quando o desemprego
bate à porta, ou quando as vendas não
alcançam a meta.
Mas como ser a primeira opção do meu
futuro cliente ou do próximo contratante? Você já deve ter se feito essa pergunta
e provavelmente ficou sem uma resposta.

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

Ao analisar o seu currículo com o de um
concorrente, você vê que o seu é muito
melhor que o dele, inclusive tornou-se
mais capacitado na trajetória comparado a outros...mas acaba não sendo
encontrado ou valorizado em função da
proposta com baixo valor que lhe fazem.
Por que então que ele vende e atrai mais
clientes, ou por que conquista mais convites de recrutados? A resposta é: projeção de marca por meio da criação de
autoridade moral. Ou seja, geralmente
são profissionais que buscam estratégias,
técnicas e ações para fortalecer suas marcas pessoais e tornarem seus perfis mais
relevantes nas buscas para atender determinada demanda. Passam mais segurança aos visitantes assim como impactam
positivamente o algoritmo nas procuras.
Profissionais mais antenados já estão
“voando” por lá, conquistando oportunidades e projetando suas marcas.
Quem está vindo agora para essa rede,
já está atrasado…mas se ficar travando
a decisão por mais um tempo, aí mesmo que o arrependimento irá bater à
sua porta. Todo dia, milhares de negócios e vagas são fechados no LinkedIn e você pode começar agora a buscar
isso para a sua mesa. Depende de você.

SILVANO SILVA

DIRETOR REGIONAL
JOINVILLE
silvano@ndtv.com.br

MAURO GERES EDITOR CHEFE
maurocgeres@gmail.com.br
mauro.geres@ndmais.com.br

RAQUEL SCHWARZ EDITORA PORTAL ND
raquel.schwarz@ndmais.com.br
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MAURO SCHLIECK/ DIVULGAÇÃO/ND

Reforma da Previdência
avança no Legislativo

Tonezi (ao
centro) será
o relator dos
três projetos
em discussão.
Audiência
Pública virtual
acontecerá no
dia 11 de maio

ENTENDA CASO
Comissões
de Saúde e
de Finanças
definem o
relator dos
projetos que
estão sob
análise da casa
e propõem
mudanças
nas regras
do Ipreville

As comissões de Saúde e de Finanças
da Câmara de Vereadores, que analisam os méritos dos projetos da Reforma
da Previdência (Ipreville) de Joinville,
escolheram ontem o vereador Wilian
Tonezi (Patriota), como relator dos
projetos. Tonezi preside a Comissão
de Finanças e é secretário da Comissão
da Saúde no Legislativo joinvilense.
Na reunião de ontem, os vereadores
das duas comissões também aprovaram
a realização de uma audiência pública
virtual no dia 11 de maio, às 19h30, para
discutir as propostas. Serão convidados para participar presencialmente
representantes do Sinsej (Sindicato
dos Servidores), aposentados do Ipreville (Instituto de Previdência), representantes do Ipreville, entre outros.
As demais pessoas interessadas em
acompanhar a audiência poderão assistir pelo canal da Câmara no Youtube.
A vereadora Ana Lúcia Martins (PT),

AVISO DE ERRATA

que faz parte da Comissão de Finanças, disse ser contrária à realização
de audiência pública sem público.
Já o vereador Henrique Deckmann
(MDB) propôs que a audiência fosse
realizada em três horários, permitindo a participação de mais pessoas.
Os três projetos da Prefeitura que
pretendem reformar a Previdência
municipal já receberam emendas dos
vereadores e pareceres favoráveis da
Comissão de Legislação no dia 22 de
abril, sob protestos de servidores públicos que são contrários à reforma.
A comissão confirmou a legalidade dos
textos, e não o objeto deles que será analisado agora nas duas comissões temáticas.
Entre as principais modificações nos projetos de lei estão o aumento da alíquota de
contribuição previdenciária de 11% para
14%; aumento das idades para receber a
aposentadoria; e a criação de uma contribuição da previdência complementar.

O Município de Joinville, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Joinville, leva
ao conhecimento dos interessados que com base no § 4º do art. 21 da lei 8.666/93,
está promovendo alterações no Edital de Credenciamento nº 001/2021, destinado ao
Credenciamento de Prestadores de Serviços de Saúde Especializados em Reabilitação
de Deficiência Intelectual e/ou Transtorno do Espectro Autista, incluindo diagnóstico,
atendimento e acompanhamento, conforme Tabela de Procedimentos, Medicamentos e
OPM – SIGTAP/SUS. A errata encontra-se à disposição dos interessados no site www.
joinville.sc.gov.br.
Joinville, 26 de abril de 2021.
Jean Rodrigues da Silva, Secretário Municipal da Saúde.
Fabrício da Rosa, Diretor Executivo.

25/02/21 - Novo projeto para a Reforma da
Previdência é enviado à Câmara de Joinville.
5/03/21 - Presidente do Ipreville detalha a reforma
para os servidores de educação.
15/03/21 - Discussão sobre a reforma é adiada na
Câmara de Joinville.
16/04/21 - 1ª Vara da Fazenda Pública de Joinville
acata pedido do vereador Cláudio Aragão e suspende
tramitação da reforma.
20/04/21 - Tribunal de Justiça de SC acata o recurso
da Câmara e suspende a liminar que impedia a tramitação
dos projetos no Legislativo.
22/04/21 - Em sessão extraordinária, reforma é
aprovada pela Comissão de Legislação.
26/04/21 - Reforma avança no Legislativo e
comissões definem o relator dos projetos. Câmara
marca audiência pública para o dia 11 de maio.

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a Lei
8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão Eletrônico nº
096/2021, destinado a aquisição de assoalhos e sarrafos para o palco do Teatro Juarez Machado, na
Data/Horário: 07/05/2021 às 08:30 horas, para abertura das propostas. O edital encontra-se à disposição
dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Joinville, 23 de abril de 2021.
Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento
Silvia Cristina Bello – Diretora Executiva
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Serviço

Horóscopo

Espetáculo natural que marca a
chegada da primavera no Japão
Black (?), traje mas- Juntar;
reunir
culino semiformal

Oscar Quiroga/ Estadão Conteúdo

tempo

Áries 21/3 a 20/4

Manhã

Fator de
desvalorização
do carro

Tarde

Noite

Quarta

17°C 20°C 17°C

Instância
psíquica
ligada à
Nascerrealidade
do sol: 06:37

Min. 15°C
Máx. 24°C

Quinta
Min. 15°C
Máx. 24°C

Min. 17°C
Máx. 24°C

Touro 21/4 a 20/5
Relacionamentos humanos nunca chegam
prontos, precisam ser construídos ao longo
do tempo, aproveitando todas as discórdias,
porque é sobre essas que se fazem as lapidações para tudo seguir por um bom caminho.

Joinville

Clima no Estado

17°C

Chapecó

Chefe
(fem.)

Prefeitura da
Capital abre
seleção para
médicos

9°C

22°C

Blumenau

Hino de
gratidão
da Antiguidade

18°C

21°C

23°C

Gêmeos 21/5 a 20/6
Todas essas coisas que acontecem e
que impressionam demais sua alma,
nem sempre positivamente, são assuntos que, por enquanto, estão fora de seu
domínio, e porque permanecerão assim, têm de ser tratados com sabedoria.

Itajaí

18°C

21°C

Câncer 21/6 a 22/7

Lages

Sol

Chuva

8°C

Mesmo que as pessoas com que você precisa lidar agora, pela força das circunstâncias, não sejam as ideais, ainda assim será
necessário seguir em frente. O momento
é rico em contatos, aproveite essa onda.

21°C

Rasteira
Sol com nuvens
Chuva leve
A prefeitura de Florianópolis
Inconveniente
de ontem um processo seletiabriu
Nublado
Sol com chuva
bancos
vo para a contratação emergencial de médicos neurologista e
neuropediatra para atuação em
unidades de saúde. Com carga
Canastra,
horária de 20 horas
semanais e
bola, peba
www.coquetel.com.br
salário de R$ 6.346,92
e pichi para am(?) da cegonha:
São (?),
(Zool.)
Brava;
bas as vagas, o candidato deverá
nascimento de filho
destemida corrida inA
ti
se inscrever até o dia 2 de maio
Otto (?) ternacional
Diogo Nogueira ou
O ângulo
Resende, escritor
Moderna Zé Kéti
por meio
de
um
formulário
discom 180º
tecnologia
(Geom.)no site da prefeituponibilizado
de transmissão
ra (http://www.pmf.sc.gov.br/).
de TV
As contratações, para cadastro
Mapa (?),
trabalho
de banco reserva, chamarão os
feito por
Gaivota
profissionais para atuarem conastrólogo
(bras.) PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
(?) telesResultado
forme a demanda do município
www.coquetel.com.br
© Revistas
Tipo
de infecção
cópica,COQUETEL
e (?)os
médicos serão alocados
nas chegada
Espetáculo natural
que marca a
da cegonha:
São (?),
Brava;
bacteriana
acessório
sanguíneo
da primavera no Japão
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Escorpião 23/10 a 21/11
Agora é quando sua alma tem a oportunidade de deixar sua posição muito clara a todas
as pessoas com que anda tendo discórdias.
Esse estado de coisas surge da necessidade de haver ajustes importantes. Em frente.

Força, em
inglês
Madrepérola

Há momentos em que a coragem vira medo e
se manifesta com tanta intensidade quanto.
Trate esse estado de coisas com naturalidade,
pois, assim como o entusiasmo não garante
vitória, o medo tampouco profetiza derrota.

Rasteira
Inconveniente de
bancos

Capricórnio 22/12 a 20/1

Canastra,
bola, peba
e pichi
(Zool.)

É claro que há como conciliar o tempo necessário para fazer o que você deseja, tanto
quanto, também, o que precisa ser feito.
Porém, para isso você precisa conciliar esses
aparentes opostos em seu interior primeiro.

A ti
O ângulo
com 180º
(Geom.)

Aquário 21/1 a 19/2

O mais
simples
dos exames
de urina

Há questões às quais somente sua alma
deve ter acesso, e ninguém mais, mesmo que seja uma pessoa de grande intimidade. Há assuntos que você deve
tratar como se fossem sagrados, porque provavelmente o sejam. É isso.
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Peixes 20/2 a 20/3
Hugo (?),
estilista
alemão

3/eas — ice — peã. 4/boss — toda. 5/force — nácar — tatus. 9/aglomerar.
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3/eas — ice — peã. 4/boss — toda. 5/force — nácar — tatus. 9/aglomerar.

BANCO

Trate tudo com tranquilidade e confiança, porque mesmo que as coisas aconteçam
num cenário de completa incerteza, há vários
assuntos sobre os quais sua alma pode desfrutar de bastante certeza. Se apoie nesses.

Sagitário 22/11 a 21/12

Solução
Construção
residencial
Limonada
(?), bebida

Libra 23/9 a 22/10
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5

Para que as boas ideias não passem
em brancas nuvens, como aqueles sonhos que criam certeza de ter acontecido algo importante, mas você não
lembra de nada, você precisa fazer anotações. Guarde registro das ideias.

Fator de
desvalorização
do carro

Atraso;
delonga
Passa
por filtro

O nó no estômago é medo mesmo, e
nada mais natural do que sentir medo
quando há tanta coisa em jogo neste momento de sua vida. Porém, cuide para que o medo não se transforme
em sua estrela orientadora. Isso não.

Virgem 23/8 a 22/9
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Sexta

Pôr do sol: 17:46

Contratação emergencial

a, em
lês
dreola

Lute com garra para assegurar o que seja
verdadeiramente seu, porém, pratique a
justiça também, de modo a não avançar no
terreno alheio, pois, isso tornaria sua posição
vulnerável. Cada coisa em seu devido lugar.

Próximos dias

5

A mente é livre e você há de usar seu poder
em seu benefício, se aventurando através
dela a refletir sobre assuntos que, na prática,
você temeria tocar. Se dispa de seus pudores e temores, use sua mente ao seu favor.

12

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

terça-feira, 27 de abril de 2021

Plural

Longa-metragem recebeu três estatuetas na noite de domingo, incluindo
o prêmio de melhor direção para a cineasta chinesa Chloé Zhao

FOTOS OSCARS/DIVULGAÇÃO/ND

“Nomadland” é o grande
vencedor do Oscar 2021
Sul-coreana Youn Yuh-jung fez história ao
levar a estatueta de melhor atriz coadjuvante

Ubiratan Brasil
Estadão Conteúdo

Foi um ano como nenhum
outro e a cerimônia da 93ª edição do Oscar, realizada em Los
Angeles, na noite do domingo
(25), refletiu tal ineditismo:
além de evitar discursos de
agradecimento por Zoom,
apostando na vitalidade humana de um evento presencial, a
festa tornou-se histórica ainda
por celebrar a cineasta chinesa
Chloé Zhao, a primeira mulher
a receber quatro indicações
em um mesmo ano e a vencer
como diretora e, principalmente, o prêmio de melhor
filme, por “Nomadland”.
Em seu discurso, Chloé Zhao
agradeceu a todos da equipe
pela aventura e lembrou que,
quando era criança, costumava
fazer um jogo de memorizar
poemas chineses. Um deles
falava que as pessoas ao nascer
são boas. “Às vezes, pode parecer que não é verdade, mas eu
sempre encontrei bondade nas
pessoas. Dedico o prêmio para
todos que têm a fé e a coragem
de se manterem bons e enxergar a bondade nos outros.”
Também foi marcante a vitó-

ria, nas categorias de atuação,
de artistas experientes como
Frances McDormand (Nomadland) e Anthony Hopkins
(Meu Pai) não tão favoritos
e de Daniel Kaluuya (melhor
ator coadjuvante por Judas
e o Messias Negro), além da
veterana coreana Yuh-Jung
Youn, de 73 anos, que ficou
com o Oscar de melhor atriz
coadjuvante, por Minari,
repetindo seu bom humor no

Chloé Zhao, segunda mulher na história a vencer o
Oscar de melhor direção, dedicou o prêmio a todos
que se mantêm bons e enxergam bondade nos outros

discurso de agradecimento:
“Como eu posso ter vencido
Glenn Close?”, questionou-se
ela, arrancando gargalhadas
da plateia que, distribuída em
mesas, fez lembrar a forma de
premiação do Globo de Ouro.
O fato de a Academia manter
uma base em Londres e outra

em Paris, onde se reuniram
principalmente os concorrentes
europeus, em pouco tempo se
revelou acertada logo no anúncio do segundo Oscar da noite,
de roteiro adaptado, o ganhador foi o francês Florian Zeller
(ao lado do britânico Christopher Hampton), por Meu Pai.

Ele recebeu o troféu e agradeceu direto da capital francesa.
Já Sacha Baron Cohen acompanhou desde a Austrália o Oscar
de melhor ator coadjuvante ser
anunciado para Daniel Kaluuya,
por Judas e o Messias Negro.
A ausência da orquestra na
Union Station, no entanto,
permitiu que alguns discursos se alongassem, como o do
dinamarquês Thomas Vinterberg, vencedor por Druk
Mais uma Rodada, eleito o
melhor Filme Internacional.
O que justificou foi a emoção de suas palavras ao se
lembrar da filha adolescente, que morreu poucos dias
antes do início da filmagem.
Emocionante ainda foi o
discurso de Jon Batiste, um
dos vencedores de melhor
trilha sonora (ao lado de Trent
Reznor e Atticus Ross), por
Soul, a obra-prima da Pixar.
“Este momento é o ponto de
culminante de uma série de
milagres”, disse, agradecido. “Deus nos deu apenas 12
notas. Com elas, Duke Ellington, Bach, Nina Simone
criaram obras diversas, maravilhosas. Cada contribuição sempre é especial”.

LISTA COMPLETA DOS PREMIADOS
Melhor Filme:
“Nomadland”

Melhor Direção: Chloé
Zhao (“Nomadland”)

Melhor Atriz:
Frances McDormand
(“Nomadland”)

Melhor Filme
Internacional: “Druk:
Mais uma Rodada”
(Dinamarca)

Melhor Ator: Anthony
Hopkins (“Meu Pai”)
Melhor Atriz
Coadjuvante: Yuh-Jung
Youn (“Minari - Em
Busca da Felicidade”)
Melhor Ator
Coadjuvante: Daniel
Kaluuya (“Judas e o
Messias Negro”)

Melhor Roteiro
Adaptado: “Meu Pai”
Melhor Roteiro
Original: “Bela
Vingança”
Melhor Figurino:
“A Voz Suprema do
Blues - Ann Roth”

Melhor Trilha
Original: “Soul” Trent Reznor, Atticus
Ross e Jon Batiste
Melhor Animação: “Soul”
Melhor Curta: “Two
Distant
Strangers”

Melhor Curta de
Animação: “Se Algo
Acontecer... Te Amo”
Melhor Documentário:
“Professor Polvo”
Melhor Documentário
Em Curta-Metragem:
“Colette” (Time
Travel Unlimited)
Melhor Fotografia:
“Mank”
Frances McDormand
venceu como
melhor

Melhor Montagem:
“O Som do Silêncio”
Melhor Cabelo e
Maquiagem: “A Voz
Suprema do Blues”
Melhor Canção Original:
Fight for You (“Judas
e o Messias Negro”)
Melhor Design De
Produção: “Mank”
Melhores Efeitos
Especiais: “Tenet”
Melhor Som: “O
Som do Silêncio”
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Casal “Milom” conquista
os fãs em Gênesis
União entre Mila e Alom, interpretados por Amanda Grimaldi e Marcelo Amal,
desperta a admiração e carinho do público da superprodução da Record TV
O casamento entre Mila (Amanda Grimaldi) e Alom (Marcelo Amal) foi uma das cenas
mais emocionantes da quinta fase da novela
Gênesis. A união chamou ainda mais a atenção
após ganhar o incentivo de Abraão [Zécarlos Machado], que não economizou nas belas
palavras: “Sejam quais forem os obstáculos,
se estiverem juntos, serão mais fortes”.
Os atores Marcelo Arnal e Amanda Grimaldi
falam sobre como foi a construção do casal: “Foi
muito natural e intuitiva essa química e a relação
deles. A gente não teve muito tempo para se preparar, mas o pouco que tivemos foi fundamental.
Eu estava aflita [para a sequência do casamento], pois o pedido foi muito rápido, sentia falta
de uma história deles antes”, revela Amanda.
A atriz comenta bastidores da sequência que

ganhou bastante repercussão entre os fãs da novela: “A cena do casamento me emocionou muito.
Estava tremendo, parecia que vivia aquele momento de verdade. A gente estava com vontade de
fazer o casal dar certo e o casamento foi um momento que planejamos”, disse Amanda Grimaldi.
Amanda não escondeu a felicidade ao falar
sobre os comentários que recebeu e se divertiu ao
saber que a relação do casal já está sendo “shippada” na internet, ou seja, vários fãs da novela
estavam torcendo para que ficassem juntos.
“Isso é muito engraçado! Fiquei feliz com o
retorno do público. Somos o casal ‘Milom’. As
pessoas gostam dos casais amorosos, que tem essa
beleza. Acho que o público está curtindo justamente por isso, existe uma verdade neles, do que
é o princípio do amor e da relação, e isso chama

a atenção. Está sendo incrível”, comentou.
Os atores acreditam que o casal vai deixar o público ainda mais apaixonado. Eles
adiantaram que vão passar por muitas dificuldades e o amadurecimento da relação
vai ensinar aos telespectadores um “amor
de construção” pautado em diálogos.
“Eles se admiram, esse amor cresce e vai se revelando para os dois durante a caminhada”, destacou Amanda.
Marcelo também falou mais sobre a relação: “Com a medida certa, a gente trouxe leveza para esse casal. Acho que o público pode
esperar uma dupla afinada e discreta. Esse
encanto do casal, que ultrapassou a tela, terá
mais cenas delicadas. Acho que Alom e Mila
apresentam uma história fofa”, finalizou.

Mila e Alom
conquistaram uma
legião de fãs, a
ponto de a relação
do casal já estar
sendo “shippada”
na internet

Capítulo de hoje
Massá fica mexido com
as palavras de Lúcifer.
Ayla se assusta com o parecer de Ló sobre Sodoma.
Abraão chega para conhecer Gael, filho de Adália. Agar fica chocada com
a notícia sobre o general
Bakari. Adália faz uma
revelação sobre Massá.
Abraão fica horrorizado
com as palavras de Massá. Agar esbraveja contra
Adália. Lotam se desespera diante de Massá.
“Gênesis” é apresentada de segunda à
sexta-feira, às 21h, após
o Jornal da Record. Aos
sábados, assista no mesmo horário aos melhores
momentos da trama.

Belaventura

Otoniel cobra explicações sobre o rapto de bebês
Severo pede desculpas a Gonzalo e lhe oferece
o cargo de ferreiro. Joniel diz à Tiana que precisam contar a verdade para Gonzalo sobre Ariela.
Tácitus e Ariela se abraçam e ele diz que ela precisa prometer não fugir mais de casa. Páris conversa com Quixote e diz que a princesa Carmona
está ansiosa para casar-se com ele. Dulcinéa conversa com Accalon e passa mal, sente fortes dores e desmaia. Merlino e o Mestre da Ordem Pura

entram no castelo para falar com o Otoniel. Pietra
está exausta diante dos caldeirões fumegantes.
É quando Severo entra, nervoso, e Pietra se assusta. Marion está irritada diante de Leocádia, que está nervosa e diz que estarão perdidos
caso Otoniel faça aliança com a Ordem Pura.
Otoniel exige saber se houve envolvimento da
Ordem em algum esquema de rapto de bebês em Belaventura. Dulcinéa desperta e geme de dor, levando

suas mãos à barriga. Nodier conversa com Cedric e diz
que Selena a surpreendeu com sua destreza e manejo
de espada. O Mestre diz a Otoniel que a Ordem Pura
não tem nenhuma participação na história do rapto.
Lizabeta parece um pouco desanimada diante de Elia
e desabafa que Enrico e ela eram tão amigos e agora
ele se coloca contra Jacques.
“Belaventura” vai ao de segunda à sexta-feira,
às 15h, na Record TV. Em Santa Catarina, pela NDTV.
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A previsão do mercado financeiro
para o IPCA (Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo)
deste ano subiu de 4,92% para
5,01%. A estimativa está no
boletim Focus de ontem, pesquisa
divulgada semanalmente
pelo Banco Central, com a
projeção para os principais
indicadores econômicos.
Para 2022, a estimativa de
inflação é de 3,6%. Tanto para
2023 como para 2024 a previsão
para o indicador é de 3,25%.
O cálculo para 2021 está próximo
do limite da meta de inflação
que deve ser perseguida pelo
BC. O centro da meta, definida
pelo Conselho Monetário
Nacional, é de 3,75% para este
ano, com intervalo de tolerância
de 1,5 ponto percentual para
cima ou para baixo. Ou seja,
o limite inferior é de 2,25%
e o superior de 5,25%.

Ação dá descontos de até 90%
para quitar dívidas via internet
Ação da plataforma Serasa Limpa
Nome oferece a oportunidade de se
quitar as dívidas, negociando descontos
e parcelando os débitos com parcelas
a partir de R$ 9,90. A negociação
abrange dívidas com as 50 empresas
parceiras da ação, que ainda não tem
previsão de término. De acordo com um
levantamento realizado pela Serasa, de
fevereiro a março de 2021, o número de
inadimplentes no Brasil passou de 61,56
milhões para 62,56 milhões de pessoas,
um aumento de um milhão em um mês.
Para a entidade, isso pode ser um reflexo
do impacto da pandemia na economia. A
média de débitos é de R$ 3.903,73 cada.
“Em nossa plataforma de negociação,
Serasa Limpa Nome, disponibilizamos

milhões de ofertas com descontos de até
90% e opções de parcelamento, parte
dela começando por R$ 9,90. Sabemos
a importância desse serviço em um
momento tão difícil e queremos estar
ao lado dos brasileiros no processo
para se conquistar uma vida financeira
mais saudável”, disse o gerente de
marketing da Serasa, Matheus Moura.
Segundo a entidade, os acordos são
fechados em poucos minutos. As
consultas podem ser feitas de forma
gratuita nos seguintes canais: site
serasalimpanome.com.br, aplicativo
Serasa no Google Play e na App
Store, além do Whatsapp no número
11-99575-2096 e por ligação
gratuita para 0800 591 1222.

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

Câmbio
Euro

COMERCIAL -0,9094%
COMPRA

VENDA

R$ 5,447 R$ 5,448

TURISMO
COMPRA

Mais da metade dos brasileiros quer
comprar presentes no Dia das Mães
Pesquisa da Associação Comercial de São Paulo aponta que 58,6%
dos brasileiros pretendem dar presentes no Dia das Mães. A data
será celebrada no próximo dia 9 de maio. Os itens mais citados
são os de calçados e vestuários, com a preferência de 65,2%
dos brasileiros. Os perfumes e cosméticos foram mencionados
por 53,9%. Ganharam espaço nas preferências as cestas de
café da manhã (18,6%) e delivery de refeições (11,3%).
Apesar do movimento na primeira metade de abril ser
60% maior do que o verificado no mesmo período de
2020, o resultado ainda é 40% abaixo de 2019.

Inflação (%)

Indicadores

-0,6537%
VENDA

R$ 5,49 R$ 5,623

-0,3039%
COMPRA

VENDA

R$ 6,591 R$ 6,593
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Ibovespa

Índice

IPCA/

MARÇO

0,93% 0,86%

IBGE

INPC/ IGP-DI/ IGP-M/ ICV FPOLIS
IBGE

FGV

FGV

UDESC ESAG

2,17%

2,94%

0,90%

FEVEREIRO
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2,91%
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1,35%

0,76% 0,96%

0,91%

VENDA

ACUM. ANO

-0,43% -0,18% 2,74% 2,66%

Peso

R$ 0,0579 R$ 0,0584

Os comerciantes brasileiros
ficaram mais pessimistas em abril,
segundo a CNC (Confederação
Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo). O Icec (Índice
de Confiança do Empresário
do Comércio) recuou 6,4% em
relação a março, para 95,7 pontos,
o quinto recuo consecutivo.
Com o resultado, o indicador
voltou à zona de insatisfação,
abaixo de 100 pontos. Na
comparação com abril de 2020,
o indicador recuou 20,7%.
Segundo a CNC, a piora na
confiança do empresariado
a despeito da retomada
do pagamento do auxílio
emergencial em abril é reflexo do
recrudescimento da pandemia e
da necessidade de endurecimento
das medidas restritivas. A
entidade defende como solução
o avanço na imunização da
população contra a Covid-19.
TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL/ND

Alta no otimismo da indústria para próximos meses - Com melhora
na produção em março mesmo em meio ao recrudescimento da pandemia
de Covid-19, os empresários industriais ficaram mais otimistas para os
próximos meses, de acordo com sondagem da CNI (Confederação Nacional da
Indústria). Em uma escala na qual valores acima de 50 pontos representam
aumento e valores abaixo desse patamar significam recuo, a produção
nas fábricas evoluiu para 50,5 pontos no mês passado, após ter ficado a
47,1 pontos em fevereiro. Em março de 2020, quando a pandemia chegou
ao país, a atividade na indústria chegou a recuar para 33,3 pontos.
Da mesma forma, o emprego no setor se manteve estável no mês. O
indicador passou de 50,8 pontos em fevereiro para 50,1 pontos em
março. No mesmo mês de 2020, as demissões na indústria baixaram
o indicador para 44,6 pontos. O otimismo quanto à demanda do
setor passou de 54,5 pontos para 56,1 pontos. Já a expectativa
sobre exportações aumentou de 53,0 pontos para 54,7 pontos.

Dólar

Confiança do
empresário do
comércio tem recuo
consecutivo

Projeção da inflação
em 2021 é elevada
para 5,01%

ACUM. 12 MESES 6,1%

1,46%

6,94% 30,64% 31,11%

Selic

Data
Pontos
26/ABR 120.594,61
23/ABR 120.530,06

0.97%

22/ABR 119.371,48

-0.58%

Poupança
Data ﬁnal

Rendimento

27/ABRIL

0,1590%

2,49%

26/ABRIL

0,1590%

6,69%

25/ABRIL

0,1590%

Ouro

2,75%

Variação
0.05%

R$ 311,94

CUB-SC
Mês

R$/m²

Variação (mês)

FEVEREIRO

2.140,56

1,31%

MARÇO

2.171,33

1,44%

Salário mínimo
NACIONAL
REGIONAL DE SC

R$ 1100,00
R$ 1.281 A R$ 1.467

Editora: Marcela Ximenes marcela.ximenes@ndmais.com.br
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Centenária Cia. Hering é comprada
pelo Grupo Soma por R$ 5 bilhões
DIVULGAÇÃO/ND

Empresa fundada em 1880 por Bruno e Hermann
Hering, em Blumenau, será incorporada pela dona
das marcas Animale e Farm. Cade analisará transação
A Cia. Hering, centenária
empresa têxtil catarinense com
sede em Blumenau, anunciou
ontem que chegou a um acordo
com o Grupo Soma, controladora das marcas Animale, Farm,
entre outras, para combinação
de negócios. A operação se dará
pela incorporação, por parte
da Soma, das ações da Hering,
que se tornará uma subsidiária
da empresa após a transação.
Há algumas semanas, a Arezzo, marca de calçados de Minas
Gerais, tentou comprar a Hering
por cerca de R$ 3,3 bilhões. A
Soma ofereceu R$ 5,1 bilhões
pela empresa catarinense.
Cada acionista da Cia. Hering receberá 1,625107 ação do
Grupo Soma no fechamento
da operação, além da parcela

monetária de R$ 9,630957,
em parcela única, em até dez
dias úteis do fechamento da
operação. Levando em conta o
número de ações da Cia. Hering
em circulação, o Grupo Soma
irá desembolsar cerca de R$
1,5 bilhão em dinheiro e R$ 3,6
bilhões em ações na transação.
Após o anúncio da aquisição,
as ações da Hering dispararam, chegando a subir quase 35%. Os papéis da Hering
fecharam o pregão de ontem
com alta de 26,19%, para R$
28,62. Foi a maior alta do
Ibovespa de segunda-feira.
“A Cia. Hering e o Grupo
Soma avaliam que a operação será transformacional no
que tange a consolidação de
uma plataforma de marcas no

Irmãos
Hering
fundaram a
Cia. em 1880
em Blumenau

varejo de moda, ampliando o
seu mercado endereçável total,
conectando diferentes audiências e abrindo um novo espaço
e avenida de crescimento dado
o portfólio altamente complementar”, diz a companhia.
Há algumas semanas, a
Cia. Hering recusou proposta
da Arezzo que continha uma
relação de troca de ações na
proporção de um papel da
empresa por 0,1686 ação da
Arezzo, o equivalente a um
prêmio de 20% sobre o preço

médio ponderado por volume
das ações da Hering no período
de 90 dias antes do envio da
proposta. Além disso, haveria
o pagamento em dinheiro de
R$ 1,29 bilhão aos acionistas.

GERAÇÃO DE VALOR

De acordo com a nota divulgada pela Cia. Hering, “a
operação oferece oportunidades
relevantes de geração de valor
através da captura de sinergias
operacionais entre as partes,
principalmente no que tange

o crescimento da receita e da
margem bruta, como também
através de maior eficiência em
despesas e investimentos”.
As empresas falam que
a transação está sujeita a
aprovação do Cade (Conselho Administrativo de Defesa
Econômica) e foi estabelecida
multa de R$ 250 milhões na
hipótese de descumprimento
dos acordos de exclusividade.
Detalhes sobre o exercício do
direito de recesso serão informados posteriormente.
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Evarini
adrieli.evarini@ndmais.com.br

Leandro Zago
assume o Tricolor

Esporte

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

JEC/Krona estreia
com vitória na Liga
De virada, o Tricolor bateu a Assoeva, ontem à noite, no Centreventos
Cau Hansen, por 4 a 2, após ter saído perdendo por 2 a 0
FOTOS VITOR FORCELLINI/DIVULGAÇÃO/ND

Leandro Calixto Zago é o novo
técnico do JEC. O martelo foi batido
na manhã de ontem (26), após
entrevista com o treinador, que já
estava na Arena Joinville assistindo
ao jogo entre Tricolor e Brusque no
domingo (25), pelas quartas de final
do Campeonato Catarinense. Aos
39 anos, Leandro Zago estava nas
categorias de base do Atlético-MG,
onde foi treinador do Sub-17, Sub20 e, ainda, da agora extinta equipe
de transição, Sub-23. No Galo,
venceu o Campeonato Mineiro Sub17 e a Taça BH.
Antes de treinar as categorias de base
do Atlético-MG, Zago foi auxiliar
técnico do Sub-20 do Palmeiras,
técnico do Sub-20 da Ferroviária,
auxiliar do Guarani, técnico do Sub15 do Corinthians e iniciou como
preparador físico do Campinas.
O treinador se desligou do AtléticoMG em março após o clube extinguir
a categoria que servia de transição
entre as categorias de base e o adulto e, no JEC, tem a missão
de conquistar o acesso à série C do Campeonato Brasileiro.
Será sua primeira experiência comandando uma equipe
principal. A decisão foi tomada na manhã de ontem após
entrevista presencial com o treinador. Ele já havia participado
de uma “pré-entrevista” e viajou para Joinville para ver o
time em campo e conversar com a diretoria. Além dele, o
clube também entrevistou Waguinho Dias. O novo técnico
deve ser apresentado oficialmente na quinta-feira (29).

Atualização do DM

O JEC tem uma decisão amanhã, contra o Brusque e precisa
da vitória para se classificar às semifinais. E tem, ainda,
desfalques. Além de Caio Monteiro, que continua tratando
uma lesão de grau 2 no músculo reto anterior, o Tricolor
tem duas preocupações. O zagueiro Charles está vetado
da partida. Ele sofreu uma lesão ligamentar de grau 2 no
tornozelo direito e deve ficar fora de combate por mais de
duas semanas. O atacante Thiago Santos fez uma ressonância
na posterior da coxa esquerda e aguarda o resultado.

Estreia com o pé direito

Evandro era sonho antigo do JEC/Krona e já na estreia
mostrou os motivos dos esforços para trazer o ala para
Joinville. Estreou e estreou com gol. Não só isso, Vandinho
como é conhecido, fez uma partida segura, entrou no
quinteto inicial e com muita confiança na marcação,
velocidade e qualidade de passe, envolvia a Assoeva. Ótima
contratação tricolor que viu, ainda, o acerto na chegada de
Daniel. O pivô domina a defesa, mas é ofensivo e dá cadência
ao jogo do Tricolor das quadras. Ótima estreia dos reforços.

Evandro (17) estreou com o pé direito e já
marcou seu primeiro gol pelo JEC/Krona

Estreia com vitória de virada
e gol de “novato”. Na noite de
ontem (26), o JEC/Krona estreou
na Liga Nacional enfrentando
o adversário da conquista do
único título tricolor na competição e, mais uma vez, deu
Joinville. Com gols de Evandro, Genaro (2) e Dieguinho, o
time comandado por Daniel Jr.
venceu por 4 a 2 e estreou com
o pé direito na temporada.
Em um primeiro tempo movimentado e de muitas faltas, a
bola mal rolou e o JEC/Krona já
acendeu o sinal de alerta. Com
sete segundos de jogo, gol da Assoeva. Em lançamento do goleiro
Kelvin, Boni só raspa a bola, mas
foi o suficiente para tirar Willian
do lance, balançar a rede e sair
para comemorar o primeiro gol.
Pressionando a saída de bola
tricolor, a Assoeva fechava
a defesa e apostava no contra-ataque rápido para levar
perigo ao gol tricolor. Já o JEC
tentava pressionar a quadra de
defesa da equipe gaúcha para
acelerar as ações ofensivas.
Em jogo pegado, o JEC/Krona passou metade do primeiro
tempo pendurado, com cinco
faltas. Atrás no placar, o Tri-

color avançava com qualidade
pelas alas e viu a bola carimbar a trave de Kelvin em bela
finalização de Igor Carioca após
cruzamento de Machado.
Sem muito espaço para
infiltrar, o Tricolor tentava
os chutes de média e longa
distância, liberando o pivô,
muito marcado e sem espaço para girar e finalizar. Mais
uma vez, em contra-ataque,
Boni ampliou para a Assoeva.

REAÇÃO

Com 2 a 0 no placar, o JEC/
Krona conseguiu se organizar,
quebrar a marcação e empatar
ainda no primeiro tempo. Aos
15 minutos, em bola cruzado,
Dieguinho tentou e no bate
e rebate a bola sobrou para
Evandro, que não desperdiçou
a chance de estrear com gol.
O empate veio nos últimos
suspiros desse primeiro tempo.
Com 16 segundos no cronômetro, em bola trabalhada na
quadra de ataque, Machado
tocou para Dieguinho que bateu,
a bola sobrou na área e Genaro
chutou firme para empatar.
Na segunda etapa, o JEC/Krona
começou ainda melhor. Atacan-

do em velocidade e, no primeiro
minuto, Caio deu o aviso: mais
uma bola explodindo na trave de
Kelvin. Com duas equipes muito
rápidas no contra-ataque, o jogo
ficou ainda mais veloz, com as
alas trabalhando muito e criando
boas chances para os dois lados.
Aos 10 minutos, a virada
tricolor. Em cruzamento pela
esquerda, Renatinho encontrou
Dieguinho. O camisa 89 pegou
de primeira, firme, para colocar o Tricolor em vantagem.
Cinco minutos depois, Duda
Bello colocou a “Febre Amarela” em maus lençóis. Em bate
e rebate, mão na bola e pênalti
para o Tricolor. Na cobrança,
Genaro chutou firme no canto
esquerdo de Kelvin e marcou.
O técnico Murruga ainda
tentou lançar Mateus Lima como
goleiro linha, mas o JEC/Krona
se fechou bem, impediu o ímpeto
dos visitantes e garantiu a primeira vitória na Liga Nacional.
O Tricolor ainda não sabe
quando volta à quadra, mas a
expectativa é que a partida seja
confirmada para a próxima
segunda-feira (3), no Centreventos Cau Hansen. A definição
deve ser divulgada hoje (27).

Editor: Douglas Cauduro douglas.cauduro@ndmais.com.br
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LOTERIAS
Lotofácil Concurso 2215

Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado

02
09
18

03
11
19

Premiação
15 acertos
14 acertos
13 acertos
12 acertos
11 acertos

04
13
23

06
15
24

Ganhadores
11
1082
28002
289311
1391525

07
17
25

Prêmio
R$ 515.075,56
R$ 633,34
R$ 25,00
R$ 10,00
R$ 5,00

Quina Concurso 5549

Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado

06 24
Premiação
Quina
Quadra
Terno

53

73

Ganhadores
Acumulado
74
4964

76

Prêmio
R$ 4.500 mil
R$ 7.169,94
R$ 160,72

Mega-Sena Concurso 2365

Quarta e sábado

01

17 28 37 44 50

Premiação
Sena
Quina
Quadra

Ganhadores
Acumulado
40
2940

Prêmio
R$ 28 milhões
R$ 60.015,09
R$ 1.166,47

Inter terá Taison no Beira-Rio
O Colorado tem a obrigação de vencer na
segunda rodada da fase de grupos da
Libertadores; Paolo Guerrero segue fora
O Inter contará com o atacante
Taison no grupo que enfrenta
o Deportivo Táchira, hoje, às
21h30, pela segunda rodada da
fase de grupos da Libertadores.
A expectativa é que o reforço
comece no banco e entre ao decorrer da partida. Na contramão,
o atacante peruano Paolo Guerrero não será relacionado para o
confronto. O centroavante segue

fazendo fisioterapia no joelho
direito e reforço muscular. De
volta aos gramados no mês de
março, depois de quase sete
meses se recuperando de uma
ruptura do ligamento cruzado.
O Inter deve ir a campo com
Lomba, Heitor, Cuesta e Zé
Gabriel e Moisés; Dourado,
Edenilson, Praxedes, Patrick
e Palacios; Yuri Alberto.

Lotomania Concurso 2172

Terça e sexta

02
13
30
53

03
16
32
54

Premiação
20 acertos
19 acertos
18 acertos
17 acertos
16 acertos
15 acertos
0 acertos

04
20
38
55

08
25
49
69

Ganhadores
Acumulado
9
198
1409
7176
27067
0

09
29
51
82

Prêmio
R$ 5.200 mil
R$ 34.287,37
R$ 1.391,53
R$ 136,88
R$ 26,87
R$ 7,12
R$ 0,00

Federal Concurso 5557

Quarta e sábado
Premiação
1 acertos
2 acertos
3 acertos
4 acertos
5 acertos

Bilhete
092277
079719
091748
077128
030935

Prêmio
R$ 500 mil
R$ 27 mil
R$ 24 mil
R$ 19 mil
R$ 18.329,00

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

Dupla Sena Concurso 2215

Terça, quinta e sábado

Primeiro sorteio

12

14

Premiação
Sena
Quina
Quadra

19 24 41 50
Ganhadores
Acumulado
5
494

Prêmio
R$ 600 mil
R$ 8.198,61
R$ 94,83

Segundo sorteio

17

22 23 26 45 46

Premiação

Ganhadores

Sena
Quina
Quadra

Prêmio

0
6
407

R$ 0,00
R$ 6.148,96
R$ 115,10

Timemania Concurso 1630

Terça, quinta e sábado

05 27 28 44 48 68 79
TIME DO CORAÇÃO
BOTAFOGO
RJ
Premiação
7 acertos
6 acertos
5 acertos
4 acertos

Ganhadores
Acumulado
1
43
1156

Time coração Ganhadores
BOTAFOGO
RJ 7733

Prêmio
R$ 1.700 mil
R$ 46.074,87
R$ 1.530,72
R$ 9,00
Prêmio
R$ 7,50

Dia de Sorte Concurso 448

Terça, quinta e sábado

04 05 06 15 20 25 29
MÊS DA SORTE: MARÇO
Premiação
7 acertos
6 acertos
5 acertos
4 acertos

Ganhadores
Acumulado
39
1332
18300

Prêmio
R$ 700 mil
R$ 2.355,22
R$ 20,00
R$ 4,00

LIBERTADORES
GRUPO A
1º
2º
3º
4º

TIME
Palmeiras
Def. y Jus.
Ind.del Valle
Universitario

P
3
1
1
0

2ª RODADA

GRUPO B

TIME
Always Ready
Dep. Táchira
Olimpia
Internacional

P
3
3
0
0

Pedido de demissão do treinador, pressão pela derrota
na estreia da Libertadores e
ainda por cima um confronto
fora de casa contra um rival
que é o favorito da chave. É
esse o cenário que o Santos
vai ter de enfrentar no jogo
desta noite. Para tornar o clima ainda mais tenso, a equipe da Vila Belmiro ainda vem
de um revés em casa para o
Corinthians e já vê sua classificação às quartas de final
do Paulista 2021 ameaçada.

27/4, 21h30
28/4, 23h

Boca Juniors

Santos

Rossi; Bufarini,
Lopez, Izquierdo e
Sandez; Almendra,
Varella, Medina
e Soldano; Villa e
Obando. Técnico:
Miguel Ángel Russo

João Paulo; Madson,
Kayky, Luan Peres e
Felipe Jonatan; Alison,
Lucas Lourenço e
Gabriel Pirani; Lucas
Braga, Marinho e
Kaio Jorge. Técnico:
Marcelo Fernandes.

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN).
Horário: 21h30. Local: Buenos Aires.

A conquista da Taça Guanabara, diante do Volta
Redonda, no último sábado,
já virou estatística. O foco
agora é nesta noite, quando
o Flamengo volta a campo
para encarnar o "espírito de
Libertadores" contra o Unión
La Calera, às 19h15, no Maracanã, e seguir como líder
isolado do Grupo G. Após a
boa estreia com a vitória de
3 a 2 sobre o Vélez, na Argentina, o time carioca vai
completo diante dos chilenos.

1º
2º
3º
4º

TIME
River Plate
Fluminense
Junior B.
Santa Fe

1ª RODADA

22/4, 19h
22/4, 23h

TIME
São Paulo
Racing
Rentistas
Sport.Cristal

2ª RODADA

GRUPO F

Flamengo

1º
2º
3º
4º

Diego Alves; Isla,
Rodrigo Caio
(Gustavo Henrique),
Willian Arão e Filipe
Luís; Diego Ribas,
Gérson, Everton
Ribeiro e Arrascaeta;
Bruno Henrique e
Gabigol. Técnico:
Rogério Ceni.

U. La Calera
Alexis Arias; Garcia,
Oyanedel, Ramirez
e Christian; Vilches
Valencia, Castellani,
Vargas e Wiemberg
(Valdivia); Andrés
Vilches e Rivero.
Técnico: Luca
Marcogiuseppe

TIME
Argentinos Jrs
At.Nacional
Uni. Católica
Nacional-URU

JOGOS DE IDA

27/4, 16h
28/4, 16h

Real Madrid
PSG

JOGOS DE VOLTA

4/5, 16h
5/5, 16h

Manch. City
Chelsea

x
x
x
x

Chelsea
Manch. City
PSG
Real Madrid

V
1
1
0
0

E
0
0
0
0

D
0
0
1
1

GP GC SG %
2 0 2 100
3 2 1 100
2 3 -1 0
0 2 -2 0

J
1
1
1
1

V
1
1
0
0

E
0
0
0
0

D
0
0
1
1

GP GC SG %
2 0 2 100
1 0 1 100
0 1 -1 0
0 2 -2 0

J
1
1
0
0

V
0
0
0
0

E
1
1
0
0

D
0
0
0
0

GP GC SG %
1 1 0 33.3
1 1 0 33.3
0 0 0 0
0 0 0 0

P
3
1
1
0

J
1
1
1
1

V
1
0
0
0

E
0
1
1
0

D
0
0
0
1

GP GC SG
3 0 3
1 1 0
1 1 0
0 3 -3

J
1
0
0
1

V
1
0
0
0

E
0
0
0
0

D
0
0
0
1

GRUPO G
1º
2º
3º
4º

TIME
Flamengo
LDU
Un. La Calera
Vélez Sarsﬁeld

27/4, 19h15
27/4, 19h15

1º
2º
3º
4º

TIME
Cerro Porteño
Atlético-MG
La Guaira
América Cali

2ª RODADA

27/4, 19h15
28/4, 21h

P
3
1
1
0

J
1
1
1
1

V
1
0
0
0

E
0
1
1
0

D
0
0
0
1

%
100
33.3
33.3
0

GP GC SG %
2 0 2 100
0 0 0 0
0 0 0 0
0 2 -2 0

GP GC SG
3 2 1
2 2 0
2 2 0
2 3 -1

%
100
33.3
33.3
0

Flamengo x Un. La Calera
LDU x Vélez Sarsﬁeld
P
3
1
1
0

J
1
1
1
1

V
1
0
0
0

E
0
1
1
0

D
0
0
0
1

GP GC SG
2 0 2
1 1 0
1 1 0
0 2 -2

1º
2º
3º
4º

TIME
Huachipato
12 de Octubre
Rosario Central
San Lorenzo

P
3
3
0
0

J
1
1
1
1

V
1
1
0
0

E
0
0
0
0

D
0
0
1
1

GP GC SG %
1 0 1 100
1 0 1 100
0 1 -1 0
0 1 -1 0

2ª RODADA

27/4, 19h15
27/4, 21h30

Rosario Central x San Lorenzo
Huachipato x 12 de Octubre

GRUPO B
1º
2º
3º
4º

TIME
P
Independ.
3
Bahia
1
Montevideo C.T. 1
Guabirá
0

2ª RODADA

GRUPO C
1º
2º
3º
4º

TIME
Ceará
Ars. de Sarandí
Bolívar
Jorge Wil.

P
3
0
0
0

1ª RODADA

V
1
0
0
0

E
0
1
1
0

D
0
0
0
1

GP GC SG
3 1 2
1 1 0
1 1 0
1 3 -2

%
100
33.3
33.3
0

J
1
0
0
1

V
1
0
0
0

E
0
0
0
0

D
0
0
0
1

GP GC SG %
3 1 2 100
0 0 0 0
0 0 0 0
1 3 -2 0

Ceará 3 x 1 Jorge Wil.
Bolívar x Ars. Sarandí*

21/4, 19h15
22/4, 19h15

GRUPO D
1º
2º
3º
4º

J
1
1
1
1

Bahia x Guabirá
Independ. x Montevideo C.T.

27/4, 21h30
28/4, 19h15

TIME
Melgar
Athletico-PR
Metropolitanos
Aucas

28/4, 19h15
28/4, 21h30

Racing x Sport.Cristal
São Paulo x Rentistas
P
3
0
0
0

GRUPO A

P
3
3
0
0

J
1
1
1
1

V
1
1
0
0

E
0
0
0
0

D
0
0
1
1

GP GC SG %
3 2 1 100
1 0 1 100
2 3 -1 0
0 1 -1 0

2ª RODADA

20/4, 19h15 Argentinos Jrs 2 x 0 Nacional-URU
22/4, 21h
At.Nacional x Uni. Católica*

GRUPO H

LIGA DOS CAMPEÕES

J
1
1
1
1

1ª RODADA

2ª RODADA

Árbitro: Eber Aquino (Paraguai).
Horário: 19h15. Local: Maracanã.

%
100
33.3
33.3
0

Fluminense 1 x 1 River Plate
Junior B. x Santa Fe*

GRUPO E
1º
2º
3º
4º

P
3
3
0
0

P
1
1
0
0

29/4, 19h
29/4, 21h

X

GP GC SG
3 2 1
1 1 0
1 1 0
2 3 -1

Boca Juniors x Santos
Barc.-EQU x The Strongest

GRUPO D

Time completo

Embalado,
Flamengo
encara o
La Calera

TIME
Barc.-EQU
Boca Juniors
The Strongest
Santos

2ª RODADA

X

D
0
0
0
1

Internacional x Dep. Táchira
Olimpia x Always Ready

27/4, 19h15
29/4, 23h

1º
2º
3º
4º

Santos recheado de
problemas na Argentina

E
0
1
1
0

2ª RODADA

GRUPO C

Pressionado

V
1
0
0
0

Palmeiras x Ind.del Valle
Def. y Jus. x Universitario

27/4, 21h30
28/4, 19h

1º
2º
3º
4º

J
1
1
1
1

SUL-AMERICANA

%
100
33.3
33.3
0

Atlético-MG x América Cali
Cerro Porteño x La Guaira

Athletico-PR x Metropolitanos
Melgar x Aucas

GRUPO E
1º
2º
3º
4º

TIME
Corinthians
R. Plate-PAR
Peñarol
Sp. Huancayo

1ª RODADA

22/4, 21h30
22/4, 21h30

GRUPO F
1º
2º
3º
4º

20/4, 19h15
22/4, 21h30

GRUPO G
TIME
Emelec
Bragantino
Tolima
Talleres

1ª RODADA

22/4, 16h
22/4, 19h15

GRUPO H
1º
2º
3º
4º

TIME
Grêmio
Lanús
La Equidad
Aragua

1ª RODADA

22/4, 19h15
22/4, 19h15

J
0
0
0
0

V
0
0
0
0

E
0
0
0
0

D
0
0
0
0

GP GC SG %
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

R. Plate-PAR x Corinthians*
Peñarol x Sp. Huancayo*

TIME
Atlético-GO
New. Old Boys
Libertad
Palestino

1ª RODADA

1º
2º
3º
4º

P
0
0
0
0

P
1
1
0
0

J
1
1
0
0

V
0
0
0
0

E
1
1
0
0

D
0
0
0
0

GP GC SG %
0 0 0 33.3
0 0 0 33.3
0 0 0 0
0 0 0 0

Atlético-GO 0 x 0 New. Old Boys
Libertad x Palestino*
P
3
3
0
0

J
1
1
1
1

V
1
1
0
0

E
0
0
0
0

D
0
0
1
1

GP GC SG %
2 1 1 100
2 1 1 100
1 2 -1 0
1 2 -1 0

Talleres 1 x 2 Emelec
Bragantino 2 x 1 Tolima
P
3
3
0
0

J
1
1
1
1

V
1
1
0
0

E
0
0
0
0

D
0
0
1
0

GP GC SG %
2 1 1 100
1 0 1 100
1 2 -1 0
0 1 -1 0

Aragua 0 x 1 Lanús
Grêmio 2 x 1 La Equidad
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+notícias
Suplente de vereador se
feriu em acidente aquático
Um dos três feridos em um acidente com lancha e jet ski em Camboriú, que
ocorreu no domingo (25), é o vereador suplente Vitor Piccoli (DEM). Piccoli
está intubado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Ruth
Cardoso, em Balneário Camboriú e passará por uma cirurgia. De acordo
com a família, o estado de saúde de Piccoli é estável e o sangramento
no rosto parou, não se agravando para traumatismo craniano.

Superlua rosa ilumina
o céu de Santa Catarina
A superlua rosa de 2021 apareceu no céu de Santa Catarina em grande estilo. O satélite
natural chegou ao ponto máximo de aproximação com a Terra, causando a impressão de
estar ainda maior. Ela é chamada como “rosa”, tradicionalmente, por conta dos povos
nativos norte-americanos, já que marca a estreia da primavera no Hemisfério Norte. A
superlua acontece quando a Lua está cheia e em seu perigeu – ponto de sua órbita mais
perto da Terra. Quando a Lua está nessas condições naturais, ela pode parecer até 14%
maior e 30% mais brilhante ao ser vista da Terra do que no momento do apogeu.

A Uefa nomeou um inspetor de ética e disciplina para conduzir
uma investigação sobre o atacante sueco Zlatan Ibrahimovic por
ter "suposto interesse financeiro em uma empresa de apostas",
disse o órgão regulador do futebol europeu.
O jornal sueco Aftonbladet disse no início
deste mês que Ibrahimovic, de 39 anos, é coproprietário da empresa de apostas Bethard, com
a qual se associou em 2018. O Código de Ética da Fifa declara que
um jogador não pode ter interesses em entidades ou empresas que
"promovem, corretam, organizam ou conduzem apostas, jogos de
azar, loterias ou eventos ou transações semelhantes relacionados
a jogos e competições de futebol". Se for considerado culpado,
Ibrahimovic terá que pagar uma multa de 100.000 francos suíços
(o equivalente a R$ 596 mil no cambio de hoje) e será banido
de qualquer atividade relacionada ao futebol por até três anos.
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Ibrahimovic é investigado pela Uefa

Duas empresas apresentaram
estudos para a concessão do
Terminal Rodoviário Rita Maria,
em Florianópolis: a Simart, da
Bahia, que opera mais de 35
estações rodoviárias em todo o
Brasil; e a Vallya, que desenvolve
diversos projetos para aeroportos
pertencentes à União. Essa é mais
uma etapa do Procedimento de
Manifestação de Interesse que
vai entregar o equipamento à
exploração da iniciativa privada.
Agora, uma comissão formada
por técnicos da Secretaria de
Estado da Infraestrutura e da
SCPar vai analisar os projetos.
A previsão é de que o estudo
escolhido seja anunciado até a
primeira quinzena de junho.
“Desta fase até o lançamento do
edital, realizaremos consulta
pública, audiências públicas,
encaminharemos os resultados
ao Tribunal de Contas do Estado.
Se tudo se der sem intercorrências,
é provável que lancemos o edital
de licitação para a concessão
do Rita Maria até dezembro”,
explica o secretário Executivo de
PPPs da SCPar, Ramiro Zinder.

DIVULGAÇÃO/ND

Terminal Rita Maria
tem interessados
na concessão

Renan Dal Zotto tem piora
e volta a ser intubado - O
técnico da seleção brasileira
masculina de vôlei, Renan Dal
Zotto, voltou a ser intubado
na noite de domingo (25),
segundo boletim médico
divulgado pelo Hospital
Samaritano Botafogo, do Rio
de Janeiro. Com complicações
da Covid-19, Renan
apresentou piora. “O estado
de saúde do paciente inspira
cuidados”, diz o boletim. O
treinador está internado desde
o dia 16 de abril. Na segundafeira (19), o treinador havia
sido intubado para manter o
nível da saturação de oxigênio
mais alta. O treinador passou
por uma cirurgia vascular
nesse mesmo dia por conta de
uma trombose arterial aguda.

