
Idosa de Joinville morre na fila 
de espera antes de receber vacina    
Maria Rosa Maia tinha 78 anos e se deslocou até a Central de Imunização, no Centreventos, ontem à tarde, para receber 
a primeira dose do imunizante contra a Covid. Ela sofreu um mal súbito enquanto aguardava a sua vez. Página 3
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A reportagem veiculada com exclusividade 
pelo Grupo ND replicou em sites de todo Brasil. 
As consequências vieram ainda no mesmo 
dia em que o fato foi mostrado. O advogado 
Cristiano Garcia denunciou o juiz, a OAB/SC que 
aprovou, por aclamação, uma representação 
junto à Corregedoria-Geral de Justiça e a 
realização de desagravo público diante da 
gravidade da conduta do magistrado.

A assessora jurídica pediu exoneração 
do cargo comissionado, o juiz Gustavo 
Schwingel apresentou uma resposta para 
OAB em que fala do erro do sistema em ter 
colocado no processo de separação conversa 
entre ele e a assessora. Assim que detectado 
foi retirado. A reflexão entre advogados, 
profissionais do meio jurídico em geral, 
estudantes da área e a toda comunidade 
se faz necessária diante da notícia. 

O mundo digital em que vivemos hoje e seus 
compartilhamentos de informações, mas 
acima de tudo, a importância do jornalismo, 
suas apurações para manter uma grande 
missão: transformar a sociedade. O Grupo ND 
fez prevalecer a apuração e a divulgação de 
um fato capaz de mobilizar órgãos e debates 
por um bom tempo, tamanha repercussão.  

Caso de juiz  
e assessora  
repercute no país

SEGUNDA DOSE
Hoje para quem não puder comparecer pode avisar com antecedência, no site em que fez o agendamento 
(joinville.sc.gov.br). Mas desde a semana passada, a Secretaria Municipal de Saúde passou a fazer uma 
medida importante para garantir o comparecimento na segunda dose. Pelo cadastro, entra em contato com a 
pessoa para saber o motivo e reagendar. A própria pessoa também consegue fazer diretamente. Vale lembrar, 
a segunda dose da vacina é a certeza que a pessoa cumpriu 100% com a esperança contra o coronavírus. 

Proposta de multa para 
quem não tomar vacina 
O esquecimento de parte da população  em seguir 
o protocolo vacinal e comparecer aos locais de 
vacinação pode implicar em consequências para 
quem aguarda a sua vez ou mesmo a chegada 
de uma nova remessa de imunizante. Para o 
vereador Pastor Ascendino Batista, a falta pode 
ser passível de multa, caso não compareça no dia 
e hora marcada. O projeto de lei complementar 
foi protocolado no Legislativo Municipal e 
agora começa a tramitar nas comissões. A 
multa poderá ser de 11 a 20 Unidades Padrão 
Municipal (UPM), ou seja, R$ 3.485,68. 

Jaraguá do sul  
diminui atraso
Na contrapartida de muitas cidades, a Secretaria 
de Saúde do município vem conseguindo diminuir 
o número de pessoas. Neste fim de semana de 
1.181 pessoas, entre atrasados e marcados para 
este período, compareceram 950 até sexta feira 
final do dia. O número é considerado bastante 
positivo. Sábado estavam marcadas para o 
retorno 386 pessoas e para o domingo 222. Até 
agora o município recebeu 8.600 doses para a 
segunda aplicação e 4.190 foram aplicadas. 

Lei Geral de  
Proteção de Dados
Uma pesquisa inédita traz dados importantes 
sobre uma lei que afeta diretamente o 
dia a dia dos empresários. A Lei Geral de 
Proteção de Dados trata da proteção de 
informações pessoais de clientes para 
garantir a privacidade e transparência.

O Sebrae de Santa Catarina disponibiliza os 
dados gratuitamente sobre o conhecimento e 
adequação dos pequenos negócios à lei. Foram 
realizadas 810 entrevistas, entre 04 e 25 de 
janeiro de 2021, com microempreendedores 
individuais, e empresários de micro e pequenas 
empresas de todas as regiões do estado. De 
7 em cada 10 empresários já ouviu falar 
sobre a LGPD. O material pode ser acessado 
no link: http://sebrae.sc/relatorio-lgpd

No site  também há materiais completos 
e gratuitos, como um e-book sobre como 
a nova legislação impactará a relação 
pessoa física e jurídica e consultorias.  

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

SABRINA AGUIAR

Iluminação pública 
Desde sexta à noite, Joinville começou a sair do 
escuro nas ruas. Os trabalhos começaram para o 
bem e segurança de muitos moradores. A situação 
estava quase indo para desespero já que os postes 
simplesmente apagavam e não tinha ainda a definição 
para iniciar os trabalhos. Entenda definição, 
burocracia (licitação). Até o fato de começar num 
início de semana, horário atípico demonstra a vontade 
de ver resolvida essa situação. Quem tem problema 
nessa área e ainda não registrou na ouvidoria da 
prefeitura de Joinville deve fazer para que entre 
no cronograma de trabalhos de manutenção.
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Idosa morre na fila de 
vacinação em Joinville
Maria Rosa Maia 
tinha 78 anos 
e sofreu um 
mal súbito na 
tarde de ontem, 
minutos antes de 
receber a vacina 
contra a Covid
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Procura por vacinação fora dos horários 
agendados tem gerado filas na Central

Durante o final de semana, 
a Prefeitura de Joinville deu 
prosseguimento à vacinação 
contra a Covid-19 para a po-
pulação com 64 anos ou mais 
que realizou o agendamento 
no site joinville.sc.gov.br.

Em alguns períodos do 
sábado e do domingo, houve 
formação de fila maior que 
o habitual para a vacinação 
no Centreventos Cau Han-
sen. Este fato ocorreu porque 
muitas pessoas procuraram 
a Central de Imunização 
fora do horário agendado. 

Em alguns casos, as pes-
soas chegaram com duas ou 
três horas de antecedência, 
gerando alteração no fluxo 

de pessoas planejado. Para 
evitar esta situação, a Se-
cretaria da Saúde de Join-
ville orienta que o público 
procure o local de vacinação 
no horário agendado. Não 
é necessário se deslocar ao 
espaço com antecedência, 
uma vez que essa atitude 
atrapalha o revezamento de 
horários proporcionado pelo 
agendamento escalonado.

“Além de garantir a dis-
ponibilidade de doses, o 
agendamento tem o objetivo 
de organizar a demanda, 
evitando que um grande 
número de pessoas frequen-
tem os espaços de vacinação 
ao mesmo tempo. Por este 

motivo, é importante que 
cada um respeite o horário 
agendado”, reforça Jean 
Rodrigues da Silva, secre-
tário da Saúde de Joinville.

O agendamento é indispen-
sável para receber a vacina 
contra a Covid-19. Desde o 
início da oferta das doses 
para os grupos prioritá-
rios, o modelo de imuniza-
ção por agendamento está 
sendo realizado de maneira 
organizada e eficiente.

Pessoas com 64 anos ou 
mais podem realizar o agen-
damento até sexta-feira, na 
Central de Imunização e em 
mais 35 Unidades Básicas de 
Saúde da Família (UBSFs). 

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

Uma idosa de 78 anos 
morreu na tarde de on-
tem enquanto aguardava 
o seu momento de tomar a 
vacina contra a Covid-19, 
em Joinville. Maria Rosa 
Maia receberia a primei-
ra dose do imunizante na 
Central de Imunização 
de Joinville, instalada no 
Centreventos Cau Hansen, 
quando teve um mal súbito. 

“Meu pai estava jun-
to, falou que faltava uma 
pessoa pra ela se vacinar. 
Foi quando ela deu um 
suspiro muito forte e não 
conseguiram fazer mais 
nada”, disse o neto Gui-
lherme da Silva Nogueira.

Ele, que é bombeiro, 
chegou a receber o chamado 
da central para atender a 
ocorrência da própria avó, 
mas não conseguiu ir até o 
local e ficou sabendo do fa-
lecimento da avó mais tarde.

Segundo a Prefeitura, a 
equipe que atua na Central 
de Imunização iniciou os 
primeiros socorros e per-
cebeu quadro compatível 
com parada cardiorrespi-
ratória, acionando o Samu. 
Apesar disso, após cerca 
de 45 minutos de tentati-
vas de reanimação, a idosa 
não resistiu e veio à óbito.

“Era uma mulher aten-
ciosa, sempre conversava 
com toda a família, a gen-
te era bem ligado. Sempre 
foi uma mulher guerreira, 
que criou muito bem os 
filhos, sempre lutou pelo 
bem deles. Uma pessoa 
100%, sem nada de nega-
tivo”, afirmou Guilherme.

Apesar dos pedidos da Prefeitura para comparecer 
nos locais de vacinação no horário agendado, algumas 
pessoas não seguem a determinação e isso gera filas

Era uma mulher 
atenciosa, sempre 
conversava com 
toda a família, 
a gente era bem 
ligado. Sempre 
foi uma mulher 
guerreira, que 
criou muito bem 
os filhos, sempre 
lutou pelo bem 
deles. Uma pessoa 
100%, sem nada 
de negativo.”

Guilherme da 
Silva Nogueira,
neto de Maria Rosa



Medicamentos do 
kit intubação são 
disponibilizados

       Santa Catarina recebeu 
no sábado um novo 
lote com 118.530 ítens 
dos medicamentos que 
compõem o kit intubação, 
voltados ao tratamento de 
pacientes graves da Covid-19. 
O  anúncio foi feito pela 
governadora em exercício, 
Daniela Reinehr, nas redes 
sociais. Os medicamentos 
foram enviados pelo 
Ministério da Saúde.
       De acordo com a SES 
(Secretaria de Estado da 
Saúde), são sedativos, 
relaxantes musculares 
e analgésicos. O Estado 
recebeu 4300 unidades de 
Cetamina, 1.290 unidades de 
Fentanil, 49.600 unidades 
de Midazolan, 26.840 
unidades de Propofol 20 
ml e 36.500 Cisatracurio.       
Eles serão distribuídos aos 
hospitais de acordo com a 
necessidade de cada unidade. 
O detalhamento de como irá 
ocorrer a distribuição ainda 
não foi informado pela SES. O 
anúncio do encaminhamento 
das medicações a Santa 
Catarina foi dado à secretária 
de Estado da saúde, Carmen 
Zanotto, e à governadora, 
Daniela Reinehr, em 
reunião na quinta-feira 
com o ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga.
      “Nossa preocupação com 
os estoques do kit intubação 
é constante. Agradecemos 
ao Ministério da Saúde 
pelo encaminhamento, 
certamente irá auxiliar e 
aliviar o nosso estado”, 
afirma Zanotto. Na última 
terça-feira, o MP-SC 
(Ministério Público de 
Santa Catarina) instaurou 
um procedimento 
para apurar a falta de 
medicamentos do “kit 
intubação” nos hospitais 
catarinenses.  
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Matriz de risco indica nível 
gravíssimo em todas regiões
Boletim divulgado no sábado mostra que Estado está em alerta gravíssimo para a transmissão do coronavírus. 
Preocupação maior é com a oferta de leitos de UTI e a possibilidade de aumento do número de casos ativos da doença 

Luiz Fernando trabalhou no jornal entre 2013 e 2015 e cultivou amigos
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Ex-editor-chefe do ND 
Joinville é vítima da Covid

Morreu ontem à tarde, no Paraná, 
o jornalista Luiz Fernando Cardo-
so, de 40 anos, vítima da Covid-19. 
Ele foi editor-chefe do jornal 
Notícias do Dia de Joinville entre os 
anos de 2013 e 2015, onde também 
trabalhou como editor de política. 

Luiz Fernando estava interna-
do havia mais de um mês em um 
hospital do Paraná, onde morava, 
e, após ficar intubado, não resis-
tiu às complicações da doença. 

Nascido em Pato Branco (PR), 
o jornalista atuou em veículos 
de comunicação das cidades de 
Pato Branco, Francisco Bel-
trão, Dois Vizinhos e Marin-
gá, onde iniciou a carreira. 

Atualmente, trabalhava como 

assessor de imprensa em um 
sindicato de Maringá e região, e 
mantinha o Café com Jornalista, 
blog que repercutia as notícias 
políticas da cidade paranaense.

Luiz Fernando escreveu três 
livros (e-books) de crônicas, 
publicados na Amazon: “Orfeu & 
Violeta”, “Quero Café!” e “Nas 
Curvas de Maringá”, além do livro 
“Sismmar: 30 Anos de Luta”.

Nas redes sociais, amigos e 
familiares homenagearam o jor-
nalista e relembraram momentos 
com ele, chamado-o de “primo 
amado”, “grande amigo”, “filho 
exemplar”, “inteligente, lúcido, 
apreciador de viagens, livros e bons 
pratos”, entre outros adjetivos.

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

A Matriz de Risco Potencial divulgada no sába-
do, pelo Governo do Estado e Secretaria de Esta-
do da Saúde (SES), classificou todas as 16 regiões 
catarinenses em alerta gravíssimo (cor verme-
lha) para transmissão do novo coronavírus.

No último boletim, divulgado em 10 de abril, as 
regiões Carbonífera, Extremo Sul Catarinense, Foz 
do Rio Itajaí e Grande Florianópolis estavam clas-
sificadas para o nível grave. Todas as 16 regiões 
apresentaram nota 4, o nível mais elevado, na 
dimensão de Capacidade de Atenção, que é aque-
la que aponta a ocupação de leitos hospitalares.

A atualização do risco potencial das regiões para a 
próxima semana demonstra que todas as 16 re-
giões estão classificadas com risco gravíssimo. Isso 
evidencia que todo o Estado permanece em alerta 
máximo em relação ao novo coronavírus, princi-
palmente em relação à capacidade de atenção, com 
todas as regiões apresentando leitos de UTI adulto 
reservado para Covid-19 operando em sua capa-
cidade máxima, próximo aos 100% de ocupação.

O aumento da transmissibilidade nas regiões 
Carbonífera, Extremo Sul Catarinense, Gran-
de Florianópolis e Foz do Rio Itajaí reflete um 
aumento no número de casos ativos detecta-
dos na última semana, podendo ser explicado, 
em parte, por uma possível redução na adesão 
das medidas de distanciamento social.

Foi observada uma redução de 25% na mé-
dia móvel de óbitos por Covid-19 nos últimos 14 
dias, e uma redução de 19% nos últimos 7 dias. 
Já em relação aos casos ativos, observa-se uma 
redução de 26% na média móvel dos últimos 14 
dias, e uma estabilização nos últimos 7 dias.

Embora tenha sido observada uma redução na 
média móvel de óbitos por Covid-19 além de uma 
desaceleração na taxa de crescimento do número 
de casos ativos, a melhora nesses indicadores não 
foi suficiente para impactar na avaliação de risco 
potencial estabelecida pela matriz regionalizada. 

PATAMAR ELEVADO
Além disso, a estabilização no número de ca-

sos ativos observada em todo o Estado nos 
últimos sete dias, permanecendo em um pa-
tamar elevado, contribuiu para a manuten-
ção do nível gravíssimo em todas as regiões.

 Vale ressaltar que tem tido bastante peso na ava-
liação da matriz a ocupação dos leitos de UTI-Covid, 
que tem estado próximo de 100% em todas as regiões 
do Estado, algumas inclusive com fila de espera por 
leitos, além do número de casos ativos e infectantes, 
que ainda se encontra elevado em todas as regiões.

As estratégias empregadas pelos municípios que 
buscam vacinar o maior contingente possível de pes-
soas no menor espaço de tempo, tanto por meio da 
busca ativa, quanto por meio de postos itinerantes, 
são essenciais para promover uma ampla proteção da 
população contra a Covid-19, tanto na aplicação da 
primeira dose quanto na aplicação da segunda dose.
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Assessora jurídica pede 
exoneração após escândalo
Pedido de afastamento foi oficializado na sexta-feira e decorre de uma conversa vazada entre a assessora e o juiz da 
1ª Vara da Família da Comarca de Joinville, Gustavo Schwingel, que foi parar em uma sentença de separação litigiosa
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“Desagravo público é um procedimento unilateral”, diz AMC
A Associação dos Magistrados 

Catarinenses – AMC, também 
se manifestou sobre o episódio. 
Segundo Marcelo Pizolati, que 
preside a AMC e assinou o texto, 
o desagravo público, instituto 
previsto no Estatuto da OAB, 
é um procedimento formal 
unilateral, que tramita dentro da 
OAB, e tem por objetivo regis-
trar publicamente a insatisfação 

da classe dos advogados contra 
uma suposta ofensa proferida 
por qualquer autoridade pública 
em desfavor de advogado no 
exercício da sua profissão.

Segundo ele, trata-se, por um 
lado, de instituto democrático 
que expressa a posição de uma 
classe; contudo, de outro lado, o 
desagravo público não é instru-
mento adequado para apurar a 

conduta da autoridade diante de 
eventual infração à prerrogati-
va do advogado, o que deve ser 
feito a tempo e modo, perante 
órgãos adequados de controle. 
“A propósito, a Constituição da 
República assegura a todos, em 
processo judicial ou adminis-
trativo, o devido processo legal, 
pautado pelo contraditório e 
pela ampla defesa (não obser-

vados, por exemplo, no presente 
desagravo público)”, destacou.

“Somente após a apuração 
disciplinar da conduta apontada 
perante a respectiva Correge-
doria-Geral da Justiça do Poder 
Judiciário é que será possível 
afirmar a responsabilidade ou 
não do magistrado indicado 
como desrespeitador da prerro-
gativa do advogado”, afirmou.

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

A assessora jurídica que teve 
uma conversa vazada com o 
juiz da 1ª Vara da Família da 
Comarca de Joinville, Gustavo 
Schwingel, pediu exoneração 
do cargo na sexta-feira após a 
repercussão negativa do caso.

A assessora, cujo nome não 
foi divulgado, trocou mensa-
gens com o juiz no dia 25 de 
março deste ano a respeito 
de um processo de separação 
litigiosa. As mensagens, car-
regadas de ironia, vazaram e 
foram parar na sentença do 
caso. A partir daí, foram vá-
rios os desdobramentos. 

O advogado Cristiano Garcia, 
que defendia a mulher no pro-
cesso de separação, denunciou 
o juiz, a OAB/SC aprovou por 
aclamação e abriu uma repre-
sentação junto à Corregedo-
ria-Geral de Justiça, bem como 
pediu a realização de desagravo 
público diante da gravidade 
da conduta do magistrado.

Para Garcia, o mais grave 
não foi o vazamento da con-
versa ou o fato de ela ter pa-
rado na sentença, mas sim 
a conduta do julgamento e o 
pensamento machista do juiz 
expresso em trechos da con-
versa com a assessora jurídica.

Diante o escândalo trazido 
à tona com exclusividade pelo 
Grupo ND, a assessora deci-
diu pedir exoneração do car-
go comissionado. A iniciativa 
partiu da própria assessora 
jurídica e não do juiz Gustavo 
Schwingel ou do Tribunal de 
Justiça (TJ), que prometeram 
tomar providências adminis-
trativas junto ao gabinete da 
Vara da Família de Joinville.

 O Tribunal de Justiça emitiu 
nota oficial informando que 
será instaurado procedimento 
destinado a apurar os fatos em 
relação ao magistrado. O juiz, 
inclusive, admitiu o erro em 
ofício encaminhado à OAB/SC.

A reportagem entrou em con-
tato com a assessoria do Fórum 
de Joinville para saber se vai 
comentar a saída da assessora 
jurídica, mas, até o fechamento 
desta edição, não havia recebido 
um posicionamento oficial.

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE
CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3

Companhia Fechada
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convidados os senhores acionistas da COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE a comparecerem à 
Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária que se realizará à Rua Hermann August Lepper número 10, 
Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, no dia 28 de abril de 2021 às 10:00hs para deliberarem 
sobre a seguinte Ordem do Dia:
I. Em Assembleia Geral Ordinária:
(i) análise, discussão e aprovação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras, do 
Parecer dos Auditores Independentes e dos demais documentos relativos ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2020;
(ii) destinação do resultado do exercício findo em 31.12.2020 e a distribuição de dividendos;
(iii) eleição dos integrantes do Conselho Fiscal e suplentes;
(iv) eleição dos integrantes do Conselho de Administração.
II. Em Assembleia Geral Extraordinária:
(i) fixação da remuneração global anual dos administradores, do conselho fiscal e do Comitê de Auditoria 
Estatutário da Companhia;
(ii) alteração e Consolidação do Estatuto Social da Companhia.

Joinville, 16 de abril de 2021.
A ADMINISTRAÇÃO

COMUNICADO
A CASAN informa aos moradores de Araquari que a ampliação 
do Sistema de Esgoto para a região do Bairro Itinga está quase 
concluída, mas ainda não é possível fazer as ligações dos imóveis 
à rede que já foi instalada.

Nos próximos meses a Companhia autorizará a conexão dos 
imóveis, mas se a ligação for feita agora vai poluir o meio ambiente.

A coleta e tratamento de esgotos é fundamental para a qualidade de 
vida dos moradores, para a conservação do meio ambiente e para a 
preservação dos mananciais que abastecem Araquari.

 Mas atenção moradores do Itinga: aguardem as orientações da 
CASAN.

Quando for possível fazer a ligação, todos os moradores serão 
comunicados

A PEDIDO

AVISO DE LICITAÇÃO 
O Município de Joinville, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Joinville, torna 
público que, conforme a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o Pregão 
Eletrônico SRP nº. 056/2021, destinado a aquisição de materiais e acessórios para uso 
em equipamentos médicos da Secretaria Municipal de Saúde e do Hospital Municipal São 
José, na Data/Horário: 30/04/2021 às 9h, para abertura das propostas. O edital encontra-
se à disposição dos interessados nos sites www.joinville.sc.gov.br/editalpublico e www.
gov.br/compras/pt-br - UASG 460027.

Joinville/SC, 15 de abril de 2021.
Jean Rodrigues da Silva – Secretário Municipal de Saúde.

Fabrício da Rosa – Diretor Executivo.
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Em 1999, eu estava principiando meu segun-
do ano de Residência Médica em Otorrino-
laringologia na Santa Casa de Porto Alegre. 
Na época, surgiu nesse meio a preocupação 
em torno da alta incidência de câncer de 
laringe na população brasileira, e a percep-
ção de que o leigo pouco conhecia sobre seu 
diagnóstico e prevenção.  
 
O professor Nédio Steffen, da PUC, era o pre-
sidente da Academia Brasileira de Laringo-
logia e Voz (ABLV). Com o engajamento dos 
professores da Santa Casa e dos serviços em 
todo o Brasil, fomos convidados a participar 
da Primeira Campanha Nacional da Voz. Num 
fenômeno ímpar e muito bem orquestrado, 
diversos serviços e profissionais da otorrino-
laringologia se envolveram nas ações edu-
cativas e de triagem diagnóstica. Fazíamos 
laringoscopias gratuitas, com fichas distribuí-
das nos locais públicos onde íamos divulgar a 
campanha. A ação alcançou em torno de 40 
mil pessoas atendidas em todo o Brasil. Aquela 
especialidade de nome esquisito começava, 
então, a ser mais conhecida pela boa vontade 
em divulgar cuidados com a voz.  
 
O ineditismo da campanha e a competência 
da otorrinolaringologia brasileira em aderir e 
divulgar suas ações foram incrementadas até 
que, em 2003, o dia 16 de abril ficou marcado 
como o Dia Mundial da Voz, mediante parce-

rias com entidades internacionais, para che-
gar também a outros países.  
 
Neste emblemático 2021, uma pandemia 
mundial tem adoecido o aparelho vocal de 
milhares de pessoas, vítimas das sequelas 
de uma intubação prolongada para tra-
tamento de Síndrome Respiratória Aguda 
Grave por Covid-19. 
 
A atenção da campanha deste ano volta ao 
seu princípio: lembrar a todos que, apesar da 
pandemia, existem outras doenças que não 
podem ser esquecidas, e cujo diagnóstico e 
tratamento também não podem ser poster-
gados. Neste ano, nos cabe voltar a lembrar 
do câncer de laringe como uma meta diag-
nóstica e preventiva.  
 
Que essa seja a oportunidade de criarmos 
um canal de comunicação com a popula-
ção, lembrando que os otorrinolaringologis-
tas e os fonoaudiólogos são os profissionais 
que trabalham em conjunto, a fim de diag-
nosticar e tratar as patologias vocais. Espe-
ro que nos anos vindouros possamos nova-
mente comemorar esse dia, que se tornou 
símbolo mundial da luta a favor da saú-
de vocal, mais próximos e unidos em um só 
voz, a qual não seja calada por nenhum vírus 
que impeça nossa liberdade e nossa paz. 

Na luta em favor da saúde vocal 

Desrespeito flagrante

Daniela Boeira da Silva, 
coordenadora do Ambulatório de 
Otorrinolarigologia do Hospital Dona Helena

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.
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A pontado como o setor mais sacrificado durante a pan-
demia, o segmento de eventos e de entretenimento 
vem enfrentando dificuldades e clamando por atenção. 
Alguns profissionais revelam viver situação de verda-

deira penúria. Várias manifestações, com certeza necessárias e 
legítimas, foram realizadas na semana passada, além da busca de 
diálogo com a governadora interina, Daniela Reinehr, para que ela 
afrouxe as medidas e permita que o segmento volte a produzir. 

Otimista com a possibilidade de retomada das atividades, depois 
de reunião de seus representantes com o Coes (Centro de Operações 
de Emergências em Saúde), a categoria aguarda novidades para 
amanhã, data marcada para detalhamento de novas medidas. A 
Vigilância em Saúde do Estado confirmou que está trabalhando em 
dois novos regramentos com o objetivo de garantir mais segu-
rança aos funcionários e frequentadores dos estabelecimentos.

Porém, quando a possibilidade de retomada está bem perto de se 
tornar realidade, eis que Santa Catarina volta a ser assunto nacio-
nal, figurando entre 
os assuntos mais 
comentados, por mais 
uma ação desrespei-
tosa adotada por um 
grupo sem a mínima 
noção de empatia ou 
respeito ao próximo. 
Mesmo sob decre-
to que determina 
distanciamento 
social, lancheiros 
achando que o mar 
é ‘terra’ de ninguém 
resolveram aglo-
merar em alto mar.

Embora o flagrante 
tenha ocorrido em 
Governador Celso 
Ramos, muitas outras aglomerações têm se repetido no Estado, al-
gumas denunciadas e outras, não. Ações desrespeitosas como esta é 
que prejudicam os empreendedores que clamam pela volta de suas 
atividades. E são elas que fazem com que o Estado permaneça em 
alerta máximo em relação ao coronavírus, principalmente em re-
lação à capacidade de atenção, com todas as regiões apresentando 
leitos de UTI adulto para Covid-19 operando próximos aos 100%.

Embora tenha sido observada redução na média móvel de 
mortes, além de desaceleração na taxa de crescimento do nú-
mero de casos ativos, a melhora nesses indicadores não foi su-
ficiente para impactar na avaliação de risco potencial, pois a 
estabilização no número de casos ativos observada em todo 
o Estado na última semana, permanece em patamar eleva-
do, contribuindo para a manutenção do nível gravíssimo.

“Ações desrespeitosas 
como esta é que 
prejudicam os 
empreendedores que 
clamam pela volta de 
suas atividades. E são 
elas que fazem com que 
o Estado permaneça 
em alerta máximo...”
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Uma festa clandestina no mar foi 
encerrada pela PMA (Polícia Militar 
Ambiental) em Governador Celso 
Ramos, na Grande Florianópolis. 
Durante a fiscalização, realizada 
no sábado (17), foi possível avistar 
um grupo de pessoas espalhado 
em 14 embarcações que estavam 
amarradas umas às outras, prática 
proibida na pandemia. Ao final 
da fiscalização, o organizador do 
evento foi autuado por perturbação 
e por infringir as regras de combate 
à proliferação da Covid-19. O even-
to tinha até mesmo um show ao 
vivo em uma plataforma flutuante.

Os policiais ambientais, jun-
tamente com a Capitania dos 
Portos e o 24° Batalhão em Bi-
guaçu, receberam a denúncia 
como perturbação de sossego 
alheio. Eles estiveram na praia 
dos Magalhães e constataram 
o descumprimento do decreto 
estadual referente à Covid-19.

Nas 14 embarcações, uma ao lado 
da outra, na amarração chama-
da de “amadrinhamento”, havia 
grande quantidade de pessoas 
bebendo e sem máscaras. Os barcos 
estavam em volta do deque flu-
tuante onde acontecia o show. Os 
policiais realizaram buscas no in-
terior de algumas lanchas, mas não 
revelaram se houve apreensão de 
drogas ou outros materiais ilícitos.

A Capitania dos Portos também 
abordou 23 outras embarcações 
e verificou itens de segurança e 
documentação. Os proprietários 
e marinheiros foram advertidos. 
Três lanchas foram autuadas e uma 
apreendida por irregularidades. 

Aglomerações continuam  
a desafiar a fiscalização
Festa clandestina com lanchas em alto mar, em Governador Celso Ramos, e clientes em bar tentando 
enganar fiscais na Capital, foram alguns dos flagrantes de desrespeito registrados no fim de semana em SC
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Lanchas e barcos 
reunidos e com grande 
número de pessoas 
aglomeradas em festa

Estabelecimentos também 
foram alvo da fiscalização
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55 vistorias e cinco locais 
interditados na Capital

As festas e aglomerações não cessaram 
mesmo com todo o Estado em nível gravíssimo 
para a Covid-19. Para tentar frear o avan-
ço do vírus, foram feitas fiscalizações durante 
todo o fim de semana em Florianópolis, onde 
foram realizadas 53 vistorias e cinco locais 
foram interditados pela Vigilância Sanitária.

Além das interdições, três empresários foram 
multados e 13 intimados pelo descumprimen-
to da lei. Além disso, seis locais estavam sem 
alvará de funcionamento ou alvará sanitá-
rio. As duas multas emitidas foram para dois 
bares no Centro de Florianópolis, em valores 
de R$ 2,5 mil, R$ 7,5 mil e R$ 15 mil. Entre os 
locais interditados estão bares, restaurantes 
e um espaço que promovia evento de moda.

Imagens de aglomerações em que pessoas 
tentam enganar a fiscalização em um bar no 
centro da Capital circulam nas redes sociais 
causando revolta. Os registros foram feitos 
por participantes de festa clandestina reali-
zada na noite de sexta-feira (16) no Lontra 
Bar. Nas imagens, é possível ver que quando a 
fiscalização se aproxima do estabelecimento 
as pessoas sentam-se rapidamente, fazendo 
parecer que tudo está dentro da legalidade. 
Porém, não é o que mostram os vídeos em que 
aparecem dançando e rindo da situação.

De acordo com o subcomandante da GM 
(Guarda Municipal), Ricardo Pastrana, a fiscali-
zação já recebeu o vídeo e o local foi interditado 
no sábado por descumprir normas estaduais 
contra a Covid-19.  

Dono de bar diz 
que preza pela saúde

Em publicação nas redes sociais, represen-
tante do Lontra Bar informou que o vídeo foi 
gravado no fim da noite de sexta, próximo 
do horário de suspensão da venda de be-
bidas, quando as pessoas já não respeita-
vam mais as medidas de distanciamento.

A nota diz ainda que a casa segue as deter-
minações sanitárias e cumpre os protocolos 
de segurança. Ainda segundo o comunica-
do, a direção do Lontra Bar tem preocupação 
com os funcionários, que precisam e “im-
ploram” por trabalho para sustentar as fa-
mílias, e pede a colaboração dos clientes.

A casa garante que segue as determina-
ções, reduziu seu público, mantém as me-
sas afastadas e cumpre os protocolos de 
segurança desde a entrada. Nosso propó-
sito é muito mais do que oferecer diversão 
aos clientes, temos preocupação com nos-
sos colaboradores que precisam e imploram 
por trabalho para sustentar suas famílias.

Flagrantes em Chapecó
A GM (Guarda Municipal) e a Vigilân-

cia Sanitária de Chapecó, no Oeste, in-
tensificaram as fiscalizações no fim de 
semana, dois estabelecimentos foram 
interditados e pessoas autuadas. No pri-
meiro local, as irregularidades foram fla-
gradas e por ser reincidente, o dono foi 
autuado e o local interditado por 15 dias.

Outros três estabelecimentos foram autuados 
por atenderem ao público após às 22 horas.  Na ruas da Capital, nem as multas impediram eventos e festas
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Semana curta, em função do feriado 
de 21 de abril, deverá ter fatos relevantes 
que escreverão novos capítulos sobre 
o impeachment do governador Carlos 
Moisés da Silva sobre a fraude dos 
respiradores. Atenções totalmente 
voltadas para o Tribunal de Justiça 
e as decisões a serem tomadas pelo 
presidente do Tribunal Especial de 

Julgamento, desembargador Ricardo 
Roesler, depois de decorridas as 48 
horas concedidas aos dez julgadores e 
aos denunciantes e denunciado sobre 
os documentos enviados pelo STJ.

Os autores do pedido mantêm a 
necessidade de juntada de novas 
provas contra o governador, incluídos 
dados da Secretaria da Fazenda, do 

Ciasc e da Softplan, que entendem 
vitais para o entendimento de suas 
teses. Nos bastidores já circulam 
informações que poderão surgir fatos 
novos durante esta semana, a depender 
exatamente do que decido pelo 
presidente do Tribunal de Julgamento.

Havendo deliberação monocrática, 
sem consulta aos cinco desembargadores 

e cinco deputados estaduais sobre o 
requerimento de provas e depoimento 
de testemunhas, há cogitação de 
judicialização do processo. Neste caso, com 
recursos ao Supremo Tribunal Federal.                      

O primeiro processo registrou 
vários recursos. Se acontecer agora 
será a primeira vez desde que foi 
protocolado em 10 de agosto de 2020.

Impeachment: os novos capítulos

Pirata: um gigante - A Acaert divulgou nota de pesar, 
transmitindo a profunda tristeza que se abate entre os 
radiodifusores de Santa Catarina pelo falecimento de 
Rogério Pereira, o Pirata, ocorrido em Curitiba. Comunicador 
de grande prestígio e empresário vitorioso, era um ícone 
da radiofonia na região serrana. O presidente da Acaert, 
Silvano Silva, destacou:  “A radiodifusão perde uma de 
seus maiores expoentes. Um homem que só os superlativos 
são capazes de definir. Grande em tudo, no tamanho, no 
carisma, no profissionalismo e principalmente, uma pessoa 
de uma enorme generosidade e um coração gigante.”

Indígenas- Comemora-se hoje o Dia 
do Índio ou Dia dos Povos Indígenas. A 
presidente da Comissão de Educação da 
Assembleia, deputada Luciane Carminatti, 
esteve reunida com Iara Capolin (foto), índia 
kaigang, professora e primeira candidata à 
vereadora em Chapecó.  Obteve 316 votos, 
mas não se elegeu. Carminatti é autora da 
lei que instituiu a Semana Estadual dos 
Povos Indígenas, cuja celebração termina 
hoje. De acordo com o IBGE, o Estado estima 
que existam 16 mil indígenas vivendo em 
Santa Catarina, além de duas reservas 
indígenas: a Aldeia Kondá, em Chapeço, 
e a Cachoeira dos Inácios, em Imarui.
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Acompanhe meus 
comentários no 
Balanço Geral, na 
NDTV, de segunda 

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

Carmen Fossari
Vítima de enfarte fulminante, faleceu em 
Florianópolis a professora Carmen Fossari, filha 
do artista Domingos Fossari, teatróloga, roteirista, 
promotora cultural com um extraordinário 
legado de atividades artísticas, literárias e 
culturais em Santa Catarina.  Incentivadora de 
grupos amadores e ligada a entidades teatrais, 
que apoiou durante décadas, dirigiu várias 
instituições, incluindo o Departamento de 
Cultura da UFSC. Recebeu inúmeros prêmios 
estaduais e nacionais e representou o Brasil 
com espetáculos que dirigiu, escreveu e atuou 
em vários países. E publicou diversos livros.

Questionamento
Requerimento da deputada 
federal Caroline De Toni dirigida 
ao comandante geral do Corpo 
de Bombeiros Militar, coronel 
Charles Vieira, questiona a 
destinação de R$ 30 milhões para 
compra de quatro viaturas de 
auto escada. Recurso de um total 
de R$ 86 milhões anunciados 
pelo governo. De Toni enfatiza 
que guarnições em vários 
municípios não têm capacetes, 
luvas e botas para atividades, 
além de falta de equipamentos 
de proteção individual.  Apelo 
pela revisão da compra foi 
dirigido também à governadora 
interina Daniela Reinehr.

Mocotó
O diretor de Inteligência 
da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública, delegado 
e advogado Alexandre Kale, 
defenderá na Udesc dissertação 
de mestrado dia 22 de abril 
sobre “A visão dos moradores 
do Maciço do Morro da Cruz 
sobre a inclusão social”. Trata 
de pesquisa inédita sobre as 
comunidades do Mocotó e região. 
Kale concluirá o Programa de 
Pós-Graduação em Planejamento 
Territorial e Desenvolvimento 
Socioambiental. Na elaboração do 
trabalho final leu 35 livros sobre 
favelas no Rio e Florianópolis, 
além de pesquisas inéditas.

Prisco Paraiso
O corpo do administrador e empresário 
catarinense Carlos Henrique Gallotti Prisco 
Paraíso (Ique), falecido em Fortaleza, vítima da 
Covid-19, será cremado hoje na capital cearense. 
Filho mais velho do médico e ex-secretário da 
Saúde, Henrique Prisco Paraíso, recentemente 
falecido, Ique era irmão do jornalista Cláudio 
Prisco Paraíso. Carlos Henrique teve destacada 
atuação no Estado no século passado, quando 
instalou o “Youfh for Understanding” (Juventude 
para o entendimento), programa pioneiro de 
intercâmbio cultural em língua inglesa. Fundou 
a Brusatur e presidiu a Abav/SC. Transferiu-se 
em seguida para Tampa, na Flórida, onde atuou 
por 25 anos. Passou a residir em Fortaleza, onde 
também desenvolveu atividades empresariais.
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O candidato do STF
O Supremo Tribunal Federal, após anos e anos de trabalho conduzido ora em 

público, ora em segredo e sempre em circunstâncias tão obscuras que é melhor 
nem mexer com essa parte da história, acaba de conseguir o que queria desde que 
a casa de Lula caiu e ele acabou condenado por corrupção e lavagem de dinheiro: 
concluiu oficialmente, com todos os seus agravos, embargos e demais papelada, 
a maior obra da falsificação jamais registrada na história da Justiça brasileira.

Através dessa fraude, executada em câmera lenta e com repetidos acessos 
de grosseria na malversação da lei, os onze ministros do STF transformaram 
em candidato à Presidência da República um réu condenado em terceira 
e última instância, com provas, testemunhas e confissões voluntárias, por 
nove juízes diferentes - e há pouco saído de quase 600 dias no xadrez.

O STF vive de suicídio em suicídio, tornando incompreensível para o público, 
a cada sentença, a ideia de que lei e moral devem andar juntas - não há 
nenhuma surpresa, portanto, em mais esse comportamento aberrante, quando 
se leva em conta que as suas decisões, cada vez mais, conduzem à negação 
permanente da justiça neste país. O que importa, agora, é que o STF ocupa 
abertamente o governo do Brasil - e está dizendo a todo mundo que tem, 
sim, um candidato próprio à presidência da República em outubro de 2022.

Esqueçam o PT, a manada de anões que sobrevivem às custas do fundo 
partidário, a pasta disforme de governadores e aventureiros que querem, 
como sempre, montar num cavalo que os carregue para dentro da máquina 
estatal, sempre tão lucrativa para eles. Esses estão sempre ali, sentados na 
porta do chefe, na esperança de receberem uma ordem para obedecer.

Lula, agora e em 2022, não é o candidato deles. É o candidato do Supremo. 
Lula não é bobo, claro - não vai 
querer que o tratem assim, porque 
não é diretor da OAB, não é bispo e 
não é intelectual orgânico que vai em 
mesa redonda de televisão debater 
ciência política com comunicadores 
sociais. Ele sabe muitíssimo bem o 
que é o STF, sabe perfeitamente o que 
povo brasileiro pensa do STF e vai dar 
graças a Deus se puder ir do começo 
ao fim da campanha eleitoral inteira 
sem falar as letras “S”, “T” e “F”.

Lula vai querer o STF - tão 
elogiado no Brasil civilizado, 
equilibrado, democrático, de “centro 
esquerda”, “liberal”, etc. etc. etc. - a mil quilômetros de distância do seu 
palanque. Aqui não, pelo amor de Deus. Já imaginaram se Lula tivesse de 
atravessar o Viaduto do Chá, de ponta a ponta, com Gilmar Mendes a seu 
lado, sorrindo para a galera? Se for assim, ele nem sai candidato. Mas isso 
não vai acontecer, porque não há a menor necessidade que aconteça.

Quem salvou Lula? Foi o STF, sim, mas o ex-presidente não precisa ficar 
agradecendo o tempo todo e atraindo ódio para cima de si mesmo; ele nunca 
foi bom, por sinal, no quesito “solidariedade”. Lula e o STF são um amor a ser 
vivido a distância. Ele pode não querer muito o STF, mas é ele quem o STF quer; 
vão arranjar rapidinho um esquema mutuamente proveitoso de convívio, e 
têm tudo para iniciar uma “longa amizade”, como no filme “Casablanca”.

A má notícia aí é para os outros, que ficaram sonhando pelo pacto STF-
Lula, na crença de que isso ia provocar um terremoto no governo, e quando 
acordaram viram que estavam na chuva - e põe chuva nisso. A anulação 
das quatro ações penais contra Lula, desgraçadamente para todos eles, teve 
também o efeito imediato de anular cada uma das suas candidaturas.

Imaginava-se uma resposta culta, moderna e desinfetada 
para Jair Bolsonaro: com a decisão do Supremo viraram 
subitamente um grande zero. É onde estamos. 

GuzzoJ.R.

Vive de suicídio em 
suicídio, tornando 
incompreensível 
ao público a 
ideia de que lei 
e moral devem 
andar juntas.”

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

Roberto Carlos, em um raro 
momento de sua carreira, 
aceitou falar com a imprensa. 
Com cerca de 70 perguntas 
enviadas por jornalistas do 
Brasil e de várias partes do 
mundo, o cantor, que chega 
aos 80 anos hoje, respon-
deu a algumas delas, cru-
zando questões repetidas 
e enviando uma seleção de 
respostas. Sua agenda para 
2022, "se tudo correr bem 
com o ciclo da vacinação", é 
extensa e inclui uma turnê 
pelo México, o projeto do 
cruzeiro Emoções em Alto 
Mar, um show em sua terra 
natal Cachoeiro de Itapemi-
rim (ES) e, em seguida, uma 
turnê pelos Estados Unidos.

Sobre a condição de ainda 
ser considerado "um rei" na 
música brasileira, apesar de 
todas as críticas negativas 
dispensadas a ele sobretudo 
nos anos 1980, diz: "Encaro 
como uma grande demonstra-
ção de carinho que recebo das 
pessoas que me chamam assim 
e agradeço muito, muito". Seu 
caminho musical, diz, não se-
ria alterado em nada se tivesse 
de fazer tudo outra vez: "Se eu 
tivesse 17, 18 anos, estaria fa-
zendo o mesmo tipo de música 
que faço hoje. Esse Cara Sou Eu 
e Sereia são exemplos disso".

A respeito das experiências 
das quais mais sente falta, a 
energia de seu público nos 
shows, percebida em sua 
agenda cheia dos últimos 
anos, é algo que gostaria 
de retomar o quanto antes: 
"Sinto muita falta. Falta do 
palco, das luzes e, princi-
palmente, da plateia. Quero 
logo estar frente ao público, 
em contato direto com as 
pessoas, com os sorrisos e 
os olhares. E com esse amor 
que recebo no momento em 
que estou no palco. Sinto falta 
sim, mas vai passar e daqui a 
pouco a gente está de volta".

80 anos do Rei

Roberto Carlos: 'Eu sou o 
mesmo de sempre e ainda 
com muitos sonhos”
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Roberto no palco: show em São José em 2019

Velhice
"Eu sou o mesmo de sempre e, chegar aos 80 

não me assusta porque isso vem acontecendo 
gradativamente. O importante é que me sinto 
bem e me sinto com menos idade do que a que 
tenho. Sou um cara com muitos sonhos.”

TOC
"Não, não estou curado totalmente, 

ainda tem muita coisa, estou lutando. Do 
conjunto de coisas que tenho do TOC, uma 
delas é a higienização, lavar as mãos, e e 
isso logicamente ficou mais rigoroso.”

Vacina e ciência
"Eu defendo, de verdade, a ciência. A ciência é que 

realmente pode orientar o povo, o que deve ser feito 
em relação à vacina, a importância da vacina. Defen-
do a ciência e tudo que alguém diz em nome da ciên-
cia. Me vacinei, estou mais tranquilo e agora estou 
para receber a segunda dose, mas estou mantendo 
os mesmos cuidados de sempre. E eu repito: a vaci-
na é muito importante e todos devem se vacinar.” 

O amigo Erasmo
“A minha amizade com Erasmo continua a mesma 

de sempre. Erasmo é meu grande irmão, meu par-
ceiro em quase todas as canções que tenho feito até 
hoje, mas nós respeitamos muito as regras de dis-
tanciamento social. Vamos nos falando por telefone 
com o abraço de sempre e, quando tudo isso passar, a 
gente vai comemorar com um outro grande abraço.”
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Áries 21/3 a 20/4 
O que é seu, nada nem ninguém con-
seguirá tirar de você, mas, as coisas 
no mundo atual não são simples, e 
as tentativas de derrubar seus planos 
continuam em andamento. Continue 
em frente, nada disso prevalecerá.

Touro 21/4 a 20/5
Apesar de a perfeição não ser sen-
satamente aconselhável, a alma não 
quer saber de bom senso, ela quer o 
maior e o melhor de tudo. Isso é le-
gítimo, e você faria bem em adequar 
suas ações a essa busca de perfeição.

Gêmeos  21/5 a 20/6 
Agora não é hora de você intervir nos 
acontecimentos nem muito menos de 
fazer com que sua vontade prevale-
ça. Seja uma testemunha imparcial dos 
eventos em curso, antes de agir ama-
dureça suas opiniões e julgamentos.

Câncer   21/6 a 22/7 
O nível de complexidade desta par-
te do caminho não há de ser ocul-
to por trás de frases simplistas nem 
muito menos de clichês. Você precisa 
aceitar as coisas que acontecem como 
elas são, e não como deveriam ser.

Leão 23/7 a 22/8  
Nunca trate a ambição como se fosse 
um pecado, ou um defeito que deva ser 
ocultado. Trate a ambição como uma 
aliada, como aquela voz que não deixa 
você se acomodar, mas que continua 
instigando a arrumar novas encrencas.

Virgem  23/8 a 22/9 
As coisas que você percebe não pode-
riam ser compartilhadas de imediato, 
porque as pessoas não entenderiam 
nada e acabariam se voltando contra 
você. Por isso, tome um tempo para 
amadurecer mais o que você fará.

Libra  23/9 a 22/10
O desgaste que as pessoas provocam é 
natural, porque o momento históri-
co em que seus planos se desenvolvem 
é muito louco, está tudo de ponta-
-cabeça, e seria impossível que isso 
não se manifestasse nas pessoas.

Escorpião 23/10 a 21/11 
O ânimo das pessoas que fazem parte 
do seu caminho atual é contagian-
te e, mesmo que você tenha receio 
de cair em alguma armadilha ou de 
fracassar, ainda assim valeria a pena 
apostar nesse louco entusiasmo.

Sagitário  22/11 a 21/12 
Daria para seguir em frente e nada 
mais? Daria! Seria sensato fazer isso? 
Não! Não seria, porque você não é a 
mesma pessoa inconsequente de ou-
trora, neste momento da vida sua 
alma precisa agir com bom senso.

Capricórnio 22/12 a 20/1 
Tudo tem um preço, sua alma já deve-
ria saber disso pela própria experiên-
cia. Tudo tem um preço, por isso, neste 
momento em que se torna oportuno 
avançar em seus projetos e dese-
jos, considere qual seria o preço.

Aquário 21/1 a 19/2
Suas convicções são inertes e preci-
sam ser revistas, mas são convicções 
e, por isso, muito difíceis de serem 
superadas, se assemelham a zonas de 
conforto. Porém, os relacionamen-
tos servem para quebrar a inércia.

Peixes  20/2 a 20/3
Inúmeros e diversos são os detalhes 
que você precisa dominar nesta parte 
do caminho. Por isso, exercite seu foco, 
porque a distração, mesmo tentado-
ra e atraente, terá de ser considera-
da sua pior inimiga. Nada menos.

Serviço
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Bombas de combustíveis

Provar materialmente fraudes nas bom-
bas de postos de combustíveis é algo que 
envolve equipamentos e procedimentos 
complexos, além de apreensões in loco 
e análises laboratoriais. Em breve, tudo 
isso poderá ser substituído por um clique 
de celular, dado por qualquer consumidor.

Basicamente, o equipamento a ser 
instalado na bomba é composto por 
um hardware que faz a leitura de um 
transdutor óptico capaz de contar a 
quantidade de combustível que é apre-
sentada no display da bomba. A garan-
tia de que a bomba de combustível está 
correta é dada por uma assinatura di-
gital que poderá ser checada por meio 
do bluetooth dos celulares. A violação 
dessa assinatura comprova a fraude. 

Para se ter uma ideia de como são pra-
ticadas fraudes nas bombas de combus-
tíveis, a cada ano cerca de 20 mil casos 
são autuados pelo Instituto Nacional 
de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 
(Inmetro) – número que fica ainda mais 
impressionante se for levado em conta a 
complexidade para se conseguir eviden-
ciar esse tipo de prática fraudulenta. As 
fraudes em bombas movimentam mais 
de R$ 20 bilhões a cada ano. “As bom-
bas medidoras de combustíveis pos-
suem eletrônica bastante complexa, com 
placas de circuitos e software que são 
vulneráveis a modificações, sendo qua-
se impossível, ao fiscal, verificá-las em 
campo. Em muitos casos são necessárias 
análises laboratoriais para produzirmos 
provas materiais contra os infratores”, 
disse o chefe da Divisão de Metrologia 
em Tecnologia da Informação e Teleco-
municações do Inmetro, Rodolfo Saboia. 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL
Para resolver – ou, pelo menos, ame-

nizar – esse problema, o Inmetro está 
adaptando e implementando uma tecno-
logia que, há muito, já vinha sendo usada 
para dar segurança às transações feitas 
pela internet: a certificação digital. “Nas 
bombas de combustíveis, o componente 
que faz a transformação da informação 
de medição, em sinal elétrico, é conheci-
do como transdutor [pulser]. Ele contém 
um chip criptográfico com um certificado 
digital. Desta forma, toda informação 
de medição que sai do pulser é assina-
da digitalmente, ficando impossível 
sua adulteração, sem que essa assina-
tura seja invalidada”, detalha Saboia.

Celulares vão
poder ajudar no 
combate a fraudes
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Como ficar pertinho da 
natureza sem sair de casa

Conheça as plantas que podem ser 
cultivadas em um ambiente interno e 
que ajudam a aliviar o sentimento de 
ansiedade causado pela pandemia

Bromélias (em destaque no alto da página), 

crótons, cactus e bromélias podem ser 

cultivadas em apartamentos e casas, desde 

que recebam cuidados especiais 
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  Em tempos de pandemia e isolamento so-
cial, muitas pessoas sentem a falta do contato 
com a natureza e, por esse motivo, começam a ter 
mais plantas em casa. Um alívio e um passatem-
po incorporado à rotina, ainda mais em Joinvil-
le, também conhecida como a Cidade das Flores. 

Além do contato com a natureza dentro de casa, 
o cultivo é considerado uma atividade terapêuti-
ca, cita a jornalista Melissa Carmelo, de 30 anos. 
Ela conta que sempre gostou de plantas, contudo, 
o convívio veio durante a pandemia da Covid-19.

“Assim como muitos brasileiros, desenvolvi um 
quadro emocional de ansiedade e pânico e, duran-
te uma sessão de terapia, as plantas surgiram como 
forma de resgate de memórias acolhedoras da in-
fância e como uma atividade segura que me permi-
te a abstenção do momento presente”, detalhou.

Para a jornalista, além do efeito visual na decoração da 
casa, o cultivo das plantas se tornou uma forma de troca 
para fazer o outro feliz. “Na era do compartilhamento, 
fomos pegos de surpresa por um vírus que nos impede de 
ir e vir e nos questiona sobre respeito ao próximo. Descobri 
que me faz bem poder compartilhar com familiares, amigos 
e vizinhos vasinhos ou mudas das minhas próprias plantas 
como forma de aproximação emocional”, complementa.

Já a dona de casa e trader Thaís Doblado Prodomo, 
de 46 anos, cultiva plantas há 17 anos. Ele lembra que 
quando morava em apartamento,  começou a cul-
tivar um tipo de suculenta em três vasos na sacada. 
No decorrer dos anos, tornou-se colecionadora de 
suculentas e comprou e ganhou várias folhagens.

Quando a quarentena começou, e já morando em 
uma casa, toda vez que precisava ir ao supermer-
cado, Thaís voltava com novas mudas de suculen-
tas. “Mantenho esse costume até hoje, porque o 
isolamento social me causa muito desconforto e 
tristeza, e o cultivo de plantas é uma terapia para 
mim, fazendo com que eu me sinta melhor”, diz.

PARA COMEÇAR A CULTIVAR
No último sábado, comemorou-se o Dia Na-

cional da Botânica e a especialista em plan-
tas e flores ornamentais Regina Bazani deu dicas 
para começar a cultivar plantas em casa.

“Inicie com espécies como cactos e suculentas. 
Elas podem estar em vasos ou em arranjos planta-
dos. São espécies que precisam de cuidados menos 
intensos. Você pode também ter filodendros como 
a jiboia, orquídeas e ir testando lugares da casa, 
seu tempo para cuidado e se será possível dispor 
de mais tempo para outras espécies”, aconselha.

Segundo a especialista, é importante pesquisar sobre 
a espécie que se pretende comprar e quais os cuidados 
ela necessita: a rega correta para cada espécie; o adu-
bo mais indicado; um lugar iluminado, mas não dire-
tamente no sol. “Um segredinho para saber se está na 
hora de regar é colocar o dedo na terra, se ele sair sem 
terra, está seco e deve ser regado”. (Agência Brasil)

 

Plantas indicadas 
 
CRÓTON: esta espécie chama a atenção por 
suas folhas coloridas e grandes. Brilhantes e um 
pouco retorcidas, elas surgem em tamanhos varia-
dos e podem mesclar tons de vermelho, amarelo, 
verde ou laranja, formando lindas combinações. 

ORQUÍDEA: campeã no uso interno, pede 
poucos cuidados. Uma das espécies mais comuns é 
a phalaenopsis, cujas flores arredondadas variam 
entre o branco, o rosa, o amarelo e a púrpura. 

SUCULENTAS: são plantas que apresentam raiz, 
talo ou folhas engrossadas, característica que permite 
o armazenamento de água durante períodos prolonga-
dos. Bastante fáceis de cuidar, elas costumam “avisar” 
do que precisam, basta prestar atenção aos detalhes.

CACTO: ótima opção para quem não tem tempo ou 
jeito para cuidar de plantas, a espécie gosta de muitas 
horas de luminosidade direta e pouca água. Quanto mais 
sol seu cacto receber, mais robusto e bonito ele ficará. 

BROMÉLIAS: com vários tipos diferen-
tes de flores e folhas, a bromélia pode apresentar 
as mais variadas cores e complementar a decora-
ção de qualquer ambiente. A luz direta pode quei-
mar suas folhagens, portanto prefira mantê-las na 
sombra. Lembre-se de molhá-la a cada dois dias.

PALMEIRA RÁFIA OU RÁPIS: 
esta é uma planta perfeita para ter dentro do apar-
tamento. Muito bonita e fácil de cuidar, esse tipo 
de palmeira é ideal para ser cultivada em salas de 
estar, por conta do seu tamanho mais avantaja-
do. Deve ser mantida protegida do sol, mas em um 
ambiente com boa qualidade de luz natural.
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Com 51 anos de carreira, o ator Ricardo Blat 
estreia na Record TV na novela Gênesis. Ele 
está no ar com o personagem Lotam, que se 
torna amigo de Abraão (Zécarlos Machado) ao 
longo da trama. Animado com o novo papel, 
Ricardo Blat comentou a satisfação em traba-
lhar com um texto sobre fé e contracenar, pela 
primeira vez, com o colega Zécarlos Machado. 

Blat contou que tem grande afinidade com 
Zécarlos e que a oportunidade de atuar ao 
lado dele levou à troca de pesquisas, além 
de uma convivência única e divertida nos 
bastidores. “Eu já conhecia o Zécarlos há 
muito tempo do teatro. Já assistimos muito 
um ao outro. Mas foi o primeiro trabalho que 
estivemos juntos em cena, trocando nossa 
energia, nosso coração, sentimento. É um 
prazer, ele é um irmão. Me sinto um Ricardo 

Blat Machado, e ele, com certeza, um José 
Machado Blat”, brincou o ator, acrescentan-
do que todo o elenco é uma “maravilha”.

Ricardo Blat resumiu o sentimento de atuar 
nesta superprodução bíblica, com um perso-
nagem que vai aprender com os ensinamentos 
de Abraão: “Foi um convite abençoado. Che-
guei aqui e fui muito bem recebido com amor, 
carinho e atenção. Me senti muito valoriza-
do e, principalmente, por fazer um homem 
bom, um pai de família dentro da caravana do 
Abraão, que é uma caravana de fé. Sempre fui 
um homem de muita fé. Fé na minha vida, fé 
na minha profissão e tive a oportunidade de 
dizer textos sobre a fé, a evolução, o carinho 
e o respeito. Então, estou muito feliz. Muito 
grato a toda equipe de poder evoluir e de poder 
oferecer evolução aos telespectadores”, disse. 

Belaventura

Ricardo Blat diz ser grato por  
atuar com Zécarlos Machado

 Enrico busca apoio para encontrar Pietra
Pietra está apavorada ao ver Biniek 

no chão, ferido e pensa que ele está 
morto. Enrico explica a Otoniel que 
Bartolion diz que o tipo de veneno 
que atingiu Lizabeta já foi usado pela 
Ordem Pura. Corinto revela à Solimara 
que viu Nodier saindo do castelo na ca-
lada da noite acompanhado de guardas 

e acredita que levava um corpo. Otoniel 
esbraveja que ninguém consegue salvar 
Lizabeta e pede que tragam Pietra de 
qualquer jeito. Otoniel mostra a caixa 
para Bartolion e diz que a primeira vez 
que viu Pietra, ela carregava a mesma 
caixa. Bartolion diz que um pingente de 
pedra pode abrir a caixa e lembra que 

ela deu um cordão para Enrico quando 
eram crianças e que Enrico perdeu na 
floresta. Enrico pede a Accalon, Táci-
tus, Gregor e Daros que achem Pietra. 
Otoniel vai até a masmorra e ordena 
que Severo abra a caixa. Enrico desfe-
re socos em Nodier e o joga no chão. 
Cedric prende Gonzalo na masmorra. 

Pietra pede que Fernão a ajude a en-
contrar a caixa. Otoniel entra no quarto 
de Lizabeta furioso e discute com Car-
mona. Lizabeta desperta. 
  
      “Belaventura” vai ao de segun-
da à sexta-feira, às 15h, na Record 
TV. Em Santa Catarina, pela NDTV.

Plural

Com mais de 
50 anos de 
carreira, o ator, 
que interpreta 
Lotam, afirma 
estar muito feliz 
também por 
trabalhar com 
um texto sobre fé 
na superprodução 
Gênesis 

Capítulo de hoje 
 
      Abraão (Zécarlos Machado) encara o faraó 
(André Ramiro). Femi (Gabi Lopes) se desculpa 
com Gate (Mario Bregieira). O faraó decide agen-
dar para se casar com Sarai (Laryssa Ayres). Ló 
(Emílio Orciollo Netto) não nota que Lúcifer (Igor 
Rickli) e Ayla (Elisa Pinheiro) estão de paquera. 
Baraki (Paulo Lessa) afirma que pedirá para Agar 
(Hylka Maria) se casar com ele. Sarai é franca 
com Agar. Massá (Marcos Winter) beija Adália 
(Carla Marins). Abraão se revolta com Lúcifer. 
 
      “Gênesis” é apresentada de segunda à 
sexta-feira, às 21h, após o Jornal da Re-
cord. Aos sábados, assista no mesmo ho-
rário aos melhores momentos da trama.



A decisão ficou para a última 
rodada. Na tarde de ontem, o 
Joinville não saiu do 0 a 0 com 
o Brusque, na Arena Joinville, 
e o resultado coloca a calcu-
ladora nas mãos do Tricolor 
para avançar à fase decisiva 
do Estadual. O resultado deixa 
o Joinville na sétima posição 
na tabela de classificação e 
sob o risco de ficar de fora das 
quartas de final. O Tricolor 
volta a campo na quarta-feira, 
às 21h30, quando enfrenta o 
Hercílio Luz, em Tubarão.

Recheado de desfalques, 
o JEC entrou em campo 
com algumas alterações 
na escalação. Com Vinicius 
Freitas na esquerda, Diego 
no meio, Alex Nagib fazen-
do dupla com Davi Lopes 
e Caio Monteiro na ponta 
esquerda, o Tricolor come-
çou o jogo parecendo re-
petir os mesmos erros dos 
últimos jogos: desatenção.

Com alguns segundos no 
cronômetro, Fabian Volpi 
saiu jogando errado depois 

de ser colocado na foguei-
ra e entregou a bola nos pés 
de Thiago Alagoano. O go-
leiro se redimiu e salvou o 
Tricolor em bela defesa.

Apesar do susto inicial, o 
Joinville estava muito mais 
organizado do que nas par-
tidas anteriores e conseguiu 
jogar com mais aproximação, 
trocando passes entre as li-
nhas de marcação do Brusque. 
O Brusque, por sua vez, aper-
tava a marcação em linha alta, 
pressionando a saída de bola 
e, com posse, trocava passes 
para achar espaços no campo.

MUDANÇAS
Na metade do primeiro 

tempo, Vinícius Eutrópio foi 
obrigado a mexer na equipe. 
Com a lesão de Caio Monteiro, 
lançou Yann Rolim e mudou 
o posicionamento em cam-
po, colocando Yaya Banhoro 
pela esquerda, Diego pela 
direita e Yann pelo meio.

O jogo continuou trunca-
do, com as duas equipes até 

tentando buscar o gol, mas 
com muitos erros de pas-
se que travavam os ataques. 
A melhor oportunidade do 
primeiro tempo foi de Ever-
ton Alemão, aos 42 minutos.

Na segunda etapa, o Brusque 
voltou disposto a dar trabalho 
à defesa tricolor. Em cinco 
minutos, a equipe chegou com 
perigo pelos dois lados do 
campo, obrigando a zaga a “se 
virar” para afastar a chance de 
gol da meta de Fabian Volpi.

Se o jogo era difícil, ficou 
ainda pior. Aos 15 minutos, 
Vinicius Freitas foi expul-
so após falta em Alex Ruan. 
Em vantagem numérica em 
campo, o Brusque cresceu 
na partida e se colocou ain-
da mais à frente, fuzilando 
o setor defensivo do JEC.

Após a expulsão, o Tricolor 
passou a ser completamente 
dominado pelo time visitan-
te, que abusou do jogador a 
mais para ocupar o campo 
e os espaços, forçando ain-
da mais o erro joinvilense. 
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Semana de decisão

EvariniDrika

adrieli.evarini@ndmais.com.br

JEC empata e precisa 
pontuar fora de casa
Time ficou no 0 a 0 contra o Brusque, na Arena, e agora tem de 
somar ponto contra o Hercílio Luz na rodada final para classificar 

Esporte

Para garantir a classificação, o JEC precisa, pelo menos, de 
um empate em Tubarão na quarta-feira. Com três pontos 
à frente do Figueirense, um resultado igual garante a vaga 
nas quartas-de-final, mas deixa o Tricolor em situação 
delicada e sem a vantagem de decidir em casa. Apesar disso, 
para Eutrópio, não existe a possibilidade de o time viajar 
ao Sul do Estado pensando em empate. “É focar no jogo do 
Hercílio Luz, sabemos que vai ser uma guerra. Vamos lá para 
ganhar. O foco é só em nós, na nossa classificação”, garante.

Juventus classificado 
Enquanto o JEC luta para garantir vaga na próxima fase, o 
Moleque Travesso carimbou a passagem ao empatar com o 
Metropolitano, em Ibirama. O Juventus é o quarto colocado, 
com 15 pontos em 10 partidas. Na última rodada, o time 
de Jaraguá do Sul briga apenas para garantir o mando de 
campo e enfrenta o Concórdia, no Estádio João Marcatto.

Sem sequência 
Com o departamento médico povoado e a necessidade 
de segurar jogadores que ainda precisam de ritmo de 
jogo, como Naldo e Yann Rolim, Eutrópio ficou “de mãos 
atadas”. A falta de sequência de um time saudável afeta 
diretamente a regularidade da equipe. “Temos que usar 
as peças que temos no momento e confiar que deem o 
retorno”, diz o treinador. Para a próxima partida, o JEC 
ainda deve ter muitos desfalques. Renan Castro e Lucas 
Goes seguem em isolamento; Packer aguarda resultado 
de exame; e, Ermel, Jaques e Luquinhas serão avaliados.

DM lotado 
A manutenção da saúde dos jogadores continua sendo um 
problema no JEC. Ontem, quatro atletas ficaram de fora 
da partida devido a problemas musculares e suspeita de 
Covid-19. Como já havia sido adiantado no ND, o zagueiro 
Jaques sentiu lesão no músculo posterior da coxa e, ainda 
no sábado, foi cortado. No dia do jogo, outras três baixas. 
Gustavo Ermel, com lesão no músculo posterior da coxa, 
não conseguiu se recuperar a tempo. O atacante Luquinhas 
sentiu lesão na panturrilha direita e desfalcou a equipe. 
Além dos lesionados, Douglas Packer foi colocado em 
isolamento após apresentar sintomas da Covid-19. O meia 
já contraiu o vírus em março e fará novo exame hoje para 
identificar possível reinfecção. Renan Castro também 
continua afastado, além de edema na coxa, foi diagnosticado 
com a Covid-19, assim como o volante Lucas Goes.

FOTOS VITOR FORCELLINI/DIVULGAÇÃO/ND

Diego (com a bola) atuou pelo meio e depois, pelo lado direito, mas não conseguiu criar boas chances de gol
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Premiação Ganhadores Prêmio

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

2209

Federal Concurso
Quarta e sábado
Premiação Bilhete Prêmio

5556

   

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

Premiação Ganhadores Prêmio

5543

   

2363Mega-Sena Concurso
Quarta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio

Lotomania Concurso
Terça e sexta

Premiação Ganhadores Prêmio
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Primeiro sorteio

Segundo sorteio

Dupla Sena Concurso
Terça, quinta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio 

2212
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Premiação Ganhadores Prêmio 
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Timemania Concurso
Terça, quinta e sábado

PORT DESPORT    SP
TIME DO CORAÇÃO

1627

01 35 43 61 64 78 79

Premiação Ganhadores Prêmio

Time coração Ganhadores Prêmio

Dia de Sorte Concurso
Terça, quinta e sábado

MÊS DA SORTE: 

445

01 16 18 21 24 26 30

Premiação Ganhadores Prêmio

JUNHO            

LOTERIAS

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

15 acertos Acumulado R$ 7 milhões
14 acertos 165 R$ 1.725,11
13 acertos 5774 R$ 25,00
12 acertos 75764 R$ 10,00
11 acertos 425441 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$ 3.300 mil
Quadra 46 R$ 10.160,69
Terno 3373 R$ 208,37

12 32 68 73 75

Sena 1 R$ 40.076.100,78
Quina 77 R$ 49.919,36
Quadra 5169 R$ 1.062,31

06 14 24 34 39 58

20 acertos Acumulado R$ 3.200 mil
19 acertos 5 R$ 54.504,79
18 acertos 66 R$ 2.580,72
17 acertos 679 R$ 250,85
16 acertos 4374 R$ 38,94
15 acertos 18832 R$ 9,04
0 acertos 0 R$ 0,00

08 11 13 31 38
48 50 51 57 60
63 74 76 79 83
85 91 92 93 97

Sena 4 R$ 7.869.887,22
Quina 722 R$ 4.002,89
Quadra 38620 R$ 85,52

Sena 3 R$ 1.059.699,04
Quina 655 R$ 3.971,11
Quadra 37439 R$ 88,22

7 acertos Acumulado R$ 1.200 mil
6 acertos 1 R$ 47.717,98
5 acertos 39 R$ 1.747,91
4 acertos 762 R$ 9,00

PORT DESPORT    SP 2007 R$ 7,50

7 acertos 1 R$ 386.367,27
6 acertos 30 R$ 3.060,36
5 acertos 1078 R$ 20,00
4 acertos 15511 R$ 4,00
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CARIOCA
 TAÇA GUANABARA 

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

 CAMP. SEMIF. TAÇA RIO REBAIX. 

  10ª RODADA 
 17/4, 15h15 Madureira 4 x 2 Macaé
17/4, 16h Fluminense 1 x 0 Botafogo
17/4, 21h05 Portuguesa-RJ 2 x 2 Flamengo
18/4, 15h15 Bangu 1 x 1 V. Redonda
18/4, 15h15 Nova Iguaçu 4 x 2 Resende
18/4, 18h30 Boavista 2 x 2 Vasco 

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

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  x  Ituano*
19/4, 22h15 São Bento  x  São Caetano
23/4, 20h São Paulo  x  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  x  Ituano
21/4, 22h15 Mirassol  x  Botafogo-SP
22/4, 22h15 São Caetano  x  Ponte Preta
23/4, 20h Guarani  x  Palmeiras
23/4, 22h15 Novorizontino  x  Santos
29/4 Ferroviária  x  Santo André    

Corinthians 15 8 4 3 1 9 6 3 62.5
Santo André 6 5 1 3 1 4 4 0 40
Botafogo-SP 6 7 1 3 3 3 9 -6 28.6
Inter Limeira 3 6 1 0 5 2 10 -8 16.7

São Paulo 19 8 6 1 1 20 6 14 79.2
Ferroviária 10 6 3 1 2 10 7 3 55.6
Ponte Preta 7 5 2 1 2 6 4 2 46.7
São Bento 4 7 0 4 3 4 7 -3 19

Bragantino 17 8 5 2 1 11 5 6 70.8
Novorizontino 11 6 3 2 1 9 5 4 61.1
Palmeiras 9 6 2 3 1 8 4 4 50
Ituano 7 5 2 1 2 7 5 2 46.7

Santos 9 7 2 3 2 7 12 -5 42.9
Mirassol 8 6 2 2 2 6 6 0 44.4
Guarani 5 6 1 2 3 4 8 -4 27.8
São Caetano 1 6 0 1 5 1 13 -12 5.6

GAÚCHO
 TIME P J V E D GP GC SG %

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

 CLASSIFICADOS  REBAIXADOS

  10ª RODADA 
 14/4, 21h30 Aimoré 1 x 6 Internacional
18/4, 20h Grêmio 3 x 1 N. Hamburgo
18/4, 20h Bras. Pelotas 1 x 0 São Luiz
19/4, 20h São José-RS  x  Pelotas
19/4, 20h Esportivo  x  Juventude
20/4, 20h Caxias  x  Ypiranga-RS 

   11ª 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 15 9 4 3 2 16 10 6 55.6
Caxias 15 9 4 3 2 10 8 2 55.6
Juventude 13 9 4 1 4 10 9 1 48.1
Aimoré 13 10 4 1 5 10 14 -4 43.3
Bras. Pelotas 12 10 3 3 4 7 10 -3 40
São Luiz 12 10 3 3 4 10 15 -5 40
São José-RS 11 9 3 2 4 6 9 -3 40.7
N. Hamburgo 9 10 2 3 5 12 17 -5 30
Esportivo 8 9 2 2 5 7 11 -4 29.6
Pelotas 7 9 1 4 4 8 16 -8 25.9

PARANAENSE
 TIME P J V E D GP GC SG %

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

 CLASSIFICADOS  REBAIXADOS

  3ª RODADA 
 17/3, 16h Londrina 1 x 1 Azuriz
18/3, 16h Cianorte 2 x 0 Cascavel CR
31/3, 16h Operário-PR 1 x 0 Rio Branco-PR
4/4, 16h FC Cascavel 2 x 1 Athletico-PR
18/4, 16h Coritiba 5 x 1 Toledo
21/4, 11h Paraná  x  Maringá 

   4ª RODADA 
 17/3, 16h Toledo 0 x 2 Paraná
21/3, 16h Londrina 3 x 3 Cianorte
24/3, 16h FC Cascavel 1 x 0 Operário-PR
28/3, 16h Maringá 0 x 0 Rio Branco-PR
21/4, 17h40 Coritiba  x  Azuriz
22/4, 16h Athletico-PR  x  Cascavel CR    

FC Cascavel 13 5 4 1 0 8 4 4 86.7
Cianorte 11 5 3 2 0 7 3 4 73.3
Operário-PR 10 5 3 1 1 7 2 5 66.7
Coritiba 9 4 3 0 1 8 3 5 75
Azuriz 8 5 2 2 1 6 3 3 53.3
Rio Branco-PR 6 5 1 3 1 2 2 0 40
Londrina 5 5 0 5 0 7 7 0 33.3
Paraná 4 3 1 1 1 3 2 1 44.4
Toledo 3 5 1 0 4 2 9 -7 20
Maringá 2 4 0 2 2 1 5 -4 16.7
Cascavel CR 1 5 0 1 4 4 9 -5 6.7
Athletico-PR 0 3 0 0 3 1 7 -6 0

INGLÊS
 TIME P J V E D GP GC SG %

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

13º

14º

15º

16º

17º

18º

19º

20º

L. CAMP. L. EURO. REBAIX.

  32ª RODADA 
 16/4, 16h Everton 2 x 2 Tottenham
17/4, 8h30 Newcastle 3 x 2 West Ham
17/4, 11h Wolverhamp. 1 x 0 Shef. United
18/4, 9h30 Arsenal 1 x 1 Fulham
18/4, 12h Manch. United 3 x 1 Burnley
19/4, 16h Leeds United  x  Liverpool
20/4, 16h Chelsea  x  Brighton
21/4, 16h15 Aston Villa  x  Manch. City
22/4, 16h Leicester  x  W. Bromwich
A defi nir Southampton  x  Crystal Palace  

  33ª RODADA 
 4/3, 15h Fulham 0 x 1 Tottenham
10/3, 15h Manch. City 5 x 2 Southampton
23/4, 16h Arsenal  x  Everton
24/4, 8h30 Liverpool  x  Newcastle
24/4, 13h30 West Ham  x  Chelsea
24/4, 16h Shef. United  x  Brighton
25/4, 8h Wolverhamp.  x  Burnley
25/4, 10h Leeds United  x  Manch. United
25/4, 15h Aston Villa  x  W. Bromwich
26/4, 16h Leicester  x  Crystal Palace  

Manch. City 74 32 23 5 4 67 23 44 77.1
Manch. United 66 32 19 9 4 64 35 29 68.8
Leicester 56 31 17 5 9 55 37 18 60.2
West Ham 55 32 16 7 9 53 42 11 57.3
Chelsea 54 31 15 9 7 50 31 19 58.1
Liverpool 52 31 15 7 9 53 37 16 55.9
Tottenham 50 32 14 8 10 54 37 17 52.1
Everton 49 31 14 7 10 43 40 3 52.7
Arsenal 46 32 13 7 12 44 36 8 47.9
Leeds United 45 31 14 3 14 49 49 0 48.4
Aston Villa 44 30 13 5 12 43 33 10 48.9
Wolverhamp. 41 32 11 8 13 32 41 -9 42.7
Crystal Palace 38 31 10 8 13 33 52 -19 40.9
Southampton 36 31 10 6 15 39 56 -17 38.7
Newcastle 35 32 9 8 15 35 53 -18 36.5
Brighton 33 31 7 12 12 33 38 -5 35.5
Burnley 33 32 8 9 15 26 45 -19 34.4
Fulham 27 33 5 12 16 25 43 -18 27.3
W. Bromwich 24 31 5 9 17 28 59 -31 25.8
Shef. United 14 32 4 2 26 17 56 -39 14.6

Campeonato Carioca

Vasco só empata e está fora da semifinal
Vasco e Boavista empataram 

em 2 a 2 ontem, em Saquare-
moa, pela 10ª rodada da Taça 
Guanabara, o primeiro turno do  
Carioca. O resultado não foi bom 
para ninguém. O Vasco precisa-
va da vitória para manter a es-
perança de classificação para as 
semifinais, enquanto o Boavista 
ainda busca a ida para a Taça 
Rio — e a Série D do Brasileiro.

O Cruzmaltino chegou a estar 
perdendo por 2 a 0, buscou o 
empate e ficou muito próxi-
mo da virada, mas faltou um 
pouco de sorte para conse-
guir o resultado histórico.

O Boavista abriu o placar logo 
no início da partida. Aos 10 
minutos, Marquinhos con-
verteu pênalti cometido por 
Castán. O Vasco tentou igua-
lar o marcador rapidamente 
e subiu a pressão. Mas foi o 
Boavista que fez o segundo, 
de novo com Marquinhos. 

O Vasco conseguiu diminuir 
antes do intervalo. Aos 45, Cano 
desviou bom cruzamento de Leó 
Matos. O Cruzmaltino come-

çou o segundo tempo em ritmo 
acelerado e conseguiu o empate. 
Aos 4 minutos, Pec empatou. 

FLAMENGO
Com equipe reserva, o Fla-

mengo sofreu na noite de sába-
do para arrancar o empate com 
a Portuguesa, pela 10ª rodada 
da Taça Guanabara. Jogando no 
estádio Luso-Brasileiro, a Lusa 
abriu 2 a 0 no primeiro tem-

po, mas o Fla buscou o 2 a 2 no 
segundo, com gols de Pedro. 

Preocupado com a estreia do 
Flamengo na Copa Libertadores, 
amanhã, contra o Vélez Sars-
field, na Argentina, Rogério Ceni 
mandou a campo uma formação 
quase toda reserva De titular, 
apenas o zagueiro Rodrigo Caio 
começou jogando. Mas deixou a 
partida no intervalo por pre-
caução, em razão do gramado.

A
N

D
R

É FA
B

IA
N

O
/CÓ

D
IG

O
19

/ESTA
D

Ã
O

 CO
N

TEÚ
D

O
/N

D

Jogadores do Boavista comemoram o primeiro gol do jogo

*NÃO FINALIZADO ATÉ O FECHAMENTO DESTA EDIÇÃO

Grêmio vence 
e avança no 
Gaúchão
Com o retorno dos titulares, 
o Grêmio venceu e garantiu 
a classificação para a 
próxima fase do Gauchão. 
Na noite de ontem, na 
Arena, em jogo válido 
pela 10ª rodada, a equipe 
comandada mais uma vez 
por Thiago Gomes se impôs 
diante do Novo Hamburgo 
e venceu por 3 a 1. 
No primeiro tempo, Jean 
Pyerre abriu o placar, e 
Diego Souza ampliou. Na 
etapa final, Diego Souza 
anotou o terceiro em 
cobrança de pênalti. Kayron 
fez o gol dos visitantes. Com 
o resultado, o Grêmio 
retomou a liderança, com 
21 pontos. O Tricolor deve 
estrear na Sul-Americana 
nesta quinta-feira, 
contra o La Equidad. A 
realização do jogo, no 
entanto, está ameaçada, 
já que os colombianos 
comunicaram a 
impossibilidade de atuar 
no Brasil por conta da 
pandemia de Covid-19.



www.aexclusivacolchoes.com.br

16 segunda-feira, 19 de abril de 2021

Leite materno
Estudos divulgados nos últimos dias têm 
apontado que, após imunizadas com 
vacinas contra a Covid-19, mulheres 
que amamentam produzem leite com 
anticorpos contra o coronavírus. Nos Estados 
Unidos, já há movimentos de retomada 
do aleitamento em busca da proteção dos 
bebês. Pediatras alertam, no entanto, que 
as pesquisas ainda não comprovaram se 
as crianças realmente ganham imunidade 
e, se sim, quanto tempo isso duraria.

Tiroteios nos EUA
Dois tiroteios deixaram, ao menos, seis pessoas 
mortas em estados diferentes nos EUA ontem. 
Não há relação entre os casos. O primeiro 
aconteceu em Kenosha, condado de Wisconsin, 
onde três pessoas morreram e duas ficaram 
feridas em um bar. A polícia local informou que 
um homem atirou nas pessoas que estavam 
num bar depois de ser convidado a deixar o 
local. O atirador fugiu e não foi localizado. O 
segundo caso ocorreu em Austin, capital do 
Texas. Pelo menos três pessoas foram mortas. 
A polícia da cidade informou que seus agentes 
estavam “na cena de um incidente ativo 
com tiros” na região noroeste da cidade.

Agressões a crianças e adolescentes
Todos os dias, pelo menos 243 casos de tortura ou 
agressão física ou psicológica - mais de dez por hora - 
contra menores de idade são notificados no Brasil. Para 
especialistas, esse número representa apenas a ponta de 
um problema muito maior. A estimativa é de que para 
cada registro de violência desse tipo, outros 20 casos 
aconteçam - e não sejam oficialmente denunciados. 
Essas agressões muitas vezes são invisíveis, sobretudo 
quando não terminam - ou até terminarem - em morte. 
Foi provavelmente o caso do menino Henry Borel, de 4 
anos. Ele morreu com lesões que levantaram suspeita 
de tortura. A maioria dos casos ocorre dentro da própria 
casa do menor e tem como autores pessoas do seu 
círculo familiar, sobretudo pai, mãe ou responsável.

Cuba
A partir de hoje, Cuba terá pela primeira vez 
uma cúpula do poder formalmente sem o 
sobrenome Castro. Raúl deixou a presidência 
em 2016, mas no comando do Partido 
Comunista ainda dava as diretrizes seguidas 
pela presidência. Durante o 8º Congresso 
do Partido Comunista, que começou sexta-
feira e termina nesta segunda-feira, Raúl 
dá lugar a uma nova geração. O impacto 
prático, no entanto, ainda é uma incógnita. 
Cuba vive sua pior crise econômica em 30 
anos. Em 2020, o PIB caiu 11% e a pandemia 
paralisou seu motor econômico, o turismo. As 
ruas de Havana continuam vazias e, no país 
todo há longas horas nas filas nos mercados.

+notícias

 
  
O vereador Pastor Ascendino Batista (PSD) quer instituir multa para as pessoas que agendarem a vacina contra a Covid-19 
em Joinville e não comparecem no dia e horário marcados para a aplicação. A multa prevista é de 11 a 20 Unidades Padrão 
Municipal (UPMs). Como cada UPM corresponde, hoje, a R$ 316,88, o prejuízo ao bolso do cidadão pode ultrapassar os R$ 6 mil. 
Segundo a Prefeitura de Joinville, mais de 650 pessoas já deixaram de comparecer ao horário agendado para a segunda dose da 
vacina. O projeto de lei complementar, no entanto, vale tanto para a primeira dose quanto para a segunda. Ainda de acordo com 
a proposta, quem apresentar justificativa para a ausência ou tiver cancelado o horário previamente não deve ser penalizado. 
O projeto ainda deve passar por comissões antes de ser levado para plenário e, se aprovado, sancionado pelo prefeito. 

DIVULGAÇÃO/ND

Multa para quem 
esquecer o agendamento

Carne suspeita
A JBS USA, subsidiária da JBS nos 
Estados Unidos, vai recolher cerca de 2,2 
toneladas de carne desossada importada 
no país, informou o Departamento de 
Agricultura americano. Segundo a nota, 
o produto pode estar contaminado 
com a bactéria Escherichia coli. O 
alimento chegou da Austrália por volta 
de 10 de novembro e foi distribuído 
aos Estados da Pensilvânia e Nova 
York. Segundo o governo, o problema 
foi descoberto a partir de amostra que 
confirmou positivo para a presença 
da bactéria. Não houve notificações 
confirmadas de reações adversas 
devido ao consumo destes produtos.
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